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SOBRE

Convidado por Danilo Lumiano para fazer a orelha do seu livro NecroBrazil 
com Z, percebi as suas preocupações com as deteriorações de valores hu-
manos e boas relações que crescem de forma assustadora no nosso país, o 
Brasil com S. O texto busca mostrar o quanto o Brazil com Z, em pouco tem-
po, passa a priorizar relações extremadas, fora do terço médio dos espaços, 
local das salutares construções humanas. Sendo construído por povos de 
diferentes culturas, o Brasil é marcado pelas convivências humanizadas en-
tre diferentes caminhares, pois estas relações são fomentadas no interior 
do referido espaço. Em condições normais, nestes espaços, as construções 
humanas são geradas, guardando princípios civilizatórios. Áreas em que os 
sonhos e utopias vão se concretizando. Fora dos referidos espaços, os so-
nhares utópicos vão se necrosando e se transformando em distopias, ou 
seja, utopias necrosadas. O NecroBrazil alerta e, ao mesmo tempo, convida 
amigas, amigos, parceiras e parceiros do Brasil com S, nossa casa, para con-
tinuarmos construindo e alimentando as nossas relações de humanidades 
longe das utopias necrosadas e sim valorizando  as diferenças humanas nas 
suas diversidades. “O céu está cinza sem sinal de chuva todavia com apari-
ção do arco-íris”. Esta afirmação nos diz que arco-íris e chuva podem viver e 
crescer juntos. Nesse sentido, o livro nos proporciona uma leitura crítica com 
olhares diversos. Tenho quase a certeza de que NecroBrazil caminhando 
com você, leitor, continuarão acreditando utopicamente e concretamente, 
possibilitando a transformação e restauração do Brazil com Z em Brasil com 
S. Nação de todas todes e todos. 

Juraci Tavares 

Poeta | Salvador-Ba
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Uma crítica aguda em forma de versos ácidos sobre 

o contexto brasileiro para a juventude preta e outras 

minorias.

Jairo Pinto- Poeta 

Salvador (BA)

De perder o fôlego! NecroBrasil é um retrato tris-

te, forte, porém necessário do Brasil dos últimos 06 

anos.

Jonas Pinheiro

Iraraense, jornalista e pesquisador de mídias ne-

gras, editor da Revista Afirmativa

Necrobrazil é o que meus olhos veem ao sair de 

casa traduzido pela sagacidade poética de Danilo 

Lumiano.

Carla Brito

Escritora e poeta baiana

Uau....

Esse livro poemão, leitura de uma paulada só!

Crítica, afeto e fúria para ler sem respirar...

Mergulho profundo para despertar consciência so-

cial.

Provocativo em várias frentes e temas.

Monique Amora

Poeta, atriz e Slammer (Guarulhos-SP)
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