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Em Salvador, branca "de alma
negra" pede cabelo afro 
MATHEUS MAGENTA
DE SALVADOR

No bairro da Liberdade, em Salvador, a capital mais negra
do país, clientes brancos de salões de beleza pedem
penteados afro porque "querem ser negros".
"Agora as pessoas estão se assumindo mais como negras.
Tem cliente aqui, branca do cabelo liso, que pede para
cachear porque diz que tem alma negra", afirma o
cabeleireiro Jackson Portela.
Por volta das 17h de ontem, dez pessoas estavam no salão
de beleza dele, incluindo quatro funcionários. Todas
disseram à reportagem que se consideram negras.
"Antes eu até achava que era parda, mas hoje me sinto
preta. É uma questão de atitude, acho", disse a cabeleireira
Tatiane Malaquias, 28.
Salvador viu a parcela da população que se declara branca
diminuir 10% nos últimos dez anos.

AFIRMAÇÃO
Para a socióloga Paula Barreto, coordenadora do Centro de
Estudos Afro-Orientais da Universidade Federal da Bahia, o
que houve foi um processo de afirmação de negros e pardos.
"Principalmente por conta do enfrentamento do racismo e de
políticas públicas, como as cotas, as pessoas estão se
sentindo mais encorajadas a se declarar pretas ou pardas",
afirmou.
Mas, ainda segundo ela, Salvador continua com uma
"estrutura social perversa", que associa o branco ao patrão e
o negro ao empregado.
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