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Malcolm X 

(Lilian Thuram) 

 

Malcolm X é comumente apontado como sinônimo de violência e provocação. De um lado, 

teríamos Martin Luther King, o bom pastor, e do outro, Malcolm X, o mau. Não fiquei, por 

isso, surpreendido quando a minha família e os meus amigos reagiram com alguma 

renitência à minha intenção de dar ao meu filho o nome Malcolm. Gostaria, assim, de 

aproveitar estas páginas para descrever como Malcolm X, inicialmente fadado para a 

violência, conseguiu escapar a esse destino ao ponto de aceitar trabalhar com pessoas de 

todas as cores e religiões na luta por uma sociedade mais justa. Adquiriu uma certa 

educação e soube distanciar-se. 

Malcolm Little nasceu em Omaha, no Nebrasca, em 1925. O pai, Earl Little, era um 

pregador baptista, fervoroso adepto do pan-africanista Marcus Garvey, o que o levou a 

receber violentas ameaças do Ku Klux Klan. Dias antes do nascimento de Malcolm, 

enquanto o pai se encontrava a pregar em Milwaukee, os cavaleiros brancos, empunhando 

os archotes em chamas, cercaram-lhe a casa e quebraram os vidros das janelas, ordenando a 

Louisa, a mulher, e aos três filhos que estavam no interior, que abandonassem a região. 

Louisa, a mãe de Malcolm, viveu com a ferida indelével que a cor de sua pele representava. 

Era demasiado branca, pois fora gerada em consequência de uma violação. Malcolm nunca 

saberá nada sobre esse avô a não ser que ele era motivo de vergonha para a avó e para a 

mãe. E essa vergonha será também a sua, já que herdou desse antepassado violador a tez 

clara e uma cor de cabelo que lhe valia a alcunha de “ruço”.  

Em 1926, a família cedeu às ameaças da Ku Klux Klan e mudou-se para o Michigan, onde 

não tardou a confrontar-se com o mesmo drama. Onde quer que fosse, encontrava o terror e 

a violência. Malcolm tinha quatro anos quando sua casa foi incendiada. Posteriormente, 

seis dos seus tios seriam mortos por brancos, um deles num linchamento. Cinco anos mais 

tarde, o próprio pai de Malcolm seria colhido por um eléctrico, no que foi sem dúvida um 

assassínio dissimulado. A mãe enlouqueceu e teve de ser institucionalizada. 

Malcolm abandonou a escola no final do primeiro ciclo do ensino básico, quase sem ler e 

escrever. Ele e os irmãos foram colocados em diferentes lares de acolhimento. Aos quinze 

anos, estava em Boston a trabalhar como engraxador e a fazer pequenos biscates para um 
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hotel, um bar e uma carruagem-restaurante. A pouco e pouco, começou a frequentar o 

submundo descobriu a cocaína. A 16 de janeiro de 1946, aos vinte e um anos, foi acusado 

de roubo de pequenos delitos e condenado a uma pena de prisão de dez anos, a cumprir na 

prisão estadual de Massachussets, em Charleston. 
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