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Eu não tinha noção de que conseguiria levar e fazer 
florescer uma ideia por dois anos; pois a Malokêarô foi um 
impulso de ideia guardada, um brilho que se tornou Sol, 
o meu Sol pessoal. 

Em 2016, eu queria uma forma de expressar o que sentia 
e compartilhar tudo aquilo de concreto e abstrato que 
aprendia na Universidade de São Paulo. Sendo negra, jovem 
e mulher, aquele espaço me dava choques de realidade e 
fantasia, me ensinava a cruzar fronteiras com delicadeza 
e a transformar ácido em água para beber. Eu queria 
contar, e encontrei nas fanzines o formato ótimo para as 
minhas vontades, nisto surgiram as primeiras zines “UNI-
VERSO: histórias para se viver de perto”. Contei com 
desenhos, colagens e palavras histórias sobre como aceitar 
e amar o cabelo crespo; como se virar numa universidade 
completamente branca; como identificar o Sistema; como 
o Estado Policial Militar pode se assemelhar à cupins e 
ratos… Relacionei Bob Marley à heróis e heroínas negras 
da América Latina e consegui, finalmente, escrever sobre 
o uso do corpo da mulher negra no Brasil. Foram 6 zines. 
Com elas, eu atravessei de 2016 para 2017 ciente de que o 
que eu queria era viver de criar.

Mas nós ainda não tínhamos um nome para chamar de 
nosso. A Malokêarô veio após uma conversa simples com 
um amigo digno, e se não fosse ele, o Dica, eu não saberia 
da beleza de trocar o QU pelo K. Maloqueira, maloca, 
Okê Arô. Eu não preciso e não me permito explicar mais 
do que isso. A ligação das três palavras, sendo a última 
uma saudação. É íntima de quem vive e quer saber viver 
na mata.



Passei a assinar todos os meus trabalhos como Malokêarô. 
Neste fluxo, comecei a ter trabalhos e a estudar muito mais 
sobre aquilo que eu realmente queria aprender: escrita e 
desenho. Comecei a participar das feiras de publicações 
independentes, a ter meus contos publicados em antologias 
literárias e a ter meus desenhos vistos e comprados.

Eu vendia minhas zines nas ruas da cidade de São Paulo, 
em saraus, festas, bares e outros locais aleatórios; isto 
ajudou muito na minha coragem e na minha autoestima. 
É fazendo arte que a gente percebe o quanto a arte pode 
ser curativa. Então, no meio de 2017, entre muita paixão 
e alegria, criei o Clube Negrita. A proposta do Clube é 
ler escritoras e escritores negros, ser itinerante e bimestral, 
tentar difundir para o máximo possível de pessoas a 
literatura negra e conversar sobre as diversas vivências das 
personagens. Agora, em 2018, estamos no nono Clube 
Negrita. Eu não tinha noção de que conseguiria levar e 
fazer florescer minhas ideias com tanta garra.

A Malokêarô se tornou a marca (ou o cesto) que guarda 
meus trabalhos (ainda tenho algumas zines e faço pequenas 
tiragens conforme a demanda). O Clube Negrita é parte 
da Malokêarô, meus escritos e desenhos também. É muito 
emocionante ter um conto publicado na antologia Jovem 
Afro da Quilombhoje (2017) e ter um poema publicado 
na antologia Nos Kintais do Mundo do Sarau no Kintal 
(2018). Quanto mais eu mergulho na minha própria 
ideia, mais aprendo e vão surgindo pessoas que querem 
me ensinar e me ajudar a desenvolver minha arte. Visite 
a malokearo.com, tome um chazinho enquanto navega. 
Um beijo.



brunata mires é desenhista, escritora e gestora 
de políticas públicas. É criadora do Clube Negrita 
(clube de leitura bimestral e itinerante com o objetivo 
de ler e difundir o trabalho de escritoras e escritores 
negros e fortalecer o letramento entre pessoas negras 
e moradoras de regiões periféricas) e da Malokêarô 
(marca de desenhos, fanzines e histórias criadas para 
transmitir informações e questionamentos a respeito 
das relações raciais, de gênero e classe).

Siga a Malokêarô no instagram:
@malokearo


