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Ao meu filho Ulisses, 
que carrega sua bela coroa crespa dourada na cabeça…
À rainha minha mãe Dona Carmem, 
pela vida, por tudo 
e a toda nossa ancestralidade.





assei alguns dias pensando como seria este texto. Ele se revirou e se 
encaracolou, fiquei meio enrolada... Então pensei que os cabelos das 
pessoas negras nos levam a pensar de onde vieram nossos ancestrais.
Quando eu era criança, recebi muitos apelidos na escola. A maioria 

tinha a ver com a textura dos meus cabelos. Diziam que parecia palha de 
aço – e nomeavam as marcas mais conhecidas. Tempos difíceis, de muita 
dor e dificuldade para aceitar o meu cabelo natural.

Lembro-me que na infância revirava as fotos de casa e via uma família 
de mulheres que alisavam os cabelos. Minha mãe em sua foto de casamen-
to com os cabelos lisos me fazia pensar que havia algo errado comigo. En-
tão perguntei: “Mãe, por que você não alisou o cabelo quando estava grá-
vida de mim?”. E ela, sem entender, perguntou: “Por quê?”. Eu prontamente 
respondi: “Porque assim eu nasceria com os cabelos lisos”.

Chegar hoje aqui e narrar esse acontecimento da minha história tam-
bém é revelar o que acontecia do lado de fora. O mundo dizia para aquela 
criança que a textura de seus cabelos não era bem-vinda, que ela não era 
bonita.

Essa história certamente se repetiu com muitas outras crianças e, pro-
vavelmente, com a de quem lê este livro agora.

Depois de muitos anos, muita resistência e luta, estamos aqui, falando 
para todas as crianças, todas as pessoas negras, que nosso cabelo é lindo, 
nossa ancestralidade revela muitas riquezas e muita realeza. Hoje somos 
reis e rainhas desfilando com nossas coroas, lembrando diariamente de 
onde viemos. E é nesta intenção, para trazer ainda mais representativida-
de aos pequenos com seus cabelos crespos, que esta poesia transformada 
em ilustração vem habitar as mentes com a infinidade de beleza, doçura e 
amor que cabe nestes fios.














