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Nota Editorial 

Bem-vindos(as)! nesta edição focamos o tema da Afirmação e 
Individualidade, no sentido da própria estética pessoal se tornar 
uma postura social e para tal, entrevistámos Inês Almeida e 
Makeda Cardiff que representam bem essa característica única 
e tão humana que é o nosso visual perante o mundo. 
Homenageamos ainda um dos grandes nomes do cinema crítico 
americano, o cineasta e ativista social, Spike Lee e ainda um 
breve artigo de abordagem ao conceito Bioengenharia.

Boa Leitura!

Maria Fernandes



À medida que a medicina se mistura cada vez mais com a tecnologia, faz 
lembrar aquilo que ainda num passado recente supúnhamos ser como ficção 
científica. Apesar de ainda não termos começado a produzir super-humanos, 
o conceito já passou da prateleira da ficção para outra com o rótulo mais 
simples de CIÊNCIA. Assustador? Aqui ficam alguns dos espantosos avanços 
que mudam vidas para melhor hoje em dia.

ESTREIAS MUNDIAIS

1905 - (República Checa) - Transplante da córnea

1954 - (EUA) - Transplante do rim

1962 - (Reino Unido) - Substituição da anca

1963 - (EUA) - Transplante do pulmão

1965 - (Suécia) - Implantes dentários de titânio

1967 - (EUA) - Transplante do fígado

1967 - (África do Sul) - Transplante de coração

1968 - (EUA) - Transplante do pâncreas

1968 - (Reino Unido) - Substituição do joelho

1992 - ( EUA) - Transplante do Intestino Delgado

Anos 90 - Várias próteses de pernas

2000 - ( Malásia) - Transplante de mão / braço

2005 - ( França) - Transplante do rosto

2007 - (Escócia ) - Mão biónica

E amanhã?
Mais depressa do que 
esperamos esse sonho 
fará parte da nossa 
realidade quotidiana. 
Questão: Perderemos 
nós a chamada “huma-
nidade“?

Sabias Que?
A BIOENGENHARIA

Carla Veiga
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INÊS ALMEIDA 

TEM 32 ANOS, É UMA ARTISTA TATUADO-
RA BASTANTE CONHECIDA NO PAÍS, TEN-
DO COMEÇADO ESTA ACTIVIDADE PROFIS-
SIONALMENTE EM 2012 E HOJE PODEMOS 
ENCONTRÁ-LA NA LOJA QUEEN OF HEAR-
TS TATTOO EM LISBOA, FALÁMOS COM ELA 
SOBRE O SEU PERCURSO E ATUALIDADE.



Conta-nos como foi o teu percurso 
e o que te levou a seguir um 
caminho por esta forma de arte 
que é a tatuagem até te tornares 
tu própria numa tatuadora?
Desde cedo que percebi que aquilo que 
mais gostava de fazer estava relacionado 
com artes, sempre gostei de desenhar e 
de estar rodeada de material de pintura 
e de coisas que me permitissem criar. O 
meu percurso escolar foi também sempre 
direcionado para o ramo das artes, tanto 
no secundário como na universidade, não 
tendo acabado por concluir esta última 
fase que foi a universidade, pois ao dar 
os primeiros passos no ramo das tattoos 
logo me apercebi que tinha encontrado 
algo especial, e na altura encontrava-me 
super desmotivada com o meu percurso 
universitário. Frequentei tanto o curso de 
pintura nas Belas Artes como Arquitectura 
na Lusíada, tendo chegado a meio de 
ambos, mas nenhum destes cursos me 
estava a preencher, e a tatuagem sim...
desde que peguei nas máquinas e agulhas, 
nunca mais as larguei!

Não basta saber desenhar, é 
necessário aprender e dominar 
a técnica de usar a pele como 
tela, como podes descrever esse 
processo e até a diferença entre 
um papel e um lápis a uma agulha 
e a pele?
Sim, sem dúvida, saber desenhar e ter uma 
mente criativa é o primeiro passo, mas a 
adaptação ao material e ao próprio desenho 
da tatuagem é um processo que leva o seu 
tempo. O papel é uma superfície inerte, 
não se altera, a pele sim, envelhece, estica, 
muda, e ao trabalharmos o desenho para 
uma tatuagem temos sempre que ter isso 
em conta, tanto no espaçamento de linhas 
e detalhe, contraste, e ter também atenção 
à dimensão e à própria forma como se vai 
adequar ao corpo humano, saber fazer 
um bom uso das linhas do nosso próprio 
corpo é algo super importante e mágico na 
aplicação de uma tattoo, principalmente 
em trabalhos de grande dimensão, não 
descurando os pequenos, acabando por 
enaltecer e embelezar o nosso corpo de 
uma forma especial, um exemplo disso 
é por exemplo a tattoo japonesa que 
todos conhecemos e que encontramos 
maioritariamente em trabalhos grandes, 

onde podemos ver a fluidez como aqueles 
desenhos percorrem o corpo e se encaixam 
de uma forma tão esteticamente bonita. 
Quanto aos materiais, também é algo 
que nos vamos adaptando com o tempo, 
há imensos tipos de máquinas, agulhas, 
tintas, etc, só com a experimentação e 
troca de ideias vamos descobrindo aquilo 
que mais se adapta também ao nosso 
estilo de trabalho, a tecnologia neste ramo 
também é algo que está em constante 
desenvolvimento, à velocidade da luz, 
estamos sempre a descobrir materiais cada 
vez mais eficazes e que tornam o nosso 
trabalho melhor.

Tornar-se um artista tatuador é 
uma árdua jornada que pode levar 
alguns anos, na tua opinião quais 
os factores principais que se deve 
ter em conta antes de começar?
Principalmente ter em conta que se queres 
fazer isto bem, que não é algo que se 
consegue em meia dúzia de meses.. Hoje 
em dia é super fácil adquirir material para 
iniciar e fazer pequenas tattoos aos amigos 
em casa, mas não é isso que te torna um 
tatuador... é uma árdua jornada mesmo, 
que envolve muito esforço e dedicação, 
muitas horas de desenho e de procura de 
informação, ver muita imagem, muita troca 
de ideias e trabalho de equipa também, 
sozinho dificilmente alguém se torna num 
tatuador especial. Antigamente havia 
todo um academismo em torno desta 
profissão, se te querias tornar um tatuador, 
terias que passar por um processo de 
aprendizagem longo com um mestre, só 
quando este achava que estarias preparado 
para enfrentar o mundo e os teus clientes 
o podias fazer, ganhar o respeito e a 
aprovação dos outros para poderes seguir 
em frente. Hoje em dia isto quase não 
existe, as pessoas começam muito por si 
só e acabamos por ver muita coisa mal 
executada e pessoas que se intitulam de 
profissionais só porque têm o material... 
Eu já faço isto há cerca de 8 anos e ainda 
sei que tenho imenso a aprender, por 
isso acima de tudo é necessário ter muita 
humildade, vontade de aprender mais e 
melhor e uma dedicação imensa. É uma 
profissão que acaba por levar 90% da tua 
vida quando te dedicas a sério.

AFIRMAÇÃO E INDIVIDUALIDADE
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O teu trabalho na técnica 
"dotting" é bastante reconhecido 
um pouco por todo o lado, 
consideras-te uma das 
impulsionadoras nacionais 
desse estilo? Descreve-nos 
o que te levou seguir por 
essa mesma técnica e qual 
a diferença para o traço 
"normal"? 
Não me considero uma 
impulsionadora, fui sim talvez 
uma das primeiras a fazê-lo 
cá no país, mas já existiam 
outros que começaram um 
pouco antes de mim como é 
o caso do David Santos, que 
para mim é uma referência 
nacional e um excelente 
tatuador, também colegas 
que começaram mais 
ao menos ao mesmo 
tempo que eu chegando 
também a trabalharmos 
juntos, como o Romeu 
Ribeiro e Rodrigo Brocchi 
do Templu Tattoo. 
Todos eles continuam 
a ser referências para 
mim e foi um prazer 
e uma aprendizagem 
brutal por exemplo ter 
trabalhado com estes 
dois últimos no Templu, 
loja onde estive antes 
de ir para onde me 
encontro actualmente, 
a Queen of Hearts. 
Desde que iniciei a 
minha aprendizagem 
na tatuagem que 
sabia que este era o 
estilo que me queria 
dedicar, obviamente 
que não consegui 
logo enveredar a 
100% nele pois como 
disse anteriormente, 
há toda uma 
aprendizagem, e é 
bom saber realizar 
um pouco de tudo 
e ter conhecimento 
das técnicas 
tradicionais 
de tatuagem, 

permitindo 
também 

uma maior 
facilidade 

na evolução 
depois no 

estilo que por 
fim se acaba 

por escolher. 
Na altura e ainda 
hoje, venerava 
alguns dos 
percursores deste 
estilo tais como o 
Tomas-Tomas, o 
Curly, Tattoo Pink, 
que apresentavam 
trabalhos muito 
à frente para a 
altura, bodysuits 
negros cheios de 
padrões complexos 
e geometrias loucas, 
algo completamente 
diferente daquilo que 

estávamos habituados 
a ver… e eu decidi logo, 

eu quero fazer aquilo 
também! Hoje em dia 

já é um estilo que se vê 
bastante e surgem cada 

vez mais pessoas com 
trabalhos brutais que me 

inspiram também todos os 
dias a fazer mais e melhor.

Sentes que hoje em dia 
e um pouco pelo excesso 

de vaidade das redes 
sociais geral verificamos 

uma certa banalização 
da tatuagem, tanto de 

"tatuadores" como de 
tatuados, isto constitui uma 

ameaça ou desvalorização da 
arte e da sua simbologia?

Sim sem dúvida, não que isso seja algo 
totalmente mau, pois também ajudou a 

abrir a mente das pessoas e a haver uma 
maior aceitação deste tipo de arte bem 

como um maior acesso, via instagram por 
exemplo,  aos trabalhos dos mais variados 

tatuadores por todo o mundo, mas por 
outro lado perdeu-se um bocado da magia 
da coisa... São cada vez mais as pessoas que 
pretendem ser tatuadores porque se iludem 
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com o lifestyle da profissão e com o que tudo isso envolve, o ser cool, a parte financeira, 
etc, bem como as pessoas que querem ter uma tattoo só porque viram fulano tal na 
televisão ou internet e querem um trabalho igual só porque sim... A liberdade criativa é 
muitas vezes afectada por estes novos modelos de tattoo que na maior parte dos casos são 
maus exemplos e as pessoas acabam por não ter nem desenvolver uma cultura de tattoo, 
não sabem o que é bonito ou não dentro de cada estilo, o que funciona ou não, querem e 
pronto. 

Sentes que existe algum critério de idade para ter a primeira tatuagem, 
uma vez que essa mesma banalização por impulso pode levar a vários 
problemas? Exemplo, um jovem que coloca uma tatuagem na cara antes 
de iniciar o seu percurso profissional...
Sim, penso que tem que haver algum cuidado. Até aos 20 e poucos anos de idade tanto 
o nosso corpo como a nossa mentalidade ainda está em desenvolvimento, logo começar 
a tatuar logo cedo poderá não ser a melhor ideia e por vezes mais tarde acabamos por 
nos arrepender porque foi feito muito impulsivamente, porque já não te identificas com 
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nada daquilo, ou porque colocaste numa zona do corpo que acabou ainda por mudar. 
Pessoalmente nunca faço tattoos a menores de idade nem primeiras tatuagens em 
lugares super visíveis como mãos e pescoço. Ter uma tatuagem é algo sério e permanente, 
convém ter esta noção e ter a certeza do que isso envolve. Infelizmente a nossa sociedade 
ainda recrimina pessoas tatuadas e isso pode quebrar ou atrasar o percurso profissional 
de alguém que por impulso decidiu colocar uma tatuagem no pescoço por exemplo... 
Principalmente na cultura musical, vemos imensos artistas cheios de tattoos na cara e 
mãos e acabam por influenciar 
muitos jovens a achar que é brutal 
e super cool, mas amigos, não 
se esqueçam que a vida deles 
não é assim tão ‘real’ quanto a 
nossa... o mundo é cruel e vão-te 
julgar. Não é justo obviamente 
sermos julgados pelo nosso 
gosto e por aquilo que é a nossa 
normalidade e felizmente isso está 
lentamente a mudar, mas temos 
que respeitar o mundo em que 
vivemos e perceber que há passos 
que podemos evitar para não nos 
prejudicarmos, e acima de tudo, 
há tempo para tudo! Por outro 
lado, nunca se é demasiado velho 
para se fazer uma tatuagem!

Com a atual situação de pandemia, como tens lidado com isso 
nos últimos meses desde o início e como tem sido a tua realidade 
profissional atualmente?
Ora o início não foi fácil, fomos dos primeiros a fechar e os últimos a abrir as lojas. Foram 
cerca de três meses sem trabalhar, e sendo nós trabalhadores independentes, se não 
trabalharmos, também não recebemos. Felizmente quando voltámos a abrir começou 
lento mais rapidamente retomámos o fluxo normal de trabalho. Não foi de todo difícil 
a adaptação pois nós já trabalhamos com medidas de segurança e higiene no trabalho 
bastante restritas, tivemos sim que adoptar algumas medidas extra, tais como o uso da 
máscara e trabalhar quase exclusivamente por marcação, para evitar um grande fluxo de 
clientes na loja para facilitar a limpeza e higiene do estúdio. De resto, felizmente não notei 
uma grande quebra no volume de trabalho e espero assim possa continuar.

És facilmente reconhecida na rua, uma mulher tatuada, de dreadlocks 
e piercings... sentes que nos dias que correm ainda há julgamentos pela 
imagem, ou isso é coisa do passado? Como lidas com isso?
Olha nunca foi algo que me preocupasse muito! Ahah? desde miúda que sempre me 
identifiquei com um estilo mais alternativo e foi algo que me ajudou bastante a trabalhar 
a minha confiança. Acho que é super importante sentirmos-nos bem na nossa pele, 
sejamos azuis, cor de rosa ou amarelos, obviamente que irá sempre haver algum tipo 
de comentário ou julgamento, mas cabe-nos a nós mostrar aquilo que valemos e a 
nossa aparência torna-se algo secundário à nossa pessoa ou apenas um complemento 
do pacote completo! Nunca dou ouvidos a comentários depreciativos e sempre gostei 
de fazer ver às pessoas que alguém bastante tatuado, com um penteado diferente, etc, 
pode ser igualmente ou mais inteligente que a normalidade, que são bons pais, boas 
pessoas e que na realidade somos todos iguais na nossa diferença, apenas alguns gostam 
de se decorar um bocadinho mais! Faz tudo parte da nossa criatividade, e acho que é 
bom sermos diferentes e ter orgulho na nossa individualidade. Infelizmente obviamente 
que há ainda um julgamento muito grande pela diferença do indivíduo, pelas razões 
mais perturbadoras, mas acho que não podemos ter medo de ser quem somos e assim 
podemos ajudar a mudar mentalidades.

“Desde miúda que 
sempre me identifi-
quei com um estilo 
mais alternativo e foi 
algo que me ajudou 
bastante a trabalhar 
a minha confiança”

AFIRMAÇÃO E INDIVIDUALIDADE     
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Acho que 
é bom 
trabalharmos 
a nossa 
embalagem 
para o 
mundo sim, 
mas que 
não seja só 
isso que nos 
define, que 
deixemos 
sempre o 
nosso interior 
transpirar 
o nosso 
verdadeiro 
ser ”

”
AFIRMAÇÃO E INDIVIDUALIDADE



Consideras que a imagem pessoal 
é mais que um motivo estético 
e deve representar-nos no que 
somos e a nossa postura perante o 
mundo?
Sim, acho que acaba por ser um reflexo 
daquilo que somos, é a nossa embalagem 
digamos, é o exteriorizar daquilo que 
gostamos de ver, ouvir, do estilo de vida, 
etc, mas não nos deve só isso definir como 
pessoa. Num mundo tão cinzento acho 
super importante cada um se representar 
da maneira que se sente mais confortável. 
Obviamente que a parte estética vai estar 
sempre presente mas é algo muito pessoal 
e assim o deve ser, o belo para mim está 
na diferença e na criatividade de cada 
um e ajuda-nos a sentirmos-nos também 
bem com o corpo, algo que não pudemos 
escolher quando viemos  ao mundo, a nossa 
aparência sim, essa podemos escolher 
e mudar, e sim, acaba por representar a 
forma como nos colocamos neste mundo, 
apesar de isso se calhar já nos levar para 
um caminho diferente, pois existem muitos 
rótulos hoje em dia, o dread, o freak, o 
metaleiro, e por aí em diante, que eu acho 
por vezes depreciativos, acho que é bom 
trabalharmos a nossa embalagem para o 
mundo sim, mas que não seja só isso que 
nos define, que deixemos sempre o nosso 
interior transpirar o nosso verdadeiro ser.

Qual a tua maior referência no 
mundo das tatuagens?
É uma pergunta complicada, pois acho hoje 
em dia não tenho uma referência específica, 
temos acesso a tanta informação e a tanta 
imagem que acabamos por referenciar 
bastantes indivíduos. Mas talvez continue a 
ser para mim, numa opinião muito pessoal, 
o Tomas-Tomas, que foi o primeiro tatuador 
que me deixou sem palavras ao ver o seu 
trabalho, estava eu ainda nem no início da 
minha carreira como tatuadora. Mas lá está, 
podia aqui fazer uma lista infinita de artistas 
que são para mim referências, desde o estilo 
oriental, ornamental, tradicional e tantos 
outros estilos mais modernos que primam 
por serem únicos...é fantástico, é um mundo 
mesmo, e há indivíduos extremamente 
iluminados e que fazem deste tipo de arte 
algo muito especial mesmo.

Para os jovens que no futuro 
gostariam de começar a aprender 
esta arte, quais são os passos 

seguros para o fazer?
Penso que a forma mais correta e 
proveitosa de o fazer continua a ser o 
procurar um aprendizado com um tatuador 
experiente, não há nada como ver como 
funciona um estúdio de tatuagem e o que 
tudo isso envolve, estar em contacto directo 
com todo o processo de realizar uma tattoo, 
desde a construção do desenho, o trabalho 
com o cliente à parte mais técnica e até o 
cicatrizar da mesma! É algo que não tem 
uma regra fixa e que só assim se consegue 
evoluir mais rápido e melhor, vendo e 
fazendo. É necessário acima de tudo muita 
humildade e vontade de aprender, abdicar 
de tempo para praticar, perceber que o 
percurso é moroso e que o retorno não é 
rápido, e nunca achar que já se sabe tudo, 
estamos em constante aprendizagem e 
todos os dias são um desafio e a vontade de 
fazer mais e melhor é fulcral.

facebook.com/queenofheartstattoos
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Makeda Cardiff

É uma afrodescendente que cresceu no Bair-
ro Padre Cruz em Lisboa, atualmente emigra-
da em Espanha é desde cedo aficionada e im-
pulsionadora da cultura urbana e hip hop em 
Portugal estando envolvida em vários projec-
tos da cultura urbana e sendo a cara do reco-
nhecido canal youtube "Rastas & Chit-Chat".



Foste sem dúvida das primeiras 
mulheres negras em Portugal a 
ostentar o seu cabelo natural e 
dreadlocks com orgulho. Quando e 
qual foi a tua principal motivação 
para optar por um penteado de 
decisão tão firme e que antes 
era quase exclusivo de certas 
comunidades ou movimentos?
Não acredito que tenha sido das primeiras, 
recordo-me por exemplo da Elaísa no grupo 
dos Kussondulola, era eu uma miúda. O meu 
primeiro contacto de perto com dreadlocks 
foi quando emigrei para Inglaterra em 2004, 
ali era algo normalíssimo. Eu quando via 
homens e mulheres a assumirem essa coroa 
achava algo imponente, que transmitia um 
certo respeito. Já estava um pouca cansada 
do cabelo que tinha (desfrisado) então optei 
pelas dreadlocks pelas quais já tinha um 
grande fascínio. 

Qual a reação dos teus próximos 
em relação a essa tua escolha 
principalmente das mulheres 
negras?
No meu círculo de amigos, todos são 
muito conscientes, usar o meu cabelo 
natural é isso mesmo o natural. Não foi um 
choque, pelo contrário, alguns encaram 
com admiração e atrevo-me a dizer como 
inspiração uma vez que também eles 
começaram a preferir o cabelo natural/
dreads. No meu seio familiar, o meu pai 
ainda não percebeu muito bem o que tenho 
na cabeça, pergunta-me constantemente 
quando é que eu vou “tirar isso”. 

Para ti a imagem pessoal deve 
condizer sempre com a postura 
pessoal de vida ou não é 
necessariamente uma regra?
Não tem que ser uma regra. Quem me vê 
na rua talvez possa associar-me à religião/
cultura Rastafarian, o que é legítimo uma 
vez que as dreadlocks estão intrinsecamente 
ligados a ela(s) e, embora respeite algumas 

das suas ideologias, no meu caso é 
meramente estético. O mesmo pode-se 
dizer do movimento Hip Hop, há quem 
defenda que deve respeitar a uma certa 
indumentária, mas para mim isso não é um 
barómetro de gostos musicais. Eu não sou 
(só) o que visto e o que vêem.

Consideras que o ter dreadlocks 
e que antes era um forte 
"statement", hoje está a ser um 
pouco banalizado?
Como qualquer trend é inevitável 
que haja uma expansão, o que não é 
necessariamente errado. “Tenho este 
cabelo”, é irreverente, estiloso e tal, mas 
qual a origem? Qual a história por trás? Acho 
que isso honra o que estamos a usar. A tua 
luta, a tua expressão, o teu “ser natural” não 
têm necessariamente de se fechar neles 
próprios e impedir que outros os vivam, 
acho é que deveria existir um maior brio em 
saber a origem das coisas. 

Sentes que ainda há poucas 
mulheres negras que optem 
por este penteado por algum 
preconceito ainda? 
Se falamos no panorama português, não 
conheço muitas mulheres com dreadlocks 
e concordo que haja medo do preconceito 
e também o facto de ser algo tão definitivo. 
Já é um entrave seres mulher negra e 
conseguires o emprego que queres, imagina 
teres um cabelo que não vai de acordo 
com os padrões de beleza aceitáveis. Não 
obstante, alegro-me em ver que tem havido 
uma ascensão na adesão ao cabelo natural, 
o que não era comum há uns anos atrás, 
baby steps, mas vamos lá chegar.

Como vês hoje os jovens, 
especialmente das comunidades 
afrodescendentes optarem pelo 
look com dreadlock, quando antes 
o limite eram as tranças?
Fico satisfeita em ver e cada vez mais, 

“Já é um entrave seres mulher negra e 
conseguires o emprego que queres, ima-
gina teres um cabelo que não vai de acor-
do com os padrões de beleza aceitáveis”

AFIRMAÇÃO E INDIVIDUALIDADE     
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significa que estamos 
a quebrar estigmas. Há 
também nesta era, artistas 
no mundo da música, 
principalmente de rap e 
trap, que adoptaram as 
dreadlocks e servem de 
role model para muitos 
jovens, então aqui temos o 
fator influência. A abertura 
de salões de cabeleireiro 
dedicados vieram dar 
mais acessibilidade na 
manutenção e mesmo no 
processo de execução, que 
por norma é um processo 
moroso. O meu cabelo 
carrega 12 anos de história, 
hoje vais a um salão e em 
algumas horas tens um 
resultado que outrora 
demoraria anos a alcançar e, 
apesar de ter reservas sobre 
isso, fico contente por cada 
vez mais pessoas saírem 
da sua zona de conforto 
e experimentarem coisas 
novas.

És certamente uma 
figura bastante 
reconhecível dentro 
da comunidade 
urbana e hip hop 
nacional como das 
primeiras ou senão a 
única mulher negra 
desse movimento 
"a fazer rasta", 
pessoalmente 
gostarias de ver 
mais liberdade 
e emancipação 
das jovens 
afrodescendentes 
para quebrar algumas 
barreiras que muitas 
vezes as diminuem e 
até as estereotipam? 
Agradeço o reconhecimento 
antes de mais, mas acredito 
não ser a única e nem 
quero ser rotulada como a 
pioneira. Claro que gostaria. 
Eu todos os dias luto para 
isso, seja nas minhas 
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intervenções e em conversas com amigos. Acredito que estamos a caminhar nesse sentido, 
temos jovens com mais iniciativa, a fazerem da nossa cultura um estandarte. Fala-se muito 
na representatividade, precisamos de muito mais, fazer acreditar e termos exemplos de 
sucesso para os nossos filhos, temos que abrir precedentes.

Muito recentemente, Portugal viralizou e debateu fervorosamente 
em torno do pivô e jornalista da SIC, Cláudio França, um jovem 
afrodescendente de dreadlocks que apanhou o país de surpresa ao 
apresentar um espaço de informação. Sentes que foi um avanço de 
mentalidades para largar um pouco a postura estrutural conservadora 
homogénea até à altura ou no fundo foi um statement de uma estação 
de informação que vem na sequência do debate se Portugal é um país 
racista?  
Não obstante da eventual agenda da SIC, o Cláudio é um dos precedente que falei 
anteriormente. O racismo não acabou e provavelmente até deve ter causado ainda mais 
indignação entre os racistas, por verem “um preto com aquilo na cabeça a ocupar o lugar 
que deveria ser de um português branco”, mas isso é a chapada de luva branca para quem, 
ainda hoje, perpetua o estigma do preto inadequado, desintegrado e mal formado. Como 
disse o mano Keita Mayanda: “Não interessam os motivos deles, mas os nossos objetivos”.

Qual o conselho que dás às jovens e mulheres que poderão estar na 
dúvida se deverão fazer as dreadlocks?
Se queres abraçar este estilo, tem paciência, cuida do teu cabelo como se fosse um filho. 
Ao contrário do que se apregoa, com as dreadlocks podes diversificar nos penteados, 
diverte-te, mostra a tua coroa com orgulho. Ter dreadlocks não é uma sentença de morte, é 
desafiante, mas não tem que ser uma cruz.

Canal Youtube - Rastas & Chit Chat





PESSOAS E  IDEIAS QUE VALEM A PENA! 

A personalidade apresentada nesta secção de novembro é 
o cineasta, escritor, argumentista e  produtor

Spike Lee
Nascido 20 de março de 1957, em Atlanta, Geórgia, Shelton Jackson 
Lee, mais conhecido por Spike Lee, é sem dúvida uma das figuras 
mais destacadas do mundo cinematográfico americano.  Filho de uma 
professora de música e de um músico de jazz, Spike lee demostrou 
deste de muito cedo um interesse crítico pelas artes e principalmente a 
forma como a representação dos negros era apresentado pelos medias 
e principalmente no panorama cinematográfico.

Estudou no Morehouse College, um colégio situado em Atlanta, 
frequentado maioritariamente por negros  e foi nesse contexto que 
desenvolveu um grande interrese pela fotografia e mais tarde levou a 
ganhar uma bolsa de estudo  no Tisch School of Arts da Universidade 
de Nova Iorque. E foi nesse contexto que surgiu a curta metragem 
“The Answer” (1980), onde apresenta  uma crítica clara à forma como 
os atores negros foram apresentados no filme mudo Birth of a Nation 
de 1915, filme esse que criou um estereótipo devastador que persiste 
ainda hoje sobre a imagem dos negros nos estados Unidos.

Lee continuou a produzir um filme de 45 minutos Joe’s Bed-Stuy 
Barbershop: We Cut Heads (1983), que ganhou um Oscar de estudante. 
Em 1986, Spike Lee realizou o filme Os Bons Amantes (1986), uma 
comédia sobre relações sexuais. O filme foi feito com um orçamento de  
175.000 dólares tendo um lucro de 7 milhões de dólares, o que lançou 
sua carreira e lhe permitiu fundar sua própria produtora, 40 Acres and 
a Mule Filmworks.

A lista de produções de obras do Lee é vasta e perspicaz, onde se 
destacam clássicos como “Do The Right Thing”, “Malcolm X”, “Clockers”, 
“Summer of Sam” ou o mais recente filme de 2020 “Da 5 Bloods”. 

Spike Lee relata uma visão necessária e brilhante e é um grande 
motivador e produtor de histórias e biografias de personalidades 
negras e isso é reconhecido através da lista de prémios destacando-o a 
nível mundial. Num panorama onde a representação dos negros ainda 
é escassa, convidamos todos a pesquizar e descobrir Spike Lee e as 
suas obras.

Maria Fernandes
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Encontra-nos!

Envia-nos para grupobuefixe@gmail.com

um conteúdo com curiosidades, atualida-
des, artes, etc. Para destacarmos nas nos-
sas edições futuras.
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