
AFROFUTURO
PE

DR
O 

HE
N

RI
QU

E 
RI

BE
IR

O

pretos que mudam seus mundos





AFROFUTURO
pretos que mudam seus mundos

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO





Copyright ® 2020 by Pedro Henrique Ribeiro

Livro-reportagem apresentado como trabalho de conclusão de 
curso, uma exigência para a obtenção do título de bacharel em 
Jornalismo, do curso de Comunicação Social do FIAM FAAM - 
Centro Universitário.

Coordenadora do curso de Jornalismo
Profª Dra. Mayara Luma Lobato

Orientadora
Profª Ms. Edilaine Heleodoro Felix

Colagem e ilustrações
Lucas George

Diagramação
Pedro Henrique Ribeiro

Qualquer parte desta publicação pode ser reproduzida, desde que 
citada a fonte:

RIBEIRO, Pedro H. Afrofuturo: pretos que mudam seus mundos. 
São Paulo: Edição do Autor, 2020.

ISBN nº 978-65-00-18100-5

Todos os direitos desta edição reservados a Pedro Henrique Ribeiro 
Alves | pedroribeiro_96@outlook.com



Dedico aos meus ancestrais que, mesmo  
enfrentando todo tipo de violência e abuso,  

resistiram para que eu pudesse existir.   
E aos que estão por vir, de quem já  

sou ancestral orgulhoso.
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Introdução
A estética afrofuturista foi mencionada pela primei-

ra vez por Mark Dery em seu artigo black to the future, em 
1994. A intenção dele era descobrir onde estavam os negros 
na produção literária de ficção científica, mas acabou indo 
além. Nesse artigo, ele identificou que autores negros dos 
anos 1980 inseriam uma roupagem africana em seu trabalho 
e como resultado obtinham uma obra original e afrocentra-
da, com possibilidades utópicas para a comunidade negra. 
O afrofuturismo abrange todo o conceito de arte, filosofia, 
ciência e história mesclados com ficção científica e estéticas 
africanas e afro-diaspórica.

Essa releitura da história africana e afro-diaspórica per-
mite o resgate de um passado negado a gerações e também 
abre espaço para a desconstrução de um presente distópico 
e nocivo a todos. Com isso, entende-se que o afrofuturismo 
têm a possibilidade de redesenhar o futuro das comunidades 
negras através das perspectivas e dos anseios coletivos desse 
grupo, em especial no aspecto de sobrevivência e resistência 
cultural. 

Não é possível alcançar a liberdade sem garantir a exis-
tência dessa população e, para isso, é necessário que exis-
tam garantias de trabalho, educação, saúde e qualidade de 
vida para todos. De acordo com a Pnad (Pesquisa Nacional 
de Amostra de Domicílios Contínua), realizada pelo IBGE 



(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas), em 2018, 
56,10% da população brasileira se declarou preta ou parda. 
Em números reais, isso representa cerca de 109 milhões de 
habitantes afrodescendentes. Mesmo estando em maioria no 
Brasil, essas pessoas precisam se esforçar mais para conquis-
tar uma vaga no mercado de trabalho e na faculdade.

Na contramão desse processo, profissionais indepen-
dentes adotam o afrofuturismo para, além de resgatar as tra-
dições africanas através de seu ofício, empoderar uma fatia 
de clientes negros que, cada vez mais, busca fazer uso do 
afroempreendedorismo. Um levantamento feito pelo Institu-
to Locomotiva, em 2016, mostrou que, apenas naquele ano, 
cerca de R$ 1,6 trilhão foi gerado a partir do consumo preto, 
vale considerar o desemprego e a pouca renda desses profis-
sionais. Segundo o Banco Mundial, naquele ano, o PIB (Pro-
duto Interno Bruto) brasileiro foi de US$ 1,8 trilhão (cerca de 
R$ 10 trilhões).

Seguindo esses conceitos, este livro-reportagem, dividi-
do em quatro capítulos, conta histórias de negros, do Brasil e 
fora dele que tiveram contato com o afrofuturismo. Esses per-
sonagens redescobriram as formas de resgatar sua ancestra-
lidade e garantir o futuro das próximas gerações Afinal, não 
existe afrofuturo sem negros vivos. Descobrir como tornar o 
afrofuturismo real também é papel desta obra.



N a v a l h a s
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Nóis quer mulher sim, quer um “dim” também
Quer vê todos neguinho lá vivendo bem
Só que ai pra mim a Luta vai além
Quem pensar “pequeninin” tio vai morre sem

Emicida – Triunfo

Hoje é terça-feira, dia 15 de setembro de 2020. Na ca-
pital de São Paulo a temperatura está boa, o astro rei deu as 
caras depois de muitos dias de frio intenso. O comércio abriu, 
as pessoas saíram de casa. Música, bares, confraternizações. 
Seria apenas mais um dia normal na selva de pedra se não 
fosse pelo fato de que o mundo vive uma pandemia histórica. 

Acontece que em dezembro de 2019, por algum motivo 
nada conveniente, um novo vírus letal surgiu no mundo. O 
chamado Sars-Cov-2 é mais um membro da família dos vírus 
corona, que recebem o nome de coronavírus. 

A doença causada por esse novo coronavírus recebeu o 
nome de covid-19 e em menos de um ano causou mais de um 
milhão de mortes no mundo todo. 

Por causa dela, os eventos mais importantes do planeta 
como os Jogos Olímpicos, NBA, Fórmula 1 e festivais como 
Lolapalooza foram adiados, refeitos no formato online ou até 
mesmo cancelados. Outras competições esportivas ficaram 
suspensas por meses e algumas foram transferidas para 2021.

A doença se espalha pelo ar e infecta as pessoas através 
das mucosas como boca, olhos e narinas e o contato direto 
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com infectados é a principal causa do contágio. Álcool em 
gel, máscara de proteção e distanciamento social se tornaram 
o mantra do mundo nos últimos meses.

Nesta bela e calma manhã, o Brasil totalizou 4.382.263 
pessoas infectadas e 133.119 mortos pela doença, segundo 
os dados do Governo Federal. Como dizem, o diabo mora no 
detalhe, e o detalhe aqui é que a pandemia só chegou no país 
em 26 de fevereiro. 

Em 202 dias a doença tirou a vida de dezenas de milha-
res de brasileiros, a grande maioria de origem pobre e de pele 
preta. Mesmo com quatro meses de vantagem em relação a 
muitos países, as autoridades brasileiras nada fizeram para 
conter a chegada do vírus e a morte mais uma vez cruzou 
oceanos para ceifar a vida de pretos e indígenas.

Ainda assim, muitos negligenciam e negam a força ou 
até mesmo a existência da doença. Há um dito popular que 
minha mãe costuma repetir. 

“Desgraça pouca é bobagem, meu filho” - Não mentiu.
Além de todos os problemas que surgiram junto com a 

doença, o país enfrenta um outro problema sanitário que ocu-
pa, desde 2019, a cadeira de presidente do Brasil. 

Jair Messias Bolsonaro, um político reacionário ultrana-
cionalista, é um dos que nega a letalidade do vírus. O que já 
era de se esperar de alguém eleito com apoio público de um 
ex-líder da Ku Klux Klan e outras personalidades persegui-
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doras de minorias sociais.
Bolsonaro deixou o país 122 dias sem ministro da Saúde 

– até ontem. Hoje, Eduardo Pazuello, um general com expe-
riência em logística e em se atirar de aviões - paraquedista - 
que comandou interinamente a pasta foi finalmente efetivado 
no cargo.

*
Isolado em casa desde março, me arrisquei no transporte 

público pela primeira vez - um privilégio, considerando que 
sou preto e moro em uma das regiões mais pobres da cidade. 

Primeira missão: encarar o micro-ônibus mais badalado 
da Plataforma A da estação de trem de Guaianazes. Saí de 
casa em direção ao ponto de ônibus e não pude deixar de 
notar que ninguém usava máscara nas ruas. Na cidade de São 
Paulo a não-utilização da máscara de proteção em locais pú-
blicos é passível de multa desde julho, mas parece que apenas 
dentro de comércios e do transporte público as pessoas res-
peitam essa regra.

A “perua” lotou, mas por sorte ninguém quis se sentar ao 
meu lado. Já no trem sentido Estação da Luz, preferi me iso-
lar no canto para evitar contato, mas muita gente não seguiu 
essa recomendação. 

Repeti a estratégia de me isolar no trem que peguei até 
a Estação Barra Funda, mas desta vez fui perseguido. Dois 
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olhos curiosos fitavam-me sem parar, eram de uma garoti-
nha. Ela segurava no pai com uma mão e com a outra levava 
um balão com um desenho que não pude identificar. Quando 
cheguei na Barra Funda peguei um táxi. Ao todo foram mais 
de duas horas de viagem. Àquela altura, se eu tivesse que 
me infectar já teria acontecido, mas continuei seguindo os 
protocolos.

Esta viagem arriscada, de mais de 35 km, teve como ob-
jetivo visitar uma barbearia que fica no bairro da Brasilândia, 
na zona norte da cidade. Nela, vou me encontrar com Ariel 
Franco, barbeiro e dono do estabelecimento que ficou nacio-
nalmente conhecido após a chuva de memes com o penteado 
que ele inventou – o corte blindado.

Em poucos dias, montagens envolvendo o corte toma-
ram as redes sociais. Pessoas e marcas surfaram na onda e fi-
zeram com que o “topete colorido” criado na periferia de São 
Paulo rodasse o país. Além da estética, o penteado inspirado 
no cabelo de Elvis Presley não desmancha com facilidade – 
por isso o nome “blindado”.  

O blindado, como é conhecido, não foi apenas sucesso 
na internet, ele dominou, literalmente, a cabeça da rapaziada. 
Com a alta demanda nas periferias por causa do sucesso re-
pentino, outras barbearias da cidade precisaram incluir o cor-
te na sua lista de serviços e os barbeiros tiveram que aprender 
a fazer o tal do blindado.
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 Não foi fácil lidar com a fama explosiva no começo, 
afinal, memes bem executados podem alcançar o mundo todo. 
No caso de Ariel, que o sucesso veio pela competência, a re-
percussão foi ainda maior. Ele não ficou apenas conhecido 
pela bolha “bem-humorada” da internet, mas também apa-
receu em vários veículos de comunicação dando entrevista e 
contando sua história.

 Foi aí que ele decidiu contratar uma assessoria de im-
prensa para cuidar da sua imagem, pois descobriu que a alcu-
nha de “rei do blindado” já havia se tornado uma marca. Com 
a ajuda da assessoria e da sua mulher Laís, Ariel começou a 
investir pesado no seu negócio.

*
“Ariel, ‘ó’ o menino aí. Ele chegou!”, diz  Laís, mulher e 

assistente pessoal de Ariel. 
É a primeira vez que nos vemos pessoalmente. Ele está 

sentado em um elegante lavatório, daqueles que você não en-
contra em qualquer salão. Ao lado dele, em outro aparelho 
igual, está um vendedor de seguros. Ariel negocia a aquisição 
do serviço para ele e seus colaboradores. Quando me aproxi-
mo, ele pausa a conversa e vem me cumprimentar:

“E aí, ‘mano’. Tudo bem com você? Você é da revista 
Elle?”, pergunta Ariel.

“Não, eu sou o Pedro, ‘do livro’”, respondo. Ele parece 
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não saber. 
Ele me confundiu com um repórter de uma revista fran-

cesa que só chegaria ali no exato momento em que eu deixas-
se a barbearia. Enquanto aguardava Ariel terminar sua con-
versa com o vendedor, aproveitei para tirar fotos do salão e 
da fachada. Na parede lateral externa, ele ostenta um imenso 
grafite do seu rosto ao lado de dois personagens com cortes 
para lá de estilizados.

*
Após terminar a conversa com o vendedor, que saiu de 

lá sem um contrato assinado, Ariel volta a falar comigo. Ele 
pergunta meu nome e eu revelo um detalhe surpresa da nossa 
entrevista. 

“Eu também tenho um corte agendado com você ‘pra’ 
hoje, ‘tá’?. Quero conhecer o seu trabalho”, explico.

“’Pô’, então ‘demorou’! O que você quer fazer primei-
ro?”, pergunta o “rei do blindado”.

Decidimos então começar pelo corte. 
Ele me apresenta sua cadeira que recebeu o carinhoso 

apelido de “meu xodó” e mostra seu braço direito, no qual 
ostenta uma tatuagem dela. E não é por menos. A tal cadeira 
se trata de um dos modelos mais caros do mercado nacional, 
seu valor ultrapassa R$ 5 mil. Além disso, ela é personalizada 
e leva a marca “Rei do Blindado” em seu acabamento. 
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É nessa cadeira que eu me sento e ele começa a analisar 
meu cabelo de todos os ângulos.

“Como você quer?”, pergunta Ariel. 
“Pode fazer um degrade dos lados”, digo indeciso. 
Ele então começa o trabalho. A habilidade com as mãos 

é impressionante. É como se ele estivesse pintando o meu 
corte de cabelo com um pincel. Não sinto a máquina nem a 
sensação do cabelo indo embora, mesmo vendo o trabalho 
sendo feito através do reflexo do espelho. 

A expressão de Ariel muda, seu olhar, que até então era 
simpático, se torna pesado, carregando toda a experiência dos 
seus anos de corte. Ele já não pinta, agora talha. Todo o ex-
cesso de cabelo na lateral da minha cabeça é eliminado com 
rapidez. 

“’Tá’ bom? Quer que eu faça mais alguma coisa?”, ele 
volta a perguntar.

“Tira o excesso dos lados”, respondo apontando para a 
parte de cima da cabeça, onde meu cabelo ainda estava in-
tacto. 

Com um garfo para cabelo afro, um secador e uma esco-
va ele sobe cada fio e a altura do meu black power se revela 
invejável.

Ele então faz a pergunta do milhão. 
“Você quer reto ou arredondado?”
Neste momento, eu fiz a escolha que mudou comple-

tamente o restante do dia. Tudo o que eu presenciei naquele 
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lugar não faria nenhum sentido ou teria menos importância se 
eu tivesse dito uma única palavra diferente. 

“Arredondado”, respondo. E então ele confirma.
“Arredondado mesmo? Porque aqui [com a mão no ca-

belo] está reto.”
Novamente eu respondo que quero aquele corte. 
Basicamente, ele teria que mudar o formato do meu pen-

teado que estava “quadrado” e apará-lo até ele ficar redondi-
nho. Essa mudança exigiu o dobro do tempo, o que me segu-
rou ali por várias horas e me permitiu presenciar momentos 
únicos. 

 Ele então faz uma proposta divisora de águas: per-
gunta se pode fazer uma transmissão ao vivo do meu corte. 
Eu concordei e então rapidamente ele e a mulher montaram 
os equipamentos e começara a filmar. Em poucos segundos, 
centenas de pessoas de várias partes do mundo começaram 
a acompanhar o meu corte. Várias mensagens de carinho e 
elogios começaram a ser lidos por Laís, que segurava um te-
lefone de última geração para registrar o trabalho de Ariel.

 “Ariel, você é o cara!”, “Ariel, comecei a cortar ca-
belo por sua causa”, Ariel, o rei do blindado”, “Nossa, como 
é humilde esse Ariel. Inspiração para as quebradas”.

 Os elogios inspiram o barbeiro que começa a capri-
char ainda mais no corte, como se tentasse alcançar a perfei-
ção entre os fios do meu cabelo. Enquanto corta, ele apro-
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veita para ensinar técnicas aos seus seguidores. Mostra as 
ferramentas e como usar cada uma delas, desde o pente até a 
máquina. Ao todo, quatro máquinas diferentes passaram pela 
minha cabeça.

 “Esse cliente aqui é diferenciado, porque além de vir 
até aqui cortar o cabelo, depois daqui [do corte] ele vai me 
entrevistar”, conta ele ao público da live. 

 “Uma das perguntas que você ia me fazer era qual 
cabelo eu tinha mais afinidade, não é?”, pergunta a mim. 

 “Sim, isso mesmo”, eu respondo. 
 Ele então diz que muita gente acha que o blindado é 

o seu melhor corte, mas para ele não é. Ariel explica para a 
câmera que ama o corte e que o corte significa tudo para ele, 
mas que não se compara ao “crespo”.

 “Eu tenho um amor por esse cabelo... [aponta para o 
meu corte, que já estava pronto de um lado] cortar liso tam-
bém é bom, mas o crespo... é como se eu pudesse esculpir o 
corte e isso é muito legal”, explica Ariel.

 Ele esclarece como surgem os cortes e de onde saem 
as inspirações para cria-los. O segredo envolve sempre estar 
atento ao que está em alta. Alguns clientes já chegam com a 
referência e Ariel apenas insere a sua ideia e criatividade.  

“Mas tem pessoas que falam assim: ‘tá na tua mão, então 
o que você fizer eu confio’”, diz.

Quando o cliente pede para que ele improvisar, muita 
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coisa entra em jogo. Ele precisa reparar em cada detalhe da 
personalidade da pessoa para que o corte saia de acordo com 
o perfil do cliente.

“Você olha o seu cliente pela roupa, às vezes até pela for-
ma dele se comportar, se ele é mais tímido ou mais despojado. 
Você já consegue ter uma leitura de um estilo que comporte 
com o estilo que ele tem de personalidade”, diz.

*
 Outra mensagem lida por Laís chama a atenção. Um 

seguidor diz que a história de Ariel o inspira. Entretanto, a 
história a que ele se refere começa muito antes do primeiro 
corte blindado. 

Pouco antes de iniciar a carreira no ramo de cabeleireiro, 
Ariel teve uma passagem transformadora pelo sistema prisio-
nal. Em 2014, ele gerenciava a boca de fumo do bairro, uma 
função de alto escalão no crime organizado. Ele não chegou 
lá de uma hora para outra, começou cedo, entrou para o mun-
do do crime com apenas 13 anos. 

Seu primeiro salão foi o Centro de Detenção Provisória 
de Vila Independência, na zona leste, onde ele esteve preso 
por tráfico de drogas. Ariel aprendeu lá dentro o ofício usan-
do lâminas de barbear partidas, tesoura sem ponta e pente de 
bolso.

A decisão de se tornar barbeiro após a reclusão veio de-
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pois que agentes penitenciários encontraram uma barra de 
ferro na cela em que ele ficava. Por conta desse agravante, 
Ariel foi mandado para a solitária e lá decidiu que sairia da 
cadeia um novo homem.

Em novembro de 2015, ele concluiu sua pena e foi solto. 
No segundo dia da nova liberdade, emprestou a maquininha 
de um amigo, pegou um espelho de banheiro e, em um cômo-
do mal-acabado que tinha em casa, começou a cortar cabelo 
como barbeiro amador.

“Logo em seguida, eu consegui arrumar um emprego 
em uma lanchonete, na época eu era ‘chapeiro’ [fritava ham-
búrgueres]. Para mim foi uma grande oportunidade, porque 
como eu tinha acabado de sair do presídio eu falei: ‘Pô’, 
mano, um trampo registrado. Como é difícil alguém que te-
nha passagem [pela penitenciária] trabalhar registrado. Então 
eu comecei fazendo das 6h até às 14h30 na lanchonete. Da 
lanchonete demorava mais meia hora para minha casa e das 
15h eu ia até a hora que tivesse cliente”, lembra Ariel.

A profissionalização veio após uma conversa com o ami-
go e barbeiro Paulo Black, que disse já ter passado da hora de 
Ariel se profissionalizar. Depois de ouvir isso, futuro rei do 
blindado começou a buscar sua especialização e se tornou um 
profissional de referência na quebrada.

*



23

Navalhas

Durante a nossa live do corte de cabelo, visitas mais que 
especiais chegam à barbearia. O também cabeleireiro Allan 
Calixto levou seu aluno, Maurício Motta, para conhecer Ariel. 
Estar na presença do rei do blindado era um grande sonho 
do aprendiz, que veio da cidade de São Leopoldo, no Rio 
Grande do Sul, apenas para estudar com Allan, em São Paulo. 
O motivo do esforço do jovem gaúcho é que Allan não é um 
barbeiro qualquer. Ele foi o primeiro campeão mundial de fa-
de-in, o famoso degrade. Ele que seguiu a carreira inspirado 
no pai ganhou o mundo e se tornou referência para muitos 
outros barbeiros, inclusive Ariel. Allan Calixto hoje ministra 
workshops e dá cursos de corte para jovens como Maurício, 
que sonham em fazer sucesso no ramo.

Ariel para o meu corte e muda a direção da câmera 
para mostrar os recém-chegados. Ele diz repetidas vezes que 
é uma honra recebê-los ali de surpresa em uma terça-feira 
tão comum. Os convidados entram e formam um círculo no 
meio do salão. Neste momento, Allan conta que só estava 
ali porque seu aluno queria muito conhecer Ariel. O dono 
da barbearia e o gaúcho então se cumprimentam e Maurício 
começa a chorar compulsivamente. O choro aumenta e é pos-
sível ouvi-lo soluçar. Estar na presença do “rei do blindado” 
e do “rei do degrade” foi demais para ele. Ariel fica sem jeito 
e abraça o rapaz, que, mesmo trabalhando em uma barbearia 
há quatro anos, sabe que ainda tem muito espaço para crescer. 
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Logo em seguida, Ariel volta a cortar meu cabelo, incrédulo 
com aquela situação inédita. 

“É que eu já chorei demais nessa vida, senão eu chorava 
junto. Mas não tenho mais lágrimas”, diz o rei do blindado.

Enfim, meu cabelo fica pronto e Ariel me conta que se 
ele soubesse que Allan estaria ali naquele dia, teria ficado três 
horas cortando meu cabelo – ficamos quase duas. Ele então 
encerra a live e começa uma sessão de fotos. De uma hora 
para outra descubro que Ariel também manda bem na foto-
grafia. Ficamos mais meia hora tirando fotos do meu novo 
penteado e então começamos de fato a entrevista. 

Não pude deixar de perguntar como a pandemia afetou 
as atividades do salão de um dos barbeiros mais famosos do 
Brasil e felizmente descubro que os impactos não foram tão 
grandes. 

“Antes da pandemia a gente ‘tava’ com um projeto de 
mudar a barbearia de local, porque era uma barbearia muito 
bem estruturada e tudo mais, mas era mal localizada. E a gen-
te começou a perceber que estávamos trazendo um público de 
classe média, de classe média-alta e a galera fica com medo 
de vir em uma periferia e tal. Algo que às vezes é mal locali-
zado”, conta Ariel.

A decisão dele então foi encontrar um meio termo para 
atender os clientes da quebrada e os boys – gíria paulista para 
ricos. Ele então montou o novo salão na principal avenida da 
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região da Freguesia do Ó, a Parapuã.
“E foi aí que eu montei a barbearia Rei do Blindado. Po-

rém, quando a gente começou a construir entrou um projeto 
novo, que é um projeto do Shark Tank, e eu virei sócio com 
o Caito Maia e a Luiza Trajano e aí foi onde os projetos mu-
daram e a gente resolveu investir junto”, diz ele orgulhoso.

Caito Maia é o fundador da Chilli Beans, a maior mar-
ca de óculos e acessórios da América Latina. Luiza Trajano 
comanda a rede varejo Magazine Luiza e possui uma fortuna 
superior a R$ 27 bilhões – a mulher mais rica do Brasil, se-
gundo a revista Forbes (O ranking da revista nomeou as dez 
pessoas mais ricas do país; não há nenhum preto entre elas e 
Luiza é a única mulher). No ano passado, os dois empresários 
investiram juntos R$ 250 mil no projeto de Ariel através do 
reality show de empreendedorismo Shark Tank, transmitido 
pela Sony Channel.

Uma chuva de lives invadiu a internet no início da pan-
demia. Artistas, comediantes e músicos de todos os estilos 
fizeram apresentações virtuais para o seu público que não 
podia ir a eventos em razão do vírus. Essa nova tendência 
inspirou o barbeiro.

“Eu percebi que a pandemia me forçou a dar uma inova-
da. Eu fui um dos primeiros barbeiros do Brasil a estar tra-
zendo um workshop no formato online. Eu contratei uma das 
melhores produtoras para poder gravar, transmitir ao vivo... 
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eu percebi que a galera do sertanejo ‘tava’ fazendo live, per-
cebi que a galera da comédia ‘tava’ fazendo live e aí eu falei: 

‘vou fazer live em formato educacional’. E aí foi onde que eu 
me reinventei, consegui um bom dinheiro fazendo workshop 
e ajudando as pessoas de uma forma com valor simbólico, le-
vando informações e conhecimento às vezes para pessoas que 
não teriam condições de assistir a uma aula só minha, presen-
cial, e acho que foi o momento de se reinventar, de aprender, 
de saber também quem está do nosso lado e quem não está. A 
pandemia me trouxe experiência”, comemora Ariel.

Fora do ambiente da barbearia o trabalho de Ariel não 
para. Assim como seu colega de profissão Allan, ele ministra 
cursos, faz palestras e comanda workshops por todo o país – 
e às vezes fora dele. Este ano não seria diferente. A agenda 
dele estava lotada e muitas viagens internacionais estavam 
nos planos do barbeiro, mas a pandemia cortou as asas de 
todos os sonhadores, em 2020.

“Esse mês de agosto eu estaria fazendo uma turnê na Eu-
ropa, ministrando workshop na Suíça, voltaria para a Alema-
nha, ia para França, Itália e Portugal. Ia ter também o Expo 
Barber, que é um dos maiores eventos de barbearia do mun-
do que eu estaria participando nos Estados Unidos. Tem um 
evento também que a gente remarcou para o ano que vem na 
Colômbia”, conta.

O blindado também levou Ariel para outros ares e áreas. 
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A fama gerada pelo meme fez com que ele fosse presença em 
várias feiras voltadas para o público nerd como a Comic Com 
Experience brasileira - feira voltada para quadrinhos, filmes 
e séries - e também na Brasil Game Show, evento de jogos. 
Ele também participou de uma ação publicitária para a série 
brasileira “Sintonia”, do serviço de stream Netflix. Esse con-
tato todo fez com que ele abrisse os olhos para o mundo de 
oportunidades que os jogos fornecem no Brasil:

“Eu ‘tô’ voltado agora também para o mundo gamer. Eu 
‘tô’ investindo em um time de jogos para a gente disputar 
campeonatos, gerar conteúdo para o YouTube também. Então, 
eu ‘tô’ focado no canal do YouTube, voltado ao entretenimen-
to”, revela em primeira mão.

Não satisfeito em ser talentoso como barbeiro, fotógra-
fo amador, empresário e gamer, Ariel também se descobriu 
como cantor e compositor.

“Dentro da pandemia também, eu percebi que eu tinha 
um talento para compor canções e também cantar. Então, 
dentro dessa pandemia, eu escrevi algumas músicas voltadas 
para o estilo RAP e é um projeto que em breve a gente vai 
estar lançando”, diz.

*
Um homem negro da periferia que foi empurrado para 

o mundo do crime pela necropolítica genocida do estado de 
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São Paulo. Esse é Ariel, alguém que não se esqueceu nem 
abandonou suas raízes e se preocupa com o futuro de crian-
ças pretas para que elas não acabem seguindo pelo caminho 
do crime. Assim, mesmo sem saber, Ariel está se tornando 
um afrofuturista. Não por definição, mas por atitude. 

Para as próximas gerações ele deixa um recado:
“Primeiro que o crime não compensa, né? Se compen-

sasse eu estaria nele até hoje. Só que infelizmente eu percebi 
isso muito tarde, eu já estava dentro de um presídio. Porém, 
não foi tão tarde, porque eu ‘tô’ vivo, né? E eu acho que en-
quanto há vida, há esperança. Mas eu consegui enxergar que 
não compensa. [O crime] é um universo que você estando 
livre na rua, você fica preso, você não consegue evoluir. Tudo 
o que você ganha, você perde. Você coloca em risco a sua 
vida, eu acho que não há valor nenhum no mundo que com-
pre a vida. Então você poder viver, fazer as pessoas que estão 
ao seu redor mais felizes. Poder trazer, algum momento de 
felicidade. E as conquistas que um homem pode ter. Conquis-
tar sua família, ser um pai de família, ter sua esposa, ter filhos, 
poder ir e vir, passear, poder se realizar”, diz ele.

“Às vezes a molecada de periferia tem muitos espelhos 
[bons exemplos], velho [gíria], só que tem que ter uma visão 
de “por que eu ‘tô’ nessa vida?”. Eu nunca me fiz essa per-
gunta, ‘tá’ ligado? Então eu acho que quem ‘tá’ nessa vida 
tem que se perguntar o porquê e se realmente vale a pena. 
Para mim, eu tenho certeza que não compensa. Então, um 
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conselho que eu dou é que quem ‘tá’, sai o mais rápido o pos-
sível e quem não entrou, não entre”, conclui Ariel.

*
Saio dali no escuro da zona norte com muita vontade de 

ter novas conversas. O próximo destino fica a 31 km da bar-
bearia “Rei do Blindado”, mas dessa vez não vou me aven-
turar no transporte público. Minhas próximas viagens agora 
serão pelos bytes da internet e o contato com os entrevistados 
será pela fria tela do meu computador. 

 A próxima pessoa com que vou conversar também é 
barbeiro. Renato Oliveira é morador do Jardim Ângela, zona 
sul, onde possui uma barbearia chamada BlackRockers Bar-
bershop. Para ele, o negócio é mais do que um ganha pão, 
foi seu porto seguro que o salvou de uma depressão em um 
momento muito difícil na vida dele. Na mesma época em que 
ficou desempregado ele terminou um relacionamento e a úni-
ca coisa que tinha era a barbearia. Então, ele se agarrou à 
profissão, pegou o dinheiro que sobrou da rescisão do antigo 
emprego e investiu em equipamentos e mensalidades deu um 
curso de barbeiro. Foram as últimas fichas que ele tinha e 
hoje colhe o resultado da aposta, satisfeito na profissão que o 
escolheu.

O que torna Renato tão especial quanto Ariel não é a 
fama, mas o seu propósito como profissional. Ele é provavel-
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mente o único barbeiro afrofuturista da zona sul e inspirado 
nisso, cria uma variedade impressionante de cortes, masculi-
nos e femininos. Mas afinal, o que é afrofuturismo?

“A questão do afrofuturismo para mim é uma coisa que 
traz um pouco de ancestralidade [africana] e modernidade 
ao mesmo tempo e essa comunicação vem através da arte, 
desde qualquer tipo de ação artística, desde música, no salão 
de beleza, na dança, como músico instrumentista. O nosso 
afrofuturismo está sempre buscando a nossa cultura ancestral, 
mas, ao mesmo tempo, colocando o moderno dentro da cultu-
ra que já tem milênios: a cultura preta”, diz Renato.

“O antigo Egito, a forma da arquitetura das pirâmides, da 
vestimenta, da estética também em si foi trazendo um ar futu-
rístico. Nos tempos antigos, o povo africano já tinha um olhar 
do futuro, desde a estética, beleza e um monte de coisa que 
envolve a cultura como um todo. E essa cultura transcendeu 
na minha personalidade, na minha sede de procurar coisas 
que me contemplassem em relação à minha arte”, continua.

Ele me conta que estudou barbearia clássica em um cur-
so e diz que teve sorte em ter um professor preto que lhe ensi-
nou as técnicas para cortar cabelo afro. Uma das reclamações 
de Renato é que no Brasil são raros os cursos direcionados 
para o corte do cabelo natural de pessoas afrodescendentes. 
Ele começou cortando todos os tipos de cabelo e atendendo 
a todos os públicos, mas isso mudou um pouco por causa do 
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afrofuturismo.
“Como o meu trabalho também está focado no meu pes-

soal e na minha na arte, eu procurei estudar um pouco mais. 
Eu fui mais a fundo e comecei a pesquisar mais a questão 
do cabelo crespo. Eu só atendo mulheres de cabelo black, 
cacheado e crespo, pela questão de que o cabelo da mulher 
preta é o mesmo que o do homem. Então eu consigo realizar 
quase o mesmo corte [em ambos], ou mudar só algumas coi-
sas. Agora, cabelo liso e cabelo crespo de mulher preta muda 
completamente. Então eu não corto o cabelo de branca por-
que não estudei para fazer corte de cabelo de mulher branca, 
mas como eu estudei cabelo crespo, consigo cortar tanto de 
homem como de mulher preta”, explica ele. 

Renato diz que 80% dos seus clientes são pretos que 
conhecem seu trabalho através das redes sociais e vão à sua 
procura.  

“Por conta não só do meu trabalho em si, mas também da 
minha filosofia de pensamento em relação da importância do 
cabelo crespo”, conta ele.

Assim como na barbearia de Ariel, os clientes da bar-
bearia da zona sul também vão à procura de coisas novas e 
deixam a criatividade de Renato fluir. É nesses casos que ele 
consegue aplicar o seu conhecimento sobre afrofuturismo. 

“Eu tento dar aquela modernidade, mas ao mesmo tempo 
‘tá’ carregando aquela questão do black antigo, de fortalecer 
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que ele [cliente] mantenha o seu black, mas com uma coi-
sa mais futurista, tipo fazer uma coisa mais diferenciada e 
aí através desse diálogo eu consigo convencer essas pessoas 
quando elas estão aberta para coisas novas aí ela aceita numa 
boa”, explica.

Renato acredita que barbeiros brancos não têm a mesma 
afinidade para cortar o cabelo de clientes negros e que esses 
profissionais não sabem ter um diálogo com seus clientes de 
cabelo afro. 

“Ele não vai saber oferecer outro tipo de corte além de só 
raspar, a gente sabe muito bem que a maioria dos salões não 
se dedicam esse tipo de corte [afro], então eles preferem falar 

‘vamos fazer o básico e pronto’”, diz.

*
Da mesma forma que Ariel se preocupa em como o corte 

vai combinar com o cotidiano do seu cliente, Renato também 
se atenta a todos os detalhes do freguês. Outra realidade co-
necta esses dois barbeiros foram os impactos da quarentena 

- baixo para ambos. Renato ficou fechado apenas no primeiro 
mês da pandemia em abril voltou a atender seus clientes com 
hora marcada e portas fechadas, segundo ele, seguindo todos 
os protocolos sanitários da Organização Mundial da Saúde. 
Morando na casa da família, ele ficou com medo de pegar o 
vírus de algum cliente e transmitir para os seus pais. 
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“Quando eu voltei a trabalhar, sumiram alguns clientes. 
Claro que eles ‘viu’ que eu não ‘tava’ abrindo o salão [há] um 
mês e acabaram migrando para outro, não sei aonde, porque 
eles não voltaram mais. Porém, quando eu voltei, fiquei prati-
camente direto, quase todos os dias, e pude conquistar novos 
clientes. De maio para cá ‘tá’ super tranquilo em relação à 
cliente. Minha barbearia é na periferia e eu tenho muito clien-
te que trabalha como porteiro, com obra, em banco, e também 
pessoas que trabalham na área da saúde e que precisam estar 
com o cabelo cortado e barba feita”,

Ele atribui a manutenção de seus clientes ao auxílio 
emergencial pago pelo governo para auxiliar as famílias em 
situação de vulnerabilidade durante a pandemia.

“Acho que a primeira coisa que as pessoas fazem quando 
entra dinheiro é comprar comida e se sobra alguma coisa, vão 
para o salão, porque isso está ligado a autoestima”, diz.

Um ponto que abordo na conversa com Renato é o fato 
de que muitas mulheres resolveram experimentar seus fios 
naturais e parar de alisar o cabelo durante a quarentena. 

“Eu acredito que muitas pessoas estão se livrando de 
muita coisa estética e desnecessárias. Muitos homens estão 
deixando a barba crescer agora, muitas mulheres estão vendo 
seu cabelo natural pela primeira vez. Existe hoje uma relação 
de amor e ódio porque as pessoas pretas passam a vida inteira 
tentando dar um jeito no cabelo e nunca deixar ele à mos-
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tra. Esse momento da pandemia foi crucial nesse sentido da 
pessoa se conhecer com o cabelo crespo e ela saindo de casa 
para ir num salão que vai acolher essa pessoa faz uma total 
diferença”, comemora Renato.

Pergunto para o barbeiro da zona sul o que ele espera 
para o futuro da diáspora africana no Brasil, baseado na sua 
visão sobre o afrofuturo:

“O futuro traz a liberdade, quanto mais acesso à tecno-
logia, quanto mais o futuro avança e a gente está próximo 
da tecnologia, isso só traz benefícios para a população preta 
como um todo. Então, quanto mais preto tiver acesso à tecno-
logia e informação, a educação, a gente vai se tornar uma co-
munidade mais próspera, mais reconhecida mais bem-vinda e 
muito mais reconhecida como pessoas comuns normais. Que 
no futuro um homem preto não seja mais confundido com 
ladrão, ou como uma pessoa violenta, e sim como um cida-
dão comum, normal. Que uma mulher preta futuramente a ser 
admirada não só pela sua beleza, mas sim intelectualmente. 
Espero que no futuro também, a criança preta consiga fazer 
amizade com as crianças de forma normal, não ser excluída. 
Consiga brincar com todo mundo de forma simples humanas. 
E que o idoso negro no futuro viva uma velhice boa, que ele 
não fale só sobre dores, mas sim, sobre uma vida tranquila. É 
esse o futuro que eu espero que aconteça para nossa comuni-
dade no Brasil”, divaga Renato.



Cadeira do Ariel - Pedro H. Ribeiro



Trabalho de Renato - Arquivo pessoal



Muro do Blindado - Pedro H. Ribeiro



A f r o t o p i a
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Sangria, afrofuturo e ambivalência
Corte profundo na madeira, madeira
De fim de mundo a fim de mundo

Ellen Oléria – Afrofuturo 

Para entender com mais profundidade o conceito do 
afrofuturismo, primeiro temos que dar um passo atrás, olhar 
para o nosso passado e então refletir sobre o nosso presente. 
Voltemos aos séculos XV a XIX, quando milhões de africa-
nos foram roubados dos seios da mãe África e levados para 
terras longínquas para serem escravizados até a morte. Cerca 
de 4,8 milhões de africanos foram trazidos a força para o Bra-
sil e esse sequestro em massa só teve fim em 1850. Fomos o 
último país do mundo a abolir a escravidão, em 1888 - so-
mando 400 anos de genocídio legalizado.

Essa dispersão ou deslocamento forçado, como explica 
o historiador José Antônio dos Santos, recebe o nome de diás-
pora. O indivíduo pode sofrer com isso na condição de escra-
vizado, ou por resultado de guerras, perseguições políticas, 
religiosas, desastres naturais entre outros motivos. Também 
pode ser uma dispersão incentivada ou espontânea de gran-
des massas populacionais em busca de trabalho ou melhores 
condições de vida.

Essa diáspora criada pela escravidão de povos africanos 
resultou em inúmeras comunidades negras espalhadas por 
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todo o planeta. O racismo presente nas sociedades cultural-
mente eurocêntricas onde essas comunidades se formaram 
impediu a evolução socioeconômica dos ex-escravizados e 
de seus descendentes. Isso fez com que trabalhos realizados 
por negros ficassem historicamente à sombra dos feitos por 
brancos. Isso pode ser observado na arte, na academia, nas 
ciências e na filosofia.

Esse cenário se repete até os dias atuais e recebeu uma 
contranarrativa do professor afro-americano Molefi Asante. 
No ano de 1980, ele descreveu o que seria um possível ascen-
sor para as comunidades negras em todo o mundo - o afrocen-
trismo. Essa ideia é uma corrente de pensamento que busca 
revisar conceitos através de uma perspectiva africanista. Ele 
ressalta que o afrocentrismo não é uma versão negra do euro-
centrismo, pois este segundo existe para “proteger privilégios 
brancos na educação, economia e política”.

Ele explica que a hegemonia branca começa a ser se-
meada na escola. As instituições de ensino sempre vão forne-
cer uma educação baseada no contexto cultural do qual fazem 
parte. Com isso, os alunos sempre têm um conteúdo relacio-
nado social e psicologicamente à sua cultura. “Escolas são o 
reflexo da sociedade em que se desenvolveram. Sociedades 
dominadas por supremacistas brancos vão desenvolver uma 
educação supremacista branca”, explicou Molefi em seu arti-
go publicado nos Estados Unidos, em 1991.
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Os negros que conseguiram desenvolver esse pensa-
mento crítico foram, aos poucos, conquistando espaço em 
suas comunidades e em suas diferentes carreiras. Acrescen-
tando técnicas afrocentradas às tecnologias dos seus traba-
lhos, profissionais da diáspora africana desenvolveram no-
vos pontos de vista para inúmeras manifestações artísticas e 
outras atividades, o que futuramente seria conhecido como 
afrofuturismo.

Em seu artigo Black to the future, o escritor Mark Dery 
chamou de afrofuturismo criações artísticas que exploram 
futuros alternativos para a população afrodescendente. No 
recorte de sua pesquisa, feita no início dos anos 1990, ele se 
perguntou onde estavam os negros nas narrativas de ficção 
científica e destacou Samuel R. Delany, Octavia Butler, Steve 
Barnes e Charkes Saunders como autores negros desse gêne-
ro literário.

Dery explica que esses profissionais não habitavam um 
sonho de ficção científica, mas enfrentavam um campo de 
força impenetrável de intolerância, que frustrava seus movi-
mentos na sociedade. Com essa análise, o escritor traz à tona 
a observação de segregação cultural feita por Molefi anos an-
tes.

*
Dentre os nomes citados por Dery, o de Octavia Butler 
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é o que mais tem destaque nas pesquisas sobre afrofuturismo. 
Isso porque a escritora é considerada a mãe dessa filosofia 
e isso ideia deu nome a um dos episódios do “Infiltrados no 
Cast”, podcast criado pelo escritor e pesquisador brasileiro 
Alê Santos. Ele dedicou vários minutos para contar a história 
de Octavia e a importância dela para o movimento negro e o 
afrofuturo.

Ele conta que sobreviver da literatura no Brasil não é 
fácil, especialmente para os negros e que muitos autores pro-
missores acabam não sendo reconhecidos por falta de conta-
tos. Diante disso, ele explica a importância política das obras 
de ficção afrofuturista no mercado literário do país. 

“Falar de literatura tem um peso muito importante para 
o nosso país. Uma pesquisa de 2017 revelou que 93% dos 
autores contratados pelas editoras brasileiras são brancos”, 
diz Alê no episódio.

Octavia tinha o objetivo de mudar o cenário majorita-
riamente branco e masculino da ficção científica e por isso 
começou a escrever. Além da própria realidade, a escritora 
também queria que as gerações seguintes pudessem ter con-
tato com o empoderamento que a escrita de ficção dá. Isso se 
reflete nos textos da autora, que são recheados de protagonis-
tas femininas negras. 

“Octavia Butler acreditou que poderia fazer melhor. Ela 
diz em várias entrevistas que aos 12 anos de idade decidiu ser 
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escritora, mas foi um pouco mais adiante, ali na década de 70 
que ela acabou explodindo com algumas obras. Ela ganhou 
dois prêmios importantes, que é o Prêmio Hugo e o Prêmio 
Nebula, que são os maiores da ficção científica e entrou para 
o hall internacional da fama de escritores negros pelo mundo, 
se tornado a mãe do afrofuturismo”, conta ele. 

Entre a obra da autora estão livros como “Patternmas-
ter” (1976), “Kindred” (1979), “A Parábola do Semeador” 
(1993), “A Parábola dos Talentos” (1998) e muitos outros.

O legado que a autora nos deixou vai muito além dos 
livros. Octavia eternizou sementes que até hoje são germina-
das por escritores negros em todo o mundo. No Brasil, alguns 
nomes se destacam na escrita afrofuturista. Um deles é Fá-
bio Kabral, autor de “Ritos de passagem” (2016), “O caçador 
cibernético da rua 13” (2017) e o mais recente “A cientista 
guerreira do facão furioso” (2019). Além do trabalho como 
escritor, Fábio promove cursos sobre a filosofia afrofuturista 
e mantém um canal do YouTube para ensinar sobre o movi-
mento. Ele e Alê foram convidados a falar sobre o tema neste 
livro, mas não responderam ao convite. 

Outro nome que vale ressaltar aqui é o de Lu Ain-Zaila. 
A pedagoga foi uma das primeiras pessoas a trazer o movi-
mento afrofuturista para o Brasil na forma de literatura e é 
responsável por “(In)Verdades: Uma heroína negra mudará 
tudo” (2016), “(R)Evolução: Eu e a verdade somos o ponto 
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final” (2018) e “Sankofia: Breves histórias sobre Afrofuturis-
mo” (2019). Além dela e de Fábio, o próprio Alê Santos já 
trabalha em um novo livro afrofuturista que será publicado 
pela HarperCollins, uma das maiores editoras do mundo.

*
Hoje, a corrente afrofuturista abraça um número bem 

mais abrangente de atividades. Para além da ficção científica, 
o afrofuturismo conversa com outros contextos da realidade 
diaspórica e permite novas leituras e entendimentos sobre ela. 
O afrofuturismo passou por uma série de redefinições — so-
bretudo no sentido de ampliar o pensamento do universo cul-
tural restrito aos negros dos EUA para um pensamento negro 
africano e diaspórico mundial, como explicam os pesquisa-
dores Kênia Freitas e José Messias em artigo publicado em 
2018.

Dentre os objetivos dos afrofuturistas estão: reestabele-
cer a conexão consigo mesmo e usar seu passado para pavi-
mentar um futuro mais esperançoso. Não é apenas lembrar 
dos acontecimentos negativos, mas usar as histórias sobre o 
seu passado e presente para recuperar a construção do seu fu-
turo, como observou a pesquisadora americana Lisa Yaszek, 
em outro artigo de 2013.

Por esses motivos que o afrofuturismo é considerado 
uma afrotopia - utopia africana), pois almeja um futuro oti-
mista em que pessoas negras existam em equidade racial, sem 
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medo de existir. 

*
A brasileira Morena Mariah é uma das pesquisadoras 

sobre o tema no país. Para compartilhar suas impressões e 
resultados ela criou um blog chamado “Fale Afrofuturo” e 
uma série de podcast com o nome “Afrofuturo”. Assim como 
Alê e Fábio, a convidei para falar sobre o seu trabalho nesta 
reportagem, mas ela não respondeu.

No primeiro episódio da série de podcasts Morena se 
descreve como uma mulher negra e candomblecista criada 
na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro que vive em São 
Paulo com sua família. Sua trajetória de vida é parecida com 
a de muitas mulheres negras brasileiras que conseguiram as-
cender socialmente através do estudo e assim promover mu-
danças nas suas comunidades e em si mesmas. Ela conta que 
a gestação causou grandes transformações em sua vida, como 
ter que mudar de estado e trancar a faculdade de estudos de 
mídia. Escolhas que ela teve que fazer para encarar o desafio 
de ser mãe. 

“Acho que é o maior projeto da minha vida criar essa 
pessoinha para o futuro, para deixar um mundo melhor do 
que a gente tem hoje”, diz ela no episódio. 

Morena explica que teve contato com muitos conteúdos 
e reflexões nos últimos anos e que, após conhecer mais sobre 



47

Afrotopia

os afrofuturistas, se tornou uma pessoa muito melhor. Nesse 
episódio, ela cita um provérbio africano que diz: “se você 
quiser saber o final, você precisa prestar atenção no começo”, 
e diz que esse provérbio faz uma relação com o que ela vê 
sobre a filosofia afrofuturista. Afinal, não podemos falar so-
bre o futuro negro sem conhecer a maneira como a diáspora 
africana foi criada e se desenvolve. 

Para ela, o afrofuturismo é sobre ter esperança, pois os 
negros vivem desenganados em uma sociedade hostil. 

“Afrofuturismo é ter a ousadia de sentir esperança e ter 
a audácia de sentir alegria”, define Morena.

Outra potência negra que fala sobre o afrofuturismo é a 
influenciadora Nátaly Neri. Em sua rede social, ela conta que 
desejava compartilhar as descobertas que fazia na graduação 
e, por causa disso, criou o canal no primeiro ano do curso de 
ciências sociais. Nátaly, que estuda em São Paulo, foi convi-
dada para palestrar sobre afrofuturismo na cidade de Petró-
polis, em 2018. Na palestra, ela disse que sempre gostou de 
ficção científica e de pensar em alternativas para a população 
negra que não pautassem o materialismo em que vivemos.

“O afrofuturismo é um conceito muito simples. É tão 
simples que vocês vão se chocar” - provoca durante a pa-
lestra. “É a ideia radical de que pessoas negras existem no 
futuro”, continua.

Ela diz que o afrofuturismo é um movimento, mas que 
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prefere pensá-lo como um conceito ou filosofia que passa pe-
las artes, política e possibilita a existência das pessoas negras 
longe de construções primitivas e arcaicas.

“Geralmente quando a gente pensa em pessoas negras, 
a gente pensa em um tambor, em [trabalho] artesanal, em 
África como se fosse um outro espaço, um país distante. O 
afrofuturismo vai colocar pessoas negras no tempo presen-
te e principalmente no futuro e vai dizer que essas pessoas 
constroem coisas tão sofisticadas como qualquer outra. Então 
essas pessoas, por serem negras africanas ou negras diaspó-
ricas, estão construindo coisas próximas às tecnologias mais 
esperadas e mais imaginadas no planeta. E quando eu falo em 
tecnologia, estou falando no sentido de ferramentas para a 
transformação”, diz Nátaly.

A influenciadora considera a filosofia afrofuturista como 
uma revolução para as sociedades negras em todo o mundo. 
Ela explica que o simples fato de pessoas negras existirem no 
futuro é uma revolução.

“O afrofuturismo no final do dia é absolutamente revo-
lucionário. Ele é revolucionário pelo simples fato de unir dois 
elementos muito básicos: pessoas negras e futuro. E pensar 
em pessoas negras no futuro é pensar em pessoas negras vi-
vas, é pensar que jovens negros conseguiram desviar de doze 
balas, ou que essas balas não foram atiradas já que jovens 
negros têm doze vezes mais chances de morrer do que jo-
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vens brancos. Pensar em pessoas negras no futuro é pensar 
que talvez mulheres negras não tenham morrido tanto quanto 
morreram ano passado”, explica ela.

Essa compreensão da filosofia através da experiência 
dessas pesquisadoras negras é fundamental para diferenciar-
mos a construção do afrofuturismo no Brasil e no restante do 
mundo, pois as diferentes sociedades e ofícios podem estimu-
lar reflexões diferentes para cada um. 

*
Para entender melhor a filosofia afrofuturista nos Esta-

dos Unidos conversei com o artista plástico jamaicano Paul 
Lewin. Ele começou no mundo da arte por influência do pai. 
Desde pequeno, Paul o ajudava em projetos artísticos. O pai 
fez a ponte entre ele e o afrofuturismo com suas pinturas e 
esculturas carregadas de ficção científica, fantasia e amor. Em 
1994, Paul usou um pincel pela primeira vez e como se fosse 
uma varinha mágica com cerdas macias, aquele pincel abriu 
os caminhos para que ele se tornasse um respeitado artista 
da arte afro-caribenha e afrofuturista que transmite magia em 
seu trabalho. 

Atualmente ele vive no estado americano da Califórnia 
e é responsável por criar desenhos afrofuturistas que vêm a 
se tornar quadros, estampas de livros, sacolas, camisetas e 
muitas outras coisas. Em sua biografia, ele conta que bus-
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ca sempre refletir sobre a África antiga antes de iniciar um 
novo desenho e que seu trabalho representa seus ancestrais 
futuristas, interdimensionais e todos os outros seres que ha-
bitam o mundo espiritual. Assim como no caso dos barbeiros 
paulistanos, a valorização do “ser preto” é fundamental para 
a execução do trabalho de Paul.

A primeira coisa que pergunto ao jamaicano é o que a 
filosofia afrofuturista significa para ele. É importante que nos 
atentemos ao fato de que o afrofuturismo não é uma palavra 
que encontramos no dicionário e possui uma descrição exata 
e universal. Essa corrente filosófica está muito relacionada às 
referências que cada mulher ou homem preto tem sobre seu 
passado, presente e futuro. Isso faz com que cada resposta 
seja diferente das outras.

“Afrofuturismo é a exploração da música, arte e literatu-
ra com os temas futurísticos e de ficção científica que incor-
poram a história e a cultura preta. É um jeito de reimaginar os 
mundos e tradições do passado através de lentes futurísticas”, 
diz ele.

Considerando ainda que, assim como a definição de 
afrofuturismo pode mudar entre as pessoas, imagino que esse 
contexto se estenda para toda uma comunidade. Da mesma 
forma que a construção dos direitos raciais é feita de manei-
ras diferentes em cada país da diáspora, a relação com a arte, 
cultura e ancestralidade africana também pode mudar nessas 
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sociedades, então peço para que Paul me explique como fun-
ciona o movimento afrofuturista nos Estados Unidos.

“O afrofuturismo nos EUA aparece muito em nossas 
músicas, filmes e literatura. Minhas autoras favoritas são to-
das escritoras de ficção científica, negras mulheres que vi-
vem na América. Há também a música de Sun-Ra, Parlament 
Funkadelic, Janelle Monae, e Missy Elliot. O filme “Pante-
ra Negra” foi lançado há dois anos e foi bem recebido pelo 
mundo todo. Afrofuturismo faz parte da cultura negra norte-
-americana há décadas, mas só agora está começando a ver a 
popularidade do mainstream [corrente cultural dominante]”, 
explica o jamaicano.

“Eu acho que meu trabalho contribui para a cultura nor-
te-americana mostrando que você pode criar arte tradicional 
sem usar métodos tradicionais. No meu trabalho eu tento con-
tinuar a tradição de contar histórias usando elementos antigos 
e futurísticos simultaneamente. Eu gosto de criar imagens 
que não espelhem a arte tradicional africana, mas que ainda 
contenham símbolos, mensagens e histórias dos meus ances-
trais”, continua.

Herman Poole Blount ou Le Sony’r Ra, ou simplesmen-
te Sun Ra, foi um dos mais importantes nomes do jazz da 
história, mas também um dos menos reconhecidos. Sua con-
tribuição para a música preta norte-americana caminha lado a 
lado com a precursão do movimento afrofuturista. Defensor 
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de um estilo livre para a execução de sua música, Sun Ra 
apostava em ideias completamente anacrônicas. Ele afirmou 
até sua morte, em 1993, que havia nascido em Saturno e veio 
a Terra para ensinar, através da música, conceitos que ultra-
passavam os limites da vida e da morte.

Na verdade, o artista nasceu em Birmingham, no estado 
do Alabama, em maio de 1914, e viveu o auge da segrega-
ção racial americana em um dos lugares mais racistas do país 
naquela época. Essa opressão racial criou em Sun Ra um de-
sejo de mudança. Ele passou então a imaginar uma realidade 
utópica que superasse a distopia que ele tinha vivido. A partir 
disso ele criou as primeiras referências de afrofuturismo na 
música, décadas antes do termo ser inventado – o que pode 
ser percebido em seus videoclipes.

O trabalho dele inspira vários músicos até hoje. No 
Brasil, podemos experimentar algumas produções musicais 
afrofuturistas, como o álbum “Afrofuturo”, de Ellen Oléria e 
também as músicas da cantora Xênia Freitas. Temos também 
produções audiovisuais como o clipe “Boto Fé”, de Bia Fer-
reira, e o álbum visual “Black Is King”, de Beyoncé. Esses 
trabalhos específicos talvez não tivessem a mesma importân-
cia sem Sun Ra.

*
Ele aproveita para contar quais são as suas inspirações 

artísticas e cita a espiritualidade e conexão com o imaterial 



53

Afrotopia

das religiões do continente africano, além da moda do con-
tinente.

“Eu me inspiro no folclore africano e pela conexão que 
a cultura da África tem com o mundo espiritual. Quando uma 
pessoa na África coloca uma máscara tradicional, ela é trans-
portada para o mundo espiritual onde ela pode se comunicar 
com a natureza e os ancestrais. Esses temas aparecem muito 
no meu trabalho. Eu também amo a moda africana, as joias 
e adornos. Na cultura africana, adornos podem contar a his-
tória de vida de quem os usa. Eles também são usados em 
rituais que marcam diferentes estágios da vida. Eles podem 
ser uma forma de comunicação. Me inspirei em contos fol-
clóricos africanos como “Anansi, a Aranha”; um trapaceiro 
e um antigo herói popular. Ele é uma aranhinha que usa sua 
inteligência para derrotar adversários que são muito maiores 
do que ele. Essas histórias são uma forma de ensinar as crian-
ças a usarem suas mentes para derrotar seus inimigos na vida 
real”, diz animado.

Quando Paul fala em “inimigos” das crianças não é difí-
cil imaginar de quem ele está falando. A imagem do “homem 
branco” é a primeira a vir à mente. Mas quem é esse cara 
branco de quem tanto se fala na hora de apontar os culpados 
pela degradação histórica e estrutural das etnias socialmente 
minoritárias? Se voltarmos ao que diz Molefi Asante pode-
mos entender que a hegemonia branca criou todo um sistema 
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para se manter no poder e isso envolve diversas estruturas 
como religião, cultura, educação, política e, principalmente, 
o sistema econômico mundial. A figura do homem branco de-
fende isso a qualquer custo - mesmo que este signifique um 
etnocídio ou a destruição articulada do meio ambiente. Esses 
conceitos de defesa do capital também se encaixam no con-
ceito de necropolítica no qual mergulharemos mais à frente. 

Mas enfim: é possível planejar o afrofuturo ao lado de 
brancos? Paul acredita que sim.

“Eu acho que hoje mais brancos estão ouvindo e tentan-
do entender a cultura negra do que no passado. Há ainda mui-
tos que não estão fazendo isso e é difícil. Acredito que muitas 
pessoas nos EUA estão ansiosas para ouvir novas histórias de 
ficção científica e fantasia contadas através das lentes de cul-
turas com as quais não estejam muito familiarizados. Eu acho 
que o filme “Pantera Negra” foi um grande exemplo disso. Eu 
espero ver mais desta conexão no futuro”, conta ele.

E ao pensar em no futuro, não há como não refletirmos 
se haverá uma vida diferente para mulheres e homens negros 
no mundo. Para o jamaicano, essa ideia ainda é difícil de ser 
desenhada em sua mente.

“Eu quero imaginar um futuro bom para os pretos, mas 
é difícil. Eu vejo que estamos progredindo em termos de dis-
criminação racial sistêmica e de direitos civis. Mas, com as 
mudanças climáticas acontecendo, comunidades negras e in-
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dígenas serão as mais afetadas. A maioria das comunidades 
pobres e indígenas pelo mundo está em países pretos e  e eles 
estão na linha de frente das mudanças climáticas”, lamenta.

A luta antirracista dos Estados Unidos é antiga e famo-
sa, não apenas por seus mártires como Martin Luther King 
e Malcolm X, mas também pela cultura cinematográfica do 
país, que frequentemente divide a história desse movimento 
com o mundo, como Paul explica. Nesse ponto, um questio-
namento que surge é de que maneira a arte preta pode con-
tribuir na luta racial norte-americana, mas a resposta de Paul 
vai em outra direção. Ele me diz que a arte supera as barreiras 
raciais inventadas por sociedades eurocêntricas.

“A arte revela a humanidade de uma cultura. Ela trans-
cende raças e consegue comunicar emoções e valores im-
portantes sem a linguagem escrita. Arte tem a capacidade de 
reunir temas que são comuns a todas as culturas. A arte pode 
ensinar a história de um povo e manter forte o elo com seus 
ancestrais. Ela também tem a habilidade de inspirar movi-
mentos de mudança como combustível das massas”, afirma 
o artista.

Assim como o futurismo contribuiu com a luta do mo-
vimento negro nos Estados Unidos, no Brasil a coisa não é 
diferente. Como explica o professor universitário e jornalista 
Juarez Xavier, as pessoas procuram uma forte ligação com 
esse movimento para conseguirem acessar esse universo de 
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tecnologias.
“Do ponto de vista da produção cultural, você tem um 

repertório grande nessas possibilidades. Outra questão é que 
algumas dessa estratégias e plataformas [tecnológicas] têm 
sido construídas desde plataformas de ocupação do territó-
rio, como os candomblés, as capoeiras, as escolas de samba 
e mais recentemente essas linguagens Hip Hop e do funk, até 
mesmo essas plataformas digitais que os jovens negros estão 
lançando mão nesses últimos anos, construído alternativas de 
produção de conteúdos digitais, a gente tem visto isso com 
muita frequência”, diz ele.

Esses aspectos citados pelo professor permitem ao mo-
vimento negro internacional criar alternativas que desviem da 
lógica capitalista de produção de cultura e das engrenagens 
eurocêntricas. Segundo ele, a periferia brasileira é um espaço 
reprodutor de inteligências que vão ao encontro do universo 
afrofuturista exatamente por essa exploração de novas tecno-
logias – como a criação dos penteados de Ariel e Renato em 
São Paulo, o funk “150 bpm” do Rio de Janeiro, entre outros 
exemplos. Nesse contexto, podemos entender o afrofuturis-
mo como uma nova ferramenta contra a hegemonia branca e 
genocídio da população negra.

“Isso vai criando protocolos e o que me chama atenção é 
a compreensão de que existe uma possibilidade de você pro-
duzir algo para além dessa perspectiva do capitalismo. Nós 
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temos no Brasil mais que 53% das relações econômicas in-
formais. Esse universo de informalidade oferece para esses 
produtores possibilidades numa sociedade classicamente ca-
pitalista, sem exclusão”, explica Juarez.



Estúdio de Paul Lewin - Arquivo pessoal



 Paul Lewin pintando - Arquivo pessoal



O c e a n o
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Não esqueça que tem poder para mudar o mundo
Você tem poder para mudar o mundo
O que é superficial vai ficar mais profundo
Pra se ver, pra flutuar

BaianaSystem – Bola de Cristal 

Uma semana antes da minha visita ao salão de Ariel e 
também da conversa com Renato, entrevistei a jornalista, 
professora e dançarina afrofuturista Joceline Gomes, a Jô. 
Assim como foi o papo com Renato, Jô e eu pegamos carona 
nas trilhas da internet para termos essa conversa, pois, além 
da pandemia, um problema geográfico me impediu de fazer 
uma entrevista cara a cara – ela vive em Goiás. 

*
A filosofia afrofuturista está presente em todas as formas 

de arte e não seria diferente na dança e na música. Além de 
promover e ensinar a dança, Jô também é pesquisadora das 
raízes dos ritmos de matriz africana. Por isso é importante 
separar um capítulo especialmente para as manifestações cor-
porais afrofuturistas.

Conecto-me e aguardo ela entrar na chamada de vídeo.
“Oi, Joceline. Tudo bom?”, cumprimento.
“Boa tarde!”, responde ela animada. 
Jô pede um minuto para arrumar a posição da câmera 
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e para pegar a luz do sol por causa da pouca iluminação do 
quarto. 

Pergunto se está passando a pandemia bem. 
“Sim, com saúde. Mental às vezes dá uma ‘vaciladinha’, 

mas tudo bem, a gente recupera. Mas covid por aqui, não. 
Covid free.”, brinca.

Realmente a saúde mental foi uma das coisas mais afeta-
das durante a pandemia e certamente o problema é maior em 
pessoas pretas em razão dos problemas que elas já enfrentam 
habitualmente. Os traumas diários pedem que os negros ze-
lem cada vez mais por seu autocuidado, sempre. 

Para Jô, o afrofuturismo é ter o povo preto como prota-
gonista da sua própria história recuperando tecnologias an-
cestrais e, principalmente, preservando essas tecnologias para 
as próximas gerações. 

“A gente só pode falar de futuro quando a gente perma-
nece vivo e mantém as nossas tradições vivas. Por exemplo, 
para mim, todas as danças urbanas são afrofuturistas, por-
que elas pegam movimentações de danças tradicionais, fa-
zem uma releitura e, a partir dessas releituras, se encaixam 
em ritmos completamente diferentes, mas que ainda assim 
preservam essa unidade cultural do tambor, da percussão, da 
marcação com o pé”, diz ela.

Ou seja, no afrofuturismo a dança é uma manifestação 
cultural que usa a tecnologia corporal para criar novos ritmos, 
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com uma roupagem completamente nova e sintetizada pela 
cultura contemporânea. 

“Quando a gente pensa, por exemplo, no ‘passinho 
foda’, que é uma dança do funk carioca, feita pela juventude 
preta e favelada do Rio de Janeiro, a gente tem frevo, break, 
capoeira, balé, vogue, kuduro, samba... tem tudo isso den-
tro de uma única dança, sabe?! E todas essas manifestações 
culturais são milenares, estão aí há muitas décadas e eles [ar-
tistas contemporâneos] fazem uma roupagem completamente 
diferente para [essa dança] caber dentro da batida do funk, 
que leva o nome de tamborzão exatamente por incorporar 
esse tambor ancestral da cultura preta”, explica, empolgada.

*
Como tudo o que é preto, o futuro das músicas de favela 

e dos guetos norte-americanos estará comprometido enquan-
to vivermos nesta distopia contemporânea. A criminalização 
do funk é real. Forças policiais frequentemente são enviadas 
para interromper bailes e eventos que tenham músicas de pe-
riferia. 

Em março de 2019, a polícia militar do Rio de Janeiro 
mandou prender onze pessoas que tinham envolvimento com 
o “Baile da Gaiola”, o maior baile de comunidade da capital 
carioca. Entre os detidos estava o DJ Rennan da Penha, que 
foi acusado de associação ao tráfico. Isso porque uma teste-
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munha disse à polícia que o produtor musical era quem orga-
nizava o baile na comunidade da Vila Cruzeiro, no Complexo 
da Penha. Nesses eventos, segundo a polícia, existia um co-
mércio de drogas ilícitas, e o tráfico se aproveitava da lotação 
no local para aumentar sua venda. Uma segunda testemunha 
teria informado à polícia que Rennan avisava os traficantes 
sobre a presença de batalhões na favela. 

“Tirar uma pessoa que saiu de uma comunidade carente 
e ascendeu a um nível de artista para encarcerar? Com qual 
objetivo? O que ele fez de errado?”, questionou o advogado 
de Rennan, Nilsomaro Rodrigues, na ocasião.

Em novembro do ano passado, após dez meses de en-
carceramento no Complexo Penitenciário de Gericinó, em 
Bangu, Rennan pôde voltar à liberdade graças a uma decisão 
do STF (Supremo Tribunal Federal) que derrubou a possibi-
lidade de prisão em segunda instância – na primeira instância 
do processo o artista havia sido inocentado.

Outro caso de repressão à cultura de periferia aconteceu 
pouco mais de um mês após Rennan reconquistar sua liberda-
de. Na madrugada do dia 1º de dezembro de 2019, a polícia 
militar de São Paulo invadiu o “Baile da DZ7”, realizado em 
Paraisópolis, a maio comunidade da capital paulista. Na ope-
ração, policiais mataram nove pessoas, entre elas três meni-
nos de 16 anos e um de 14 – a vítima mais velha tinha apenas 
23 anos.
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De acordo com uma apuração do portal UOL, entre as 
causas das mortes estavam “asfixia mecânica por ‘enforcação 
indireta’”; “asfixia mecânica por sufocação indireta”; e “trau-
ma raquimedular por agente contundente”. Esses relatórios 
indicam que os jovens foram sufocados até a morte, possivel-
mente pisoteados. Uma das vítimas que sobreviveu foi agre-
dida por uma policial com garrafadas e cassetete. 

Segundo moradores, a ação foi premeditada e, antes da 
invasão, as forças policiais cercaram o baile para impedir que 
os frequentadores escapassem – mesmo que o objetivo da po-
lícia ali fosse dispersar a multidão. Esse cerco teria reduzido 
o espaço de circulação e os frequentadores acabaram caindo 
uns sobre os outros.

*
Uma charge da cartunista Laerte Coutinho, publicada no 

jornal Folha de S. Paulo e posteriormente vencedora do 42º 
Prêmio Vladmir Herzog de Direitos Humanos na categoria 
arte, sintetiza de forma lúdica o que aconteceu naquela noite 
em Paraisópolis. Com frequentadores acuados em um labirin-
to, como nas ruas da comunidade, policiais militares tacavam 
bombas e promoviam a violência. Sem terem para onde cor-
rer, as pessoas começaram a pisotear umas as outras. A arte 
se chama “Infernópolis”, em alusão ao nome da comunidade.
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Após socos, pontapés, cassetadas, pisoteio, garrafadas e 
outros tipos de tortura realizados pelos policiais presentes na 
ação, um jovem pediu socorro ao Corpo de Bombeiros, que 
se recusou a atender o chamado sob alegação de que a polícia 
já estava no local oferecendo assistência às vítimas. 

“Fomos acionados e acionamos o Samu [Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência] pelo número grande de 
vítimas, e quando a nossa viatura estava perto, na Avenida 
Hebe Camargo, foi informada pelo Cobom [Centro Opera-
ções do Corpo de Bombeiros] que as equipes do policiamento 
já haviam socorrido as vítimas. Então as viaturas de resgate 
foram empenhadas em outra ocorrência, e o Samu também”, 
disse o porta-voz do Corpo de Bombeiros, capitão Marcos 
Palumbo, ao UOL.

Jô tenta sintetizar os problemas sociais que fizeram do 
funk uma cultura marginalizada e criminalizada. 
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“O grande problema do funk é que ele é preto. Assim 
como todas as outras manifestações culturais, o funk, por ser 
uma manifestação cultural preta, é criminalizado. O samba 
já foi criminalizado, o jongo, a copeira, as religiões de ma-
triz africana, o hip hop... é uma corrente cronológica mesmo. 
Cada década, cada século vai ter a sua cultura preta crimi-
nalizada e isso acontece historicamente com o nosso povo. 
E qual seria a solução? O fim do racismo, e não há previsão 
para isso. A gente está em uma postura de pedir ‘por favor, 
branco, não nos mate’, ‘parem de nos matar’. Assata Shakur 
já dizia isso: nós nunca vamos atingir um nível de autonomia 
e independência do nosso povo suplicando pelo juízo do nos-
so opressor. Isso não existe”, explica a artista.

 E o preconceito vai além das forças policiais, segun-
do a dançaria.

“Tem debates para saber se funk é cultura. A gente ‘tá’ 
nesse nível do debate – de perguntar se uma produção cultu-
ral autêntica e genuína de um povo é cultura ou não, porque 
é uma cultura preta e favelada. Ninguém questiona se ópera é 
cultura. Ninguém questiona se balé é cultura, se fado é cultu-
ra, mas questionam se funk, hip hop, tamborzão ou pagodão 
baiano são cultura”, diz Jô, indignada.

 Uma preocupação dela é o epistemicídio – apaga-
mento da cultura africana e diaspórica – que caminha lado a 
lado com o genocídio. Para Jô, daqui a 50 anos, se a matança 
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de jovens de periferia não tiver fim, a cultura preta nas favelas 
estará por um fio.

“E aí quando forem pegar os resgates históricos do funk, 
vai estar lá a Anitta falando que inventou o “quadradinho”. 
Quem vai estar lá para dizer que o funk era preto? Não vai 
ter ninguém. Quem vai estar lá pra dizer que o dance hall era 
jamaicano e não francês? Que o vogue é trans [transexual] e 
é preto e que não foi a Madonna que inventou? O racismo e 
a criminalização do funk querem exterminar os realizadores 
dessa cultura”, lamenta ela.

A artista acredita que uma solução para esse futuro sem 
memória é ter os próprios pretos registrando sua história con-
temporânea em documentários, livros e afins. E além disso, 
irem às escolas falar sobre o que está acontecendo e abrir os 
olhos das crianças para que elas existam nesse afrofuturo.

Além de toda a reflexão sobre futuro, ela também fala 
sobre os ritmos do presente que carregam consigo a religio-
sidade do passado e explica que a dança dos palcos não tem 
o mesmo significado que as realizadas em locais religiosos. 

“A partir do momento que você coloca uma dança ritual, 
de aldeia, no palco, essa dança se torna cultura. O exemplo 
que eu sempre dou para minhas alunas nas aulas de danças 
afro quando eu falo da simbologia dos orixás, o próprio nome 
já diz, é um símbolo. Eu não estou fazendo uma dança sagra-
da no palco. A dança do orixá eu faço no espaço de ritual, no 
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espaço sagrado de terreiro. A dança do palco é uma dança cul-
tural. Ela vai trazer alguns elementos, vai trazer os símbolos, 
mas ela não vai trazer o ritual. O preconceito que guardam 
contra a dança afro é por não fazer essa dissociação”, diz.

*
Uma pergunta fora de roteiro e feita apenas para locali-

zar a matéria acabou fazendo com que a dançarina comparti-
lhasse uma triste história de racismo colonial que sofreu em 
uma viagem de trabalho a Portugal.

“Jô, eu tinha visto no seu Facebook, que eu não sei se 
‘tá’ atualizado, mas você ainda ‘tá’ na Europa?”, pergunto.

“Não, eu estou no Brasil. Eu voltei... que dia é hoje, 4? 
Dia 14 [de setembro] vai fazer quatro meses que eu voltei 
porque eu passei por situações de racismo lá. Principalmente 
com a pandemia, eles acham que são nossos donos, que po-
dem nos tratar como lixo. E é isso, você ser uma pessoa preta 
na terra do colonizador nunca vai ser fácil, eu admiro quem 
consegue, porque eu não tive estômago não”, lamenta ela. 

“E você chegou a fazer algum trabalho artístico lá em 
Portugal ou decidiu voltar ao Brasil antes disso?”, questiono. 

“Eu fui chamada para dançar numa banda chamada 
“Função Públika”. E aí nós fizemos dois shows e depois des-
ses shows entramos em quarentena. Quando entramos em 
quarentena, o presidente da empresa que gerencia a banda nos 



71

Oceano

ofereceu, a mim e a minha amiga preta e brasileira - éramos 
as únicas duas pretas brasileiras - um trabalho de cuidadora 
de idosos. Mas nós já estávamos trabalhando no administra-
tivo da empresa. Ele queria que a gente trabalhasse no admi-
nistrativo da empresa e de cuidadora de idosos, expediente 
completo, por metade do salário. A gente não concordou e 
ele falou que nós tínhamos sido as mais caras para ele, nesses 
termos: ‘vocês foram as mais caras para mim, eu trouxe vocês 
para ficar nessa cidade, não para vocês se mudarem. O que eu 
estou fazendo por vocês é solidariedade’. A gente começou 
um bate-boca terrível. Ele falou pra gente organizar a sala 
de figurinos e que se tivessem figurinos que a gente quisesse 
do montão que seria jogado no lixo, a gente poderia pegar. 
Quando a gente pegou, ele falou que ia chamar a polícia. Foi 
uma situação insustentável. A minha amiga ficou lá em Por-
tugal, está atualmente em Lisboa, mas eu preferi não ficar”, 
conta ela.

A viagem de avião proporcionou uma profunda reflexão 
para ela, tanto na viagem até Portugal quanto em seu retorno. 

“Na minha ida, eu passei por cima do oceano e pensei: 
‘Poxa, eu estou indo numa situação muito diferente da dos 
meus ancestrais. Eu estou indo atrás de um sonho, indo con-
vidada para fazer o que eu amo, que é dançar’. E aí quando 
eu estava voltando eu pensei: eu tive uma oportunidade que 
meus ancestrais não tiveram que foi a oportunidade de voltar. 
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Eu pude voltar. Ninguém triscou a mão em mim. Por mais 
violência simbólica que eu tenha passado, a minha integri-
dade física foi mantida. Então assim, tanto a ida quando a 
volta foi um misto de muito sentimentos passando por cima 
daquele oceano e principalmente de estar indo ao encontro da 
terra do colonizador”, explica.

Para ela, o colonizador sempre terá a postura de coloni-
zador. Seu sonho é conhecer o continente africano e espera 
alcançar esse objetivo em breve. Na viagem que fez à Europa, 
tinha planos de passar feriados, férias e recessos em países 
africanos, mas isso não foi possível.

“Meu plano original quando eu fui para Portugal era ter 
a facilidade de deslocamento, porque em Portugal você está 
um avião de qualquer país da África. É incrível como eles 
colonizam até isso, até hoje. Não tem voo direto Brasil-algum 
país africano, você tem que passar por Portugal, pela França. 
Exatamente os países que colonizaram a África”, diz a artista.

*
Jô foi como muitas crianças negras que não tinham re-

ferências positivas de outras pessoas negras na televisão ou 
nas revistas. 

“Eu lembro de falar isso para minha mãe: ‘quando eu 
crescer eu vou fazer uma cirurgia para ficar bonita igual a 
[power] ranger rosa: branca, loira e magra’. E minha mãe só 
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falou ‘o que é isso, menina, que besteira’. Esse foi o nível 
do nosso diálogo, porque a minha família é toda do Mara-
nhão, mas ninguém se reconhece como negro, é moreno, mo-
reninho, escurinho. E aí quando eu comecei a estudar essas 
questões raciais, me reconhecer como uma mulher negra, eu 
ouvia “o que é isso, não fala assim”. Então eu acho que essa 
falta de referências positivas faz isso com a gente, faz esse 
auto-ódio”, conta ela.

“Se eu ligo a televisão e só tem mulher preta barraquei-
ra, favelada, falando errado, o estereótipo da feia com o ca-
belo bagunçado, com verruga, são muitos os aspectos nega-
tivos, eu não quero ser isso. Quem quer ser isso? Em novela, 
só aparecia como escrava, como empregada. O homem preto 
é o escravo, o bandido, o traficante, o bêbado, o safado... por 
que uma criança preta vai querer ser isso quando crescer? 
Ninguém quer ser isso. Eu cresci vendo essas referências de 
pessoas pretas na televisão. Eu não queria ser preta, eu queria 
ser a ranger rosa, paquita da Xuxa, queria ser a loira das Spa-
ce Girls”, continua.

Ela comemora que a nova geração vai crescer com os 
filmes “Pantera Negra” e “Black is King”, da Beyoncé, e terá 
em quem se espelhar. Além disso, as próximas crianças pre-
tas serão as filhas dos que se formaram na faculdade graças 
às cotas e elas terão referências positivas dentro de casa e na 
mídia, segundo Jô. 
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“Essa geração vai poder crescer querendo e se espelhan-
do em pessoas que vão dizer para elas: ‘você pode ser o que 
você quiser. Você não tem um fim trágico e definitivo’. E eu 
acho que essa é o maior benefício do afrofuturismo e das pro-
duções afrofuturistas”, celebra Jô.

*
Conversei com o jornalista e crítico de arte Miguel Ar-

canjo Prado com o objetivo de compreender como se dá o fe-
nômeno do afrofuturismo nos palcos. Especialista em teatro 
e cobertura de cultura como um todo, ele me guia em direção 
a uma maior compreensão da manifestação negra dentro da 
arte. 

Ainda falando sobre o espaço que artistas negros têm 
na mídia, a exclusão racial aumenta quando olhamos para a 
televisão. Ele explica que, analisando o contexto histórico da 
colonização brasileira, achar que a televisão está preocupada 
em formar cidadãos é uma grande utopia.

“Vivemos no país ‘enquanto os homens exercem seus 
podres poderes’ como cantou Caetano. Mas ele mesmo emen-
dou de onde vem a resistência: ‘índios e padres e bichas, ne-
gros e mulheres e adolescentes fazem o Carnaval’”, comenta.

*
No dia 28 de agosto, o ator Chadwick Bolseman, res-
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ponsável por dar vida ao herói africano Pantera Negra nos ci-
nemas, morreu em decorrência de um câncer. Esse filme que 
foi citado pelos que dão voz a este livro marcou esta geração. 
Não pude deixar de perguntar a Miguel se essa perda pode 
influenciar na presença dos negros da mídia e na sétima arte e 
a resposta dele me deixou feliz.

“Não creio nisso. Boseman abriu caminhos que serão 
ocupados por novos artistas negros, até porque nos Estados 
Unidos a escalada da representatividade negra é irrevogável. 
Nem Trump conseguiu modificar isso. É um país que teve 
um presidente negro, Obama, ótimo por sinal não só para os 
EUA como para todo o mundo. Esta influência não é fácil de 
apagar. Os negros lá já possuem uma referência de um negro 
como homem mais poderoso do mundo no mundo concreto. 
Aliás, um presidente negro surgiu primeiro no cinema, nas 
artes. Mais uma vez a arte sonhando o que parecia impossível 
e a realidade tornando possível mais à frente. É preciso tomar 
cuidado com o que sonhamos e apresentamos nos palcos e 
telas”, explica ele.

O crítico conta que assistiu ao filme do “Pantera Negra” 
em uma sessão reservada para a comunidade negra e diz que 
foi como ver uma peça de teatro. 

“As pessoas gritavam, aplaudiam em cena aberta, fi-
camos todos arrepiados. Foi realmente uma grande catarse 
coletiva para aquelas pessoas ver um super-herói negro no 
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formato blockbuster que comumente é feito por artistas bran-
cos. O negro quer estar representado na indústria cultural, já 
que ela é o carro-chefe na formação de sentidos semióticos 
coletivos. Se ele não está na indústria cultural, ele é apagado 
e invisibilizado socialmente”, afirma.

Miguel diz que as pessoas até podem discutir se a indús-
tria cultural é ruim, mas enquanto ela existir e for importante 
em termos de impacto social, é preciso que o negro esteja 
bem representado nessa indústria. Os filmes mainstream, as-
sim como as séries, novelas, peças e musicais podem oferecer 
uma representação dos corpos pretos em locais e situações 
diferentes dos estereótipos contemporâneos.

“Outro momento de muita emoção recente foi quando 
vi a peça “A Cor Púrpura” aqui no Brasil, protagonizada pela 
Letícia Soares, uma grande artista e com elenco negro. Foi 
novamente uma catarse para o público. O mesmo aconteceu 
no musical Elza, que era aplaudido diversas vezes em cena 
aberta com a Larissa Luz fazendo uma Elza Soares encar-
nada. A gente quer ver pretos e pretas no mainstream, sim!”, 
afirma Miguel.

*
A proveito para perguntar qual é o contato dele com o 

movimento afrofuturista e se ele já assistiu a uma peça com 
elementos dessa corrente.
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“Já assisti, sim. ‘Namíbia Não’, do Aldri Anunciação, 
dramaturgo de Salvador, na Bahia. Lembro que vi no Auditó-
rio Ibirapuera, em São Paulo, e mexeu muito comigo. Eu vi-
nha de assistir muito teatro por conta da minha profissão, sen-
do que a cena teatral até então era majoritariamente branca. 
Ver aquela peça, com uma proposta estética tão bem definida 
e provocante, mexeu muito comigo, pelo tema, pela represen-
tatividade, por eu me identificar com os atores em cena. Na 
época, foi uma grande mistura de emoções. A peça mostrava 
um futuro no qual os afrodiaspóricos eram obrigados a retor-
nar à África, em uma provocação muito interessante em ter-
mos cênicos e de dramaturgia. Naquele ano de 2012, escolhi 
a peça como a melhor dramaturgia do ano”, conta o crítico.

Miguel também me explica que o teatro é uma das fer-
ramentas que torna o afrofuturismo possível, pois ele permite 
sonhar com realidades diferentes e até futuristas através de 
vários ângulos. Na medida que o teatro apresenta o negro em 
novos contextos sociais e econômicos, ele influencia a cena 
artística, as mídias e também a sociedade. 

“Por isso, creio que o teatro tem papel central na criação 
de novos lugares imagéticos para o povo negro, fora dos dis-
cursos estereotipados e estruturalmente racistas que conhece-
mos. Se os artistas de teatro são realmente antirracistas como 
dizem, devem colocar o negro em um novo lugar no futuro da 
cena”, defende Miguel.
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Após ouvir essa crítica do jornalista, é preciso então en-
tender como se dá essa relação de corpos negros e teatro e 
como esses artistas estão presentes nessa plataforma artística.

“Comecei a cobrir teatro lá nos idos de 2003, quando 
comecei minha trajetória no jornalismo. Naquela época, ha-
via alguns artistas negros, bem gatos pingados nas monta-
gens, mas geralmente em peças com narrativas brancas ou 
de referência cultural e estilística eurocêntricas. Na virada da 
primeira para a segunda década do século 21, houve um re-
florescimento do teatro negro com uma nova geração, como 
Coletivo Negro e Os Crespos em São Paulo, a Segunda Preta 
em BH e o teatro musical negro no Rio de Janeiro com muito 
sucesso de público”, diz.

Ele conta que acompanhou de perto todo esse processo e 
foi quase sempre o primeiro crítico a falar sobre esses espetá-
culos nos meios intelectuais e da imprensa nacional. 

“Hoje há uma multiplicidade de narrativas negras nos 
palcos brasileiros. É o tema do momento. Mas, é importante 
ressaltar, que isso é fruto de uma conquista de diversas ge-
rações, desde cem anos lá atrás com a Companhia Negra de 
Revistas, Benjamin de Oliveira e o Teatro Experimental do 
Negro. Foi uma luta que durou mais de um século: colocar o 
negro e suas narrativas no palco do teatro brasileiro”, argu-
menta Miguel.

*
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Na premiação do Emmy 2020, realizada em 20 de se-
tembro, o ator afro-americano Tyler Perry recebeu um prêmio 
honorário e aproveitou para fazer um discurso emocionante 
sobre diversidade nos Estados Unidos e contou uma história 
sobre sua avó.

“Tyler, assim como outros grandes nomes da TV e do 
cinema nos EUA, vem do teatro. Ele começou nos palcos, 
escrevendo sobre a temática negra no teatro, onde produzia 
suas próprias peças. Isso deu a ele um domínio de todo o 
processo artístico e, quando teve oportunidade de chegar a 
Hollywood, nadou de braçada. Além disso ele é de um gran-
de berço cultural negro norte-americano, a cidade sulista de 
Nova Orleans, terra do jazz e de alguns dos maiores artistas 
negros de todos os tempos. O sucesso de profissionais negros 
como ele dá um importante recado às novas gerações: mostra 
que não é um sonho impossível”, comemora.

 Miguel também explica de que maneira a cultura 
africana pode contribuir para o processo criativo de diretores, 
cineastas, roteiristas e produtores artísticos negros como Ter-
ry.

“A cultura africana tem uma cosmogonia incrível que 
pode ser uma importante ferramenta para a criação de obras 
culturais, seja no teatro, na música, no cinema. A Oralidade e 
a rítmica das culturas africanas são extremamente ricas. Te-
mos obras importantes que foram inspiradas pela cultura afri-
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cana, como o disco “Refavela”, do Gilberto Gil, por exemplo. 
No teatro temos a peça “Revolver”, do Coletivo Negro. Todas 
foram beber na fonte da África da diáspora para traçar pano-
ramas com nossa realidade”, explica ele.

Assim como contei no primeiro capítulo, a pandemia da 
covid-19 foi responsável pelo fechamento de diversos estabe-
lecimentos e a suspensão de eventos esportivos e artísticos. O 
ramo da arte foi um dos que sofreu o maior impacto. A grande 
maioria dos artistas depende do seu trabalho para viver e com 
os eventos suspensos ou cancelados a renda desses profissio-
nais foi severamente comprometida. Miguel explica como o 
mercado cultura ainda não reaqueceu, mas vem resistindo à 
crise.

“O teatro passou para o teatro digital, a música partiu 
para as lives, o cinema para mostras online e drive-in. Mesmo 
assim, as perdas são irreparáveis. Temos milhares de artistas e 
técnicos passando fome e sem qualquer tipo de ajuda federal. 
A Lei Aldir Blanc só agora chega, seis meses após o fecha-
mento de toda a indústria cultural brasileira. O governo dei-
xou essas pessoas literalmente passando fome durante meio 
ano. Isso por si só é um grande absurdo e mostra o descaso 
federal para com a cultura e seus profissionais. As ações que 
tiveram como editais e outros eventos partiram de governos 
municipais e estaduais ou de entidades privadas que apoiam a 
cultura. Se não fosse isso, a cultura brasileira teria sucumbido 
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diante da covid-19. Talvez este fosse o desejo das pessoas em 
Brasília. O que é muito triste, porque foram eleitas para go-
vernar para todo um país e é obrigação de quem ocupa cargos 
públicos preservar a cultura do país que paga seus salários”, 
desabafa o crítico.

A Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, citada acima, 
é uma lei federal que prevê apoio emergencial ao setor cul-
tural diante do estado de calamidade pública decretado pela 
União em função da pandemia. Miguel acredita que os artis-
tas negros são os que mais sofreram nessa pandemia, espe-
cialmente por falta de visibilidade. Ele diz que isso é fruto de 
um país estruturalmente racista, no qual “artistas” na cabeça 
de muitos da mídia ainda são pessoas brancas.

De acordo com o que foi aprovado pelo Congresso Na-
cional, a lei terá R$ 3 bilhões e metade dos recursos serão 
repassados por estados e a outra metade por meio dos muni-
cípios. De cada R$ 10 pagos pela lei, R$ 8 tem que ir para o 
auxílio emergencial e R$ 2 para a manutenção dos espaços e 
aparelhos do setor cultural.

Uma projeção do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada), a partir de dados do IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística), indica que o estado de São Paulo 
deve receber R$ 265 milhões, o maior repasse. As cidades 
paulistas vão ficar com o maior somatório - R$ 274 milhões.

Essa ajuda que veio com atraso, como pontuou Miguel, 
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mostra quão abandonada a cultura foi pelo atual governo. Isso 
também se reflete nos três nomes que marcaram o comando 
da Secretaria Especial da Cultura, criada por Bolsonaro. 

O primeiro nome da pasta foi o de Roberto Alvim. Em 
janeiro de 2020 ele fez um discurso em vídeo onde mimeti-
zou os discursos do nazista Joseph Goebbels, o ministro da 
propaganda de Adolf Hitler. Após muitas polêmicas, o gover-
no notou que o caso “pegou mal” para a sua imagem e decidiu 
trocar o secretário.

A opção do presidente para substituir o autor do discurso 
“protonazista” foi a renomada atriz e sua apoiadora de cartei-
rinha, Regina Duarte. Depois de deixar seu emprego na rede 
Globo para assumir a pasta, ela abandonou o posto em pouco 
mais de um mês. O feito mais marcante de Duarte como se-
cretária foi discutir com jornalistas da emissora CNN Brasil 
ao vivo e cantarolar músicas do tempo da ditadura militar 
brasileira, a qual ela minimizou na conversa. No anúncio de 
sua saída, ela afirmou que assumiria um cargo que até então 
não existia na abandonada Cinemateca Brasileira. Mesmo 
após pedir para sair, a atriz foi exonerada somente depois de 
20 dias.

 Por fim – pelo menos até agora – o presidente optou 
por um ator bem menos conceituado em comparação a Duar-
te. Mario Frias assumiu a cadeira-mor da secretaria em junho.

Miguel Arcanjo diz que os governos federais lidaram da 
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pior forma com a cultura, mas pelo menos na cidade de São 
Paulo a situação é diferente.

“Os últimos secretários de Cultura paulistanos, Alê You-
ssef e Hugo Possolo, mesmo com todas as limitações de orça-
mento, têm feito um trabalho incrível na cultura, mostrando 
que ela é para todos. Eu realizei a primeira edição do Prêmio 
Arcanjo de Cultura em dezembro de 2019 no Theatro Muni-
cipal de São Paulo, antigamente um templo elitista e branco. 
E pude colocar no time de apresentadores e premiados muitos 
artistas negros e trans. Foi um marco e uma noite de muita 
emoção”, conta ele.

“O Municipal também foi palco recente de peças como 
“Prot{Agô}nistas”, com artistas negros do circo, o show do 
Emicida e a peça com as travestis pioneiras “Divinas Divas”. 
Foram recados muito potentes desta gestão à frente da cultura 
que precisamos valorizar. No plano estadual, também temos 
uma série de editais para cultura que englobam ações como 
rap, hip hop, circo, teatro de rua, teatro de grupo, dança. São 
Paulo é atualmente o maior investidor na cultura no Brasil. 
Tanto que muitos artistas de outros estados migram para cá, 
porque aqui existe uma política pública para a cultura. Precisa 
melhorar, é óbvio, mas diante do caos da cultura no governo 
federal, SP virou um oásis, ou nossa Xangrilá, como definiu a 
Fernanda Montenegro”, lembra Miguel.



Jô Gomes performando - Arquivo pessoal
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Corpo negro seminu encontrado no lixão 
Em São Paulo, a última a abolir a escravidão
Dezembro sangrento, SP, mundo cão promete
Nuvens e valas, chuvas de balas em ‘87

Racionais Mc’s – Quanto vale o show? 

O que se pôde entender até aqui sobre a importância do 
afrofuturismo é a preservação de vidas negras no futuro. Mas 
como vamos acreditar que isso é possível quando no Brasil 
uma pessoa preta foi assassinada a cada 15 minutos em 2019? 
Das 47.773 vítimas de assassinato no ano passado, 74,4% 
(35.543) eram negras. Segundo o anuário do Fórum Brasilei-
ro de Segurança Pública, em todos os cenários de homicídio, 
quem mais morreu foram os negros. Na polícia brasileira, 65% 
(112) dos agentes mortos eram negros. Já na contagem das 
vítimas das intervenções policiais, 79% (5.028) foram pessoas 
negras – as vítimas da DZ7 entram nessa conta, por exemplo. 
Ou seja, a força policial foi responsável por mais de 13% dos 
assassinatos do último ano. Quando não havia envolvimen-
to das forças policiais, como em casos de latrocínio – rou-
bo seguido de morte, 55,8% (880) das vítimas também eram 
pessoas pretas. Até mesmo quando as vítimas são menores de 
idade, a imensa maioria (75%, ou 3.690) é de crianças e ado-
lescentes pretos. 

Esse cenário desolador se repete quando com a mesma in-
tensidade quando adicionamos o recorte de gênero. Em 2019, 
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das 1.326 mulheres vítimas de feminicídio – quando uma mu-
lher é morta por questões de gênero, 66,6% (883) eram negras. 
No primeiro semestre de 2020, em razão do confinamento im-
posto pela pandemia, mulheres e crianças ficaram mais tempo 
em casa, expostas aos seus agressores. O feminicídio aumen-
tou em 2% em relação ao mesmo período de 2019 e o registro 
de violência doméstica diminuiu 10%.

O estudo também indica que as mortes violentas volta-
ram a crescer no país no primeiro semestre deste ano, mesmo 
com a redução da criminalidade. Em seis meses, tivemos a 
diminuição de crimes em todo território nacional, mas regis-
tramos 110 mortes de policiais e 3.181 mortes provocadas por 
policiais – uma pessoa assassinada a cada dez minutos. 

A desigualdade racial também é fortemente refletida no 
sistema prisional. A população carcerária registrada em 2019 
era de 755.274. No período entre 2005 e 2019, o número de 
detentos negros aumentou em 8,3%, enquanto a de brancos 
diminuiu 7,5%. A superlotação nos presídios se tornou um 
problema ainda maior na pandemia. No Brasil, faltam cerca 
de 305 mil vagas no sistema prisional e com a ausência de 
espaço, essas centenas de milhares de pessoas estão espalha-
das em pequenas celas lotadas pelo país. Como dito no come-
ço do livro, a aglomeração é o principal foco de contágio da 
covid-19 e por essa razão, foram registrados mais de 27 mil 
casos dentro desses presídios. 
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Não pense que apenas a população preta carcerária sofre 
com a desigualdade racial durante a pandemia. Um artigo da 
Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) em parceria com a Uerj 
(Universidade feral do Rio de janeiro), mostrou como a de-
sigualdade no acesso a saúde, saneamento básico e emprego 
tornou a população negra e periférica mais vulnerável à co-
vid-19.

“Em São Paulo, o bairro de Brasilândia, que concentra 
mais de 50% da população residente negra e a segunda maior 
quantidade de favelas, registrou, no final de maio de 2020, 
4.943 casos de COVID-19 confirmados e a maioria das mor-
tes: 209 óbitos entre confirmados e suspeitos. No extremo 
oposto da cidade, os bairros centrais apresentam as menores 
taxas de contaminação e óbito. Os territórios mais pretos da 
cidade são marcados pela distribuição desigual de leitos de 
UTI: 60% estão no centro”, relatam os pesquisadores.

De acordo com o relatório, na SE 15 (15ª Semana Epide-
miológica - 4 a 10 de abril), a população branca representava 
73% das internações e 62,9% das mortes. No início, o pico de 
casos era dominado por pessoas brancas, já que foram brancos 
de classe média e alta que trouxeram a doença para cá de suas 
viagens ao exterior – e tudo bem ter um déjà vu aqui. Em se-
guida, essas pessoas mais abastadas ampliaram a reprodução 
entre os seus e também para seus funcionários, que levaram a 
doença encubada para as periferias. Os pesquisadores expli-
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cam que a baixa presença do SUS (Sistema Único de Saúde) 
em determinadas regiões do país expôs a população mais po-
bre à doença. Durante abril e maio, São Paulo, Rio de Janeiro, 
Ceará, Pernambuco e Amazonas sofreram com a falta de leitos 
públicos. Pouco mais de um mês depois, na SE 21, os dados 
mostram proporções parecidas de brancos e negros hospita-
lizados. Entretanto, o número de mortes da população negra 
passou a representar 57%, enquanto a branca representa 41%, 
o restante se refere às mortes de pessoas amarelas e indígenas. 

“A ideia de que a sociedade brasileira foi construída com 
base na convivência harmônica entre sua pluralidade racial 
imprime uma complexidade no processo de produção de uma 
identidade nacional, cujo ponto de chegada idealizado é re-
presentado pelo referencial branco europeu, de uma unidade 
étnica que opera o apagamento da identidade negra dos sujei-
tos “miscigenados” sob o ponto de vista discursivo, mas que 
não necessariamente implica em alterar seu lugar na estrutura 
social”, informa o artigo.

*
Analisando esse descaso com a população carcerária e o 

abandono da periferia, reunimos alguns exemplos-chave do 
que é a necropolítica e o biopoder. Esses conceitos tratam da 
política da morte e o controle de quem vivem e quem morre e, 
não obstante, o estabelecimento de uma censura biológica en-
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tre brancos e não-brancos (aqui se encaixam pretos, , amarelos 
e indígenas), como explica o pesquisador Achille Mbembe em 
seu livro “Necropolítica”. Em resumo, o Brasil foi construído 
e vive até hoje sobre o controle de uma política genocida e 
racista. 

Para que esse sistema reacionário funcione adequada-
mente, é comum que os governos criem inimigos ficcionais e 
travem uma guerra imaginária contra esses personagens ima-
ginários através de propagandas e jargões que, quase sempre, 
são adotados pela grande imprensa. Aqui no Brasil, temos uma 
extensa lista de falsas guerras alimentadas pela política e que 
custam milhões de reais todos os meses, dinheiro esse que, 
se fosse investido em saúde e educação de qualidade, poderia 
mudar o destino do país. A “guerra às drogas”, as “narcomilí-
cias”, o “fantasma do comunismo” e a “guerra contra a ideolo-
gia de gênero nas escolas” ainda elegem muitos políticos e até 
falsos messias, mas não passam de propaganda. O mesmo foi 
feito no combate à pandemia. A “guerra contra o coronavírus” 
patrocinada pelo governo federal tomou rumos muitas vezes 
opostos aos recomendados pela OMS e fez do Brasil um dos 
países com mais casos da doença e mortes no mundo. 

Achille também define que o racismo é uma tecnologia 
destinada a permitir o livre exercício do biopoder. Nas econo-
mias que adotam esse sistema, o racismo regula a distribuição 
da morte e torna possíveis as funções assassinas do Estado. 
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Isso significa que, em nosso cenário, os tais inimigos ficcio-
nais têm cor e as mais de 35 mil vidas negras ceifadas em 2019 
são parte dessa lógica mortal que alimenta o sistema.

O professor Juarez Xavier também contribuiu para a 
construção deste capítulo. Ele explica como se deu o processo 
da necropolítica no Brasil e como reconhece-lo quando a mor-
te não vem da ponta de uma bala.

“O Brasil lançou as bases para a necropolítica. Tivemos 
no início da ocupação do território brasileiro um massacre ge-
nocida de milhões de povos originais. O Brasil é inaugura-
do pelo massacre. Faz parte do DNA que construiu esse país. 
Depois temos mais de 350 anos de escravização em massa. 
Ao final sesse processo você tem uma ação política que não 
incorpora a população negra, pelo contrário, tem 60 anos de 
– de 1870 a 1930 – a construção de uma máquina brutal de se-
gregação com que você impede o ingresso da população negra 
ao mercado de trabalho e isso é decisivo para a construção de 
gerações de pobres no Brasil. E você impede essa população 
de construir projetos culturais e ter acesso ao universo cultu-
ral”, relata o professor. 

O professor explica que a cultura preta foi proibida nos 
centros urbanos – brancos - e empurrada para as periferias, 
onde as pessoas não tinham nenhum suporte social. Sem isso, 
as primeiras gerações de negros livres não conseguiram exer-
cer a sua cidadania. Essa descrição histórica de Juarez reforça 
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a afirmação de Jô Gomes de que a cultura preta é perseguida 
através dos tempos. 

“Essas condições é que levam a qualquer ação política 
adotada no Brasil o cálculo de quem vive e quem morre. Por 
exemplo, quando um vereador decide levar água para um bair-
ro que é ocupado pela população branca e não para a periferia 
que é ocupada pela população negra, aí você já tem o cálculo 
definido da necropolítica – você está decidindo quem vive e 
quem morre”, explica Juarez.

“A natureza da necropolítica é essa de que toda e qual-
quer medida adotada tenha o cálculo perverso de quem vive e 
quem morre. Na sociedade brasileira a necropolítica implica 
o processo brutal de violação dos direitos da população negra 
e do alto índice de morbidade. As pré-condições foram cons-
truídas aqui e é por isso que o Brasil hoje é praticamente um 
laboratório da necropolítica”, sintetiza. 

*
Saúde, educação, segurança pública e moradia. Todos 

esses fatores fazem parte das engrenagens do sistema da ne-
cropolítica. Por isso, conversei com a cantora, atriz, militante 
do movimento negro e uma das líderes do MSTC (Movimen-
to dos Trabalhadores Sem-Teto do Centro), Janice Ferreira da 
Silva, a Preta Ferreira. 

Nascida na Bahia, ela teve contato com o movimento por 
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moradia muito cedo. Sua mãe, Carmen Silva, para escapar das 
agressões do marido, precisou fugir para São Paulo sem os fi-
lhos. Na “selva de pedra”, ela dormiu nas ruas e morou em al-
bergues até conhecer o MSTC. Graças ao movimento Carmen 
pode buscar os filhos e eles foram morar juntos na ocupação 
“Nove de Julho”, no centro da capital paulista.

Após conseguir melhores condições de vida, Preta se 
mudou da ocupação, mas não abandonou a luta do movimen-
to. No dia 24 de junho de 2019, ela foi presa com junto com 
outros líderes sob acusação de extorsão. O irmão dela, Sidney 
Ferreira Silva, também foi preso mesmo não tendo ligação 
com o movimento. A prisão deles foi baseada no depoimento 
de 13 testemunhas de uma investigação sobre o desabamento 
de um prédio de 24 andares localizado no Largo Paissandu, 
centro de São Paulo. O edifício desmoronou por causa de um 
incêndio provavelmente causado por um curto-circuito na rede 
elétrica. O prédio abandonado estava ocupado desde 2003 e 
os líderes da ocupação eram do MLSM (Movimento de Luta 
Social por Moradia), não do MSTC. Foram sete mortos e dois 
desaparecidos no total – o Corpo de Bombeiros fez buscas nos 
escombros durante 12 dias. 

Mas porque a acusação de extorsão? Segundo ex-mora-
dores do edifício no Paissandu, os gestores do MLSM cobra-
vam até R$ 400 de aluguel, verba destinada para manutenção 
e segurança do prédio – o que não foi feito corretamente neste 
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caso. As investigações do caso levaram a polícia até outros 
líderes de outras organizações sociais, como o MSTC.

No mês seguintes às prisões, um documento pedindo a 
liberdade de Preta e o irmão reuniu mais de 500 assinaturas 
de artistas, produtores culturais, músicos e intelectuais. A de-
tenção foi considerada arbitrária por movimentos sociais e 
denunciada ao CNDH (Conselho Nacional de Direitos Huma-
nos) e à CIDH (Corte Interamericana dos Direitos Humanos).

Em 6 de agosto de 2019, uma juíza pediu a prisão pre-
ventiva de Carmen, mãe de Preta, e mais oito pessoas com 
base na mesma denúncia. Ela teve liberdade concedida em 3 
de outubro do ano passado. No dia 10 daquele mesmo mês, o 
Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu liberdade a Preta e 
seu irmão. Eles ainda respondem ao processo, mas agora em 
liberdade, seguindo “medidas cautelares”. No dia 28 de outu-
bro deste ano, Carmem comemorou o fim da medida cautelar 
que por cerca de um ano proibia que ela e seus filhos visitas-
sem as ocupações do MTSC.

*
“O primeiro Código Penal foi em 1888 assim que acon-

teceu a falsa abolição. Então as leis foram inventadas para pu-
nir, vigiar e matar a população preta por causa da sua cultura. 
Tanto da cultura de religião de matriz africana quanto a cultura 
da capoeira. A necropolítica ainda é escravidão, ela só mudou 
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a linguagem, só mudou os formatos. Mas você não vê crime 
de racismo no Brasil. Racismo é configurado crime no Brasil 
há 28 anos e você não vê uma pessoa branca sendo presa por 
cometer racismo. Mas você diariamente casos de pessoas pre-
tas indo parar na prisão sem terem cometido crime algum”, 
diz Preta. 

“Você viu agora mesmo a juíza que disse que o rapaz era 
culpado porque a raça dele já indicava que ele era culpado. 
Então o racismo e a escravidão ainda existem, só mudaram as 
formas. Foi-se a chibata, implantou-se a lei. Mas ambas sobre 
a tutela das mesmas mãos. Então não tem muita diferença, a 
gente ainda vive na escravidão, só que isso são modelos dife-
rentes”, continua.

Preta lembrou de um caso que chocou o país em agosto 
quando a juíza Inês Marchalek Zarpelon condenou um homem 
negro a 14 anos de reclusão e disse que era certo que ele inte-
grava um grupo criminoso por ser negro. 

“Sobre sua conduta social nada se sabe. Seguramente in-
tegrante do grupo criminoso, em razão da sua raça, agia de 
forma extremamente discreta os delitos e o seu comportamen-
to, juntamente com os demais, causavam o desassossego e a 
desesperança da população, pelo que deve ser valorada nega-
tivamente”, escreve a juíza na decisão.

A afirmação de que o jovem integrava o grupo por ser 
negro se repete três vezes no texto do processo (nas páginas 
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117, 119 e 126), o que mostra que esse fator agravou a pena do 
suspeito. Em nota publicada através da Amapar (Associação 
dos Magistrados do Paraná – estado da juíza), Inês diz que não 
teve a intenção de ser racista e que suas palavras foram extraí-
das fora de contexto e que a situação a deixou “profundamente 
entristecida”.

Conforme apurou a Ponte Jornalismo, o Ministério Pú-
blico apontou que o suspeito tem o apelido “neguinho” e atua-
va acobertando a fuga dos demais integrantes do grupo. Além 
de dar cobertura, ele também roubava celulares nas ruas. 

*
Preta passou pelo sistema prisional, como dito anterior-

mente, e contou um pouco da sua experiência dentro da peni-
tenciária, que ela deixou antes da pandemia. Perguntei a ela se 
a alimentação do presídio é uma das ferramentas da necropo-
lítica contra a população carcerária. 

“Nenhuma pessoa que está presa está em um spa. A gen-
te ‘tá’ falando de prisão e de corpos pretos, a prisão não vai 
chegar lá e te dar a comida que você pedir. Então é comida 
com pedaço de rato. Todas os presos passam por isso. Passam 
fome. Só têm o que a família levar. O estado diz que gasta R$ 
3 mil com um preso, mas é mentira. Porque quem leva tudo 
para quem está preso são as famílias, quem supre as necessi-
dades são as famílias. Se não fosse a minha família eu ia pas-
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sar frio, passar fome. Porque eles não dão nada disso. Então é 
torturante. É um modelo novo de torturar pessoas. Antigamen-
te as pessoas eram colocadas no tronco e levavam chibatadas. 
Na prisão ainda tem porradas, as pessoas apanham, os corpos 
pretos são violentamente agredidos. A gente tem que ver o que 
acontece realmente, porque só trocaram as formas, mas os 
nossos corpos pretos permanecem sendo castigados por uma 
hegemonia, por pessoas que acham que a cor da pele é diferen-
te e que por isso as pessoas têm que ter um tratamento melhor 
ou pior. É isso que acontece no Brasil”, lamentou ela.

*
Em maio o racismo estrutural norte-americano, sob tute-

la da necropolítica, fez mais uma vítima. George Floyd era um 
segurança negro foi vítima de uma abordagem policial racista 
e extremamente violenta na cidade de Minneapolis, no esta-
do americano de Minnesota. Os policiais Tou Thao, Thomas 
Lane e J. Alexander Kueng e Derek Chauvin, com a suspeita 
de que ele havia feito compras utilizando uma nota falsa de 
20 dólares, abordaram George, o jogaram no chão e Derek 
o estrangulou com o joelho. Mesmo cercado de pessoas que 
o filmavam e pediam para que ele parasse, Derek continuou 
com a agressão. Vídeos mostram que George Floyd disse que 
não conseguia respirar. Ele morreu naquele dia, deixando uma 
filha de seis anos e um sentimento de revolta global.
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O segurança então se tornou um mártir para a luta antir-
racista nos Estados Unidos e sua tragédia desencadeou uma 
onda de protestos em todo o mundo. Manifestantes pediram a 
derrubada de estátuas de figuras históricas que apoiaram ou se 
beneficiaram da escravidão e governos se viram obrigados a 
criar medidas para combater o racismo.

Perguntei a Preta essas manifestações estrangeiras pode-
riam, de alguma forma, influenciar a luta do Movimento Ne-
gro Unificado no Brasil. A resposta veio na lata.

“Eu não acho, sabe por quê? Porque antes de a gente 
olhar pro rabo dos outros lá fora a gente tem que olhar pro 
nosso aqui dentro. Aqui no Brasil a gente tem várias pessoas, 
que são assassinadas da mesma forma que o George Floyd 
e ninguém fala nada. Aqui dentro a gente precisa legitimar 
primeiro as nossas lutas para depois começar a babar ovo de 
americano. Se você não faz pelo seu país, por que você está 
pagando pau para o dos outros? De que adianta ficar colocan-
do hashtagzinha em rede social para ganhar like e não fazer 
porra nenhuma por ninguém? Então, eu acho que a gente tem 
que fazer a ‘dona Maria’ da favela entender – a ‘dona Maria’ 
que passou a vida inteira lutando para o filho estar vivo - que 
ela é uma heroína. Tem que fazer uma mulher preta que é pro-
fessora, que lutou muito para ser professora, entender que ela 
é uma heroína. Então a gente tem que primeiro legitimar nos-
sas lutas”, diz Preta.
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“Eles são unidos lá fora, mas agora aqui dentro está fal-
tando [união], né? É assim, o senhor feudal ensinou todo mun-
do a abrigar, todo mundo a ter ego, como dizem por aí ‘o preto 
de alma branca’. Eu vejo muito preto aí que ‘tá’ se achando 
‘preto de alma branca’. No Brasil, um George Floyd morre a 
cada 23 minutos [considerando vítumas de 15 a 29 anos] e a 
favela fica em silêncio. Então a gente precisa falar sobre nós. 
Eu não posso querer salvar o mundo se eu não salvei aqui den-
tro ainda. Então primeiro ‘é nós’. Primeiro é o Brasil. O Brasil 
é um país rico e que o povo preto e o povo indígena nunca 
tiveram oportunidades. Então a gente tem que falar da gente 
antes”, continuou a ativista. 

Não é preciso refletir muito para descobrir que Preta tem 
toda a razão. Basta que folheemos as páginas anteriores para 
termos noção da quantidade de pessoas pretas que estão mor-
rendo a cada ano no Brasil. E mesmo com isso, as ruas seguem 
vazias. Protestos do movimento negro brasileiro que tentam 
mudar esse cenário não recebem a mesma atenção que os de 
fora e, consequentemente, não surtem o efeito desejado. 

Quanto a relação histórica dos movimentos negros da 
diáspora, Juarez lembra que o Brasil não precisou adotar me-
didas como o apartheid da África do Sul porque as políticas 
adotadas aqui já eram extremamente racistas e segregacionis-
tas em relação à população negra, ou seja, por aqui a exclusão 
já era regra mesmo sem uma lei que deixasse isso claro com 
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todas as palavras.

*
Seria a presença dos brancos na luta antirracista brasi-

leira a chave para mudar tudo isso? A chave provavelmente 
não, mas como Paul Lewin nos explicou dois capítulos atrás, 
muitos brancos estão parando para ouvir o que os negros têm 
a dizer, e isso faz toda a diferença. Preta também vê algo po-
sitivo nisso.

“Toda população branca que trabalha comigo é para fazer 
a diferença. Ainda mais se forem ricos, porque abrir mão do 
privilégio é fazer por outra pessoa. Quando eu falo que ‘ainda 
mais se forem ricos’, não é para mim. Por exemplo, apareceu 
um garoto na minha live precisando de uma cadeira de rodas, 
ele é deficiente. Eu fui atrás de pessoas brancas com dinheiro 
que, com a ação do meu trabalho, deram a cadeira de rodas 
para esse menino da favela. Um moleque preto. É sobre isso 
que a gente tem que falar, né? Como Angela Davis disse: “não 
basta não ser racista, é preciso ser antirracista”. Ela se refere a 
ações efetivas. Então eu falo muito sobre isso. Qual é o tipo de 
antirracismo que você está praticando? Porque falar em rede 
social é bonito, agora cadê as atitudes? Eu quero ação, porque 
a fé sem ação é morte. Então, as pessoas precisam provar real-
mente que são antirracistas e, para mim, provar ser antirracista 
tem que ser com ações, com fatos”, explica Preta.
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Aqui vale uma pequena menção a esse ser humano tão 
gigantesco que é a filósofa norte-americana Angela Davis. 
Não terei a audácia de tentar me aprofundar demais, afinal, 
um livro como este não seria suficiente para contar quem é 
essa mulher. Mas, para não dizer que não falei das flores, An-
gela é uma filósofa nascida em 1974, no estado americano do 
Alabama. Ela começou cedo na luta antirracista, já na adoles-
cência criou um grupo de estudos inter-raciais. Na sua vida de 
militância, ela integrou o Partido Comunista do Estados Uni-
dos. Símbolo da resistência ao segregacionismo dos Estados 
Unidos, ela defende que não é possível separar a luta racial do 
feminismo e também o fim do encarceramento em massa. Sua 
luta incomodou o governo americano e o FBI (polícia federal 
dos EUA) passou a investiga-la, até que a prendeu sob falsa 
acusação de terrorismo. Angela veio ao Brasil no ano passado 
e na ocasião visitou Preta e sua mãe, Carmen. 

*
A política pode ser um caminho para combater a desi-

gualdade racial no Brasil? Vale lembrar que a nossa política é 
e se sempre foi branca, como explicou o professor. As pessoas 
que governam o país são brancas.  Os ‘manda-chuvas’ sempre 
foram brancos, independente do partido. Mesmo na esquerda 
é extremamente difícil emplacar uma pessoa negra no poder. 
O primeiro ministro da Educação negro foi nomeado este ano, 



103

Maafa

mas por inconsistências em seu currículo não conseguiu nem 
esquentar a cadeira. O economista Carlos Alberto Decotelli 
renunciou após 5 dias no cargo.

“Nosso corpo já é político, só que as pessoas têm que 
votar em quem representa elas. Não adianta você votar em um 
homem branco dizendo que vai representar um homem preto e 
os interesses da pessoa preta, da população preta. Não vai! En-
tão a gente tem que começar a falar sim sobre campanha po-
lítica, sobre quem a gente quer que nos represente. A gente vê 
aí pessoas que trabalham na base e já fazem o trabalho de um 
político e sem ter cargo político. Então se uma dessas pessoas 
que você conhece, que trabalha na base fazendo um trabalho 
de base há anos está candidata a algum cargo na política, vote 
nessa pessoa, porque é essa pessoa que vai te representar”, 
disse Preta. 

*
Algumas semanas após a nossa conversa, Carmen Silva 

anunciou a candidatura a vereadora da cidade de São Paulo 
pelo Partido dos Trabalhadores.

*
A mais importante reflexão que esse livro pode trazer é 

como fica a perspectiva afrofuturista em um presente onde um 
preto morreu a cada 15 minutos no Brasil. Em uma realidade 
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onde corpos pretos são aprisionados e esquecidos a própria 
sorte. O professor Juarez também lembra que governos de ex-
trema direita são os que mais contribuem para a necropolítica 
no mundo. Segundo ele, esses governos combatem a cultura, 
as questões relacionadas a gênero e de raça “de uma maneira 
feroz, quase canina”. 

 “Um país que não investe em educação, que não investe 
em cultura já está dizendo para que o cidadão vai ser, né? Então 
se você tira recursos da educação para investir em presídio é 
para quê? Para prender quem? Para prender corpos pretos. En-
tão a necropolítica ‘tá’ matando, a necropolítica tá prendendo. 
A gente tem que começar a falar sobre necropolítica em uma 
linguagem simples, em uma linguagem acessível. Para que as 
pessoas saibam que um jovem preto morre a cada 23 minutos 
por causa dessa necropolítica e entendam também que para 
além de deveres sociais, nós temos direitos constitucionais e 
que esses direitos têm que ser cumpridos”, lembra Preta.

“Nós estamos sendo roubados, nós estamos sendo assas-
sinados e privados de nossa liberdade por causa da ganância, 
por causa do homem branco que acha que a cor da pele dele 
faz ele ser melhor. Se a gente não tomar cuidado, se a gente 
não influenciar os jovens a estudar, se não falar para esses jo-
vens, essas periferias, se a gente não falar para as suburbanas, 
se a gente não falar para a galera da favela, essas pessoas vão 
morrer ou vão para na prisão. As prisões estão sendo construí-
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das para essas pessoas. No Brasil, vamos passar do número de 
prisões em relação às escolas. Vai ter mais prisões que esco-
las”, continua.

A ativista também deixou um recado mais que precioso 
para as futuras gerações e voltou a ressaltar a necessidade de 
estudar. Mesmo com uma vida difícil como a de outras me-
ninas negras de sua época, Preta não se deixou abalar e se 
formou em publicidade. Não satisfeita com a formação acadê-
mica, se envolveu com a arte e atuou em filmes independentes. 
Em setembro deste ano ela recebeu o Prêmio Especial do Júri 
no Festival de Cinema de Gramado, uma das mais importantes 
premiações do cinema nacional.

“Antes de pensar em ter filho tem que procurar estudar. 
Porque você não pode ter um futuro se você não estudar. Aqui 
neste país a gente não tem oportunidade, sem estudo então, an-
tes de qualquer coisa, a gente tem que estudar. Os jovens têm 
que estudar sim. Por mais empecilhos que a gente tenha, por 
mais dificuldade que apareçam, a gente precisa demais focar 
nos estudos. Porque o que me salvou dentro da prisão foi eu 
ter o nível superior. A gente precisa estudar, sério!”, reforça.

Ela divide comigo a fórmula mágica que talvez seja a 
chave para a conquista do afrofuturo.

“A gente tem que primeiro procurar nos salvarmos... co-
locar alguma coisa agora no presente para depois ver se tem 
um futuro. Então a gente tem que salvar nosso presente antes. 



106

Afrofuturo

A fórmula mágica para a gente burlar esse sistema e não ser 
mais estatística é o estudo”, explica Preta.

“A educação pública tem que acontecer porque é um di-
reito constitucional. Existem instituições privadas que auxi-
liam, que dão oportunidade. Então a gente tem que usar todas 
as formas de aprendizado, de educação, todos os métodos que 
aparecerem, temos que usar. O brasileiro tem que parar com 
essa mania de querer tudo mastigado, de querer tudo na mão, 
porque fica muito fácil. É muito fácil colocar a responsabili-
dade da luta em um corpo e ficar em casa esperando que tudo 
se resolva. Então a gente tem que aprender a fazer luta jun-
tos. Enquanto não houver pluralidade, ninguém vai se salvar”, 
concluiu.

O professor Juarez também falou sobre as suas expecta-
tivas para o futuro e deu um olhar otimista para que, mesmo 
com as reflexões deste capítulo, possamos ainda ter esperança 
no afrofuturo.

“Em 1911, os operadores do Estado brasileiro acredita-
vam que em 100 anos não haveria mais a presença da popu-
lação negra no Brasil nem a cultura negra. Esse era o projeto, 
essa era a ideia. Com isso que se trabalhou no Brasil durante 
todo esse período. Cem anos depois a gente não apenas está 
aqui, nossa cultura não apenas está aqui, mas nos tornamos 
maioria na sociedade brasileira. Graças ao avanço da popu-
lação negra, nós estamos mudando radicalmente nossa vida. 
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Nós somos protagonistas das histórias que estamos tendo. Por 
isso que eu sou otimista. Eu acho que se abre uma possibili-
dade extraordinária de luta política para a população negra. A 
juventude negra hoje é protagonista de uma ação política mui-
to intensa e aponta mecanismos, saídas e alternativas para o 
enfrentamento do racismo. A população negra está construin-
do um futuro melhor do que foi o passado para os negros no 
Brasil, disso eu não tenho dúvida”, finaliza o professor.



 Lg. Paissandu - Rovena Rosa/Agência Brasil
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Epílogo
Esta reportagem analisou a construção do afrofuturis-

mo através dos séculos e buscou entender como o racismo e 
a necropolítica agem para impedir o futuro das populações 
afro-diaspóricas. Esses dois fatores tiveram impactos contun-
dentes na vida dos personagens. Isso ainda impede a ascensão 
social e econômica dessa parcela da população e faz com que 
as conquistas do povo preto fiquem à margem da história, o 
que chamamos de epistemicídio.

Através dos personagens pudemos compreender que o 
ponto-chave para a compreensão do movimento afrofuturista 
contemporâneo é levar em conta que ele sempre representou 
muito mais do que ficção científica e pode ser aplicado em to-
das as áreas do conhecimento e/ou estruturas de uma socieda-
de, em especial as afrocentradas – como no caso do barbeiro 
Renato Oliveira e da dançarina Joceline Gomes.

Além disso, graças às contribuições dos entrevistados, 
pudermos observar a relevância do afrofuturo de diversos 
pontos de vista. Desde o resgate da ancestralidade até a de-
fesa da cultura afro-diaspórica no futuro. Entretanto, para 
muitos, isso só poderá se tornar real em um cenário onde as 
pessoas pretas estejam vivas no futuro.

Assim como defendeu Asante, a afrocentricidade não é 
como um eurocentrismo voltado para afrodescendentes, afi-
nal o eurocentrismo existe para proteger privilégios brancos. 
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A afrocentricidade surge para conectar a diáspora e permi-
tir que, juntos, os negros possam construir um presente mais 
saudável social e economicamente para si e para seus filhos, 
longe da necropolítica e do biopoder, explicados por Mbem-
be. É importante aqui dar ênfase ao fato de que o sistema 
capitalista atual não serve para guiar o futuro do movimento 
negro. Se faz necessário repensar os modos de produção e de 
consumo para que, longe das amarras do sistema econômico 
global, a diáspora possa traçar, de maneira livre, o seu des-
tino. 

Desse modo, identificamos uma maneira de tornar a 
contemporaneidade dos afrodescendentes menos agressiva 
graças a essa esperança utópica que é o afrofuturismo. Se os 
negros do Brasil andarem unidos como o verdadeiro “Movi-
mento Negro Unificado”, a possibilidade de pôr um fim a essa 
realidade de morte e conquistar um afrofuturo de glória passa 
a ser mais do que possível.
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Em uma sociedade dominada por políticas eu-
rocêntricas, um movimento surge para resgatar a 
ancestralidade e garantir que as próximas gerações 
de afrodescendentes tenham um lugar no futuro. O 
afrofuturismo foi cunhado em um contexto de fic-
ção científica, mas em pouco tempo se mostrou uni-
versal dentro da cultura afro-diaspórica. Grandes 
nomes da comunidade negra em todo o mundo pro-
varam que essa utopia é possível, e hoje podemos 
enxergar essa verdade na vida de pessoas comuns. 
Um cabeleireiro da zona sul de São Paulo e um pin-
tor norte-americano de renome têm o mesmo poder 
de promover mudanças e de garantir a continuidade 
de seu povo - do afrofuturo.


