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É 1971. Tenho 14 anos de idade e estou amarrando meus sapatos 
de plataforma pretos. Minha mãe está passando batom, e minha 
irmã, três anos mais nova que eu e fanática pelo Jackson 5, ajeita 
seu cabelo afro. Enquanto espero pelas mulheres da minha vida, es-
tou sentado na minha cama no quarto que divido com minha irmã, 
num apartamento de conjunto habitacional, folheando exemplares 
da revista Right Out!, que era a forma como garotos negros acom-
panhavam seus ídolos adolescentes nos anos anteriores ao programa 
de música 106 & Park, da Black Entertainment Television. Lia so-
bre um jogo de basquete improvisado na casa da família Jackson em 
Encino e pensava se conseguiria roubar a bola de Jermaine.

Minha irmã e minha mãe estão prontas. Pegamos nossos casa-
cos e batemos na porta dos vizinhos. Betty e seu filho saem de seu 
apartamento, e descemos do sexto andar de elevador. Moramos no 
conjunto habitacional Samuel J. Tilden, em Brownsville, Brooklyn, 
num dos piores guetos dos Estados Unidos. 

Descemos a Livonia Avenue, com os prédios Tilden de 16 anda-
res à nossa direita e os trilhos suspensos do metrô da IRT se erguen-
do à esquerda. Antes de subirmos no vagão, minha mãe compra chi-
cletes Wrigley’s Spearmint na loja de doces da Rockaway Avenue, 
enquanto ficamos de olho nos drogados ameaçadores na esquina.

A longa viagem leva minha família e meus amigos de Browns-
ville, quase no final da linha do IRT, atravessando o Brooklyn por 
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Crown Heights, Bedford-Stuyvesant, Park Slope, Downtown Brooklyn, 
chegando finalmente a Manhattan, seguindo então sob a Wall Street 
e o Greenwich Village até o bairro das confecções, e finalmente à rua 
34 Oeste. Durante a demorada viagem falamos sobre visitas anteriores 
a Manhattan. Minha mãe, que está estudando para se tornar professora, 
nos levou a muitos eventos “na cidade”, de Mary Poppins, no Radio City 
Music Hall, até Purlie Victorious, de Ossie Davis, com Melba Moore, na 
Broadway.

Mas esse passeio em família será um dos mais memoráveis de nossas 
vidas. Saímos do metrô na esquina da rua 34 com a Sétima Avenida, nos 
juntando à multidão de famílias negras e brancas que entram no Madison 
Square Garden. Essa versão da “Maior Arena do Mundo” foi construída 
há apenas quatro anos e já abrigou a primeira disputa de título dos pesos 
pesados entre Ali e Frazier e o primeiro título da NBA do New York Knicks.  
Eu acompanhei pelo rádio muitos jogos realizados naquele espaço, mas é 
apenas minha segunda vez lá dentro.

Sentamos em assentos verdes no alto à direita do palco, mas estamos 
empolgados demais para nos incomodar com os lugares tão distantes. Mi-
nha mãe está feliz porque Chuck Jackson, um cantor de soul de voz grave 
que é seu preferido há muito tempo, é uma das atrações de abertura, 
obviamente incluído no programa em reconhecimento a todos os pais 
na casa. (Só alguns anos depois me daria conta de que os Commodores, 
com Lionel Ritchie, eram a outra atração de abertura; eles fizeram uma 
apresentação rápida.)

Quando o Jackson 5 sobe ao palco, os gritos penetrantes das adoles-
centes enchem o Garden. Michael se move rapidamente pelo palco, um 
pequeno dínamo que me lembra o Super Mouse, o hiperativo persona-
gem de desenho animado das manhãs de sábado que eu adoro. Os garotos 
Jackson, usando seus trajes multicoloridos, deslizam pelo palco do Gar-
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den, e seus penteados afro, perfeitos ovais de cabelo retinto, parecem au-
réolas. Embora a multidão seja muito variada, há uma palpável sensação 
de orgulho emanando das muitas famílias negras presentes.

Os irmãos Jackson, bem como seus pais, Joe e Katherine, representam 
nosso potencial e nossos sonhos. Se eles tinham conseguido sair da favela 
operária de Gary, Indiana, então minha família podia sair do conjunto 
habitacional do Brooklyn. Os Jackson representam para minha família 
e para mim uma sensação crescente de possibilidades. Talvez um dia eu 
até pudesse escrever um livro sobre Michael Jackson. Em um mundo no 
qual uma família negra, liderada por um garotinho de impressionante 
talento, podia lotar uma arena em Nova York, tudo podia acontecer.
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Eu participava de um debate na Long Island University, no 
Brooklyn, para festejar o vigésimo aniversário de Faça a coisa cer-
ta, revolucionário filme de Spike Lee, quando recebi um texto de 
“Fab Five” Freddy Braithwaite, amigo e ex-apresentador do Yo! MTV 
Raps. A TMZ.com estava noticiando a morte de Michael Jackson. 
Quando a notícia se espalhou pelo salão lotado, o pessoal começou 
a comentar a ironia de discutir um filme icônico dos anos 1980 no 
dia da morte do mais importante astro pop daquela década.

Mas a ligação entre mim, Spike e Michael era mais íntima do 
que a maioria das pessoas ali sabia. Em janeiro de 1984, na noite em 
que Jackson foi homenageado pelo Guiness Book of World Records 
no Museu de História Natural de Nova York, a Dell publicou meu 
primeiro livro, The Michael Jackson History, uma curta biografia de 
bolso do cantor. Ele teria mais de 1 milhão de exemplares vendidos 
e chegaria ao terceiro lugar na lista do New York Times. Eu estava 
com 26 anos e graças àquele livro, pela primeira vez em minha cur-
ta vida, tinha o que podia ser chamado de dinheiro para gastar.

Com o que ganhei com o livro sobre Michael Jackson pude ter 
o primeiro apartamento só para mim, sem precisar dividir. Era numa 
área de muitas casas no centro do Brooklyn, bonita mas na época anti-
quada, chamada Fort Greene. Lá fiz amizade com um jovem cineasta 
chamado Spike Lee e vi o primeiro copião do seu filme Ela quer tudo. 
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Em 1985, investi 3,5 mil dólares no filme, um acontecimento cinemato-
gráfico que não apenas deu a partida na carreira histórica de Spike como 
marcou um movimento negro de cinema que tem impacto ainda hoje.

Se não houvesse escrito aquele livro, nunca teria me mudado para 
Fort Greene ou investido na obra de Spike. Minha vida e em menor grau 
a cultura pop negra teriam sido diferentes sem o livro e, muito mais signi-
ficativamente, sem a ascensão de Michael ao megaestrelato.

Depois do debate, liguei meu Blackberry e vi que estava repleto de 
mensagens de amigos e de uma avalanche de pedidos de entrevistas de 
publicações, programas de televisão e rádios. A universidade fica perto de 
onde moro, então fui para casa, esquentei uns restos de comida e passei a 
maior parte da noite em silêncio, sem responder a mensagens ou acom-
panhar o noticiário.

Naquele momento, eu não queria sofrer em público. E não queria falar 
sobre qualquer aspecto da vida de Michael que desconhecia inteiramente. 
Odeio o fato de os noticiários da TV a cabo terem se tornado um espaço de 
especulações vazias no qual supostos especialistas — muitos deles especia-
lizados apenas em suas próprias opiniões — enchem de futilidades o ciclo 
diário de notícias. Meus sentimentos eram complexos, porque tinha acaba-
do de assinar um contrato para escrever um livro (este) sobre a duradoura 
influência de Thriller como um artefato fonográfico e cultural. Na prepa-
ração para este trabalho, eu já comprara ingressos para um dos cinquenta 
shows de Michael na arena O2 de Londres. Na esteira de seu falecimento, 
escrevi um elogio fúnebre e o coloquei no meu site, e dei algumas entrevis-
tas, me concentrando na música e tentando não ser envolvido pela história 
sobre sua morte contada pela imprensa especializada em fofocas.

Naquela noite pensei na grande obra-prima cinematográfica america-
na Cidadão Kane, o épico de Orson Welles sobre o rico, brilhante e enfim 
condenado Charles Foster Kane, que morreu em desgraça, solitário e sem 
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amor em sua mansão na Califórnia, bem distante dos anos de glória de seu 
império de mídia. O paralelo com a vida de Jackson não era perfeito, claro. 
Enquanto Kane abandonou este mundo em Xanadu, sua terra da fantasia 
pessoal de quartos secretos, objetos de arte e criaturas coletadas ao redor do 
planeta, a casa de Michael, Neverland, havia sido tomada pelos credores. 
Assim, ele morreu em uma casa alugada, aos cuidados de um médico ne-
gligente acusado de homicídio. Em certo sentido, o melhor paralelo era o 
próprio diretor/ator Welles, aclamado como um gênio aos vinte e poucos 
anos de idade, considerado acabado na casa dos trinta e ressuscitado como 
um personagem de apelo vulgar nas últimas décadas de vida. Com Cida-
dão Kane, o jovem Welles criara uma obra-prima que iria assombrá-lo pelo 
resto da vida. Thriller desempenhou papel semelhante na vida de Michael, 
fazendo-o alcançar um grau de sucesso internacional que ele passou os 
últimos 25 anos de sua vida tentando repetir.

Sou um ano mais velho que Michael Jackson. Venho de uma família 
negra proletária e partilho com ele o mesmo signo zodiacal, nada que, 
racionalmente, signifique muito. O que esses paralelos realmente suge-
rem é que nasci no momento certo para ser arrastado pelo surto original 
da jacksonmania e que, durante grande parte de minha vida, pude me 
identificar com ele.

Quando eu era um jovem articulista, Michael era um dos meus prin-
cipais assuntos. Escrevendo sobre ele, consegui meu primeiro contrato 
de livro. Isso não apenas me ajudou financeiramente como também ins-
pirou duas de minhas melhores críticas musicais. Seu sucesso titânico 
lançou muitos navios em jornadas frutíferas, e o meu foi apenas um deles. 
Agora, como um afro-americano de meia-idade, fico maravilhado com 
sua longa, histórica e singular carreira.

Em 1999, a ESPN me convidou para escrever um ensaio sobre Mi-
chael Jordan para o livro Sports Century, uma retrospectiva das realizações 
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esportivas do século XX. Seria o último grande ensaio do livro, porque 
compreendia os anos 1990, com Jordan como o jogador mais significativo 
da década. Comecei o ensaio assim:

Escrever sobre Michael Jordan é se equilibrar sobre uma montanha de re-

cortes de jornal e fingir que eles não existem. No final de um século que 

transformou o esporte em uma mercadoria global excessivamente analisada, 

zelosamente profissional, obsessivamente comercializada e extravagante-

mente jogada 24 horas por dia, a carreira de Jordan é o ápice de uma longa 

jornada. O que significa que cada piscadela sua foi fotografada, catalogada, 

comentada, anotada e enviada por e-mail por alguém em algum momento. 

Então, não serei tão tolo de tentar derrubar ou mesmo incendiar essa monta-

nha. É grande demais para que eu a empurre, e não tenho combustível para 

incinerá-la completamente.

Terminei observando que meu ensaio seria depositado “no alto da 
montanha esperando uma fogueira ainda inédita do século XXI”.

Substituindo Michael Jordan por Michael Jackson e “esporte” por 
“entretenimento”, poderia escrever o mesmo parágrafo. Por mais que 
para mim tenha sido difícil descobrir algo novo a dizer sobre o gigante 
do basquete, tentar fazer isso com Jackson é um desafio ainda maior. 
O trabalho que eu havia sido contratado para escrever era um daqueles 
“making of” de um grande LP que se tornou popular na era pós-vinil.

Com a morte de Michael, senti a necessidade de ampliar o escopo 
deste livro e ser mais abrangente do que originalmente pretendia. Mas 
sem mudar o cerne. Este é um livro no qual a música ocupa o lugar cen-
tral. É a razão pela qual Michael Jackson tem importância. A razão pela 
qual é uma celebridade. É o motivo pelo qual sua vida pessoal e sua mor-
te trágica são questões públicas. Assim, meu ponto de vista sobre Michael 
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Jackson é em grande parte determinado por nossas respectivas jornadas 
pessoais desde os anos 1950 até o século XXI.

Mas há outra faceta de Jackson que também quero honrar. No outo-
no de 2009, eu conversava com a coreógrafa Fatima Robinson no cenário 
do Hip Hop Honors da VH1, um programa anual do qual ambos partici-
pamos durante seis anos. No meio de todos os números de hip-hop nos 
quais trabalhávamos surgiu o nome de Michael Jackson. Fatima, uma 
das coreógrafas mais criativas e amadas da música pop, tinha boas lem-
branças de trabalhar com Michael em seu clipe “Remember the Time” e 
partilhou algumas comigo.

Mas o que mais lembro de nossa conversa é que seu filho de nove anos, 
Zuri, queria fazer um jheri curls, um penteado de cachos molhados que eu 
achava ter desaparecido nos dias sombrios do século XX. Por que um adorá-
vel garotinho negro iria querer um naquele momento? Acontece que, des-
de a morte do artista, Zuri ficara obcecado com Jackson, particularmente 
com o visual brilhante da época de Thriller. O desejo de emular Jackson era 
legal, mas Zuri também o acompanhou com uma observação penetrante, a 
de que achava que tinham existido dois Michael Jackson, um negro e outro 
branco, e Zuri, ele mesmo bem escuro, amava ambos.

Tendo sido criado em Brownsville, eu conheci Michael apenas como 
uma criança negra, e depois fiquei perturbado com suas transformações. 
Para Zuri e muitas crianças da sua idade, a identidade racial de Michael 
é fluida, mudando de foto para foto, de velhos clipes do programa Ed 
Sullivan Show ao videoclipe de “Liberian Girl”. Quando pensamos na 
música e na vida desse ícone cultural, é importante ter em mente a fácil 
aceitação por Zuri dos múltiplos rostos de Jackson, sem o peso da repul-
siva história racial dos Estados Unidos.

O contexto muda o significado, algumas vezes destacando certos ele-
mentos de uma história e, com a mesma frequência, ofuscando outros. 
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Meu Michael Jackson e o Michael Jackson de Zuri são a mesma pessoa, 
como comprovam seu talento e seu DNA, mas o que “Michael Jackson” 
significa pode ser tão fluido quanto os passos de dança que ele tornou 
famosos. Apesar das alegações de seu espólio, da devoção fanática de seus 
fãs mais ardorosos e daqueles que acham que raça não importa (e de 
outros que sabem que sim), o “significado” de Michael Jackson não per-
tence a ninguém.

A vida de Michael Jackson levanta muitas questões — sobre Michael 
e sobre nós. Como equilibramos coletivamente seu brilhantismo musi-
cal/teatral e suas relações impróprias com uma litania de garotinhos? O 
que pensar de sua relação com a cultura negra que o gerou? O sucesso de 
Thriller deixou alguma lição que possa ser aplicada ao universo da cultura 
pop profundamente modificado do século XXI?

Eis o que sei. Thriller foi um produto do antigo modelo do mercado 
fonográfico. É uma afirmação do primado da imagem sobre o som. Trans-
cende fronteiras raciais ao borrar deliberadamente essas fronteiras. Diz 
respeito a uma busca determinada de grandeza e às dificuldades que se 
apresentam assim que a grandeza é alcançada. Esta não é uma biografia. É 
uma mistura de crítica musical, memórias e história cultural. Meu objetivo 
é homenagear o talento de Michael Jackson, sem ignorar suas falhas.

Espero que este livro tenha alguma utilidade para Zuri um dia, quan-
do ele for mais velho e procurar um texto (que provavelmente lerá em 
alguma espécie de equipamento móvel) que nem banalize nem seja sen-
sacionalista em relação a um artista que ele amava.


