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A nossa estranha condição, faz com que, tendencialmente, reflictamos sobre coisas e 

pessoas quando estas deixam de estar entre nós. Morreu Rosa Parks, no dia 24 de 

Outubro de 2005, em Detroit, Michigan. Não se propõe um minuto de silêncio. A 

homenagem devida a Rosa Parks seria sempre de palavras…palavras que ferem, mas 

salvam, incomodam, mas inspiram. Parks nasceu e viveu no Sul dos Estados Unidos, 

terras onde a opressão e a segregação racial assumiam contornos gritantes de 

desumanidade, ainda no século XX, e principal palco de actuação do Ku Klux Klan. A 1 

de Dezembro de 1955, em Montgomery, Alabama, Rosa Parks regressava de mais um 

dia de trabalho, como costureira, no grande armazém Montgomery Fair. Teria, ainda, de 

enfrentar a viagem de autocarro…entrar pela porta da frente para comprar o respectivo 

bilhete, sair para entrar novamente, mas, desta vez, pela porta traseira do veículo e, 

finalmente, averiguar se haveria vagas nos lugares para “pretos”. Isto porque, se não as 

houvesse, ainda que pudesse viajar sentada, estaria sempre sujeita a ter que se levantar 

para que a sua proximidade não perturbasse um qualquer “branco” que naquela fila se 

sentasse. Haveria, ainda, de equacionar a hipótese de, mesmo comprando o bilhete, 

perder a viagem…pois era divertimento comum dos condutores de autocarros, 

arrancarem antes dos passageiros “pretos” terem tempo de entrar pela porta traseira. 

Naquele dia, ao contrário do que já lhe tinha sucedido doze anos antes com o mesmo 

condutor, Rosa conseguiu entrar no autocarro. Sentou-se numa das quatro filas do meio, 

juntamente com outros três “pretos”, até que o condutor ordenou que se mudassem para 

que um branco se sentasse. Os três levantaram-se… mas Rosa Parks não! Mais uma 

frase se escrevia na História. Quatro dias depois, com a sua condenação ao pagamento 

de uma multa, começou um boicote à utilização dos autocarros públicos de 

Montgomery por passageiros “pretos”, que só terminou a 21 de Dezembro de 1956, um 

dia depois da sentença do Supremo Tribunal de Washington, declarando a ilegalidade 

da segregação racial em autocarros, ter chegado àquela cidade. 

Rosa Parks é por muitos considerada como a mãe do movimento dos direitos humanos 

na América, título que agradecia, ainda que com o desconforto de não o poder repartir 

por todos aqueles que com ela lutaram pela liberdade. Esta história, que todos 

conhecemos, não é só a história de vida de Rosa Parks…Por vezes esquecemo-nos que 

todos, de uma maneira ou de outra, somos protagonistas da grande história do nosso 

mundo. Pessoas como Rosa Parks são muitas vezes associadas a personagens heróicas, 

mitos ou santidades. È um erro que assim se pense. Estaremos assim tão descrentes na 

nossa condição que seja preciso endeusar a coragem daqueles que a usam ao serviço dos 

outros? Ou será antes uma técnica psicológica de nos desresponsabilizarmos (nós, 

simples pessoas de carne e osso!) de cumprir o nosso papel no mundo?  

È certo que os autocarros já não estão divididos por “cores”…as formas de 

discriminação são hoje bem mais requintadas, aos olhos de quem as não sente, quase 

imperceptíveis…mas existem e continuam a fazer as suas vítimas. Os seus carrascos já 

não se escondem por detrás de um lençol branco com buracos nos olhos…são senhores 

comuns que se confundem com boa gente. Os tempos mudaram…No mundo do 

socialmente correcto, a identificação dos flagelos é, muitas vezes, tarefa árdua, e por 

isso mesmo é maior o desafio. Não deverá, esta circunstância, coibir-nos de prosseguir a 

nobre luta pela defesa dos direitos humanos.  

Todas as histórias já estão escritas quando são lidas…fica-nos, enquanto homens, 

sempre a possibilidade de as reinventarmos num virar de página…Porque a história de 

Rosa Parks, não terminou a 24 de Outubro de 2005 


