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RESUMO 

 

O discurso I Have a Dream, proferido por Martin Luther King, tem ecoado pelos 
cantos do mundo, ao longo dos anos, por motivos políticos, sociais e religiosos. 
Apesar de ser um texto muito estudado, esta dissertação toma-o, para uma 
análise hermenêutica do discurso, com a finalidade de melhor compreender sua 
pertinência e adequação tanto à época de seu pronunciamento, quanto aos dias 
atuais. Em seu contexto originário, o discurso de Luther King aponta para a luta 
contra a segregação racial e a eliminação de direitos civis dos negros 
americanos. A forma como foram apresentados o discurso e os intentos da 
Marcha por Direitos e Trabalho povoou a capital dos EUA, com pessoas 
insatisfeitas, por sofrerem as segregações e outras por serem sensíveis a essa 
atitude intolerante. Para tanto, esta dissertação, ao fixar-se numa proposta de 
Análise Hermenêutica do Discurso, recupera os contextos histórico, social, 
político e religioso. O presente estudo faz, ainda, aproximações intertextuais com 
outras conferências de Luther King e também, com diversos momentos em que 
se pode reconhecer a presença do texto das Sagradas Escrituras. Por fim, com 
o olhar voltado para a contemporaneidade, esta pesquisa verifica a atualidade 
da temática de “I Have a Dream”, discurso que constantemente se retextualiza e 
cuja temática se faz sempre urgente. 

 

Palavras-chave: análise hermenêutica do discurso; intertextualidade; “I have a 
Dream”; Martin Luther King. 
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ABSTRACT 

 

The speech “I Have a Dream”, delivered by Martin Luther King, has echoed 
throughout the world over the years for political, social and religious reasons. 
Despite being a deeply studied text, this dissertation aims to approach it within 
the scope of a hermeneutical analysis of the discourse, seeking to better 
understand its pertinence and adequacy, both at the time of its pronouncement 
and in the present day. In its original context, Luther King's speech points to the 
struggle against racial segregation and the exclusion of civil rights of black 
Americans. The manner in which the speech and the objectives of the March for 
Rights and Labor were presented took over the US capital city with people 
aggrieved for suffering segregation and sensitive to this intolerant attitude. For 
this, this dissertation, as it aims a Hermeneutic Analysis of the Discourse, 
recovers historical, social, political and religious contexts. The present study also 
makes intertextual connections to other Luther King’s conferences, as well as 
with several moments in which the presence of the text of the Sacred Scriptures 
can be recognized. Finally, under a contemporary view, this research verifies the 
current relevance of the theme of "I Have a Dream", a discourse that is constantly 
re-contextualized and whose theme is always urgent. 

 

 

Keywords: hermeneutic analysis of the discourse; intertextuality; "I have a 
Dream"; Martin Luther King. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

 

 

Ao longo da história da civilização, encontramos discursos que 

interferiram diretamente na vida da sociedade ou representaram mudanças de 

paradigmas: tanto nas esferas política, social e econômica, quanto nos âmbitos 

religioso, artístico e cultural; impactando, simultaneamente, na reformulação das 

estruturas sociais e nas relações interpessoais. São exemplos desses discursos 

os proferidos por personalidades históricas como  Marco Antonio, Nelson 

Mandela, Barak Obama, Mahatma Gandhi, Charles de Gaulle, Winston Churchill, 

dentre tantos outros (cf. Anexo1).  

 

Nessa relação encontra-se também  o texto sobre o qual esta dissertação 

de mestrado se debruça e que lhe serve de corpus: o discurso de Martin Luther 

King, intitulado  I Have a Dream (Anexo 2, original em inglês), datado de 1963. 

Este discurso ocorre no contexto das grandes dificuldades enfrentadas pelos 

negros norte-americanos, na segunda metade do século XX, em consequência 

das exigências impostas pelas leis que regiam o país, as quais colidiam com o 

desejo de liberdade1, com os sonhos e com os ideais da população negra.  

 

Em I Have a Dream, tem-se um cidadão apresentando seus argumentos 

sobre um sonho de liberdade -  ideal perseguido pelos homens ao longo dos 

séculos - e manifestado por meios distintos, de formas variadas, como 

composições musicais, textos literários, produções de cinema e televisão e 

representações artísticas dos mais múltiplos  matizes. No caso particular das 

condições de enunciação deste discurso, vale lembrar que os conflitos surgidos 

naquele momento da história dos Estados Unidos ecoaram mundo afora, 

divulgando e pleiteando direitos relativos à liberdade.  

 

                                                           
1 A Liberdade a que se refere esta busca está ligada a questão dos direitos civis, 
que estavam previstas na Constituição Americana 
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Neste cenário, esta dissertação, vinculada à linha de pesquisa “Língua, 

literatura e sociedade: discurso na comunicação, discurso religioso, discurso 

pedagógico, discurso político”, do Programa de Pós-Graduação em Letras da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, apresenta um estudo hermenêutico do 

discurso conhecido como I Have a Dream, proferido pelo pastor e ativista político 

Martin Luther King, no Lincoln Memorial, em Washington, no dia 28 de agosto de 

1963, durante a Marcha por Trabalho e Liberdade. 

 

Para entender um pouco sobre esta Marcha por Liberdade e Trabalho, 

precisamos voltar para a história dos EUA e perceber que havia segregação 

racial e social, em diversos ambientes: no trabalho, na educação, no transporte, 

nos direitos políticos. Acima de tudo, havia ainda uma pobreza extrema, 

marcadamente entre a população negra. Durante os anos de 1950 e 1960 muitas 

foram as lutas pela busca da igualdade e aquisição de direitos fundamentais da 

liberdade; até mesmo no final da década de 1960,  quando houve certa luz sobre 

esta busca. MLK liderava o movimento e era também seu porta-voz: 

 

Inundados com as mensagens de liberdade e 
prosperidade do discurso oficial e popular alimentado 
nessas décadas, mas não desfrutando plenamente do 
progresso econômico e social, negros, no Sul e Norte, 
construíram o mais importante movimento social na 
história dos Estados Unidos, o ‘movimento por direitos 
civis’. (KARNAL, 2016, p. 243)  

 

Diante desse panorama, o objetivo geral desta dissertação é mostrar a 

pertinência e atualidade da abordagem feita por Luther King acerca da busca 

dos direitos civis dos negros.  Para tanto, recorremos  à tradução do discurso, 

“Eu tenho um sonho”, feita por Sergio Lopes [Um apelo à consciência] (o original 

em inglês pode ser lido no ANEXO 3). A tradução é antecedida por uma 

apresentação em que Dorothy I. Height faz menção às origens  deste discurso e 

de como o mesmo se conecta a outros discursos. Optou-se por apresentar a 

tradução no corpo do texto, a fim de proporcionar uma leitura sequenciada do 

trabalho. 
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Um dos caminhos possíveis para a análise proposta passa pelo campo da  

hermenêutica que surgiu, conforme aponta Domingues (2004, p. 345), como 

uma “reflexão teórico-metodológica acerca da prática de interpretação dos textos 

sagrados, clássicos (literários) e jurídicos (leis)”. A hermenêutica textual 

apresenta, de forma sistemática, recursos que são utilizados pelo orador, com o 

intuito de cativar e convencer, tanto o público que acompanha de forma direta o 

discurso, quanto os seus ouvintes imediatos ou remotos. Ao exercício da análise 

hermenêutica acrescentam-se, também, os princípios de retórica e da técnica 

desenvolvida de falar em público. 

 

Encontramos nestes estudos hermenêuticos um suporte possível para 

compreendermos a intenção de quem discursa, que consiste em produzir 

encantamento e apresentar suas convicções, para o convencimento dos que o 

ouvem.  Outros elementos, comumente observados em discursos orais, são a 

própria locução e verbalização, e, também os elementos gestuais e a 

cumplicidade dos olhares e de captação da atenção dos circunstantes. Assim 

sendo, temos um enunciador, que é quem discursa; um ou mais enunciatários 

diretos, que são aqueles que estão diretamente ligados ao movimento; um 

enunciatário indireto, que são aqueles alcançados pelo discurso; e a enunciação 

a ser comunicada. 

 

Por meio da abordagem hermenêutica, analisamos o discurso I Have a 

Dream e suas implicações sob o ponto de vista da língua e do uso de recursos 

intencionais e deliberados da comunicação, no que tange às regras da 

hermenêutica aplicada ao discurso, que têm por finalidade conceituar e situar o 

discurso no seu tempo, em consonância com o seu público. Coerentemente com 

nossa formação teológica, alinhada aos conhecimentos adquiridos neste contato 

com a área de Letras, estabelecemos relações do texto escolhido como corpus 

com trechos das Sagradas Escrituras.  

 

A presente dissertação focaliza o enunciador do discurso, colocando-o 

diretamente ligado ao que se procura apresentar como ideal, ou seja, com o 

sonho de liberdade. O discurso de Martin Luther King é um misto do que pensa 

o enunciador, pelo seu aspecto religioso e político e, nesse sentido, o enunciador 
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posiciona-se, não apenas com o desejo de ver a sociedade transformada, mas 

ainda, com o anseio de que suas filhas (metáfora das futuras gerações), não 

viessem a sofrer o mesmo que sua geração. 

 

O capítulo primeiro, denominado Martin Luther King: um homem e suas 

palavras, destaca aspectos biográficos  sobre Luther King, além de comentar 

alguns dos principais discursos, proferidos ao longo de sua luta por libertação e 

igualdade de direitos, entre negros e brancos. 

 

O segundo capítulo, Escravidão versus liberdade: EUA – Uma 

ideologia de liberdade, trabalha aspectos ideológicos acerca do ideal de 

liberdade nos Estados Unidos, refletido nas décadas de 1950 e 1960, no que 

tange ao discurso de Luther King; especificamente, a questão da liberdade em 

confronto com a escravidão e como este ponto faz-se relevante na interpretação 

do discurso. 

 

O terceiro capítulo, intitulado Discurso e hermenêutica do discurso, 

apresenta aspectos gerais sobre o conceito de discurso e a hermenêutica do 

discurso, bem como a análise de I Have a Dream.  

 

Após as Considerações Finais, apresentamos as Referências 

Bibliográficas e os Anexos anteriormente referidos.  
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CAPÍTULO 1 

MARTIN LUTHER KING: UM HOMEM E SUAS PALAVRAS 
 

 

 

 

No presente capítulo, apresentamos o Reverendo Martin Luther King, um 

retrato de sua personalidade e os ideais que o levaram a liderar o movimento da 

causa dos direitos civis nos Estados Unidos da América. Esse fato, que durou 

pouco mais de 380 dias (CARSON, 2014, p. 122), teve início quando uma 

senhora negra, Rosa Parks, negou-se a ceder seu lugar em um transporte 

público. O episódio acentuou toda a segregação contra os negros, que eram os 

alvos de diversas formas de opressão. Cabe assinalar que o movimento da 

busca dos direitos civis foi todo organizado de forma pacífica (CARSON, 2014). 

 

1.1 Martin Luther King 

 

Martin Luther King (MLK) nasceu em 15 de janeiro de 1929 em Atlanta, 

no estado da Geórgia. Aos 19 anos foi ordenado pastor Batista, depois formou-

se como teólogo pelo Seminário Teológico de Crozer, em 1951. Em 1948, 

formou-se em Sociologia na Morehouse College.  Casou-se com Coretta Scott 

em 1953 e em 1954 tornou-se pastor da Igreja Batista da cidade de Montgomery, 

no Alabama.  Em 1955, obteve o grau de PHD em Teologia Sistemática pela 

Universidade de Boston, e ainda nesse ano, foi um dos líderes do boicote às 

empresas de ônibus da cidade de Montgomery - movimento realizado para 

pressionar o governo a acabar com a discriminação que havia contra os negros, 

no transporte público dos EUA.  

 

A Suprema Corte Americana acatou as reivindicações dos ativistas e 

terminou com a discriminação no sistema de transporte público, período este de 

um pouco mais de um ano.  Em 1957, MLK participou da fundação da 

Conferência da Liderança Cristã do Sul (CLCS), lutando pelos direitos civis dos 

negros americanos.  Na década de 1960, liderou diversas marchas de protesto 
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e manifestações pacíficas, em defesa da igualdade entre brancos e negros e do 

fim do preconceito e da discriminação racial. 

 

Em função do reconhecimento por seu trabalho humanitário, combatendo 

de forma pacífica a discriminação e o preconceito contra os negros americanos, 

MLK foi laureado com o Prêmio Nobel da Paz em 1964. 

 

 
Figura 1. Foto de Martin Luther King recebendo o Nobel da Paz em 1964 - 

https://dc4cor.wordpress.com/2011/11/18/premio-nobel-da-paz/ 

 

Em 1967, proferiu vários discursos protestando contra a participação dos 

EUA na Guerra do Vietnã. Em 1968, organizou a Campanha do Pobres, 

pregando a justiça social e econômica. Em função de sua atuação social e 

política, despertou o ódio naqueles que defendiam a segregação racial em seu 

país, tendo sido constantemente ameaçado de morte por estas pessoas e seus 

grupos. Na manhã de 4 de abril de 1968, antes de uma marcha, foi assassinado 

no quarto de um hotel em Memphis, Tennessee. 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8jZyf3KbUAhXFgJAKHUAeDhsQjRwIBw&url=https://br.pinterest.com/explore/pr%C3%AAmio-nobel-da-paz-955037187127/&psig=AFQjCNH5hMYoGOt5CN4OUJw4EsH6C-de3Q&ust=1496752645426776
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Figura 2. Visão da janela em que foi desferido o tiro fatal a MLK. 

Fonte: Revista Veja  (on-line, 2016) 

 

A atuação política e social de MLK foi fundamental para as mudanças que 

ocorreram nas leis dos EUA nas décadas de 1950 e 1960. As leis 

segregacionistas foram caindo, dando espaço para uma legislação mais justa e 

igualitária. Embora sua atuação tenha se dado dentro do seu país, ainda hoje é 

lembrado em muitos momentos e pelos diversos cantos do mundo como símbolo 

de luta pacífica pelos direitos civis, onde se faz presente a necessidade de 

igualdade. 

 

 

1.2 Alguns dos discursos de Luther King  

 

Destacamos, a seguir, alguns dos principais discursos de MLK, 

representativos de uma uniformidade de enfrentamento da vida e de coesão nos 

argumentos, em defesa daquilo que buscava, ou seja, o fim da segregação racial 

e da opressão sofridas pelos negros: 

 

1º – Discurso no primeiro comício da Associação pelo progresso de 

Montgomery; proferido na Igreja Batista de Holt Street, em Montgomery, 

Alabama, em 05 de dezembro de1955.  

 

A saudação com que inicia o discurso é o registro da alegria por estarem 

juntos (os que buscavam a liberdade e os simpatizantes da causa), 
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mesmo em meio a tribulações. O narrador busca enfatizar neste a ideia 

de nacionalização e de luta pelos direitos. O estopim deu-se em 

Montgomery, quando da prisão da distinta senhora D, Rosa Parks, por se 

recusar a levantar-se, para dar lugar a uma pessoa branca. 

 

 

2º – O nascimento de uma nova nação, proferido na Igreja Batista da 

Avenida Dexter, em Montgomery, Alabama, em 07 de abril de 1957. 

 

Este discurso é um sermão baseado no livro do Êxodo, que trata da saída 

do povo de Deus do Egito.  Nele, MLK  compara o texto bíblico à situação 

vivida na Costa do Ouro, na África, uma Colônia Inglesa, que sofria todos 

os tipos de segregação e usurpação; chegando até à história dos Estados 

Unidos da América, como uma terra de esperança. 

 

 

3º – Deixem-nos votar. Proferido na Peregrinação pela Liberdade em 

Washington, D.C., em 17 de maio de 1957 

Neste discurso, proferido em Washington D.C., em 17 de maio de 1957, 

MLK fala ao parlamento sobre o terceiro aniversário da decisão de liberar 

aos negros o direito de votar. 

 

 

4º – Discurso no comício pela liberdade de Cobo Hall, proferido em Detroit, 

Michigan, em 23 de junho de 1963. 

Este discurso é apresentado à Diretoria do Conselho dos Direitos 

Humanos de Detroit, mencionando a adesão das pessoas à causa da 

busca pelos direitos civis, de forma pacata e ordeira, mencionando a união 

e o desejo dos negros de se livrarem definitivamente da opressão e da 

violência. 

 

 

5º – I Have a Dream, proferido na Marcha por Trabalho e Liberdade, em 

Washington, D.C., em 28 de agosto de 1963, objeto deste trabalho. 
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Figura 3 – Martin Luther King – Durante o seu discurso –  

Fonte: http://www.klickeducacao.com.br 

 

6º – Elegia às jovens vítimas do atentado à Igreja Batista da Rua 16, 

proferido na Igreja Batista da Sexta Avenida, em Birmingham, em 18 de 

setembro de 1963. 

Discurso proferido por ocasião da morte das jovens que pereceram após 

o atentado à bomba, praticado pela Klan à Igreja Batista da Rua 16. Nele 

MLK falou às famílias, às classes mais variadas de pessoas, destacando 

a luta pela busca dos direitos civis e recriminando alguns, pela omissão e 

descaso para com a causa da busca pela liberdade. 

 

 

7º – Discurso de agradecimento ao Prêmio Nobel da Paz, proferido em Oslo, 

Noruega, em 10 de dezembro de 1964. 

Proferido durante a premiação do Prêmio Nobel da Paz.  MLK discursou 

criticando o sistema que permitia que negros sofressem discriminação, 

morte e desigualdade dos Direitos Civis. Censurou a política norte-

americana de segregação e racismo. Confrontou o mundo pela premiação 

que recebeu e pelos direitos não concedidos aos negros, visando sua 

igualdade com os brancos. Solicitou aos negros que resolvessem de 

forma pacífica suas diferenças. 

 

 

http://www.klickeducacao.com.br/
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiR4rn0mafUAhWCvJAKHWKaAAUQjRwIBw&url=http://valdecyalves.blogspot.com/2013/08/eu-tenho-um-sonho-i-have-dream-28-de.html&psig=AFQjCNE4gDN1wEMxZERD5DwmvOef9BzpIw&ust=1496769107985202
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8º – Discurso de Encerramento da Marcha de Selma a Montgomery, 

proferido em Montgomery, Alabama, em 25 de março de 1965. 

Discursando para aproximadamente 8 mil pessoas, MLK destacou as 

lutas e os momentos de violência e desprezo sofridos pelos negros e por 

pessoas que se associaram à causa da busca pelos direitos civis. 

Reafirmando a necessidade da luta, sem violência, para a conquista dos 

direitos civis dos negros. Destacou ainda, que inicialmente a Declaração 

dos Direitos era parcial, uma vez que não permitia ao negro o direito de 

voto. 

 

 

9º – Além do Vietnã, proferido na Igreja Riverside, em Nova York, em 04 de 

abril de 1967. 

Discurso proferido numa cerimônia ecumênica, tratou da guerra do Vietnã 

e procurou mostrar que infelizmente muitas guerras são travadas por 

interesses unilaterais, que negam o direito ao indivíduo e deixam de 

reconhecer a soberania de outras nações, em detrimento de informação 

e fatos desencontrados. 

 

 

10º – E agora, para onde vamos? Proferido na Convenção Anual da 

Conferência de Liderança Cristã do Sul, em Atlanta, Geórgia, em 16 de 

agosto de 1967. 

Neste discurso, MLK destacou que a luta pelos direitos civis não deveria 

se restringir a determinadas ações, mas deveria ter uma visão abrangente 

e diversificada sobre o bem das pessoas, que levasse os direitos civis à 

sua mais completa aplicação. Enfatizou a necessidade de conceder os 

direitos aos negros em todos os segmentos, como educação, trabalho e 

direitos de aplicações de mercado. 

 

 

11º – Estive no topo da montanha, proferido no templo Bispo Charles 

Mason, em Memphis, Tennessee, em 3 de abril de 1968. 
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Neste discurso, MLK referiu-se a Moisés, que viu a Terra Prometida por 

Deus ao seu povo.  Descreveu os movimentos que justificavam sua visão 

de mundo e de práticas que deveriam ser aplicadas à vida das pessoas e 

comunidades para a transformação do espaço social. 

 

 

Em todos estes discursos,  encontramos o homem idealista, 

extremamente reflexivo,  que exercia liderança sobre as pessoas e fortemente 

capaz de, valendo-se das palavras certeiras e de argumentação convincente, 

motivar o outro na busca incessante pelos seus ideais.  

 

A leitura desses discursos revela a preocupação humanitária de MLK; a 

busca de um ethos humanitário, muito além do discurso religioso. 
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CAPÍTULO 2 

ESCRAVIDÃO VERSUS  LIBERDADE: EUA – UMA IDEOLOGIA 

DE LIBERDADE 
 

 

 

A liberdade é inerente ao ser humano. Desde sua origem, o homem foi 

criado para a liberdade (Gênesis, capítulo 1 e versículos 26 a 28 – ARA), de tal 

forma que o ser humano foi criado conforme a semelhança de Deus, e isso foi 

transmitido através das gerações a todos os povos.  Na liberdade encontramos 

o grande desenvolvimento da sociedade, na qual observamos grandes 

transformações. Ao mesmo tempo, entendemos que o cerceamento da liberdade 

é sinal de opressão e de degeneração social.  

 

 

Figura 4 - Thomas Jefferson e o problema da escravidão 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142000000100008 

 

Na Bíblia, no Antigo Testamento (A.T.), está expresso o termo ebed (já 

transliterado do hebraico), que ocorre por mais 750 vezes (TENNEY, 2008, p. 

457), somado a outros dois termos para designar o escravo homem e a escrava 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicqZOw5KbUAhVDvJAKHVcZDb0QjRwIBw&url=http://www.scielo.br/scielo.php?script%3Dsci_arttext%26pid%3DS0103-40142000000100008&psig=AFQjCNGctnYFrwDy2UIIbZ1yCtzOxTA-gA&ust=1496754819071371
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mulher. O mesmo livro identifica que a escravidão é sinônimo de opressão e 

domínio de povos.  

Além desse exemplo, o A.T. traz diversos outros casos de escravidão, tais 

como: o relato do irmão que assassina seu irmão (Gênesis 3); Cam, filho de Noé, 

que é designado como escravo dos seus irmãos (Gênesis 9:20-29); o relato 

sobre José, que é vendido por seus irmãos (Gênesis 37).  Também no N.T., por 

sua vez, encontramos a palavra doulos (já transliterada do grego) que aparece 

por 121 vezes (TENNEY, 2008, p. 462) e, particularmente, neste livro, temos 

uma carta escrita pelo Apóstolo Paulo a Filemon, em que destaca o fenômeno 

da escravidão.  

A escravatura é o domínio exercido de forma deliberada e intencional 

contra a pessoa, que, por sua vez, não concorda com a situação. Na história do 

povo de Israel, de forma particular, encontramos o relato de sucessivos 

cativeiros, que é uma das formas de opressão de pessoas. Tal prática verifica-

se em muitos povos ao longo da história e nessa dominação observamos 

culturas sendo destruídas e o desenvolvimento da humanidade estagnada, 

principalmente quando vista pelos oprimidos, porém vantajosa e lucrativa na 

perspectiva dos opressores. 

Toda a escravidão e dominação são ideológicas, nem sempre as causas 

são econômicas ou raciais. A ideologia da opressão e dominação está sempre 

relacionada ao benefício particular do opressor, assim como o próprio símbolo 

de poder. 

Quando tratamos de ideologia de liberdade, somos transferidos para 

momentos como a Revolução Francesa, do qual herdamos o lema liberté, 

égalité, fraternité (liberdade, igualdade, fraternidade). Como decorrência, tem-se 

a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que, na sua versão original 

de 1789 ou nas seguintes, de 1793 e 1795, procuram esclarecer esses três 

conceitos: 

A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique os 
outros:. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem 
ou mulher não tem limites que não sejam os que garantem 
outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. 
(Artigo 6º. - versão de 1793) 
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A igualdade consiste em uma lei que seja a mesma para todos, 
seja ao proteger, seja ao punir. A igualdade não admite qualquer 
distinção de nascimento ou herança de poder. (Artigo 3º. - 
versão de 1795). 
 

Não faças aos outros o que você não gostaria que fizessem a 
você, faça o bem aos outros à mesma medida que gostaria de o 
receber. (Artigo 6º. – versão de 1793) 2 

 

Mais adiante, perseguindo os mesmos ideais, a  Declaração Universal dos 

Direitos Humano (DUDH) acabou por se constituir como o documento marco na 

história dos direitos humanos, adotado e proclamado pela Assembléia Geral da 

Organização das Nações Unidas,  em 1948. Alguns estudiosos, entre eles Hunt, 

afirmam:  

 

As declarações – em 1776 [declaração da Independência dos 
Estados Unidos], 1789 [Declaraçao dos Direitos do Homem e do 
Cidadão] e 1948 [Declaraçao Universal dos Direitos Humanos]  
– providenciaram uma pedra de toque para esses direitos da 
humanidade, recorrendo ao senso do que ‘não é mais aceitável’ 
e ajudando, por sua vez, a tornar as violações ainda mais 
inadmissíveis. O processo tinha e tem em si uma inegável 
circularidade: conhecemos o significado dos direitos humanos 
porque nos afligimos quando são violados.  As verdades dos 
direitos humanos talvez sejam paradoxais nesse sentido, mas 
apesar disso ainda são autoevidentes. (HUNT, 2009, p. 216) 

 

Segundo Hunt, os direitos humanos, como ideal de liberdade, não foram 

facilmente compreendidos e assimilados. Ao contrário, foram produto de idas e 

vindas, incluindo a compreensão dos conflitos entre a metrópole e a colônia 

americana, que acabou por gerar a Declaração da Independência, ratificada em 

04 de julho de 1776 e que é mencionada no discurso objeto deste estudo. Nessa 

direção, aponta Hunt: 

Não devemos esquecer as restrições impostas aos direitos pelos 
homens do século XVIII, mas parar por aí, dando palmadinhas 
nas costas pelo nosso próprio ‘avanço’ comparativo, é não 
compreender o principal. Como é que esses homens, vivendo 
em sociedade construídas sobre a escravidão, a subordinação e 
a subserviência aparentemente natural, chegaram a imaginar 
homens nada parecidos com eles, e em alguns casos também 

                                                           
2 "Liberté, Égalité, Fraternité". Disponível em: < http://action-republicaine.over-blog.com/article-
5146570.html > 

http://action-republicaine.over-blog.com/article-5146570.html
http://action-republicaine.over-blog.com/article-5146570.html
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mulheres, como iguais?  Como é que a igualdade de direitos se 
tornou uma verdade ‘autoevidente’ em lugares tão improváveis?  
É espantoso que homens como Jefferson, um senhor de 
escravos, e Lafayette, um aristocrata, pudessem falar dessa 
forma de direitos autoevidentes e inalienáveis de todos os 
homens.  Se pudéssemos compreender como isso veio a 
acontecer, compreenderíamos melhor o que os direitos 
humanos significam para nós hoje em dia. (HUNT, 2009, p. 17) 

 

A necessidade de reconhecimento dos direitos humanos como ideal de 

liberdade dá-se por conta das desigualdades e das intolerâncias étnicas, 

sexuais, sociais e também geracionais. Para este desenvolvimento, é necessário 

que se construa uma melhor compreensão do eu e do outro, como manifestação 

de empatia, que culminaria na não ocorrência de violências físicas ou morais. 

Toda escravatura se dá, em razão da intolerância das pessoas e também 

da necessidade de mão de obra para satisfazer os anseios de uma sociedade 

dominadora e opressora.  O que podemos observar com o acima referido é que 

mesmo alguns donos de escravos eram abolicionistas na teoria, uma vez que 

defendiam a tese de que deveria haver um trabalho para as pessoas, e que na 

ausência do trabalho, a escravidão seria uma opção possível.  Com isso, vemos 

a oportunidade de um olhar analítico acerca  deste discurso de MLK, pois o 

mesmo vem trazer à tona a questão da segregação e o drama da opressão 

vivenciados  pelos negros de forma generalizada e com crueldade por parte de 

alguns, e não pela totalidade da população e pelas autoridades americanas. 

Nos EUA, a grande difusão e defesa da escravatura e da opressão deu-

se nas comunidades agrárias, sendo que alguns destes agricultores, mesmo que 

intentassem ou tivessem a intenção de libertar seus escravos, eram impedidos 

pelo sistema que lhes impossibilitava tal ação.  Pensar na abolição da 

escravatura seria gerar uma população enorme, que, não encontrando trabalho, 

seria uma grande população pobre a ser assistida pelo Estado e seria assim um 

problema social.  Talvez tenha sido esta a visão dos abolicionistas ao desejarem, 

em caso de abolição da escravatura, que estes não mais escravos pudessem ir 

para sua terra e para os seus.  Um dos exemplos é Jefferson, que era um porta-

voz da liberdade. 
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A liberdade ensinada nas Escrituras Sagradas ou  a abolição da 

escravatura, traria às pessoas o direito inalienável,  seja de expressão, seja  de 

busca de um trabalho que lhes desse o sustento e uma vida digna e não apenas 

o trabalho pelo pão e pelo teto.  O sonho que MLK ilustra, neste discurso, 

justamente a condição de igualdade e de possibilidades de busca por 

oportunidades. Ele tem o intento de reiterar aos negros que sua busca por 

liberdade e igualdade, não estava necessariamente em olhar no outro como um 

inimigo (“A nova e maravilhosa militância que engolfou a comunidade negra não 

deve nos levar a desconfiar de todos os homens brancos, pois muitos de nossos 

irmãos brancos, como se torna evidente com a sua presença aqui hoje, 

compreenderam que o seu destino está ligado ao nosso. Eles compreenderam 

que a sua liberdade está atada à nossa, de forma inextricável.) “ (parágrafo 9) 

MLK defende que o ideal de liberdade era justamente a luta pelos  seus 

direitos, em busca da dignidade e da igualdade, sem a opressão e a segregação; 

por isso, tão relevante naquele momento da história quanto ainda hoje, quando 

as pessoas buscam seus direitos de igualdade e de possibilidades comuns de 

oportunidades. 

Este anseio por liberdade está  arraigado e entrelaçado com a  questão 

da busca pelos direitos humanos. Este ensinamento podemos extrair da 

afirmação de Thomas Jefferson: “[...] todos os homens são criados iguais, 

dotados pelo seu Criador de certos Direitos inalienáveis, que entre estes estão 

a Vida, a Liberdade e a busca da Felicidade” (HUNT, 2009, p.13). 
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Capítulo 3 

DISCURSO E HERMENÊUTICA DO DISCURSO 
 

  

3.1 Texto, discurso e hermenêutica do discurso 

 

Dada a polissemia que o vocábulo discurso assume no âmbito da teoria 

linguística, é necessário esclarecer como ele será utilizado nesta análise, 

distinguindo-o (ou aproximando-o) de termos como  texto e sermão. Cada um 

deles apresenta características particulares, apesar de os três, muitas vezes, 

serem representados por um texto, em sua materialidade.  Abre-se um leque 

significativo sobre o que é um texto (VANHOOZER, 2005, p. 121 e 122), numa 

discussão que se amplia para a análise do que seja efetivamente um texto, 

discutindo pontos como o que seja um  texto aberto ou fechado. 

Segundo Bernárdez (1982), o texto se constitui como uma unidade 

linguística fundamental, 

produto de uma atividade verbal humana, que possui sempre 
caráter social, está caracterizado por seu campo semântico e 
comunicativo, assim por sua coerência profunda e superficial, 
devida à intenção (comunicativa) do falante criar um texto 
íntegro, e à sua estruturação mediante os conjuntos de regras: 
as próprias de nível textual e as do sistema da língua.” 
(Bernárdez, 1982:85) 

 

Nessa linha da Linguística Textual, busca-se conceituar a materialidade, 

que é o texto e que, conforme Fávero e Koch (1994), 

[...] em sentido lato, designa toda e qualquer manifestação da 
capacidade textual do ser humano […] isto é, qualquer tipo de 
comunicação realizada através de um sistema de signos. [...] Em 
sentido estrito, o texto consiste em qualquer passagem, falada 
ou escrita, que forma um todo significativo, independente de sua 
extensão. Trata-se, pois de uma unidade de sentido, de um 
contínuo comunicativo contextual que se caracteriza por um 
conjunto de relações responsáveis pela tessitura do texto – os 
critérios ou padrões de textualidade, entre os quais merecem 
destaque especial a coesão e a coerência. (Fávero e Koch, 
1994:25) 
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Antes, porém, Koch e Travaglia (1992) já chamavam a atenção para o fato 

de ser o texto  

[...]uma unidade linguística concreta (perceptível pela visão ou 
audição), que é tomada pelos usuários da língua (falante, 
escritor/ouvinte, leitor), em uma situação de interação 
comunicativa específica, como uma unidade de sentido e como 
preenchendo uma função comunicativa reconhecível e 
reconhecida, independentemente de sua extensão.” (Koch e 
Travaglia, 1992:08-09) 

 

Desse modo, texto é uma unidade de sentido, que se constrói na relação 

coesiva e coerente de seus constituintes e que prescinde, ainda, de outros 

fatores, como os contextualizadores, o grau de informatividade, a 

intencionalidade do enunciador, a aceitabilidade dos leitores/ouvintes, a 

situacionalidade e as próprias relações de intertextualidade (como podemos 

observar em I Have a Dream). Da leitura e imersão ativa no texto, desponta o 

conceito de Discurso que, numa perspectiva bakhtiniana, indica que  

[...] o ouvinte que recebe e compreende a significação 
(linguística) de um discurso, adota simultaneamente, para com 
este discurso, uma atitude responsiva ativa (conquanto o grau 
dessa atividade seja muito variável): toda compreensão é 
prenhe de resposta e, de uma forma ou de outra, forçosamente 
a produz: o ouvinte torna-se locutor. A compreensão passiva das 
significações do discurso ouvido é apenas o elemento abstrato 
de um fato real que é o todo constituído pela compreensão 
responsiva ativa e que se materializa no ato real da resposta 
fônica subseqüente. Uma resposta fônica, claro, não sucede 
infalivelmente ao enunciado fônico que a sustenta: a 
compreensão responsiva ativa do que foi ouvido (por exemplo, 
no caso de uma ordem dada) pode realizar-se diretamente como 
um ato (a execução da ordem compreendida e acatada). 
(Bakhtin, 2003, 291-2) 

 

Ao tratar de  texto e de discurso, é importante entender que o discurso é 

revelador de posionamentos ideológicos, de certo conhecimento de mundo, de 

determinado repertório de experiências e de formas de enxergar a realidade,   

por parte de quem produz o texto. Assim, cabe ao enunciatário perceber essa 

dinâmica que vai do texto ao discurso e da qual ele acaba por ser o agente. 
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No caso de I Have a Dream, apesar de se perceber um tom de sermão (e, 

portanto, aderente ao discurso religioso), o discurso que o pontua é também 

reconhecidamente discurso político. Trata-se de rico construto discursivo, que 

possibilita leituras múltiplas, sob pontos de vista variados que, desse modo, 

enriquecem a própria materialidade do texto. 

A comunicação de todo e qualquer discurso é feita por locução e esta 

locução, denominada  também de retórica, tem alguns elementos que a 

identificam. Temos a expressão oral e a forma de expressão; temos a linguagem 

gestual e a comunicação corporal, que também identificam intenções e, ainda no 

plano da expressão, temos a entonação, que enfatiza e assinala determinados 

pontos que são de interesse do orador/enunciador  despertar no 

ouvinte/enunciatário do discurso. Destaca-se aqui, a presença de traços da 

retórica pastoral de MLK. 

Outro conceito que convém mencionar é o de  sermão, que se distingue 

particularmente, por sua natureza, conteúdo e propósito (GOUVEIA, 1987, p.22).  

Assim, podemos entender que no caso de I Have a Dream, o objetivo  do 

narrador se evidencia na busca dos direitos civis dos negros, primando também 

por transformações políticas nos EUA.  Olhando na direção da obtenção do 

direito social  e das liberdades civis dos negros, podemos perceber, como MLK 

bem declara no inicio deste discurso, que eles não os possuem 

Há diferença entre as buscas pelos direitos civis e a liberdade como 

revelada ou ensinada na Bíblia, a qual declara que as pessoas são de condição 

decaída (Rm. 5:12 – “Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado 

no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os 

homens, porque todos pecaram.” – ARA). 

Neste discurso de MLK, não se identificam os requisitos do que seria a 

composição essencial de um sermão, que são: texto da Escritura Sagrada, que 

deve ser apresentado em tom evangélico e que culmina por apresentar a 

verdade que vise levar o pecador ao arrependimento. Por isso este discurso não 

tendo os requisitos próprios de um sermão é definitivamente um discurso, que 

até pode ter um viés religioso.  Mas é somente um discurso, pois o mesmo visa 
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transformação por medidas politicas e sociais, não obrigatoriamente em relação 

à salvação, conforme exigida pela Escritura Sagrada. 

Este capítulo aborda as aporias próprias da interpretação do discurso e 

suas implicações, extraídas das técnicas e teorias da arte da interpretação. De 

início, convém lembrar que o termo hermenêutica, segundo o filósofo Martin 

Heidegger, tem origem no grego hermeia (que significa interpretar) e, em sentido 

amplo, designa a disciplina, os problemas, os métodos que dizem respeito à 

interpretação e à crítica dos textos (HEIDEGGER, 2013, p. 15). Foge ao escopo 

desta pesquisa um olhar diacrônico para revelar a transformação do termo de 

Platão, passando por Agostinho e chegando a posturas mais contemporâneas, 

como a proposta por Hans-Georg Gadamer, mas é necessário que se registre a 

preocupação de diferentes teóricos, em épocas distintas a respeito do trabalho 

hermenêutico. 

Situamos nossas reflexões a partir de Paul Ricoeur, para quem a 

hermenêutica pode ser compreendida como “a teoria das operações da 

compreensão em sua relação com a interpretação dos textos” (RICOUER, 2008, 

p. 17). Além disso, assinala Ricoeur  (2013, p. 23) “[...] pretendo conduzir a 

reflexão hermenêutica até o ponto em que ela recorra, por uma aporia interna, a 

uma reorientação importante, caso queira entrar seriamente na discussão com 

as ciências do texto: da semiologia à exegese”. 

A hermenêutica é a arte da interpretação, que busca desvendar o que está 

guardado em textos, primeiramente, mas não apenas isso.  Podemos pensar nos 

gestos, ilustrações, ou seja, tudo o que esteja diante dos nossos olhos ou ao 

alcance da nossa audição pode ser interpretado e, para isso, usamos a 

hermenêutica. Por isso é tão significativo, à luz da hermenêutica, desvendar este 

discurso emblemático e significativo para o povo americano e também o 

reconhecimento dessa manifestação para além do seu tempo e de seu objetivo 

primário. A hermenêutica trata de assuntos específicos dentro de suas 

conceituações. Ela se divide em: geral e especial; a primeira trata das análises 

históricas, culturais e seus contextos, enquanto a especial aborda os gêneros 

específicos da hermenêutica.3 

                                                           
3 Ver Virkler, 2001: 10.  
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O significado do texto reside na interpretação que, simultaneamente, se 

completa, ou seja, o texto e seu significado ocorrem simultaneamente, 

independentemente do leitor. 

Apesar de outras diferenças, Gadamer e Ricouer 
concordam em privilegiar o ‘horizonte’ ou ‘intenção’ do texto, em 
vez do autor, e em vez do texto como uma fonte de significado 
possível de onde diversos leitores retiram interpretações 
diferentes. (VANHOOZER, 2005: 135)  

 

Mesmo esta sendo uma dissertação que procura apresentar uma análise 

hermenêutica do discurso, pensamos ser oportuno apresentar, ainda que 

brevemente, o conceito de intertextualidade, uma vez que no corpo do discurso 

em estudo, há  várias relações de intertextualidade com a Bíblia Sagrada, com 

a citação direta de alguns textos (destacados neste trabalho), como alusões 

acerca de princípios bíblicos.  

A intertextualidade consiste em dar uma visão não excluída da sociedade 

e também da visão do narrador/orador e isso contribui para entender que o texto 

é produzido em mais de uma mão ou direção, uma vez que interage com outro 

texto produzido em outro tempo por outra pessoa. O conceito de 

intertextualidade foi introduzido à área da Crítica Literária, na década de 1960, 

por Julia Kristeva, entendendo que qualquer “texto se constrói como um mosaico 

de citações e é a absorção e transformação de um outro texto. Em lugar da noção 

de intersubjetividade se instala a intertextualidade e a linguagem poética se lê, 

pelo menos como dupla” (KRISTEVA, 1974: 64), nomeando como 

“intertextualidade” o que Bakhtin chamara anteriormente de “dialogismo”: 

A noção de dialogismo – escrita em que se lê o outro, o discurso 
do outro – remete a outra, explicitada por Kristeva (1969) ao 
sugerir que Bakhtin, ao falar de duas vozes coexistindo num 
texto, isto, de um texto como atração e rejeição, resgate e 
repelência de outros textos, teria apresentado a ideia de 
intertextualidade. (BARROS e FIORIN, 2003, p. 50). 

 

Esse aspecto dialógico acaba por pontuar, como Fiorin (2003: 30) afirma, 

que “a intertextualidade é o processo de incorporação de um texto em outro...” 

Nas palavras de Bakhtin (2003: 162), 
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o texto só ganha vida em contato com outro texto (com contexto). 
Somente neste ponto de contato entre textos é que uma luz 
brilha, iluminando tanto o posterior como o anterior, juntando 
dado texto a um diálogo. Enfatizamos que esse contato é um 
contato dialógico entre textos... por trás desse contato está um 
contato de personalidades e não de coisas. 
 
 

No discurso de MLK, IHD, encontraremos traços de intertextualidade com 

a Bíblia Sagrada, quando o enunciador cita nos exemplos dois profetas do A.T., 

como Isaias 40:4,5:  “Eu tenho um sonho que um dia todo vale será exaltado, e 

todas as colinas e montanhas virão abaixo, os lugares ásperos serão aplainados 

e os lugares tortuosos serão endireitados e a glória do Senhor será revelada e 

toda a carne estará junta”  

Eu tenho um sonho de que um dia todo vale será 
alteado (Sim) e toda colina, abaixada; que o 
áspero será plano e o torto, direito; “que se 
revelará a glória do Senhor e, juntas, todas as 
criaturas a apreciarão” (Sim).(Parágrafo 20) 

 

e Amós 5:24: “Antes, corra o juízo como as águas e a justiça, como ribeiro 

perene.” (ARA) 

Não ficaremos satisfeitos enquanto o negro do Mississippi não 
puder votar e o negro de Nova York acreditar que não há por que 
votar. Não e não. Não estamos satisfeitos e nem ficaremos 
satisfeitos até que “a justiça jorre como uma fonte; e a equidade, 
como uma poderosa correnteza. (Parágrafo 11)  

 

 

 

3.2 O discurso “I have a dream” 

 

Apresentamos, na sequência, o texto integral “Eu tenho um sonho”, 

Proferido na Marcha por Trabalho e Liberdade, em Washington, D.C., em 28 de 

agosto de 1963, na tradução de Sérgio Lopes4, com os parágrafos numerados, 

a fim de facilitar o acompanhamento posterior da análise. 

 

                                                           
4 O texto original, em inglês, encontra-se no Anexo 3. 
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Eu tenho um sonho 

1 - Estou contente de me reunir hoje com vocês nesta que 
será conhecida como a maior demonstração pela liberdade 
na história de nossa nação. 

2 - Há dez décadas, um grande americano, sob cuja 
sombra simbólica nos encontramos hoje, assinou a 
Proclamação da Emancipação. Esse magnífico decreto 
surgiu como um grande farol de esperança para milhões de 
escravos negros que arderam nas chamas da árida 
injustiça. Ele surgiu como uma aurora de júbilo para pôr fim 
à longa noite de cativeiro. 

3 - Mas cem anos depois, o negro ainda não é livre. Cem 
anos depois, a vida do negro ainda está tristemente 
debilitada pelas algemas da segregação e pelos grilhões 
da discriminação. 

4 - Cem anos depois, o negro vive isolado numa ilha de 
pobreza em meio a um vasto oceano de prosperidade 
material. Cem anos depois, o negro ainda vive abandonado 
nos recantos da sociedade na América, exilado em sua 
própria terra. Assim, hoje viemos aqui para representar a 
nossa vergonhosa condição. 

5 - De uma certa forma, vimos à capital da nação para 
descontar um cheque. Quando os arquitetos da nossa 
república escreveram as magníficas palavras da 
Constituição e da Declaração da Independência (Sim), eles 
estavam assinando uma nota promissória da qual todos os 
americanos seriam herdeiros. A nota era uma promessa de 
que todos os homens, sim, negros e brancos igualmente, 
teriam garantidos os “direitos inalienáveis à vida, à 
liberdade e à busca da felicidade”. É óbvio neste momento 
que, no que diz respeito a seus cidadãos de cor, a América 
não pagou essa promessa. Em vez de honrar a sagrada 
obrigação, a América entregou à população negra um 
cheque ruim, um cheque que voltou com o carimbo de “sem 
fundos”. 

6 - No entanto, recusamos a acreditar que o banco da 
justiça esteja falido. Recusamos a acreditar que não haja 
fundos suficientes nos grandes cofres de oportunidade 
desta nação. E, assim, viemos descontar esse cheque, um 
cheque que nos garantirá, sob demanda, as riquezas da 
liberdade e a segurança da justiça. 

7 - Viemos também a este glorioso local para lembrar a 
América da urgência feroz do momento. Não é hora de se 
comprometer com o luxo do comedimento ou de tomar o 
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tranqüilizante do gradualismo. Agora é hora de concretizar 
as promessas da democracia (Sim, Senhor). Agora é hora 
de deixar o vale sombrio e desolado da segregação pelo 
caminho ensolarado da justiça racial. Agora é hora de 
conduzir a nossa nação da areia movediça da injustiça 
racial para a sólida rocha da fraternidade. Agora é hora de 
tornar a justiça uma realidade para todos os filhos de Deus. 

8 - Seria fatal para a nação ignorar a urgência do momento. 
Este verão sufocante do legítimo descontentamento dos 
negros não passará até que haja um outono revigorante de 
liberdade e igualdade. O ano de 1963 não é um fim, mas 
um começo. E aqueles que agora esperam que o negro se 
acomode e se contente terão uma grande surpresa se a 
nação voltar a negociar como de costume. E não haverá 
descanso nem tranqüilidade na América até que se 
conceda ao negro a sua cidadania. As tempestades da 
revolta continuarão a balançar os alicerces da nossa 
nação, até que floresça a luminosa manhã da justiça. 

9 - Mas há algo que devo dizer a meu povo, diante da 
entrada reconfortante do Palácio da Justiça: ao longo do 
processo de conquista do nosso merecido lugar, não 
podemos nos condenar com atos criminosos. Não 
devemos saciar a nossa sede de liberdade bebendo da 
taça da amargura e do ódio. Devemos sempre conduzir a 
nossa luta no mais alto nível de dignidade e disciplina. Não 
podemos permitir que o nosso protesto degenere em 
violência física. Vezes sem fim, devemos nos elevar às 
majestosas alturas para confrontar a força física com a 
força da alma. A nova e maravilhosa militância que 
engolfou a comunidade negra não deve nos levar a 
desconfiar de todos os homens brancos, pois muitos de 
nossos irmãos brancos, como se torna evidente com a sua 
presença aqui hoje, compreenderam que o seu destino 
está ligado ao nosso. Eles compreenderam que a sua 
liberdade está atada à nossa, de forma inextricável. 

10 - Não podemos caminhar sozinhos. E, enquanto 
caminhamos, devemos prometer que sempre 
marcharemos adiante. Não podemos voltar. Há quem 
pergunte aos devotos dos direitos civis: “Quando ficarão 
satisfeitos?” (Nunca). 

11 - Não ficaremos satisfeitos enquanto o negro for vítima 
dos inenarráveis horrores da brutalidade policial. Não 
ficaremos satisfeitos enquanto os nossos corpos, pesados 
pela fadiga da viagem, não obtiverem hospitalidade nos 
hotéis das rodovias e das cidades. Não ficaremos 
satisfeitos enquanto a única mobilidade social a que um 
negro possa aspirar seja deixar o seu gueto por um outro 
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maior. Não ficaremos satisfeitos enquanto os nossos filhos 
forem despidos de sua personalidade e tiverem a sua 
dignidade roubada por cartazes com os dizeres “só para 
brancos”. Não ficaremos satisfeitos enquanto o negro do 
Mississippi não puder votar e o negro de Nova York 
acreditar que não há por que votar. Não e não. Não 
estamos satisfeitos e nem ficaremos satisfeitos até que “a 
justiça jorre como uma fonte; e a eqüidade, como uma 
poderosa correnteza”. 

12 - Não ignoro que alguns de vocês enfrentaram inúmeros 
desafios e adversidades para chegar até aqui (Sim, 
Senhor). Alguns de vocês recentemente abandonaram 
estreitas celas de prisão. Alguns de vocês vieram de 
regiões onde a busca por liberdade deixou-os abatidos 
pelas tempestades da perseguição e abalados pelos 
ventos da brutalidade policial. Vocês são os veteranos do 
sofrimento profícuo. Continuem a lutar com a fé de que o 
sofrimento imerecido é redentor. Voltem para o Mississippi, 
voltem para o Alabama, voltem para a Carolina do Sul, 
voltem para a Geórgia, voltem para a Louisiana, voltem 
para os cortiços e para os guetos das cidades do Norte, 
conscientes de que, de algum modo, essa situação pode e 
será transformada (Sim). Não afundemos no vale do 
desespero. 

13 - E digo-lhes hoje, meus amigos, mesmo diante das 
dificuldades de hoje e de amanhã, ainda tenho um sonho, 
um sonho profundamente enraizado no sonho americano. 
Eu tenho um sonho de que um dia esta nação se erguerá 
e experimentará o verdadeiro significado de sua crença: 
“Acreditamos que essas verdades são evidentes, que 
todos os homens são criados iguais” (Sim). 

14 - Eu tenho um sonho de que um dia, nas encostas 
vermelhas da Geórgia, os filhos dos antigos escravos 
sentarão ao lado dos filhos dos antigos senhores, à mesa 
da fraternidade. 

15 - Eu tenho um sonho de que um dia até mesmo o estado 
do Mississippi, um estado sufocado pelo calor da injustiça, 
sufocado pelo calor da opressão, será um oásis de 
liberdade e justiça. 

16 - Eu tenho um sonho de que os meus quatro filhos 
pequenos viverão um dia numa nação onde não serão 
julgados pela cor de sua pele, mas pelo conteúdo de seu 
caráter (Sim, Senhor). 

17 - Hoje, eu tenho um sonho! 
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18 - Eu tenho um sonho de que um dia, lá no Alabama, com 
o seu racismo vicioso, com o seu governador de cujos 
lábios gotejam as palavras “intervenção” e “anulação”, um 
dia, bem no meio do Alabama, meninas e meninos negros 
darão as mãos a meninas e meninos brancos, como irmãs 
e irmãos.  

19 - Hoje, eu tenho um sonho. 

20 - Eu tenho um sonho de que um dia todo vale será 
alteado (Sim) e toda colina, abaixada; que o áspero será 
plano e o torto, direito; “que se revelará a glória do Senhor 
e, juntas, todas as criaturas a apreciarão” (Sim). 

21 - Esta é a nossa esperança, e esta a fé que levarei 
comigo ao voltar para o Sul (Sim). Com esta fé, poderemos 
extrair da montanha do desespero uma rocha de 
esperança (Sim).  

22 - Com esta fé, poderemos transformar os clamores 
dissonantes da nossa nação em uma bela sinfonia de 
fraternidade. Com esta fé (Sim, Senhor), poderemos 
partilhar o trabalho, partilhar a oração, partilhar a luta, 
partilhar a prisão e partilhar o nosso anseio por liberdade, 
conscientes de que um dia seremos livres. E esse será o 
dia, e esse será o dia em que todos os filhos de Deus 
poderão cantar com um renovado sentido: 

O meu país eu canto. 

Doce terra da liberdade, a ti eu canto. 

Terra em que meus pais morreram, 

Terra do orgulho peregrino, 

Nas encostas de todas as montanhas, que a liberdade 
ressoe! 

23 - E se a América estiver destinada a ser uma grande 
nação, isso se tornará realidade. 

24 - E, assim, que a liberdade ressoe (Sim) nos picos 
prodigiosos de New Hampshire. 

25 - Que a liberdade ressoe nas grandiosas montanhas de 
Nova York. 

26 - Que a liberdade ressoe nos elevados Apalaches da 
Pensilvânia. 
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27 - Que a liberdade ressoe nas Rochosas nevadas do 
Colorado. 

28 - Que a liberdade ressoe nos declives sinuosos da 
Califórnia (Sim). 

29 - Mas não apenas isso: que a liberdade ressoe na 
Montanha de Pedra da Geórgia (Sim). 

30 - Que a liberdade ressoe na Montanha Lookout do 
Tennessee (Sim). 

31 - Que a liberdade ressoe em toda colina do Mississippi 
(Sim). 

32 - Nas encostas de todas as montanhas, que a liberdade 
ressoe! 

33 - E quando acontecer, quando ressoar a liberdade, 
quando a liberdade ressoar em cada vila e em cada 
lugarejo, em cada estado e cada cidade, anteciparemos o 
dia em que todos os filhos de Deus, negros e brancos, 
judeus e gentios, protestantes e católicos, juntarão as 
mãos e cantarão as palavras da velha canção dos negros: 

Livres afinal! Livres afinal! 

Graças ao Deus Todo-Poderoso, 

Estamos livres afinal! 

. 

 

I have a dream, proferido em 28 de Agosto de 1963, ficou marcado na 

história, reconhecido como o melhor discurso do século XX5. Além disso,  esta 

manifestação em busca de liberdade e dos direitos civis foi uma das maiores já 

ocorridas na história dos Estados Unidos. 

 

Tem-se aqui a descrição do aspiração de MLK de liberdade e de 

conquista. Nele há descrições de anseio de liberdade e de conquistas, direitos 

estes já garantidos, registrados e que não eram permitidos. Por isso, no início do 

discurso, salienta-se a ideia de felicidade pelo local onde se realiza a 

manifestação – a Capital do país – como o ideal que se busca naquele momento 

histórico. Também encontramos detalhadamente os prazos para a concretização 

                                                           
5 Esta afirmação é feita por Carson, 2006 
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dos direitos de liberdade e igualdade, pontuando que os mesmos ainda são 

negados. 

 

Neste discurso, MLK mencionou documento relevante sobre a história dos 

Estados Unidos: a Proclamação de Emancipação, que afirmava sobre a 

liberdade e, consequentemente, sobre a libertação dos escravos. MLK afirmou 

que, apesar de o documento ter sido assinado 100 anos antes pelo Presidente 

Abraham Lincoln, permaneciam em seu tempo atitudes discriminatórias e 

intolerantes para com os negros.  Assinala que algumas promessas ainda não 

haviam sido cumpridas, lembrando que todas as pessoas são criadas igualmente 

e por isso deveriam ter as mesmas oportunidades. 

 

No texto, Luther King se refere ao ex-presidente Abraham Lincoln, 

homenageado, naquele mesmo local em que agora discursava, com uma 

enorme estátua com mais de 9 metros. Assim, no parágrafo 2, quando MLK se 

refere à sombra tanto faz uma referência simbólica, quanto literal. Nesse mesmo 

parágrafo, o enunciador fala metaforicamente da esperança apresentada pelo 

‘grande americano’, como sendo uma alvorada, ou seja, o findar da noite com a 

luz do dia que amanhece: 

Há dez décadas, um grande americano, sob cuja sombra 
simbólica nos encontramos hoje, assinou a Proclamação da 
Emancipação. Esse magnífico decreto surgiu como um grande 
farol de esperança para milhões de escravos negros que 
arderam nas chamas da árida injustiça. Ele surgiu como uma 
aurora de júbilo para pôr fim à longa noite de cativeiro. (parágrafo 
2) 

 

A Proclamação de Emancipação foi assinada por Abraham Lincoln em 1 

de janeiro de 1863, anunciando a libertação dos escravos; entretanto isso não 

aconteceu de forma imediata. MLK, agora, neste discurso, afirma que, 

decorridos 100 anos, os negros ainda não tinham sido beneficiados por aquilo 

que o documento lhes assegurava. No trecho, pode-se observar com clareza 

que a afirmação de MLK é a de que os negros eram hostilizados e perseguidos, 
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e com isso seus direitos de liberdade eram negados e ainda  continuavam a ser  

maltratados6. 

O quinto parágrafo mostra como os negros viviam, como uma ilha só de 

pobreza’, ou seja, os negros viviam como que cercados por pessoas que 

prosperavam.  Mas a eles a prosperidade era negada: 

De uma certa forma, vimos à capital da nação para 
descontar um cheque. Quando os arquitetos da nossa república 
escreveram as magníficas palavras da Constituição e da 
Declaração da Independência (Sim), eles estavam assinando 
uma nota promissória da qual todos os americanos seriam 
herdeiros. A nota era uma promessa de que todos os homens, 
sim, negros e brancos igualmente, teriam garantidos os “direitos 
inalienáveis à vida, à liberdade e à busca da felicidade”. É óbvio 
neste momento que, no que diz respeito a seus cidadãos de cor, 
a América não pagou essa promessa. Em vez de honrar a 
sagrada obrigação, a América entregou à população negra um 
cheque ruim, um cheque que voltou com o carimbo de “sem 
fundos. (Parágrafo 5) 

 

MLK usa a metáfora de “descontar um cheque”, que seria o resgate dos 

direitos, sempre negados aos negros. A marcha é descrita como o ato metafórico 

de descontar um cheque, ou seja, cobrar da sociedade aquilo que a Constituição 

e a Declaração da Independência prometeram. MLK apresenta, neste discurso, 

elementos essenciais para a história americana e para a consolidação do 

conceito do “Sonho Americano”.  

 

Várias marchas e campanhas organizadas contra a segregação, foram 

combatidas com grande violência policial. Com isso, a sociedade, que estava 

bem consolidada nesta visão, não se condoía, até que ares de mudanças 

chegaram. Muitos locais eram exclusivos para indivíduos brancos, e os negros, 

onde podiam frequentar, sentiam-se discriminados e insignificantes. 

 

 MLK procura, com este discurso, incentivar as pessoas nesta marcha, 

para não desistirem dos seus ideais de liberdade; sem, contudo, darem a chance 

de serem acusadas de qualquer ato de violência, que viesse a tirar o brilho da 

luta pacífica pelo ideal de liberdade e de igualdade. 

                                                           
6 Tal afirmativa se dá por conta de dentro do dircurso o Narrador afirmar os maltratos, 
como violência, como bem mostra a filmografia sobre o tema, tal como o filme Selma 
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No décimo parágrafo, e também no décimo terceiro, o enunicador afirma 

que chega o momento de subir do ‘vale das trevas da segregação’, com a 

esperança de vencer a discriminação e a injustiça social:  

 

Não podemos caminhar sozinhos. E, enquanto 
caminhamos, devemos prometer que sempre marcharemos 
adiante. Não podemos voltar. Há quem pergunte aos devotos 
dos direitos civis: “Quando ficarão satisfeitos?” (Nunca). “E digo-
lhes hoje, meus amigos, mesmo diante das dificuldades de hoje 
e de amanhã, ainda tenho um sonho, um sonho profundamente 

enraizado no sonho americano.Eu tenho um sonho de que um 
dia esta nação se erguerá e experimentará o verdadeiro 
significado de sua crença: “Acreditamos que essas 
verdades são evidentes, que todos os homens são criados 
iguais” (Sim).(Parágrafos 10 e 13) 
 
 

No décimo primeiro parágrafo, MLK fala da areia movediça da injustiça’, 

como algo que oprime e impede o progresso, e também faz naufragar toda e 

qualquer esperança.  

Não ficaremos satisfeitos enquanto o negro for vítima dos 
inenarráveis horrores da brutalidade policial. Não ficaremos 
satisfeitos enquanto os nossos corpos, pesados pela fadiga da 
viagem, não obtiverem hospitalidade nos hotéis das rodovias e 
das cidades. Não ficaremos satisfeitos enquanto a única 
mobilidade social a que um negro possa aspirar seja deixar o 
seu gueto por um outro maior. Não ficaremos satisfeitos 
enquanto os nossos filhos forem despidos de sua personalidade 
e tiverem a sua dignidade roubada por cartazes com os dizeres 
“só para brancos”. Não ficaremos satisfeitos enquanto o negro 
do Mississippi não puder votar e o negro de Nova York acreditar 
que não há por que votar. Não e não. Não estamos satisfeitos e 
nem ficaremos satisfeitos até que “a justiça jorre como uma 
fonte; e a equidade, como uma poderosa correnteza”. (Parágrafo 
11) 

 

A partir do décimo terceiro parágrafo do discurso, MLK começa a 

descrever quais os ideais sonhados em benefício dos negros e que seriam 

imprescindíveis para se proporcionar a igualdade entre as pessoas: 

 

  Sonho de viver a crença da liberdade; 

  Sonho de que na Geórgia viveriam em fraternidade; 
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  Sonho de que no Mississipi se vivesse um oásis de liberdade e 

justiça; 

  Sonho de que as crianças, inclusive suas filhas, viveriam por seu 

caráter; 

  Sonho de que um dia, no Alabama, meninos e meninas brancas 

estejam de mãos dadas com meninos e meninas negras; 

  Sonho de que um dia os caminhos fossem aplanados (numa 

evidente intertextualidade por alusão à Escritura Sagrada (Isaías 

40:4). 

 

Após as descrições dos sonhos, o enunciador trata de tema que lhe é 

bastante peculiar; a fé. A partir da fé, começa a descrever como será o caminho 

da justiça e da igualdade. A fé, tema relevante da vida cristã, é fortemente 

referida também neste discurso. MLK tinha a plena certeza de que mesmo em 

meio a esta situação difícil, era possível ter esperança num futuro melhor, e que 

a fé poderia ser o elemento a unir as pessoas e ajudá-las a conquistar a 

liberdade. 

 

Em seguida, MLK passa a evocar, a partir do parágrafo 24, a figura do 

sino que anuncia a liberdade e faz parte de uma canção patriótica denominada 

“My Country ‘Tis of Thee” (Meu país de ti), que exalta  os ideais americanos, 

como a liberdade. MLK aponta que os valores mencionados nessa canção ainda 

não eram vivenciados na plenitude naquela sociedade: o ecoar dos sinos nos 

mais diversos locais, como indicativo da liberdade conquistada e os ideais 

alcançados de liberdade. 

 

O discurso termina de forma eloquente e marcantemente expressivo, 

mencionando uma canção do ‘spiritual negro’ e destacando a importância da 

liberdade para as pessoas de todas as classes, raças e religiões: “Livre afinal, 

Livre afinal”. 

 

No texto, há a apresentação de diversas imagens, que transportam os 

ouvintes do discurso, para compreenderem o intento do orador, e apresentam 

características particulares no texto:  
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 “ilha de pobreza”, que visa levar à visão não apenas da 

carência, ou falta da prosperidade, mas também de 

isolamento; 

 “Agora é hora de deixar o vale sombrio e desolado da 

segregação pelo caminho ensolarado da justiça racial”, 

ressaltando um lugar de trevas e desigualdades, como 

uma alusão à liberdade que manifesta a claridade; 

 “Agora é hora de conduzir a nossa nação da areia 

movediça da injustiça racial para a sólida rocha da 

fraternidade”, relatando sobre a necessidade de livrar as 

pessoas da estagnação e opressão, buscando a 

solidificação dos passos seguros e coniventes, numa 

relação intertextual de alusão ao Salmo 40:2, do texto 

bíblico. 

 

Na análise hermenêutica, destacamos a interpretação de acordo com os 

contextos que aproximam a compreensão do discurso e suas implicações.  Neste 

caso, os contextos histórico, social, político e religioso, perceptíveis em  IHD. 

 

 

3.3 Contexto histórico, social, político e religioso 

 

Para delinear o panorama histórico e social em que se enquadra o texto 

de Luther King, resgatamos a história da segregação, com o destaque para a 

desigualdade e as leis que, apesar de combaterem a desigualdade, permitiam 

que estas continuassem a ser praticadas contra o povo. 

Neste discurso, como vimos, há a referência a Abraham Lincoln, como o 

‘Grande Americano’ que assina a ‘proclamação da Emancipação’, além de 

evocar também a questão social,  afirmando que os escravos negros recebiam 

uma aurora de liberdade do cativeiro: 
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Há dez décadas, um grande americano, sob cuja sombra 
simbólica nos encontramos hoje, assinou a Proclamação da 
Emancipação...farol de esperança para milhões de escravos 
negros... surgiu como uma aurora de júbilo para pôr fim à longa 
noite de cativeiro. (Parágrafo 2) 

 

Como estas, há tantas outras citações no discurso que apontam para este 

contexto, quando MLK faz menção de que depois de cem anos, nada mudou na 

história da segregação e da supressão dos direitos dos negros:“Mas cem anos 

depois, o negro ainda não é livre”, lembrou MLK, acentuando que não apenas 

permanecia a condição, mas também se aprofundava. 

Ainda quanto à questão social, neste mesmo contexto, ele fez afirmações 

tais como ‘banco da justica’, ‘areia movediça da injustiça racial’. 

Numa análise hermenêutica, também se destada a questão do contexto 

político, uma vez que aborda a vivência das pessoas no período, quer seja 

anterior, quer seja próximo ou mesmo futuro. As ocorrências deste contexto 

fazem nítidas as diferenças do que se quer apresentar no discurso e é 

extremamente relevante para sua compreensão e análise. 

Dentro deste contexto, vemos MLK mencionando o choque com a 

Constituição e a prática de governantes omissos, que, em muitas oportunidades, 

até mesmo incrementam a disputa e a segregação praticada contra os negros, 

como ilustram os trechos abaixo: 

 

 “Há dez décadas, um grande americano, sob cuja sombra 

simbólica nos encontramos hoje, assinou a Proclamação da 

Emancipação.” (Parágrafo 2) 

 “Quando os arquitetos da nossa república escreveram as 

magníficas palavras da Constituição e da Declaração da 

Independência” (Parágrafo 5) 

 “Agora é hora de concretizar as promessas da democracia”; 

(Parágrafo 7) 

 “Não ficaremos satisfeitos enquanto o negro do Mississipi não 

puder votar e o negro de Nova York acreditar que não há por 
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que votar. Não e não. Não estamos satisfeitos e nem 

ficaremos satisfeitos até que “a justiça jorre como uma fonte; 

e a equidade, como uma poderosa correnteza”; (Parágrafo 

11) 

 “Voltem para o Mississipi, voltem para o Alabama, voltem para 

a Carolina do Sul, voltem para a Geórgia, voltem para a 

Louisiana, voltem para os cortiços e para os guetos das 

cidades do Norte, conscientes de que, de algum modo, essa 

situação pode e será transformada (Sim). Não afundemos no 

vale do desespero”; (Parágrafo 12) 

 “Eu tenho um sonho de que um dia, lá no Alabama, com o seu 

racismo vicioso, com o seu governador de cujos lábios 

gotejam as palavras “intervenção” e “anulação”, um dia, bem 

no meio do Alabama, meninas e meninos negros darão as 

mãos a meninas e meninos brancos, como irmãs e irmãos. 

Hoje, eu tenho um sonho.” (Parágrafo 18) 

 

Outro aspecto de relevo em I Have a Dream é o forte apelo religioso, e 

não proselitista, mas inclusivo e igualitário, até mesmo por coerência aos 

princípios buscados na apresentação deste discurso. MLK busca não apenas 

fundamentar suas argumentações com menções de passagens da Bíblia 

Sagrada, como com a referência de pessoas de diferentes credos, com a 

intenção explícita de demonstrar o caráter inclusivo e geral da busca pela 

igualdade racial e social entre o povo norte-americano, como exemplificado nos 

segmentos abaixo: 

 “Agora é hora de tornar a justiça uma realidade para 

todos os filhos de Deus.”; (Parágrafo 7) 

 “Esta é a nossa esperança, e esta a fé que levarei 

comigo ao voltar para o Sul (Sim). Com esta fé, 

poderemos extrair da montanha do desespero uma 

rocha de esperança (Sim). Com esta fé, poderemos 

transformar os clamores dissonantes da nossa nação 
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em uma bela sinfonia de fraternidade. Com esta fé (Sim, 

Senhor), poderemos partilhar o trabalho, partilhar a 

oração, partilhar a luta, partilhar a prisão e partilhar o 

nosso anseio por liberdade, conscientes de que um dia 

seremos livres. E esse será o dia, e esse será o dia em 

que todos os filhos de Deus poderão cantar com um 

renovado sentido”; (Parágrafo 21) 

 “E quando acontecer, quando ressoar a liberdade, 

quando a liberdade ressoar em cada vila e em cada 

lugarejo, em cada estado e cada cidade, anteciparemos 

o dia em que todos os filhos de Deus, negros e brancos, 

judeus e gentios, protestantes e católicos, juntarão as 

mãos e cantarão as palavras da velha canção dos 

negros” (IHD Parágrafo 33) 

 

 

 

Figura 5 – Escravos americanos 

http://informecritica.blogspot.com.br/2011/04/as-origens-da-musica-negra-norte.html 

 

3.4 Aspectos linguísticos em relevo  
 

Dentre as figuras de linguagem, o autor apresenta parábolas, alegorias, 

hipérboles, que são percebidas no discurso conforme demonstrado no quadro 

que se segue:  

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNnsX04abUAhUFC5AKHRVfDiYQjRwIBw&url=http://informecritica.blogspot.com/2011/04/as-origens-da-musica-negra-norte.html&psig=AFQjCNE9tkYq-LSCP2h1-1wz9MH8rygOxw&ust=1496754144666313
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Parábolas e Metáforas Alegorias Hipérboles 
 

um cheque (Parágrafo 5) grande farol de 
esperança (Parágrafo 
2) 

arderam nas chamas 
da árida injustiça 
(Parágrafo 2) 

Quando os arquitetos da 
nossa república (Parágrafo 
5) 

algemas da 
segregação e pelos 
grilhões da 
discriminação. 
(Parágrafo 3) 

vale sombrio e 
desolado da 
segregação pelo 
caminho ensolarado 
da justiça racial 
(Parágrafo 7) 
 

No entanto, recusamos a 
acreditar que o banco da 
justiça esteja falido. 
Recusamos a acreditar que 
não haja fundos suficientes 
nos grandes cofres de 
oportunidade desta nação. 
E, assim, viemos descontar 
esse cheque, um cheque 
que nos garantirá, sob 
demanda, as riquezas da 
liberdade e a segurança da 
justiça.(Parágrafo 6) 
 

isolado numa ilha de 
pobreza em meio a um 
vasto oceano de 
prosperidade material 
(Parágrafo 4) 

“Quando ficarão 
satisfeitos?” 
(Parágrafo 10) 

Agora é hora de tornar a 
justiça uma realidade para 
todos os filhos de Deus. 
(Parágrafo 7) 

nota promissória 
(Parágrafo 5) 

Não estamos 
satisfeitos e nem 
ficaremos satisfeitos 
até que “a justiça jorre 
como uma fonte; e a 
eqüidade, como uma 
poderosa correnteza”. 
(Parágrafo 11) 
 

 
Este verão sufocante do 
legítimo descontentamento 
dos negros não passará até 
que haja um outono 
revigorante de liberdade e 
igualdade. (Parágrafo 8) 
 

entregou à população 
negra um cheque ruim, 
um cheque que voltou 
com o carimbo de “sem 
fundos”. (Parágrafo 5) 

Eu tenho um sonho 
de que um dia até 
mesmo o estado do 
Mississippi, um 
estado sufocado pelo 
calor da injustiça, 
sufocado pelo calor 
da opressão, será um 
oásis de liberdade e 
justiça.(Parágrafo 15) 

E não haverá descanso nem 
tranquilidade na América até 

Agora é hora de 
conduzir a nossa 
nação da areia 

Eu tenho um sonho 
de que um dia todo 
vale será alteado 
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que se conceda ao negro a 
sua cidadania. (Parágrafo 8) 

movediça da injustiça 
racial para a sólida 
rocha da fraternidade 
(parágrafo 7) 
 

(Sim) e toda colina, 
abaixada; que o 
áspero será plano e o 
torto, direito; “que se 
revelará a glória do 
Senhor e, juntas, 
todas as criaturas a 
apreciarão” (Sim). 
(Parágrafo 20) 

Não devemos saciar a nossa 
sede de liberdade bebendo 
da taça da amargura e do 
ódio (Parágrafo 9) 
 

As tempestades da 
revolta continuarão 
(Parágrafo 8) 

 

Não ficaremos satisfeitos 
enquanto os nossos filhos 
forem despidos de sua 
personalidade e tiverem a 
sua dignidade roubada por 
cartazes com os dizeres “só 
para brancos” (Parágrafo 
11) 
 

Vezes sem fim, 
devemos nos elevar às 
majestosas alturas 
para confrontar a força 
física com a força da 
alma (Parágrafo 9) 

 

ao lado dos filhos dos 
antigos senhores, à mesa da 
fraternidade (Parágrafo 14) 

ainda tenho um sonho, 
um sonho 
profundamente 
enraizado no sonho 
americano.(Parágrafo 
13) 
 

 

Esta é a nossa esperança, e 
esta a fé que levarei comigo 
ao voltar para o Sul (Sim). 
Com esta fé, poderemos 
extrair da montanha do 
desespero uma rocha de 
esperança (Sim). (Parágrafo 
21) 

a busca por liberdade 
deixou-os abatidos 
pelas tempestades da 
perseguição e 
abalados pelos ventos 
da brutalidade policial 
(Parágrafo 12 

 

E, assim, que a liberdade 
ressoe (Sim) nos picos 
prodigiosos de New 
Hampshire. Que a liberdade 
ressoe nas grandiosas 
montanhas de Nova York. 
Que a liberdade ressoe nos 
elevados Apalaches da 
Pensilvânia. Que a liberdade 
ressoe nas Rochosas 
nevadas do Colorado. Que a 
liberdade ressoe nos 

Eu tenho um sonho de 
que um dia, lá no 
Alabama, com o seu 
racismo vicioso, com o 
seu governador de 
cujos lábios gotejam as 
palavras “intervenção” 
e “anulação”, um dia, 
bem no meio do 
Alabama, meninas e 
meninos negros darão 
as mãos a meninas e 
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declives sinuosos da 
Califórnia (Sim). Mas não 
apenas isso: que a liberdade 
ressoe na Montanha de 
Pedra da Geórgia (Sim). 
Que a liberdade ressoe na 
Montanha Lookout do 
Tennessee (Sim). Que a 
liberdade ressoe em toda 
colina do Mississippi (Sim). 
Nas encostas de todas as 
montanhas, que a liberdade 
ressoe! (Parágrafos de 24 a 
32 

meninos brancos, 
como irmãs e irmãos. 
(Parágrafo 18) 

 

Na sequência, elaboramos quadros comparativos, reveladores das 

relações  intertextuais de IHD com outros dircusos do próprio Martin Luther King 

ou com  remissões claras ao texto bíblico: 

 

I HAVE A DREAM Bíblia 

 

“Continuem a lutar com a fé de que o 
sofrimento imerecido é redentor.” 
(Parágrafo 12) 

 

Evangelho de Mateus Capítulo 5:11 
“Bem-aventurados sois quando, por 
minha causa, vos injuriarem, e vos 
perseguirem, e, mentindo, disserem 
todo mal contra vós.” (ARA) 

“Eu tenho um sonho de que um dia todo 
vale será alteado (Sim) e toda colina, 
abaixada; que o áspero será plano e o 
torto, direito; “que se revelará a glória 
do Senhor e, juntas, todas as criaturas 
a apreciarão” (Sim)” 
(Parágrafo 20) 

 

Profeta Isaías Capítulo 40:4,5 “Todo 
vale será aterrado, e nivelados, 
todos os montes e outeiros; 
endireitai no ermo veredas a nosso 
Deus. A glória do Senhor se 
manifestará, e toda a carne a verá, 
pois a boca do Senhor o disse.” 
(ARA) 
 

Não ficaremos satisfeitos enquanto o 
negro for vítima dos inenarráveis 
horrores da brutalidade policial. Não 
ficaremos satisfeitos enquanto os 
nossos corpos, pesados pela fadiga da 
viagem, não obtiverem hospitalidade 
nos hotéis das rodovias e das cidades. 
Não ficaremos satisfeitos enquanto a 
única mobilidade social a que um negro 
possa aspirar seja deixar o seu gueto 

Livro do Profeta Amós 5:24 “Antes, 
corra o juízo como as águas e a 
justiça, como ribeiro perene.” (ARA) 
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por um outro maior. Não ficaremos 
satisfeitos enquanto os nossos filhos 
forem despidos de sua personalidade e 
tiverem a sua dignidade roubada por 
cartazes com os dizeres “só para 
brancos”. Não ficaremos satisfeitos 
enquanto o negro do Mississippi não 
puder votar e o negro de Nova York 
acreditar que não há por que votar. Não 
e não. Não estamos satisfeitos e nem 
ficaremos satisfeitos até que “a justiça 
jorre como uma fonte; e a eqüidade, 
como uma poderosa correnteza”. 
(Parágrafo 11) 
 

Viemos também a este glorioso local 
para lembrar a América da urgência 
feroz do momento. Não é hora de se 
comprometer com o luxo do 
comedimento ou de tomar o 
tranqüilizante do gradualismo. Agora é 
hora de concretizar as promessas da 
democracia (Sim, Senhor). Agora é 
hora de deixar o vale sombrio e 
desolado da segregação pelo caminho 
ensolarado da justiça racial. Agora é 
hora de conduzir a nossa nação da 
areia movediça da injustiça racial para 
a sólida rocha da fraternidade. Agora é 
hora de tornar a justiça uma realidade 
para todos os filhos de Deus. (Parágrafo 

7). 
 

Salmo 40:2 “Tirou-me de um poço de 
perdição, de um tremendal de lama; 
colocou-me os pés sobre uma rocha 
e me firmou os passos.” 
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CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

 

O discurso, no qual alguém afirma que tem um sonho para uma nação, 

que busca a igualdade entre os cidadãos  e a conquista de seus direitos, deveria 

encher os olhos de toda e qualquer pessoa. I Have a Dream,  discurso estudado 

neste trabalho, não é o único de alguém que busca direitos, mas é um discurso 

que extrapolou o plano de uma nação ou mesmo de um tempo, de tal forma que 

Barak Obama, quando na Presidência dos Estados Unidos, proferiu um discurso 

em comemoração aos cinquenta anos deste discurso de MLK. 

Quando observamos as grandes transformações da sociedade na história 

da humanidade, percebemos que há sempre um texto destacado ou mesmo um 

discurso bem empregado que marca, distintivamente, um período, um ideal. 

Particularmente neste ano em que comemoramos os quinhentos anos da 

Reforma Protestante (31/10/1571 – 31/10/2017), apresentamos a análise 

hermenêutica do discurso IHD de Martin Luther King. E olhando para a Reforma 

Protestante do Século XVI vemos que o Monge Martinho Lutero afixou suas 95 

Teses, às portas da Capela de Wittemberg, teses estas que deflaglaram o 

movimento de liberdade do povo contra as ações do clérigos, que regiam a Igreja 

da época e praticavam opressão contra o povo. Naquela oportunidade não era 

racial, a opressão. A busca consiste na luta por liberdade, para que o povo 

pudesse se desenvolver e poder prosseguir em sua jornada, de transformar o 

país. 

No discurso que foi o objeto deste estudo encontramos também um líder 

buscando a liberdade de um povo, mais precisamente uma busca por igualdade 

e pelo fim da opressão e da segregação. Tivemos a oportunidade de ver, nas 

linhas do discurso, a  busca do enunciador por equilatar e fornecer dados para 

que seus ouvintes pudessem confiar robustamente na esperança e continuar na 

busca pela liberdade e pela igualdade. 
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Vale destacar aspectos, tais como: o lugar em que o discurso foi proferido,  

as figuras que não apenas serviram de moldura ao discurso, mas 

caracterizavam-se como emblemas na execução do mesmo; as palavras, que 

buscaram reforçar a necessidade de manter viva a chama pelo que se procurava, 

liberdade e igualdade. 

Como foi possível observar no corpo do trabalho, nossa análise 

hermenêutica pautou-se em observar  algumas  implicações do discurso na vida 

e na história do povo americano, assim como de sua influência no mundo e na 

vida particular das pessoas.  Neste contexto, justifica-se a pertinência desta 

dissertação, quando olhamos para a história da humanidade e, particularmente, 

quando fazemos isso através da Bíblia Sagrada, que é um dos orientadores 

deste discurso e da vida do enunciador/orador, o Rev. Martin Luther King. 

Na Bíblia vamos encontrar inúmeras transformações na vida e na 

sociedade. Se caminharmos com cuidado na leitura da Bíblia Sagrada, 

primeiramente no Antigo Testamento, vamos encontrar José, que interpretava 

sonhos e com estas interpretações mudou a história, tanto do Egito, como de 

toda a humanidade (livro de Gênesis caps. 40 e 41). Encontramos ainda Moisés 

que, diante do Faraó, discursa em nome de Deus para a libertação do povo da 

escravidão (livro do Êxodo caps. 5 e 7). No livro de Deuteronômio o relato de 

cinco (5) discursos de Moisés ao povo que fora liberto do Egito (Deuteronômio 

caps. 1, 4, 27, 29 e 31). Depois, no Novo Testamento, vamos encontrar três (3) 

sermões particulares: o primeiro deles de Jesus, chamado Sermão do Monte 

(Evangelho de Mateus capítulos de 5 a 7) e também o sermão de Pedro (Atos 

dos Apóstolos cap. 2:14-36) e, por fim, o do Apóstolo Paulo no Areópago em 

Atenas (Atos dos Apostolos cap. 17:16-31). Estes discursos, ou sermões, 

embora estivessem diretamente ligados a determinados eventos da história, 

permanecem com sua mensagem  sempre atual e relevante geração após 

geração. 

Outro exemplo claro de relevância é o evento que celebram os 500 anos 

da Reforma Protestante do século XVI, quando Martinho Lutero afixou suas 95 

teses, no dia 31 de outubro do anos de 1517.  O destaque da relevância tanto 

destas 95 teses, como do discurso de Martin Luther King, é que ambos 
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apontavam para a mudança de vida das pessoas e à conquista de direitos.  A 

Reforma Protestante alterou a percepção e a prática das pessoas, não apenas 

naquele momento particular do Sec. XVI, mas a da sociedade desde então, nas 

esferas Social, Política, Econômica e Cultural. Sua semelhança para com  o 

discurso estudado nesta Dissertação é também sua capacidade de reverberar, 

daquele momentos  dos idos de 1968, até os dias atuais. 

Ao pensarmos na aplicação da análise hermenêutica do discurso, 

destacamos especificidades  de contexto: Religioso, Social e também Politico. 

No contexto político, vimos o autor proclamar a questão dos direitos 

negligenciados, que deveriam ser oferecidos e protegidos por aqueles que 

exerciam liderança, na sociedade, ocupando cargos eletivos e de confiança, 

para bem servirem ao povo. Neste contexto, MLK fala das autoridades 

executivas, como Presidente, Governadores e também de legisladores e oficiais 

de farda, que não só descumpriam seu papel, como também agiam de forma 

trunculenta desnecessariamente. 

No contexto religioso, o enunciador apresentou sua confiança em Deus e 

destacou a dependência necessária para todas as pessoas, que somente 

conseguiam viver e exercer autoridade, quando estas características são dadas 

por Deus; como se observa no trecho da música, evocada ao final do discurso: 

E esse será o dia, e esse será o dia em que todos os filhos 
de Deus poderão cantar com um renovado sentido: 

O meu país eu canto. 

Doce terra da liberdade, 

a ti eu canto. 

Terra em que meus pais morreram, 

Terra do orgulho peregrino, 

Nas encostas de todas as montanhas, 

que a liberdade ressoe! (Parágrafo 22) 
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E também expressa confiança pela busca deste sonho, em relação à 

liberdade que Deus oferece aos homens em todo o tempo: 

 

E quando acontecer, quando ressoar a liberdade, quando a 
liberdade ressoar em cada vila e em cada lugarejo, em cada 
estado e cada cidade, anteciparemos o dia em que todos os 
filhos de Deus, negros e brancos, judeus e gentios, 
protestantes e católicos, juntarão as mãos e cantarão as 
palavras da velha canção dos negros: Livres afinal! Livres 
afinal! 
Graças ao Deus Todo-Poderoso, 
Estamos livres afinal! (Parágrafo 33) 

 

 Nosso intento no estudo deste discurso e ainda neste aspecto religioso, é 

ressaltar, acima de tudo, que o principio da Escritura Sagrada que regeu a vida 

de Martin Luther King, e que  ainda hoje ecoa fortemente,  é que todos são 

criados livres e iguais. 

No contexto social, o que o discurso procura apresentar é a desigualdade 

desumana e ilegal, na qual, pela omissão do cumprimento das leis, pessoas 

sofriam segregação e discriminação; além é claro do cumprimento dos direitos 

inalienáveis de todos, principalmente da ‘Terra da Liberdade’.  Por isso, vamos 

encontrar no discurso, reiteradas vezes, de que forma estes direitos deveriam 

ser aplicados e oferecidos para a igualdade das pessoas. 

 Por fim, para entendermos o intento desta análise hermenêutica do 

discurso IHD, precisamos compreender ainda o contexto histórico, a fragilidade 

das instituições governamentais e também do sistema, de forma que as 

sucessivas marchas pela busca da igualdade geraram muito desequilíbrio. No 

entanto, após esta bem sucedida marcha, decisões foram tomadas para o 

beneficio do povo, demonstrando que as inquietação e anseios deste estavam 

corretos e a história precisaria ser, mais uma vez,corrigida. 

 Hoje, 54 anos depois deste discurso, os direitos dos negros americanos 

não estão totalmente igualados. Ainda persiste a discriminação e a segregação, 

mas passos importantes foram dados, por exemplo: por 8 anos um negro esteve 
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à frente do Poder Executivo do país, a despeito das conquistas de ontem e de 

hoje, quando, infelizmente, a desigualdade persiste, assim como o racismo.  Esta 

luta não é para ações estanques, mas para ações desencadeadoras de 

continuidade, que persistem, que perseveram em busca de  sonhos como os de 

Martin Luther King e de tantos outros homens que vivem à margem (refugiados, 

emigrantes, moradores de rua, etc) que, com certeza, continuam com seus 

sonhos de um mundo um pouco mais justo. 

A esperança é que o ideal do sonho de liberdade contin eu a ser buscado 

por todos os homens em todos os tempos. E que este ideal seja compartilhadoe 

buscado em harmonia e pela busca dos direitos. 

Como foram apresentados os discursos ao longo do tempo e quais os 

seus ideias, e principalmente o discursi I have a Dream, que é um marco da 

busca por liberdade e direitos.  Que todos possamos olhar para o outro como 

alguém a ser valorizado, assim como fizeram na história todos os idealistas ou 

oprimidos por sistemas ou mesmo a sociedade desconectada dos seu ideiais. 

Que a mensagem que perdure e transpasse os tempos é a de que: Ainda é 

possível sonhar com a Liberdade! 

 



 
 

59 
 

REFERÊNCIAS  

 

 

BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. Trad. Paulo Bezerra. 4. ed. São 

Paulo: Martins Fontes, 2003. (Coleção biblioteca universal)  

BARROS, Diana Luz Pessoa de et FIORIN, José Luiz (orgs.) Dialogismo, 

polifonia, intertextualidade: em torno de Mikhail Bakhtin. São Paulo: EDUSP, 

2003.  

BARROS. Diana Luz Pessoa de. Teoria do Discurso: fundamentos semióticos. 

São Paulo: Humanitas/FFLCH-USP, 2001. 

BEEKMAN, John, CALLOW, John. A Arte de Interpretar e Comunicar a Palavra 

Escrita – Técnicas de Tradução da Bíblia. São Paulo: Edições Vida Nova, 1992. 

BERNÁRDEZ, Enrique. Introdución a la linguística del texto. Madrid: Espasa-

Calpe, 1982. 

BRANDÃO, Maria Helena Nagamine. Introdução à análise do discurso. 

Campinas, SP: Editora da Unicamp, 1993.  

CARSON, Kleiborne (org.). A Autobiografia de Martin Luther King. Rio de 

Janeiro: Zahar, 2014. 

CARSON, Kleiborne e SHEPPARD, Kris (orgs). Um apelo à Consciência: os 

melhores discursos de Martin Luther King. Rio de janeiro, Jorge Zahar Ed., 2006. 

CARVALHO, Maria Cecilia M. de (Org.). Construindo o saber – Metodologia 

Cientifica – Fundamentos e Técnicas. Campinas: Papirus, 1997. 

DOMINGUES, Ivan. Epistemologia das Ciências Humanas _ Tomo 1: 

Positivismo e Hermenêutica. São Paulo: Loyola, 2004.   

FÁVERO, Leonor L.; KOCH, Ingedore G. V. Línguística textual: uma introdução. 

São Paulo: Cortez, 1994. 



 
 

60 
 

FÌGARO, Roseli, (org.). Comunicação e Análise do Discurso. São Paulo: 

Contexto, 2013. 

FIORIN, José Luiz. Polifonia textual e discursiva. In: BARROS, Diana Luz Pessoa 

de, FIORIN, José Luiz (org.) Dialogismo, polifonia e intertextualidade. São Paulo: 

Edusp, 2003. 

FOUCAULT, Michel. A Ordem do Discurso. São Paulo: Loyola, 2001.  

GOUVEIA, Herculano Jr. Lições de retórica sagrada – Pregação ao alcance de 

todos, técnicas do preparo de sermões e esboços e sugestões de mensagens 

bíblicas. Campinas. Luz para o Caminho, 2ª Edição, 1987. 

GUIA MACKENZIE DE TRABALHOS ACADÊMICOS/Universidade 

Presbiteriana  Mackenzie – São Paulo: Mackenzie, 2015. 

HEIDEGGER, Martin. Ontologia: (Hermenêutica da facticidade). 2. ed. 

Petrópolis: Vozes, 2013  

HUNT, Lynn. A invenção dos direitos humanos: uma história. Tradução de 

Rosaura Eichenberg. São Paulo, Companhia das Letras, 2009. 

KAISER, Jr., VALTER, C. e SILVA, Moisés. Introdução à Hermenêutica Bíblica. 

São Paulo: Editora Cultura Cristã, 2002. 

KARNAL, Leandro...[et al.]. História dos Estados Unidos: das origens ao século 

XXI. São Paulo: Contexto, 2016. 

KOCH, Ingedore; TRAVAGLIA, Luiz C. Texto e coerência. São Paulo: Cortez, 

1992. 

KRISTEVA, Julia. Introdução a semanálise. Trad. Lúcia Helena França Ferraz. 

São Paulo: Perspectiva, 1974. (Debates semiótica). 

ORLANDI, Eni P. Análise do Discurso: princípios & procedimentos. São Paulo: 

Pontes, 2005. 

REALE, Giovanni e ANTISERI, Dario. A História da Filosofia: antiguidade e Idade 

Média. São Paulo: Paulinas, 1990. (V. 1) 



 
 

61 
 

RICOEUR, Paul. Interpretação e ideologias. Rio de Janeiro: Vozes, 2008. 

_____. Hermenêutica e Ideologias. Petrópolis: Editora Vozes, 2013. 

ROBERTS. J. M. O Livro de Ouro da História do Mundo – Da Pré-História à Idade 

Contemporânea. Rio de Janeiro: Ediouro, 2001. 

SCHIMIDT, Lawrence K. Hermenêutica. Petrópolis: Vozes, 2014. 

TENNEY, Merryl C.(Org.). Enciclopédia da Bíblia. São Paulo: Editora Cultura 

Cristã, 2008. (V. 2) 

VANHOOZER, Kevin. Há um significado neste texto? Interpretação Bíblica: Os 

Enfoques Contemporâneos. São Paulo: Editora Vida, 2005. 

VIRKLER. Henry A. Hermenêutica Avançada – princípios e processos de 

Interpretação Bíblica. Tradução  de Luiz Aparecido Caruso.São Paulo, Editora 

Vida, 1987. 

 

Webgrafia 

 

http://action-republicaine.over-blog.com/article-5146570.html. Acesso em 4 de 

junho de 2017. 

http://mlk-kpp01.stanford.edu/index.php/encyclopedia/encyclopedia/enc_i_have 

_a_dream_28_august_1963/ Acesso em 12/12/2016. 

http://www.arqnet.pt/portal/discursos/agosto05.html - Acesso em 12/12/2016 

http://www.culturabrasil.org/zip/95teses.pdf - Acesso em 01 de junho de 2017 

http://www.klickeducacao.com.br/je/materias/discurso_de_martin_luther_king_c

ompleta_50_anos/ (acesso: 09/06/2017) 

http://www.let.rug.nl/usa/documents/1951-/martin-luther-kings-i-have-a-dream-

speech-august-28-1963.php - acesso em 12/12/2016 

http://action-republicaine.over-blog.com/article-5146570.html
http://www.culturabrasil.org/zip/95teses.pdf


 
 

62 
 

http://www.pragmatismopolitico.com.br/2013/08/i-have-dream-10-curiosidades-

discurso-historico-martin-luther-king.html - Acesso em 12/12/2016 

http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2013/08/1320484-so-ficaremos-satisfeitos-

quando-a-justica-rolar-como-agua-diz-luther-king.shtml - Acesso em 12/12/2016 

 
 
 
 
 

http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2013/08/1320484-so-ficaremos-satisfeitos-quando-a-justica-rolar-como-agua-diz-luther-king.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2013/08/1320484-so-ficaremos-satisfeitos-quando-a-justica-rolar-como-agua-diz-luther-king.shtml


 
 

63 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 



 
 

64 
 

ALGUNS  DISCURSOS MARCANTES DA HISTÓRIA DA HUMANIDADE7 
 
 
Discurso de Marco Antônio  
Discurso proferido por Marco Antônio na escadaria do Senado, junto ao corpo 
assassinado do Imperador Júlio César, após ter sido traído por Brutus e Cassius: 
 
"O mal que os homens fazem sobrevive depois deles, o bem é quase sempre enterrado com 
seus ossos" 
«Amigos, romanos, compatriotas ouçam-me. Eu vim para enterrar César e não para exaltá-lo. O 
mal que os homens fazem sobrevive depois deles, o bem é quase sempre enterrado com seus 
ossos. Assim seja com César.  
O nobre Brutus disse-vos que César era ambicioso. Se isso é verdade, foi uma falta grave e 
César respondeu gravemente por ela. Com a permissão de Brutus e dos demais, porque Brutus 
é um homem honrado, assim ele e todos, todos homens honrados, venho eu aqui falar nos 
funerais de César. Ele era meu amigo, leal e justo comigo. Mas Brutus disse que era ambicioso. 
E Brutus é um homem honrado.  
Ele trouxe muitos prisioneiros para Roma cujos resgates encheram os cofres públicos. Era nisto 
que César parecia ambicioso? Quando os pobres choravam, César chorava. A ambição devia 
ser de uma substância mais dura. Mas Brutus disse que era ambicioso. E Brutus é um homem 
honrado.  
Todos vocês viram que nas Lupercais (festa de fim de ano do antigo calendário romano), três 
vezes eu lhe ofereci a coroa real e três vezes ele recusou? Era isto a ambição? Mas Brutus disse 
que ele era ambicioso e sem dúvida alguma Brutus é um homem honrado.  
Eu falo não para desaprovar o que Brutus disse. Mas estou aqui para falar o que sei. Todos 
vocês o adoravam e não era sem motivo. Que motivo vos impede então de chorar por ele agora?» 
 
 
Discurso de Nelson Mandela  
            Nelson Mandela, Pretória, 10 de Maio de 1994, "Chegou o momento de construir". 
 
            Hoje, através da nossa presença aqui e das celebrações que têm lugar noutras partes do 
nosso país e do mundo, conferimos glória e esperança à liberdade recém-conquistada. 
Da experiência de um extraordinário desastre humano que durou demais, deve nascer uma 
sociedade da qual toda a humanidade se orgulhará. 
Os nossos comportamentos diários como sul-africanos comuns devem dar azo a uma realidade 
sul-africana que reforce a crença da humanidade na justiça, fortaleça a sua confiança na nobreza 
da alma humana e alente as nossas esperanças de uma vida gloriosa para todos. 
Devemos tudo isto a nós próprios e aos povos do mundo, hoje aqui tão bem representados. 
Sem a menor hesitação, digo aos meus compatriotas que cada um de nós está tão intimamente 
enraizado no solo deste belo país como estão as célebres jacarandás de Pretória e as mimosas 
do bushveld. 
De cada vez que tocamos no solo desta terra, experimentamos uma sensação de renovação 
pessoal. O clima da nação muda com as estações. 
Uma sensação de alegria e euforia comove-nos quando a erva se torna verde e as flores 
desabrocham. 
Esta união espiritual e física que partilhamos com esta pátria comum explica a profunda dor que 
trazíamos no nosso coração quando víamos o nosso país despedaçar-se num terrível conflito, 
quando o víamos desprezado, proscrito e isolado pelos povos do mundo, precisamente por se 
ter tornado a sede universal da perniciosa ideologia e prática do racismo e da opressão racial. 
Nós, o povo sul-africano, sentimo-nos realizados pelo facto de a humanidade nos ter de novo 
acolhido no seu seio; por nós, proscritos até há pouco tempo, termos recebido hoje o privilégio 
de acolhermos as nações do mundo no nosso próprio território. 
Agradecemos a todos os nossos distintos convidados internacionais por terem vindo tomar 
posse, juntamente com o nosso povo, daquilo que é, afinal, uma vitória comum pela justiça, pela 
paz e pela dignidade humana. 

                                                           
7 Discursos disponíveis em http://maioresdiscursos.blogspot.com.br/. Acesso em: 27/05/2017. 
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Acreditamos que continuarão a apoiar-nos à medida que enfrentarmos os desafios da construção 
da paz, da prosperidade, da democracia e da erradicação do sexismo e do racismo. 
Apreciamos sinceramente o papel desempenhado pelas massas do nosso povo e pelos líderes 
das suas organizações democráticas políticas, religiosas, femininas, de juventude, profissionais, 
tradicionais e outras para conseguir este desenlace. O meu segundo vice-presidente o distinto 
F.W. de Klerk, é um dos mais eminentes. 
Também gostaríamos de prestar homenagem às nossas forças de segurança, a todas as suas 
patentes, pelo destacado papel que desempenharam para garantir as nossas primeiras eleições 
democráticas e a transição para a democracia, protegendo-nos das forças sanguinárias que 
ainda se recusam a ver a luz. 
Chegou o momento de sarar as feridas. 
Chegou o momento de transpor os abismos que nos dividem. 
Chegou o momento de construir. 
Conseguimos finalmente a nossa emancipação política. Comprometemo-nos a libertar todo o 
nosso povo do continuado cativeiro da pobreza, das privações, do sofrimento, da discriminação 
sexual e de quaisquer outras. 
Conseguimos dar os últimos passos em direcção à liberdade em condições de paz relativa. 
Comprometemo-nos a construir uma paz completa, justa e duradoura. 
Triunfámos no nosso intento de implantar a esperança no coração de milhões de compatriotas. 
Assumimos o compromisso de construir uma sociedade na qual todos os sul-africanos, quer 
sejam negros ou brancos, possam caminhar de cabeça erguida, sem receios no coração, certos 
do seu inalienável direito a dignidade humana: uma nação arco-íris, em paz consigo própria e 
com o mundo. 
Como símbolo do seu compromisso de renovar o nosso país, o novo governo provisório de 
Unidade Nacional abordará, com maior urgência, a questão da amnistia para várias categorias 
de pessoas que se encontram actualmente a cumprir penas de prisão. 
Dedicamos o dia de hoje a todos os heróis e heroínas deste país e do resto do mundo que se 
sacrificaram de diversas formas e deram as suas vidas para que nós pudéssemos ser livres. 
Os seus sonhos tornaram-se realidade. A sua recompensa é a liberdade. 
Sinto-me simultaneamente humilde e elevado pela honra e privilégio que o povo da África do Sul 
me conferiu ao eleger-me primeiro Presidente de um governo unido, democrático, não racista e 
não sexista. 
Mesmo assim, temos consciência de que o caminho para a liberdade não é fácil. 
Sabemos muito bem que nenhum de nós pode ser bem-sucedido agindo sozinho. 
Por conseguinte, temos que agir em conjunto, como um povo unido, pela reconciliação nacional, 
pela construção da nação, pelo nascimento de um novo mundo. 
Que haja justiça para todos. 
Que haja paz para todos. 
Que haja trabalho, pão, água e sal para todos. 
Que cada um de nós saiba que o seu corpo, a sua mente e a sua alma foram libertados para se 
realizarem. 
Nunca, nunca e nunca mais voltará esta maravilhosa terra a experimentar a opressão de uns 
sobre os outros, nem a sofre a humilhação de ser a escória do mundo. 
Que reine a liberdade. 
O sol nunca se porá sobre um tão glorioso feito humano. 
Que Deus abençoe África! 
 
 
Discurso de Barack Obama  
Discurso de vitória de Barack Obama no dia 4 de novembro de 2008 no Parque Grande de 
Chicago, após ter vencido as eleições ao seu concorrente John McCain. 
 
"E aqui estamos nós, frente a frente com o cinismo e as dúvidas daqueles que nos dizem que 
não somos capazes, e a quem respondemos com o credo intemporal que representa o espírito 
de um povo: Sim, somos capazes." 
Se alguém ainda duvida que a América é o lugar onde todos os sonhos são possíveis, se ainda 
questiona se os sonhos dos nossos fundadores ainda estão vivos, se ainda questiona o poder 
da nossa democracia, teve esta noite a resposta. 
Foi a resposta dada pelas filas que se estendiam à volta das escolas, das igrejas em números 
que a nossa nação nunca viu antes, feitas de pessoas que esperaram três a quatro horas, muitas 
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pela primeira vez nas suas vidas, porque acreditavam que desta vez tinha de ser diferente, que 
as suas vozes podiam fazer a diferença. 
Foi a resposta dada por jovens e velhos, ricos e pobres, Democratas e Republicanos, negros, 
brancos, latinos, asiáticos, homossexuais, heterossexuais, deficientes, americanos que 
enviaram a mensagem ao mundo de que não somos somente um conjunto de indivíduos ou um 
conjunto de estados vermelhos ou azuis. 
Nós somos, e sempre seremos, os Estados Unidos da América. 
Foi a resposta que levou aqueles a quem foi dito durante tanto tempo para serem cínicos e 
receosos e duvidarem do que somos capazes de fazer e para colocar as mãos na arca da história 
e vergá-la mais uma vez em direcção à esperança num dia melhor. 
Levou muto tempo, mas esta noite, por causa do que fizemos hoje nesta eleição e neste 
momento decisivo, a mudança chegou à América. 
Há pouco tempo antes, no início da noite, recebi uma simpática chamada do senador McCain. 
O senador McCain  lutou muito durante esta campanha. E lutou ainda mais e durante mais tempo 
pelo país que ama. Ele fez sacrifícios pela América que a maior parte de nós não consegue 
sequer imaginar. Estamos bem pelo serviço que ele prestou, pela sua bravura e abnegação. 
Dou-lhe os parabéns. Também dou os parabéns à Governadora Palin por tudo o que conquistou. 
E fico na expectativa de trabalhar com eles para renovar as promessas feitas a esta nação nos 
meses que se aproximam. 
Quero agradecer ao meu companheiro nesta jornada, um homem que fez a campanha com todo 
o seu coração, e falou por homens e mulheres com quem cresceu nas ruas de Scranton e com 
quem partilhou o comboio de volta a casa no Delaware, o vice-presidente dos Estados Unidos, 
Joe Biden. 
E não estaria aqui esta noite sem o apoio incondicional da minha melhor amiga nos últimos 16 
anos, o pilar da nossa família, o amor da minha vida, a próxima primeira dama dos Estados 
Unidos, Michelle Obama. 
Sasha e Malia amo-vos mais do que podem imaginar. E conquistaram o cãozinho que vem 
connosco para a nova Casa Branca. 
E, apesar de já não estar entre nós, sei que a minha avó nos está a ver, com o resto da família 
que fez de mim  quem sou. Sinto a vossa falta. Sei que a minha dívida para com eles não é 
mensurável. 
À minha irmã, Maya, à minha irmã Alma, a todos os meus irmãos e irmãs, obrigado por todo o 
apoio que me deram. Estou-vos muito grato. 
E ao director da minha campanha, David Plouffe, o herói não celebrado desta campanha,  que 
construiu, acho eu,  a melhor campanha política na história dos Estados Unidos da América. 
Ao meu responsável pela estratégia, David Axelrod, que tem sido meu companheiro ao longo de 
todo o caminho. 
À melhor equipa de campanha alguma vez reunida na história política e que tornou tudo isto 
possível, estou eternamente grato pelo que sacrificaram para conseguir tudo isto. 
Mas, acima de tudo, nunca esquecerei que esta vitória vos pertence, na verdade, a todos  vós. 
É vossa. 
Não era o candidato mais provável para este cargo. Não começamos com muito dinheiro ou 
patrocínios. A nossa campanha não foi planeada nos corredores de Washington. Começou em 
Des Moines, nas salas de Concord, nas varandas de Charleston. Foi crescendo com o trabalho 
de homens e mulheres que contribuíram com o que tinham e que recorreram ás suas poupanças 
para dar 5, 10 ou 20 dólares. 
Ganhou força com  os mais novos que  rejeitaram o mito de geração apática, que deixaram as 
suas casa, famílias por  empregos  mal pagos e noites mal dormidas. 
Ganhou força com a geração já não tão jovem que se aventurou no frio e no calor para bater a 
portas de estranhos  e dos milhões de americanos que se voluntariaram e organizaram e 
provaram que passados mais de dois séculos um governo de pessoas, pelas pessoas e para as 
pessoas continua a existir na Terra. 
Isto é vitória. 
E sei que não fizeram isto somente para ganhar a eleição. E sei que não o fizeram por mim. 
Fizeram-nos porque perceberam a enorme tarefa que nos espera. Porque apesar de 
celebrarmos esta noite, sabemos que os desafios que o dia de amanhã nos trás são os maiores 
da nossa vida ? duas guerras, um planeta em perigo, a pior crise financeira num século. 
Apesar de estarmos aqui esta noite, sabemos que existem americanos no deserto do Iraque, nas 
montanhas do Afeganistão que arriscam as suas vidas por nós. 
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Há mães e pais que não conseguem adormecer e que ficam a pensar como pagar as hipotecas 
ou as contas do médico ou se conseguem poupar o suficiente para a educação dos filhos. 
Temos de rentabilizar a nossa energia, criar novos postos de trabalho, construir novas escolas e 
lidar com ameaças e reparar alianças. 
O caminho que nos espera é longo. A nossa subida difícil. Podemos não chegar lá num ano, ou 
mesmo num mandato. Mas, América, nunca tive tanta esperança como a que tenho hoje de que 
chegaremos lá. 
Prometo-vos, que como pessoas chegaremos lá. 
Teremos contrariedades e falsas partidas. Haverá muitos que não irão concordar com cada 
decisão que tome como presidente. E sabemos que o governo não é capaz de resolver todos os 
problemas. 
Mas serei sempre honesto convosco em relação aos  desafios que enfrentamos. Vou ouvir-vos, 
em especial quando discordarmos. E, acima de tudo, vou pedir-vos para que se juntem a mim 
no trabalho de reconstrução desta nação, da única forma que sempre foi feito na América nos 
últimos 221 anos – bloco a bloco, mão calosa em mão calosa. 
O que começou há 21 meses no inverno não pode terminar nesta noite de Outono. 
Não é esta vitória a mudança que pretendemos. É a única forma de começarmos a mudança. E 
isso não pode acontecer se voltarmos a ser como éramos. 
Não acontece sem vós, sem o novo espírito de serviço, o novo espírito de sacrifício. 
Vamos unir-nos num novo espírito de patriotismo, de responsabilidade, em que cada um de nós 
resolve participar e trabalhar mas e olhar não só por nós mesmo mas também pelos outros. 
Não nos esqueçamos que se a crise financeira nos ensinou alguma coisa foi de que não 
podemos ter uma Wall Street florescente enquanto que os outros sofrem. 
Neste país, levantamo-nos e caímos como uma nação só, como um povo.  Resistamos á 
tentação de voltar a cair no mesmo sectarismo, mesquinhez e imaturidade que envenenou a 
nossa política durante tanto tempo. 
Relembremos que foi um homem deste Estado que pela primeira vez carregou a bandeira do 
Partido Republicanos até à Casa Branca, um partido que teve por base a autoconfiança, a 
liberdade individual e a unidade nacional. 
Esses são os valores que todos partilhamos. E apesar do Partido Democrata ter conquistado 
uma grande vitória esta noite, fazemo-lo com a humildade e a determinação de sarar o que nos 
divide e que impediu o nosso progresso. 
Como Lincoln disse a uma nação muito mais dividida do que a nossa, não somos inimigos, mas 
sim amigos. Apesar da paixão nos levar a exageros, não deve quebrar os nossos laços 
afectuosos. 
E aqueles americanos cujo apoio ainda tenho de conquistar, posso não ter ganho o vosso voto 
esta noite, mas ouço a vossa voz. Preciso da vossa ajuda. E serei, também, o vosso presidente. 
E para todos os que têm os olhos postos em nós esta noite,  para além das nossas costas, dos 
parlamentos aos palácios, para aqueles que  se juntaram à volta de rádios nos cantos mais 
esquecidos do mundo, as nossas histórias são diferentes mas o nosso destino é partilhado, e 
uma  nova aurora se levanta na liderança americana. 
Para aqueles que querem destruir o mundo: nós vamos destruir-vos. Para os que querem paz e 
segurança: nós apoiamos-vos. E para aqueles que se interrogam sobre se a luz de liderança da 
América continua viva: esta noite provamos, mais uma vez, que a força da nossa nação não vem 
do nosso poder militar ou da escala da nossa riqueza, mas do enorme poder dos nossos ideais: 
democracia, liberdade, oportunidade e esperança. 
Essa é a verdadeira genialidade da América: a sua capacidade de mudança. A nossa união pode 
ser perfeita. O que conseguimos dá-nos ainda mais esperança em relação ao que podemos 
conseguir amanhã. 
Esta eleição tinha muitas estreias e muitas histórias que serão contadas ao longo de gerações. 
Mas uma que está na nossa mente hoje é sobre uma mulher que votou em Atlanta. Ele 
assemelha-se a muitos milhões que estiveram na fila para fazer ouvir a sua voz nesta eleição 
por uma razão: Ann Nixon Cooper tem 106 anos. 
Ela nasceu na geração da escravatura; num tempo em que não havia carros na estrada, aviões 
no céu; quando alguém como ela não podia votar por duas razões: porque era mulher e por 
causa da cor da sua ele. 
E, esta noite, penso em tudo o que viu no centenário de vida na América – o desespero e a 
esperança; a luta e progresso; as vezes que nos disseram que não eram capazes e aqueles que 
mantiveram a sua capacidade de dizer: Sim, somos capazes. 



 
 

68 
 

E este ano, nesta eleição, ele tocou com o dedo no ecrã e fez o seu voto, porque depois de 106 
anos na América, depois dos melhores tempos e dos mais obscuros, ela sabe que a América 
pode mudar. 
Sim, somos capazes. 
América, chegamos até aqui. Já vimos muito. Mas ainda há muito para fazer. Por isso, esta noite, 
perguntemos a nós mesmos: se as nossas crianças viverem para chegar ao próximo século; se 
as nossas filhas tiverem a sorte de viver tanto como Ann Nixon Cooper, que mudanças vão poder 
ver? Quer progressos teremos feito? 
Esta é a nossa oportunidade de responder a essa questão. Este é o nosso momento. 
Este é o nosso tempo, de voltar a dar trabalho à nossa gente, de abrir as portas da oportunidade 
aos nossos filhos; de restaurar a prosperidade e promover a paz; de reclamar o sonho americano 
e de reafirmas a verdade fundamental de que, no meio de muitos, somos um; que enquanto 
respiramos, mantemos a esperança. E aqui estamos nós, frente a frente com o cinismo e as 
dúvidas daqueles que nos dizem que não somos capazes, e a quem respondemos com o credo 
intemporal que representa o espírito de um povo: Sim, somos capazes. 
Obrigado. Deus vos abençoe. E que Deus abençoe os Estados Unidos da América. 
 
 
 
Discurso de Mahatma Gandhi  
Em 20 de Outubro de 1931, com 62 anos, Mahatma Gandhi decide gravar a sua voz para 
que desta forma este discurso ecoasse para sempre no tempo. 
 
"Há um poder misterioso indefinível que permeia tudo, sinto-o apesar de não o ver."  
Há um poder misterioso indefinível que permeia tudo, sinto-o apesar de não o ver. 
É esse poder invisível que se faz sentir e ainda desafia toda a prova, porque é tão diferente de 
tudo o que vejo através dos meus sentidos. Ele transcende os sentidos. 
Mas é possível questionar a existência de Deus até um certo ponto. 
Mesmo em assuntos comuns, sabemos que as pessoas não sabem quem as governa ou por 
quem e como são governadas e ainda assim sabem que há um poder que, certamente, vai 
regendo. 
Na minha viagem do ano passado em Mysore eu conheci muitos aldeões pobres e percebi que 
eles não sabiam quem governava Mysore. Eles simplesmente disseram que algum Deus 
governava. 
Se o conhecimento dessas pobres pessoas era tão limitado sobre os seus governantes, eu que 
sou infinitamente menor em relação a Deus, não me surpreendo se não perceber a presença de 
Deus - o Rei dos Reis. 
No entanto, eu sinto-me, como os aldeões pobres se sentiam sobre Mysore. Que não há ordem 
no universo, existe uma lei inalterável que rege tudo e todos os seres que existe ou vidas. 
Não é uma lei cega. Nenhuma lei cega pode governar a conduta do ser vivo. E graças às 
pesquisas maravilhosas de Sir JC Bose pode agora ser provado que até mesmo a matéria é a 
vida. 
Essa lei, que rege toda a vida é Deus. E a lei e o legislador são um. Eu não posso negar a lei ou 
o legislador, porque eu sei tão pouco sobre ela ou ele. Assim como minha negação ou a 
ignorância da existência de um poder terrestre de nada me vai valer, tal como a  minha negação 
de Deus e Sua lei não vai me libertar de sua operação. 
Mas a sua aceitação humilde faz com que a jornada da vida seja mais fácil, tal como a aceitação 
da lei terrena torna a vida mais fácil. 
Eu percebo vagamente, que enquanto tudo ao meu redor está sempre mudando, sempre 
morrendo, lá está - subjacente a toda a mudança - um poder vivo que é imutável, que mantém 
todos juntos, que cria, recria e se dissolve. 
Esse poder que dá vida em forma de espírito é Deus, e já que nada do que eu vejo apenas 
através dos sentidos pode ou vai persistir, só Ele é. 
E é esse poder benevolente ou malevolente? Eu vejo isso como puramente benevolente, pois 
posso ver que no meio da morte a vida persiste, no meio da mentira a verdade persiste, no meio 
das trevas a luz persiste. 
Assim entendo que Deus é vida, luz, verdade. Ele é amor. Ele é o Bem supremo. 
Mas Ele não é um Deus, que apenas satisfaz o intelecto, se é que ele o faz. 
Deus para ser Deus governa o coração e transforma-o. Ele deve expressar-se em cada pequeno 
acto do Seu devoto. 
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Isso só pode ser feito através de uma compreensão definitiva, mais real do que os cinco sentidos 
- que podem sempre produzir percepções. As percepções dos sentidos, podem ser - e muitas 
vezes são -  falsas e enganosas, por mais reais que possam parecer para nós. Quando há 
compreensão para além dos sentidos esta é infalível. 
Está provado, pela conduta e pelo carácter transformados daqueles que se sentiram a presença 
real de Deus dentro si. Tal testemunho encontra-se nas experiências de uma linha ininterrupta 
de profetas e sábios em todos os países. Rejeitar esta evidência é negar-se a si mesmo. 
Esta compreensão é precedida por uma fé inamovível. Aquele que é, em sua própria pessoa a 
prova viva da presença de Deus pode fazê-lo por uma fé viva. 
Uma vez que a própria fé não pode ser provada por indícios exteriores o caminho mais seguro é 
acreditar no governo moral do mundo e, portanto, na supremacia da lei moral , a lei da verdade 
e do amor. O exercício da fé vai ser o mais seguro, onde há uma clara determinação 
sumariamente a rejeitar tudo o que é contrário à verdade e amor. 
Confesso que não tenho nenhum argumento para convencer através da razão. A fé transcende 
a razão. Tudo o que eu posso aconselhar é a não tentar o impossível. 
 
 
 
Discurso de Martin Luther King  
Discurso realizado por Martin Luther King sobre as escadarias do Monumento Abraham Lincoln 
em Washington D.C..   "Que a liberdade ressoe!" 
 
Há cem anos, um grande americano, sob cuja sombra simbólica nos encontramos, assinava a 
Proclamação da Emancipação. Esse decreto fundamental foi como um raio de luz de esperança 
para milhões de escravos negros que tinham sido marcados a ferro nas chamas de uma 
vergonhosa injustiça. Veio como uma aurora feliz para terminar a longa noite do cativeiro. Mas, 
cem anos mais tarde, devemos enfrentar a realidade trágica de que o Negro ainda não é livre. 
Cem anos mais tarde, a vida do Negro é ainda lamentavelmente dilacerada pelas algemas da 
segregação e pelas correntes da discriminação. Cem anos mais tarde, o Negro continua a viver 
numa ilha isolada de pobreza, no meio de um vasto oceano de prosperidade material. Cem anos 
mais tarde, o Negro ainda definha nas margens da sociedade americana, estando exilado na sua 
própria terra. 
Por isso, encontramo-nos aqui hoje para dramaticamente mostrarmos esta extraordinária 
condição. Num certo sentido, viemos à capital do nosso país para descontar um cheque. Quando 
os arquitectos da nossa república escreveram as magníficas palavras da Constituição e da 
Declaração de independência, estavam a assinar uma promissória de que cada cidadão 
americano se tornaria herdeiro. 
Este documento era uma promessa de que todos os homens veriam garantidos os direitos 
inalienáveis à vida, à liberdade e à procura da felicidade. É óbvio que a América ainda hoje não 
pagou tal promissória no que concerne aos seus cidadãos de cor. Em vez de honrar este 
compromisso sagrado, a América deu ao Negro um cheque sem cobertura; um cheque que foi 
devolvido com a seguinte inscrição: "saldo insuficiente". Porém nós recusamo-nos a aceitar a 
ideia de que o banco da justiça esteja falido. Recusamo-nos a acreditar que não exista dinheiro 
suficiente nos grandes cofres de oportunidades deste país. 
Por isso viemos aqui cobrar este cheque - um cheque que nos dará quando o recebermos as 
riquezas da liberdade e a segurança da justiça. Também viemos a este lugar sagrado para 
lembrar à América da clara urgência do agora. Não é o momento de se dedicar à luxuria do 
adiamento, nem para se tomar a pílula tranquilizante do gradualismo. Agora é tempo de tornar 
reais as promessas da Democracia. Agora é o tempo de sairmos do vale escuro e desolado da 
segregação para o iluminado caminho da justiça racial. Agora é tempo de abrir as portas da 
oportunidade para todos os filhos de Deus. Agora é tempo para retirar o nosso país das areias 
movediças da injustiça racial para a rocha sólida da fraternidade. 
Seria fatal para a nação não levar a sério a urgência do momento e subestimar a determinação 
do Negro. Este sufocante verão do legítimo descontentamento do Negro não passará até que 
chegue o revigorante Outono da liberdade e igualdade. 1963 não é um fim, mas um começo. 
Aqueles que crêem que o Negro precisava só de desabafar, e que a partir de agora ficará 
sossegado, irão acordar sobressaltados se o País regressar à sua vida de sempre. Não haverá 
tranquilidade nem descanso na América até que o Negro tenha garantido todos os seus direitos 
de cidadania.  
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Os turbilhões da revolta continuarão a sacudir as fundações do nosso País até que desponte o 
luminoso dia da justiça. Existe algo, porém, que devo dizer ao meu povo que se encontra no 
caloroso limiar que conduz ao palácio da justiça. No percurso de ganharmos o nosso legítimo 
lugar não devemos ser culpados de actos errados. Não tentemos satisfazer a sede de liberdade 
bebendo da taça da amargura e do ódio.  
Temos de conduzir a nossa luta sempre no nível elevado da dignidade e disciplina. Não devemos 
deixar que o nosso protesto realizado de uma forma criativa degenere na violência física. 
Teremos de nos erguer uma e outra vez às alturas majestosas para enfrentar a força física com 
a força da consciência.  
Esta maravilhosa nova militancia que engolfou a comunidade negra não nos deve levar a 
desconfiar de todas as pessoas brancas, pois muitos dos nossos irmãos brancos, como é claro 
pela sua presença aqui, hoje, estão conscientes de que os seus destinos estão ligados ao nosso 
destino, e que sua liberdade está intrinsecamente ligada à nossa liberdade.  
Não podemos caminhar sozinhos. À medida que caminhamos, devemos assumir o compromisso 
de marcharmos em frente. Não podemos retroceder. Há quem pergunte aos defensores dos 
direitos civis: "Quando é que ficarão satisfeitos?" Não estaremos satisfeitos enquanto o Negro 
for vítima dos incontáveis horrores  da brutalidade policial. Não poderemos estar satisfeitos 
enquanto os nossos corpos, cansados das fadigas da viagem, não conseguirem ter acesso a um 
lugar de descanso nos motéis das estradas e nos hotéis das cidades. Não poderemos estar 
satisfeitos enquanto a mobilidade fundamental do Negro for passar de um gueto pequeno para 
um maior. Nunca poderemos estar satisfeitos enquanto um Negro no Mississipi não pode votar 
e um Negro em Nova Iorque achar que não há nada pelo qual valha a pena votar. Não, não, não 
estamos satisfeitos, e só ficaremos satisfeitos quando a justiça correr como a água e a rectidão 
como uma poderosa corrente. 
Sei muito bem que alguns de vocês chegaram aqui após muitas dificuldades e tribulações. 
Alguns de vocês saíram recentemente de pequenas celas de prisão. Alguns de vocês vieram de 
áreas onde a vossa procura da liberdade vos deixou marcas provocadas pelas tempestades da 
perseguição e sofrimentos provocados pelos ventos da brutalidade policial. Vocês são veteranos 
do sofrimento criativo. Continuem a trabalhar com a fé de que um sofrimento injusto é redentor. 
Voltem para o Mississipi, voltem para o Alabama, voltem para a Carolina do Sul, voltem para a 
Geórgia, voltem para a Luisiana, voltem para as bairros de lata e para os guetos das nossas 
modernas cidades, sabendo que, de alguma forma, esta situação pode e será alterada. Não nos 
embrenhemos  no vale do desespero. 
Digo-lhes, hoje, meus amigos, que apesar das dificuldades e frustrações do momento, ainda 
tenho um sonho. É um sonho profundamente enraizado no sonho americano. 
Tenho um sonho que um dia esta nação levantar-se-á e viverá o verdadeiro significado da sua 
crença: "Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens 
são criados iguais". 
Tenho um sonho que um dia nas montanhas rubras da Geórgia os filhos de antigos escravos e 
os filhos de antigos proprietários de escravos poderão sentar-se à mesa da fraternidade. 
Tenho um sonho que um dia o estado do Mississipi, um estado deserto, sufocado pelo calor da 
injustiça e da opressão, será transformado num oásis de liberdade e justiça. 
Tenho um sonho que meus quatro pequenos filhos viverão um dia numa nação onde não serão 
julgados pela cor da sua pele, mas pela qualidade do seu caractér. 
Tenho um sonho, hoje. 
Tenho um sonho que um dia o estado de Alabama, cujos lábios do governador actualmente  
pronunciam palavras de ... e recusa, seja transformado numa condição onde pequenos rapazes  
negros, e raparigas negras, possam dar-se as mãos com outros pequenos rapazes brancos, e 
raparigas brancas, caminhando juntos, lado a lado, como irmãos e irmãs. 
Tenho um sonho, hoje. 
Tenho um sonho que um dia todo os vales serão elevados, todas as montanhas e encostas serão  
niveladas, os lugares ásperos serão polidos, e os lugares tortuosos serão endireitados, e a glória 
do Senhor será revelada, e todos os seres a verão, conjuntamente. 
Esta é nossa esperança. Esta é a fé com a qual regresso ao Sul. Com esta fé seremos capazes 
de retirar da montanha do desespero uma pedra de esperança. Com esta fé poderemos 
transformar as dissonantes discórdias de nossa nação numa bonita e harmoniosa sinfonia de 
fraternidade. Com esta fé poderemos trabalhar juntos, rezar juntos, lutar juntos, ir para a prisão 
juntos, ficarmos juntos em posição de sentido pela liberdade, sabendo que um dia seremos livres. 
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Esse será o dia quando todos os filhos de Deus poderão cantar com um novo significado: "O 
meu país é teu, doce terra de liberdade, de ti eu canto. Terra onde morreram os meus pais, terra 
do orgulho dos peregrinos, que de cada localidade ressoe a liberdade". 
E se a América quiser ser uma grande nação isto tem que se tornar realidade. Que a liberdade 
ressoe então dos prodigiosos cabeços do Novo Hampshire. Que a liberdade ressoe das 
poderosas montanhas de Nova Iorque. Que a liberdade ressoe dos elevados Alleghenies da 
Pensilvania! 
Que a liberdade ressoe dos cumes cobertos de neve das montanhas Rochosas do Colorado! 
Que a liberdade ressoe dos picos curvos da Califórnia! 
Mas não só isso; que a liberdade ressoe da Montanha de Pedra da Geórgia! 
Que a liberdade ressoe da Montanha Lookout do Tennessee! 
Que a liberdade ressoe de cada Montanha e de cada pequena elevação do Mississipi. 
Que de cada localidade, a liberdade ressoe. 
Quando permitirmos que a liberdade ressoe, quando a deixarmos ressoar de cada vila e cada 
aldeia, de cada estado e de cada cidade, seremos capazes de apressar o dia em que todos os 
filhos de Deus, negros e brancos, judeus e gentios, protestantes e católicos, poderão dar-se as 
mãos e cantar as palavras da antiga canção negra: "Liberdade finalmente! Liberdade finalmente! 
Louvado seja Deus, Todo Poderoso, estamos livres, finalmente!" 
 
 
Discurso de Charles de Gaulle  
 Em Junho 18, 1940, em 19:00, a voz de de Gaulle era transmissão por todo o país. 
 
 "Aconteça o que acontecer, a chama da resistência francesa não deve extinguir-se..."  
Os chefes que há muitos anos se encontram à frente dos exércitos franceses formaram um 
governo. 
Este governo, alegando a derrota dos nossos exércitos, entrou em contacto com o inimigo para 
cessar o combate. 
É certo que fomos e estamos a ser esmagados ela força mecânica, terrestre e aérea do inimigo. 
Muito mais que o seu número, são os tanques, os aviões e a táctica dos Alemães que nos fazem 
recuar. Foram os tanques, os aviões e a táctica dos Alemães que surpreenderam os nossos 
chefes ao ponto de os levarem onde estão hoje. 
Mas estará dita a última palavra? Deverá a esperança desaparecer? Será a derrota definitiva? 
Não! 
Acreditem em mim, que vos falo com conhecimento de causa e vos digo que nada está perdido 
para a França. Os mesmos meios que nos venceram podem um dia dar-nos a vitória. 
Porque a França não está sozinha! Não está sozinha! Não está sozinha! Tem um vasto Império 
atrás de si. Pode formar um bloco com o Império Britânico, que domina o mar e continua a luta. 
Pode, tal como a Inglaterra, utilizar sem limites e imensa indústria dos Estados Unidos. 
Esta guerra não se limita ao território infeliz do nosso país. Esta guerra não é definida pela 
batalha de França. Esta guerra é uma guerra mundial. Todas as falhas, todos os atrasos e todos 
os sofrimentos não impedem que existam, no universo, todos os meios necessários para um dia 
esmagar os nossos inimigos. Esmagados hoje pela força mecânica, poderemos vencer no futuro 
com uma força mecânica superior. É aí que reside o destino do mundo. 
Eu, General de Gaulle, actualmente em Londres, convido os oficiais e soldados franceses que 
se encontram ou se venham a encontrar em território britânico, com ou sem as suas armas, 
convido os engenheiros e os operários especializados das industrias de armamento que se 
encontram ou venham a encontrar em território britânico, a entrarem em contacto comigo. 
Aconteça o que acontecer, a chama da resistência francesa não deve extinguir-se e não se 
extinguirá. 
Amanhã, tal como hoje, falarei na Rádio de Londres. 
 
 
 
Discurso de Winston Churchill  
Primeiro discurso de Winston Churchill na Câmara dos Comuns enquanto primeiro-
ministro britânico, em que apresentou uma Moção de Confiança ao Governo que ia dirigir. 
"Sangue, sofrimento lágrimas e suor"  
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Na última sexta-feira à noite recebi de Sua Majestade o encargo de constituir novo Governo. Era 
evidente desejo do Parlamento e da Nação que este Governo tivesse a mais ampla base possível 
e que incluísse todos os Partidos.  
Fiz já a parte mais importante desse trabalho.  
Formei um gabinete de guerra com cinco membros, que representam, com a Oposição 
Trabalhista, e os Liberais, a unidade nacional. Era necessário que tudo isto se fizesse num só 
dia, dada a extrema urgência e gravidade dos acontecimentos. Outros cargos importantes foram 
providos ontem e apresentarei esta noite ao Rei uma nova lista. Conto concluir amanhã a 
nomeação dos principais ministros.   
A escolha dos restantes ministros normalmente leva um pouco mais de tempo, mas espero que, 
quando o Parlamento voltar a reunir-se, essa parte da minha tarefa esteja terminada e a 
constituição do Governo se encontre completa sob todos os pontos de vista. Entendi ser de 
interesse público propor que a Câmara fosse convocada para hoje. No final da sessão de hoje, 
propor-se-á o adiamento dos trabalhos até terça-feira, 21 do corrente, tomando-se as 
disposições adequadas para que a convocação se faça antes disso, se necessário for. As 
questões a discutir serão notificadas aos Srs. deputados o mais cedo possível.   
Convido agora a Câmara, pela moção apresentada em meu nome, a registar a sua aprovação 
das medidas tomadas e a afirmar a sua confiança no novo Governo.  
A resolução: 
Esta Câmara saúda a formação de um governo que representa a vontade única e inflexível da 
Nação de prosseguir a Guerra com a Alemanha até uma conclusão vitoriosa. 
Formar um Governo de tão vastas e complexas proporções é, já por si, um sério 
empreendimento, mas devo recordar ainda que estamos na fase preliminar duma das maiores 
batalhas da história, que fazemos frente ao inimigo em muitos pontos - na Noruega e na Holanda 
-, e que temos de estar preparados no Mediterrâneo, que a batalha aérea contínua e que temos 
de proceder nesta ilha a grande número de preparativos.   
Neste momento de crise, espero que me seja perdoado não falar hoje mais extensamente à 
Câmara. Confio em que os meus amigos, colegas e antigos colegas que são afectados pela 
reconstrução política se mostrem indulgentes para com a falta de cerimonial com que foi 
necessário actuar. Direi à Câmara o mesmo, que disse aos que entraram para este Governo: Só 
tenho para oferecer sangue, sofrimento, lágrimas e suor. Temos perante nós uma dura provação. 
Temos perante nós muitos e longos meses de luta e sofrimento.   
Perguntam-me qual é a nossa política? Dir-lhes-ei; fazer a guerra no mar, na terra e no ar, com 
todo o nosso poder e com todas as forças que Deus possa dar-nos; fazer guerra a uma 
monstruosa tirania, que não tem precedente no sombrio e lamentável catálogo dos crimes 
humanos. -; essa a nossa política.   
Perguntam-me qual é o nosso objectivo? Posso responder com uma só palavra: Vitória – vitória 
a todo o custo, vitória a despeito de todo o terror, vitória por mais longo e difícil que possa ser o 
caminho que a ela nos conduz; porque sem a vitória não sobreviveremos.  
Compreendam bem: não sobreviverá o Império Britânico, não sobreviverá tudo o que o Império 
Britânico representa, não sobreviverá esse impulso que através  dos tempos tem conduzido o 
homem para mais altos destinos.  
Mas assumo a minha tarefa com entusiasmo e fé. Tenho a certeza de que a nossa causa não 
pode perecer entre os homens. Neste momento, sinto-me com direito a reclamar o auxílio de 
todos, e digo Unamos as nossas forças e caminhemos juntos. 
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I HAVE A DREAM (Martin Luther King) 

 

I am happy to join with you today in what will go down in history 
as the greatest demonstration for freedom in the history of our 
nation. 

Five score years ago, a great American, in whose symbolic 
shadow we stand today, signed the Emancipation Proclamation. 
This momentous decree came as a great beacon light of hope to 
millions of Negro slaves who had been seared in the flames of 
withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long 
night of their captivity. 

But one hundred years later, the Negro still is not free. One 
hundred years later, the life of the Negro is still sadly crippled by 
the manacles of segregation and the chains of discrimination. 
One hundred years later, the Negro lives on a lonely island of 
poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. One 
hundred years later, the Negro is still languished in the corners 
of American society and finds himself an exile in his own land. 
And so we've come here today to dramatize a shameful 
condition. 

In a sense we've come to our nation's capital to cash a check. 
When the architects of our republic wrote the magnificent words 
of the Constitution and the Declaration of Independence, they 
were signing a promissory note to which every American was to 
fall heir. This note was a promise that all men, yes, black men as 
well as white men, would be guaranteed the "unalienable Rights" 
of "Life, Liberty and the pursuit of Happiness." It is obvious today 
that America has defaulted on this promissory note, insofar as 
her citizens of color are concerned. Instead of honoring this 
sacred obligation, America has given the Negro people a bad 
check, a check which has come back marked "insufficient funds." 

But we refuse to believe that the bank of justice is bankrupt. We 
refuse to believe that there are insufficient funds in the great 
vaults of opportunity of this nation. And so, we've come to cash 
this check, a check that will give us upon demand the riches of 
freedom and the security of justice. 

We have also come to this hallowed spot to remind America of 
the fierce urgency of Now. This is no time to engage in the luxury 
of cooling off or to take the tranquilizing drug of gradualism. Now 
is the time to make real the promises of democracy. Now is the 
time to rise from the dark and desolate valley of segregation to 
the sunlit path of racial justice. Now is the time to lift our nation 
from the quicksands of racial injustice to the solid rock of 
brotherhood. Now is the time to make justice a reality for all of 
God's children. 
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It would be fatal for the nation to overlook the urgency of the 
moment. This sweltering summer of the Negro's legitimate 
discontent will not pass until there is an invigorating autumn of 
freedom and equality. Nineteen sixty-three is not an end, but a 
beginning. And those who hope that the Negro needed to blow 
off steam and will now be content will have a rude awakening if 
the nation returns to business as usual. And there will be neither 
rest nor tranquility in America until the Negro is granted his 
citizenship rights. The whirlwinds of revolt will continue to shake 
the foundations of our nation until the bright day of justice 
emerges. 

But there is something that I must say to my people, who stand 
on the warm threshold which leads into the palace of justice: In 
the process of gaining our rightful place, we must not be guilty of 
wrongful deeds. Let us not seek to satisfy our thirst for freedom 
by drinking from the cup of bitterness and hatred. We must 
forever conduct our struggle on the high plane of dignity and 
discipline. We must not allow our creative protest to degenerate 
into physical violence. Again and again, we must rise to the 
majestic heights of meeting physical force with soul force. 

The marvelous new militancy which has engulfed the Negro 
community must not lead us to a distrust of all white people, for 
many of our white brothers, as evidenced by their presence here 
today, have come to realize that their destiny is tied up with our 
destiny. And they have come to realize that their freedom is 
inextricably bound to our freedom.  

We cannot walk alone. 

And as we walk, we must make the pledge that we shall always 
march ahead. 

We cannot turn back. 

There are those who are asking the devotees of civil rights, 
"When will you be satisfied?" We can never be satisfied as long 
as the Negro is the victim of the unspeakable horrors of police 
brutality. We can never be satisfied as long as our bodies, heavy 
with the fatigue of travel, cannot gain lodging in the motels of the 
highways and the hotels of the cities. *We cannot be satisfied as 
long as the negro's basic mobility is from a smaller ghetto to a 
larger one. We can never be satisfied as long as our children are 
stripped of their self-hood and robbed of their dignity by signs 
stating: "For Whites Only."* We cannot be satisfied as long as a 
Negro in Mississippi cannot vote and a Negro in New York 
believes he has nothing for which to vote. No, no, we are not 
satisfied, and we will not be satisfied until "justice rolls down like 
waters, and righteousness like a mighty stream." 

I am not unmindful that some of you have come here out of great 
trials and tribulations. Some of you have come fresh from narrow 
jail cells. And some of you have come from areas where your 
quest -- quest for freedom left you battered by the storms of 
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persecution and staggered by the winds of police brutality. You 
have been the veterans of creative suffering. Continue to work 
with the faith that unearned suffering is redemptive. Go back to 
Mississippi, go back to Alabama, go back to South Carolina, go 
back to Georgia, go back to Louisiana, go back to the slums and 
ghettos of our northern cities, knowing that somehow this 
situation can and will be changed.  

Let us not wallow in the valley of despair, I say to you today, my 
friends. 

And so even though we face the difficulties of today and 
tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the 
American dream. 

I have a dream that one day this nation will rise up and live out 
the true meaning of its creed: "We hold these truths to be self-
evident, that all men are created equal." 

I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons 
of former slaves and the sons of former slave owners will be able 
to sit down together at the table of brotherhood. 

I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state 
sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of 
oppression, will be transformed into an oasis of freedom and 
justice. 

I have a dream that my four little children will one day live in a 
nation where they will not be judged by the color of their skin but 
by the content of their character.  

I have a dream today! 

I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious 
racists, with its governor having his lips dripping with the words 
of "interposition" and "nullification" -- one day right there in 
Alabama little black boys and black girls will be able to join hands 
with little white boys and white girls as sisters and brothers. 

I have a dream today! 

I have a dream that one day every valley shall be exalted, and 
every hill and mountain shall be made low, the rough places will 
be made plain, and the crooked places will be made straight; 
"and the glory of the Lord shall be revealed and all flesh shall see 
it together."2 

This is our hope, and this is the faith that I go back to the South 
with. 

With this faith, we will be able to hew out of the mountain of 
despair a stone of hope. With this faith, we will be able to 
transform the jangling discords of our nation into a beautiful 
symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work 
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together, to pray together, to struggle together, to go to jail 
together, to stand up for freedom together, knowing that we will 
be free one day. 

And this will be the day -- this will be the day when all of God's 
children will be able to sing with new meaning: 

My country 'tis of thee, sweet land of liberty, of thee I sing.  

Land where my fathers died, land of the Pilgrim's pride,  

From every mountainside, let freedom ring!  

And if America is to be a great nation, this must become true. 

And so let freedom ring from the prodigious hilltops of New 
Hampshire. 

Let freedom ring from the mighty mountains of New York. 

Let freedom ring from the heightening Alleghenies of 
Pennsylvania.  

Let freedom ring from the snow-capped Rockies of Colorado. 

Let freedom ring from the curvaceous slopes of California. 

But not only that: 

Let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. 

Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. 

Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi. 

From every mountainside, let freedom ring. 

And when this happens, and when we allow freedom ring, when 
we let it ring from every village and every hamlet, from every state 
and every city, we will be able to speed up that day when all of 
God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, 
Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in 
the words of the old Negro spiritual: 

Free at last! Free at last! 

Thank God Almighty, we are free at last!8 

                                                           
8 http://www.americanrhetoric.com/speeches/mlkihaveadream.htm (acessado em 12/12/2016) 
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EU TENHO UM SONHO - APRESENTAÇÃO 

 

Dorothy I. Height 

Em 1939, quando Marian Anderson foi impedida de apresentar 
um concerto no Constitution Hall, em Washington, D.C., a 
afronta repercutiu em todo o mundo. A primeira-dama Eleanor 
Roosevelt interveio até que se tomaram providências para que 
Marian cantasse no Lincoln Memorial. 

No Domingo de Páscoa, de pé na escadaria do monumento, as 
primeiras palavras de Marian Anderson foram: “O meu país eu 
canto.” O estrondo dos aplausos irrompeu da multidão. Eu 
julgava que jamais testemunharia outro momento tão grandioso 
de despertar da consciência coletiva da América. Mas estava 
errada. Vinte e quatro anos depois, Martin Luther King, de pé na 
mesma escadaria, recitaria versos da primeira estrofe do mesmo 
hino: “Nas encostas de todas as montanhas, que a liberdade 
ressoe.” Foi um sermão fascinante que tocou a consciência da 
América, garantindo o seu lugar entre os mais famosos 
discursos da história da humanidade. 

Durante os preparativos para a marcha, muito se discutiu sobre 
os nomes dos oradores e a ordem em que se apresentariam. 
Grupos feministas queriam que uma mulher fosse incluída entre 
os oradores. Jovens ativistas, principalmente do Comitê 
Coordenador Estudantil da Não-Violência, também exigiam um 
representante. A reivindicação das mulheres foi rechaçada com 
o argumento de que já estavam representadas pelos sindicatos, 
pelos grupos religiosos e pelas entidades do movimento por 
direitos civis, ali presentes. Como se confirmaria, a única voz 
feminina ouvida durante a manifestação seria a da grandiosa 
cantora gospel Mahalia Jackson. 

Ao contrário das mulheres, o SNCC insistiu em suas 
reivindicações e o seu representante foi chamado para 
discursar. Apesar das intensas negociações, havia um 
sentimento de unidade, repleto de justa indignação, que se devia 
ao fato de a segregação racial e o racismo persistirem na 
sociedade americana. 

É natural que muitos acreditem que Luther King tenha iniciado a 
marcha em Washington. 

Na realidade, a idéia foi de A. Philip Randolph, o notável líder 
sindical, cuja ameaça de fazer uma marcha semelhante muitos 
anos antes levara o presidente Franklin D. Roosevelt a assinar 
a Lei 8.802, em 1941, que instituíra a Comissão de Política 
Empregatícia Justa. Em 1963, o país perdera as esperanças; e 
as condições, ao invés de melhorarem, pioraram. A. Philip 
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Randolph considerou que era o momento ideal para convocar 
uma marcha que não poderia ser contestada. Duzentas e 
cinqüenta mil pessoas atenderam à convocação. De todos os 
estilos, de todas as raças, de todas as classes, de todos os 
credos – na realidade, vinham de todo o mundo. Aos milhares, 
os ônibus convergiam à capital. 

Antes da marcha, houve muita preocupação com potenciais 
distúrbios, derramamento de sangue e confrontos violentos. O 
presidente Kennedy permaneceu à margem de tudo isso. Ele 
não se reuniria com os líderes da marcha. Roy Wilkins, da 
NAACP, presidia a Liderança Unida pelos Direitos Civis, que 
organizara um encontro com o chefe de polícia do distrito de 
Columbia. Wilkins o encorajara a abandonar qualquer plano de 
utilizar a polícia montada, sabendo que esta seria percebida 
como ameaçadora pelos participantes da manifestação. 

Para aplacar todos os temores sobre o ânimo da multidão, que 
marcharia num dia quente de verão, Wilkins perguntou: “O que 
diremos às pessoas antes de saírem de casa?” Uma explosão 
de risadas e um suspiro de alívio saudaram a resposta do 
policial: “Diga-lhes para não colocarem maionese nos 
sanduíches.” 

No dia da marcha, havia tanta gente, do espelho-d’água à base 
do Lincoln Memorial, que era impossível avistar o gramado. As 
pessoas se comprimiam no espaço exíguo, desejosas de ouvir 
cada palavra e ver cada orador. Chegada a hora do último 
discurso, Randolph, com sua voz profunda e eloqüente, 
anunciou com um trejeito: “Martin Luther King!” 

Luther King abandonou as suas anotações e falou de cor. Em 
retrospectiva, percebe-se como foi brilhante a decisão de 
colocá-lo como último orador, pois ninguém poderia ter falado 
após as comoventes e apaixonadas palavras de Luther King. 
Nós o ouvimos como se ele se dirigisse a cada um de nós 
individualmente. Estou certa de que os aplausos e os gritos de 
encorajamento que saudavam as suas palavras podiam ser 
ouvidos por quilômetros. Foi uma experiência profundamente 
espiritual. 

Quando jovem, integrei o Movimento Unido da Juventude Cristã, 
criado para orientar o otimismo dos jovens cristãos na 
construção de um novo mundo. Quando Luther King terminou o 
seu discurso, contemplei a multidão e senti que, finalmente, 
todos nós estávamos unidos na criação de uma nova sociedade. 
Ele fizera mais do que um discurso. Ele fizera um desafio ao 
mundo. Fora como se ele entrasse no coração e na alma das 
pessoas de todas as partes e tocasse os seus anseios mais 
profundos por um destino compartilhado, um propósito comum, 
um sentido de missão. Ele nos fizera ver como triunfaríamos, 
“negros e brancos juntos”. 

A sua mensagem salientou as graves deficiências do país – “A 
América entregou à população negra um cheque ruim, um 
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cheque que voltou com o carimbo de ‘sem fundos’” –, no entanto 
ele não soava pessimista. Ele falou com os olhos voltados para 
o futuro. O seu comprometimento com o amor e com a paz por 
meio da justiça era evidente. 

Pelos dias, semanas e anos que se seguiram, a força de suas 
palavras atingia mais e mais pessoas à medida que as estações 
de rádio e televisão por todo o país transmitiam o seu discurso 
em todas as oportunidades. 

É uma bênção que, com os esforços de Coretta Scott King, a 
essência da mensagem de Martin Luther King tenha se 
institucionalizado. Todo feriado em homenagem a ele, quando o 
discurso é transmitido, recitado ou citado, é um momento para 
lembrarmos que ele tinha um sonho, mas que não foi 
assassinado por sonhar – mas por ousar desafiar o sistema. O 
discurso tem a força da alma, do amor e do compromisso com a 
não-violência, eternamente relevante à experiência humana. 

Dorothy I. Height foi presidente do Conselho Nacional da Mulher 
Negra de 1957 a 1998, e foi uma das poucas mulheres que 
lideraram organizações durante o Movimento por Direitos Civis. 
Height recebeu a prestigiosa Medalha Spingarn da NAACP, em 
1993, e, no ano seguinte, foi agraciada com a Medalha 
Presidencial da Liberdade.” 


