
 
 

 
 

 

O CASO TRAVYON MARTIN / GEORGE ZIMMERMAN 

 

O caso revela que existem duas Américas e que o ambiente da guerra civil e de fractura entre 

os sulistas e os nortistas se mantém latente. O caso tornou-se mais um símbolo das tensões 

raciais e da persistentemente afirmada discriminação contra a comunidade afro-americana. O 

próprio presidente Barack Obama teve de pronunciar-se sobre ele. O curioso é que 

Zimmerman não é nenhum encapuçado branco, racista, fundamentalista e raivoso, mas um 

latino calmo, de origem peruana e que tem, pasme-se, uma avó negra. Nada mais longe da 

proclamada supremacia branca. Ou do Ku Klux Klan. Porém, como já se disse, pelo andar da 

carruagem, o afastamento ou a cisão agora vai mesmo ser entre latinos e afro-americanos. 

E dei por mim a pensar um pouco: não conheço o processo. Não ouvi as testemunhas e não 

analisei a prova. Não julguei, nem sou julgador. Não sei mesmo quem tem razão, se alguém 

tem razão ou se todos têm as suas razões ou, até, se ninguém tem razão. Sei, porém, que cada 

um esgrime a sua douta opinião. Sei, também, que esta discussão tem estado descentrada. 

Descentrada do concreto exercício da justiça. Afastada da aplicação dos princípios. Apartada 

do Direito. E fora da Lei. É política menor. É opinião do catavento. É reacção destemperada. É 

crítica vazia. Porque não lhe vejo a necessária solidez, seriedade ou fundamentação. 

Quando as massas amorfas e acéfalas se deparam com aparentes perplexidades, surgem logo 

os aproveitamentos dos comentadores de bancada, as explicações imediatistas e 

normalmente precipitadas. Invocam-se lugares comuns, convocam-se temas fracturantes, 

atiram-se ao ar generalidades e sentenças definitivas. Ora é, logo, o racismo. Ora é a prognose 

de uma decisão diversa num julgamento nas mesmas circunstâncias se a cor da pele fosse 

diferente. Ora é a inevitabilidade da discriminação em determinadas situações de aplicação da 

justiça. Bem espremidas as opiniões lançadas ao vento: banalidades ocas e conversas de café. 

Mas aqui confesso: não sei mesmo quem tem razão. Sei, sim, que a discussão é sobretudo 

superficial. E ela sim, claramente, rácica e não racional. E isto porque não tenho ouvido 

argumentos de facto e de direito para concluir da bondade ou falta de bondade da solução 

encontrada no caso concreto. Podemos parar um pouco para pensar? Podemos conhecer 

melhor a factualidade? Pode saber se houve, ou não, pressupostos para a legítima defesa? Ou 

para o erro não censurável? Ou se, ao invés, houve algo que escapou à justiça? É que se assim 

for, poderemos então, legitimamente, opinar. Antes não! É precipitado ou, pior, perigoso. 

Porque intelectualmente desonesto, injusto ou, mesmo, incendiário. 
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