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Introdução

Miami sem Trayvon Martin

A morte do jovem Trayvon Martin, adolescente 
negro de 17 anos do condado de Miami-Dade, 

na Flórida (EUA), acontecida no dia 26 de fevereiro 
de 2012, teria uma enorme repercussão na mídia 
e na opinião pública dos Estados Unidos. O jovem 
Martin tinha sido fatalmente baleado logo depois de 
uma suposta briga com um chefe de segurança re-
sidencial na localidade de Stanford, no subúrbio de 
Orlando. Martin estava visitando o pai e, enquanto 
caminhava em um local de fast-food, o segurança 
George Zimmerman (“latino” e branco), de 28 anos, 
pensando que se tratava de um “suspeito na zona”, 
abordou-o de imediato com violência. Minutos de-
pois, e com a chegada da Polícia ao local, consta-
tava-se que o jovem Martin estava morto com um 
tiro no peito, apresentando o segurança Zimmerman 
sangramento no nariz. O jornal The Miami Herald 
dedicaria dias ao episódio, enquanto diversas mobili-
zações sociais surgiram de imediato em todo o país. 
Jovens de colégios de Miami, movimentos de defesa 
dos direitos humanos em Chicago, movimentos de 
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“afro-americanos” de Atlanta, Filadélfia e Baltimore 
pareciam reeditar os reclamos das profundas feridas 
das tensões raciais. Jesse Jackson, reconhecido ativis-
ta pelos direitos civis, manifestaria que o episódio 
não fazia outra coisa do que demonstrar o precon-
ceito racial existente há tanto tempo no sistema de 
justiça, nas polícias e também nos bancos do país. 
Como bem manifestou The Miami Herald no dia 27 
de março, o episódio desataria a ira da comunidade 
afro-americana, segundo a qual prevaleceu o precon-

ceito racial no assassinato do jovem Martin. 
As implicações próprias das mobilizações 

sociais, do preconceito racial e da discriminação 
tiveram uma encenação de privilégio durante vá-
rios meses; mas o triste episódio também parecia 
permitir que se observassem as atuais características 
das relações raciais na sociedade americana e, em 
especial, no sul do estado da Flórida. O jovem Mar-
tin, certamente, tinha-se “tornado negro” aos olhos 
distantes do segurança Zimmerman, evidenciando-se 
certos significados preexistentes acerca da sua repre-
sentação sobre “o negro”; significados que precede-
riam ao desenrolar dos fatos e que evidenciavam a 
permanência inalterável do secular sistema de clas-
sificação racial do país. Sem dúvida, tinha sido uma 
situação de conflito sob os auspícios da violência 
o que teria possibilitado estabelecer antagonismos 
claros entre os fatais protagonistas e, assim, uma es-
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pecífica forma de relação social e cultural. Nesse 
contexto, e paradoxalmente, o segurança Zimmer-
man parecia devolver a imagem de uma definição 
bastante difusa do espaço da negritude aos “afro-ame-
ricanos”, uma imagem que não simplesmente des-
cansaria nos conteúdos que tradicionalmente deno-
taram opressão racial: a aparência física “soldada” à 
cor da pele e a “ancestralidade”, a pobreza, a exclusão 
social e o “gueto”. Apesar de a “comunidade negra” 
ter reforçado entre seus membros, uma vez mais, o 
senso de um pertencimento grupal sustentado numa 
história compartilhada de segregação, discriminação 
e escravidão, e baseado no orgulho da descendência 
e herança cultural africana, a chamada da “consciên-
cia racial” não parecia plenamente convincente aos 
olhos de muitos jovens indignados com a morte do 
jovem Martin. Embora tenha sido a oposição ao ra-
cismo e à discriminação, no amplo sentido, o motor 
daqueles descontentamentos não parecia expressar, 
tão fielmente, uma oposição frontal na base de uma 
posição de força que teria surgido da “natural” dico-
tomização da sociedade em “raças”1. Neste “conflito 

1 “’Raça’ é uma forma de carisma ou estigma grupal baseada na crença de 
uma herança genética que define o valor moral, intelectual e psicológico de 
um indivíduo ou de um grupo. Tal tipo de carisma parece dominante na situ-
ação social dos negros americanos e sul-africanos ainda hoje em dia, sendo 
‘categoria nativa’ de uso amplo e generalizado. Na verdade, é lugar-comum 
que não se pode viver nos Estados Unidos sem pertencer a uma ‘raça’” (Gui-
marães, 1999, p. 108). 
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racial” não se manifestaria um “imaginário único” 
acerca da afirmação de uma identidade racial e a 
negritude tal qual emanado da ordem de classifica-
ção racial norte-americana. Aqui, o papel do con-
texto, que apelaria a um posicionamento sobre uma 
política da identidade concreta, seria crucial para 
compreender a heterogeneidade de reações conse-
quentes a esse conflito. Por exemplo, Zimmerman 
era uma figura que emergia do imaginário “hispa-
no” ou “latino” dos “afro-americanos”, além de mate-
rializar uma figura que sintetizaria, por sua função 
social, a violência sofrida no cotidiano por muitos 
jovens no país. Por outro lado, a precipitação da 
“comunidade negra” perante o episódio pareceria 
transcender os próprios contornos da “comunidade 
de afro-americanos”, já que aqueles negros migrantes 
do Haiti, das Bahamas ou da República Dominicana 
também pareceram sensibilizados por uma situação 
de conflito que os deixaria nus na sua ambiguidade 
identitária: negro ou/e haitiano, negro ou/e “latino”, 
ou negro ou/e “dominicano”.  

Se o episódio interpelava diferentes posicio-
namentos individuais e grupais, o espaço da negri-
tude parecia se confrontar, fundamentalmente, com 
uma representação sobre “o negro” que superaria os 
valores próprios da “ancestralidade” e do orgulho 
afro-americano, bem como a uma narrativa política 
que parecia ainda ancorada na complexa internali-
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zação de uma “subalternidade”2 (Spivak, 2010) negra 
politicamente importante em específicas arenas de 
conflito. Por trás da morte do jovem Martin se fez 
evidente a heterogênea constituição do espaço da ne-
gritude, algo característico de ambientes urbanos de 
crescente diferenciação social, ao tornar mais diver-
so e amplo o repertório de símbolos e significados 
que os indivíduos podem incorporar no processo de 
identificação pessoal e elaboração dos seus projetos 
de vida. Nesse triste episódio, a violência, o racismo 
e a negritude pareceriam pautar uma série de novos 
desafios na compreensão das relações raciais atuais 
no contexto norte-americano. 

Um Brasil menos branco

Na Folha de São Paulo do domingo 23 de 
novembro de 2008 se publicou um informe especial 
com o título: “Racismo: diminui preconceito entre 
brasileiros”, produto de uma pesquisa realizada pela 
Datafolha, que comparava os resultados obtidos so-
bre o tema nos anos de 1995 e 2008. Vários aspectos 

2 No sentido de uma “outredade crítica”, de uma ação política coletiva 
que navega na dualidade típica do “mundo da representação”, do “falar 
por” (política) e da “re-presentação” (identidade). Para Spivak (2010), 
“subalterno” é um termo usado como representação daqueles que não 
“têm lugar” no mundo, sendo sempre aquele que “não pode falar”, pois se 
o faz deixaria de sê-lo. Nesses termos, a condição de “subalternidade” é a 
condição do silêncio do oprimido por sua própria condição de “silenciado”.  


