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SUJEITO E MEMÓRIA EM “I HAVE A DREAM”, DE MARTIN LUTHER KING 

 

Iuri Silva Eziquiel1 

 

Resumo: A proposta deste artigo é focar na análise do discurso de “I Have a Dream”, de 

Martin Luther King, considerando para a análise as noções teóricas de sujeito, memória e 

interdiscurso. Com tal proposta, pretendemos levantar uma discussão sobre justiça social e 

racismo a partir da análise dos enunciados eleitos para o estudo, pertencentes ao 

pronunciamento de King, mostrando como se estabelecem as relações interdiscursivas 

presentes entre o referido pronunciamento e “O Discurso de Gettysburg”, pronunciado por 

Abraham Lincoln. Entendemos que os sujeitos enunciadores dialogam, bem como os desejos 

e inconscientes destes sujeitos sociais, políticos e religiosos que são construídos em 

determinadas situações históricas: seus dizeres provocam sentidos e retomam uma memória 

que a história nos deixou de herança, o desejo de igualdade entre os homens. No caso deste 

pronunciamento “I Have a Dream” é a história de que houve uma época em que negros e 

brancos eram classificados como diferentes, que ecoa no presente.  

Palavras-chave: Sujeito. Memória. I have a dream. 

 

1 Introdução 

Na presente pesquisa intitulada “Sujeito e memória em ‘I Have a Dream’, de Martin 

Luther King”, pretendemos analisar, com base nos conceitos teóricos advindos da Análise do 

Discurso de corrente francesa, sobre sujeito e memória, as interdiscursividades recorrentes no 

pronunciamento (tomado aqui como enunciado) de Martin Luther King, “I Have a Dream” 

(“Eu tenho um sonho”; tradução nossa). “I Have a Dream” foi um discurso (e aqui, discurso 

tem a conotação de “fala”) pronunciado por Martin Luther King em 1963 nas escadarias do 

Lincoln Memorial, na capital Washington, nos EUA. Luther King foi um importante pastor 

evangélico e político estadunidense que lutou em busca da igualdade dos direitos sociais para 

negros e mulheres, combatendo o preconceito social e o racismo. Martin Luther King 

defendeu a luta pacífica, baseada no amor ao próximo para a construção de um mundo 

melhor, com igualdade nos direitos sociais e econômicos entre os povos.  

 Apesar da emancipação dos escravos negros ter sido assinada cem anos antes daquela 

ocasião, em primeiro de janeiro de 1863 pelo então presidente do país Abraham Lincoln, os 

negros continuavam sendo escravizados, isolados numa ilha de pobreza em meio a um vasto 

oceano de prosperidade material. Para Luther King, a Declaração da Independência americana 
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significou para os negros um cheque sem fundos, que eles não puderam descontar, “tinham” 

os direitos concedidos a eles, mas estes direitos não eram garantidos, porém, ele não era 

pessimista ao afirmar: “recusamos a acreditar que o banco da justiça é falível”2 (LUTHER 

KING,1963; tradução nossa), pois para ele os negros não eram “ninguém”, viviam sem ter 

como recorrer por aquilo que eles necessitavam, como por exemplo atendimento hospitalar, 

viviam doentes pelos cantos, já que os negros não tinham os direitos dos brancos. Diante 

deste enunciado retirado do pronunciamento, podemos observar que Martin Luther King, não 

se deixaria vencer tão fácil, ao menos que os negros pudessem ter igualdade perante os 

brancos, o que era pra ele crucial para a existência de uma sociedade igualitária.   

Para fundamentar o presente artigo, trabalharemos com autores e comentadores 

importantes na área de Análise do Discurso, tais como: Orlandi (1999); Pêcheux (1999); 

Achard (1999), e outros que nos darão suporte teórico para o desenvolvimento deste estudo.  

Nesse sentido, temos como objetivo geral da pesquisa a análise do pronunciamento “I 

Have a Dream”, do reverendo Luther King e, como objetivos específicos, intencionamos: i) 

analisar os interdiscursos que emergem através da memória discursiva presente no referido 

pronunciamento, que marcam a sociedade negra estadunidense; ii) valorizar a noção de sujeito  

sócio-histórico-ideológico na interpretação e análise de “I Have a Dream”; iii) analisar os 

efeitos de sentidos que emergem de “I Have a Dream”, de Luther King.   

Diante dos objetivos apresentados acima, pretendemos analisar o sujeito que se 

constrói por traz do pronunciamento de Luther King, e a memória na qual ele carrega por si, 

pois sabemos que cada memória tem consigo o já dito e o não dito que observaremos a partir 

da análise do pronunciamento de Martin Luther King. 

A escolha do tema justifica-se por se tratar de assuntos que provocam grandes 

discussões na sociedade em geral, por tratar de um tema tão importante que é o preconceito 

racial e social contra pessoas negras, principalmente quando se trata de pessoas de classes 

social baixa.  

O pronunciamento “I Have a Dream” nos mostra claramente o tamanho problema que 

os negros sofriam naquela época, quando na verdade já havia sido assinada a lei Áurea que 

garantia a libertação dos escravos, mas que não passava de um pedaço de papel assinado que 

para os negros não significava nada, visto que não tinham a garantia dos direitos quando se 

fazia necessário, e Luther King vem justamente cobrar esse direito, porque o seu sonho é ver 

                                                           
2  No original: Refuse to believe that the bank of justice is bankrupt. 



3 

 

toda a nação estadunidense livre, onde negros e brancos tivessem os mesmo direitos 

garantidos e fossem julgados pelo caráter e não pela cor negra ou branca.  

Hoje ainda percebemos na sociedade o preconceito contra negros, homossexuais, 

pessoas de classe social baixa entre vários outros tipos de preconceito, mas que já não é mais 

um problema tão grande como era naquela época. Na atualidade, percebemos o sistema de 

cotas para a entrada de negros nas universidades públicas, para estudantes de classe baixa que 

sempre usaram serviço público de ensino, como também serviços de saúde e outros tipos de 

serviços públicos de modo geral. A partir disso, percebemos que com o passar do tempo 

melhorias vêm acontecendo, pois há séculos atrás negros e mulheres não tinham o direito nem 

de exercer a cidadania, por exemplo, através do direito de voto.   

Entendemos que o artigo, produto final do TCC (trabalho de conclusão de curso), deva 

ser colaborativo para o ensino de texto e de discurso, em especial para a área de Análise do 

Discurso de linha francesa, uma vez que oferece uma abordagem metodológica que contempla 

o trabalho de descrição, interpretação e análises de textos, nesse caso, o estudo do 

pronunciamento “I Have a Dream”. Assim sendo, esperamos que o artigo seja um 

instrumento de trabalho em salas de aula para que outros alunos possam ter um suporte 

teórico e metodológico de como se constrói um trabalho na análise de discursos orais ou 

escritos e como se faz  análises de pronunciamentos 

  

2 Sobre sujeito, memória e interdiscursividade em “I Have a Dream”, de Martin Luter 

King 
 

A Análise do Discurso de linha Francesa nasceu em 1969 com os estudos de Michel 

Pêcheux acerca da teoria do discurso. Partindo da definição da palavra “discurso” é 

importante salientar que discurso tem a ideia de curso, de movimento, ou seja, a análise do 

discurso tem como objeto de estudo, segundo Orlandi (1999 p. 17), “a língua em movimento, 

funcionando para a produção de sentidos”. De acordo com esta definição, percebemos que a 

análise do discurso, estuda a língua em movimento, permitindo estudar frases, textos, escritos 

ou orais”.  

Segundo Orlandi (1999): 

o estudo do objeto da Análise de Discurso, como já mencionando acima, o discurso, 

a língua, já se apresentara de forma não sistemática em diferentes épocas e segundo 

diferentes sentidos, sem considerar os estudos retóricos da Antigüidade, cita estudos 

de textos realizados por M. Bréal, no século XIX. No século XX, aponta os estudos 

dos formalistas russos, nos anos 20 e 30, como prenunciadores de uma análise 

diferente da tradicional na época, a análise de conteúdo, uma vez que já se 
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perguntavam como o texto significa (da mesma forma que a Análise do Discurso) 

em vez de perguntarem o quê significa (ORLANDI, 1999, p. 17). 

 

Brandão (1986), que concorda com esta colocação de Orlandi, sugere, ainda,  

 
que esta abertura em direção ao discurso não chegou às últimas conseqüências, que 

neste caso, seria uma análise do texto, segundo a abordagem da Análise do Discurso, 

porque os estruturalistas limitaram-se a estudar a estrutura do texto nele mesmo e 

por ele mesmo, desconsiderando, portanto, sua exterioridade (BRANDÃO, 1986, 

p.15).  

 

 A AD constituiu-se como disciplina, segundo Brandão (1986), nos anos 50 que foi a 

época decisiva para a Análise do Discurso tendo inúmeros autores que contribuem com 

perspectivas teóricas para estudos realizados na área, como por exemplo, os estudos de 

Jakobson, Benveniste, Eni Orlandi entre outros vários, e claro, não podemos deixar de citar o 

nome mais importante da análise do discurso que é Michel Pêcheux considerado o pai da AD.  

A presente pesquisa tem como tema pensar as noções de sujeito e de memória em “I 

Have a Dream”, de Martin Luther King, um pronunciamento realizado pelo ativista político 

estadunidense em 1963 nas escadarias do Lincoln Memorial, na capital Washington dos EUA.  

 De acordo com Orlandi (1999), discorrendo sobre o conceito de sujeito, a autora 

afirma que:  

a noção de sujeito coincide consigo mesmo. Atravessado pela linguagem e pela 

história, sob o modo imaginário, o sujeito só tem acesso a parte do que diz. Ele é 

materialmente dividido desde a sua constituição: ele é sujeito de e é sujeito à. Ele é 

sujeito à língua e à história, pois para se constituir, para produzir sentidos ele é 

afetado por elas (ORLANDI, 1999, p.48-49). 

Podemos observar então que sem história não há sujeito tendo em vista que, o sujeito 

sem caminhar ao lado da história e da língua não se constitui como sujeito, pois assim ele não 

produz sentidos, enunciados sejam eles orais ou escritos, e certamente não provocará  de 

forma alguma sentidos. Para M. Foucault (1969) citado por Orlandi (1999), na livro “Análise 

de Discurso: princípios e procedimento”, “o sujeito é pensado como ‘posição’ entre outras e 

não é uma forma de subjetividade, mas um ‘lugar’ que ocupa para ser sujeito do que diz”. 

Pensando a respeito da definição de Foucault, entendemos que o sujeito não tem acesso direto 

às exterioridades denominadas pela análise do discurso pecheutiana como ‘interdiscursos’, 

sendo que o sujeito é também constituído pelos interdiscursos, que são por sua vez 

constituídos de memórias e que com o sujeito se relacionam. O pronunciamento de King, por 

exemplo, é atravessado por interdiscursos carregados de memória de outros discursos: por 

exemplo, quando observamos o movimento da memória nos dizeres de King impregnados dos 

dizeres do Presidente Abraham Lincoln que assina a revolução Americana de 1977, “um 
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governo do povo, pelo povo e para o povo, consagrado ao princípio de que todos os homens 

nascem iguais”3 que firmava a igualdade entre populações negras e brancas estadunidenses, 

tendo então a relação interdiscursiva com o pronunciamento “I Have a Dream” corpus da 

presente pesquisa. King enquanto sujeito discursivo constitui-se como sujeito histórico-social-

ideológico que se constitui a partir do outro e revela, em seus dizeres, as memórias no e pelo 

interdiscurso. Foi através do pronunciamento de Lincoln que suas palavras ecoam quando 

pronunciou em Washington a favor dos negros, portanto, percebemos que King caminhou ao 

lado da história e da memória. Por meio disso, percebemos o interdiscurso ou seja, um 

entrecruzamento entre os dois pronunciamentos “I Have a Dream”, de King e “O Discurso de 

Gettysburg”, de Abraham Lincoln”, que trouxeram consigo, uma história e uma memória a 

qual conceituaremos mais adiante. 

 Sob essa perspectiva, Orlandi (1999, p.45) observa que “da mesma maneira a língua 

também não é transparente nem o mundo diretamente apreensível quando se trata da 

significação, pois o vivido dos sujeitos é informado, constituído pela estrutura ideológica”.  

Conforme citado acima, as palavras do sujeito só vão fazer sentido porque elas já 

foram ditas e talvez “esquecidas” como, por exemplo, o pronunciamento de King, e a relação 

interdiscursiva com o pronunciamento de Lincoln. 

 Tendo em vista que: 

  o sujeito enuncia como se as suas palavras fossem a prova fiel do seu pensamento, 

esquecendo-se que ele é sujeito porque a ideologia o captura em lugar de poder ou 

de não-poder, tomando-o de assalto e destinando-o a um lugar em que alguns 

sentidos parecem óbvios e transparentes, e não outros. Sendo assim, o sujeito tem a 

sua voz presa em uma teia de relações interdiscursivas de sentidos, o que vale 

observar  o jogo de formações imaginárias, ou seja, interpretar o modo como, no 

discurso, o sujeito tece para si, para o outro e para o referente um lugar imaginário, 

antecipando, na trama discursiva, sentidos já ditos. (TELLES; ROMÃO, p. 03-04) 

 

 Dialogando com a citação anterior, percebemos que o sujeito tem a sua voz “presa em 

uma teia de relações interdiscursivas de sentidos”, no caso dos enunciados aqui estudados 

observamos e refletimos de que modo essas relações se estabelecem, partindo do “Discurso 

de Gettysburg” e do “I Have a Dream”, pronunciamento em prol de um mesmo objetivo em 

momentos históricos diferentes. 

 

Para trabalhar a memória, embasaremos no autor Pierre Achard na obra “Papel da 

memória”, entre outros autores, que nos dará suporte teórico para a produção da análise do 

pronunciamento de Martin Luther King. Na visão de Pêcheux (1999, p.50), a memória: “não 

pode ser entendida no sentido psicológico de uma memória individual, mas nos sentidos 

                                                           
3 Disponível em: http://www.arqnet.pt/portal/discursos/novembro01.html. Acesso em 06/01/2016. 



6 

 

entrecruzados da memória mítica, da memória social inscrita em práticas, e da memória 

construída do historiador”. Sendo assim, o autor adota a perspectiva de “memória discursiva”, 

a qual possibilita que o leitor, por exemplo, possa se apoiar em distintos conhecimentos para 

compreender um texto enquanto o lê.  

Nesse sentido, compreendemos que a memória tem características quando trabalhada 

com relação ao discurso, o que podemos chamar de “interdiscurso” que é definido como 

“aquilo que fala antes, em outro lugar, independentemente” (ORLANDI, 1999, p. 31), para 

isso, denomina-se “memória discursiva: o saber discursivo que torna possível todo dizer e que 

retorna sob a forma do pré-construído”. (ORLANDI, 1999, p.31). Logo, entendemos o pré-

construído como aquilo que precede o discurso e que a partir dele toma forma: o pré-

construído é o que temos de memória sobre determinado assunto, sendo que essa memória é 

construída também através de uma perspectiva sócio-histórica, assim como os discursos e os 

dizeres. 

Ainda sobre memória, Silva (2007, p.19) define que, para a AD, “toda e qualquer 

materialidade simbólica de significação funciona como lugar de memória discursiva”. 

Portanto, a memória discursiva que constitui o interdiscurso, é caracterizada como categoria 

responsável pela mobilização das redes de sentidos que podem ser evidenciados na ordem da 

história, do social, do simbólico e do linguístico.  

 A memória discursiva, de acordo com Pêcheux (1999, p.51), serve para “restabelecer 

os implícitos” que são conferidos a partir de uma dimensão histórica, social e discursiva. 

Logo, ao tratarmos de memória discursiva em relação ao discurso, precisamos entender sua 

relação também com o interdiscurso que, de acordo com Orlandi (1999, p. 33): “para que 

minhas palavras tenham sentido é preciso que elas já façam sentido, e isto é efeito do 

interdiscurso”.  

É de grande importância ressaltar que há diferenças significativas entre intertexto e 

interdiscurso, não podendo confundi-los. O interdiscurso, segundo Orlandi (1999, p.30) “é 

todo o conjunto de formulações feitas e já esquecidas que determinam o que dizemos”. Já o 

intertexto “funciona como uma conversa, uma interação entre textos, interação está implícita 

ou explicita”4.  

Entendemos que pela e na memória discursiva o interdiscurso se revela no fio 

discursivo: é preciso resgatar na história imagens que refletiram no dito ou não dito, na 
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produção discursiva que a memória carrega junto de si.  Para tanto, entendemos que “a 

memória tem suas características quando pensada em relação ao discurso, e nesta perspectiva 

ela é tratada com o interdiscurso”. (ORLANDI, 1999, p. 31). Aqui compreendemos o 

interdiscurso conceituado pela autora “como aquilo que se fala antes, em outro lugar, 

independentemente”. (ORLANDI, 1999, p. 31). Ainda, o sujeito é a todo tempo interpelado 

pela ideologia, esta que é entendida como método que torna os sentidos transparentes e 

naturais para o sujeito na posição em que ocupa.  Desta forma, a ideologia provoca a 

naturalização de um conjunto de representações, saberes e dizeres possíveis para um sujeito 

em certo momento, fazendo aparecer óbvio que se diga de uma forma e não de outra.  

A linha temática deste artigo faz muita alusão no que diz respeito ao preconceito e o 

racismo, indiferenças em opiniões de pessoas de culturas distintas, neste caso, pessoas brancas 

e negras. Partindo destas colocações é de suma importância falar um pouco do que vem a ser, 

ou do que de fato é preconceito racial.  

Podemos relatar aqui diversas definições deste conceito, mas adotaremos os conceitos 

do dicionário Petit Larousse que é um dicionário de prestígio universal, como também as 

definições do autor José Rufino dos Santos. Para tais colocações, o dicionário Larousse afirma 

que racismo “é um sistema que afirma a superioridade racial de um grupo sobre outros 

grupos”, seguindo esta colocação que o dicionário nos traz, é notório que o preconceito racial 

começa quando certo grupo racial não aceita ou discordam com a cultura de seu oposto grupo 

racial, o que podemos dizer de forma mais concreta cultura entre pessoas da cor de pele 

branca e pessoas da cor de pele negra, o que não nos permite dizer que pessoas brancas são 

melhores do que pessoas de cor de pele negra.  

 Santos (1941, p. 12) expõe em seu livro que “o que chamamos de raça negra, branca, 

amarela, caucasiana, etc. são apenas elencos de características anatômicas: a cor da pele, a 

contextura do cabelo, a altura média dos indivíduos”, porém, as pessoas não conseguem 

estabelecer relações entre elas mesmas devido a essas séries de características anatômicas que 

as diferem umas das outras, mas sabendo que todos nós seres humanos somos iguais, 

independente de classe social e cor de pele, porém cabe a nós mesmos pensar e refletir até que 

ponto somos iguais.  

O racismo é um “sistema que não faz parte da natureza humana, é injusto, que nasceu 

talvez da necessidade de defender o seu espaço, e é apenas uma intuição irracional de 

prolongada duração”. (SANTOS, 1941, p.39).  Diante dos pressupostos teóricos, cabe a nós 
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pensarmos até que ponto e de que forma podemos defender os nossos espaços sem precisar 

ser racista ou preconceituoso.  

Para concluir, pensaremos o sujeito e a memória que o ativista King, considerado aqui 

como sujeito que fala de um determinado lugar social, revelam em relação ao preconceito 

racial entre as pessoas da sociedade estadunidense, lembrando que o foco aqui é o sujeito e a 

memória produzida, provocada por Martin Luther King em defesa dos negros estadunidenses, 

o que é válido refletir que não só existe preconceito no EUA como também no mundo inteiro, 

uma realidade que está a todo tempo presente ao nosso redor, sejam preconceitos raciais, 

contra mulheres, homossexuais e pessoas de classe baixa.  

 

3 “I Have a Dream” e as fronteiras da justiça social em foco  

 

Este artigo é i) do tipo teórico, porque trabalharemos conceitos de sujeito, memória, 

interdiscurso; ii) analítico, descritivo e interpretativo, pois a pesquisa consiste em descrever, 

interpretar e analisar a construção do sujeito e da memória discursiva nos enunciados 

presentes no pronunciamento “I Have a Dream” de Martin Luther King. 

  Realizamos a coleta do material audiovisual em língua inglesa, língua oficial do 

pronunciamento, em rede, especificamente, na página do Youtube5e na seqüência traduzimos 

o áudio para a língua portuguesa de modo a operacionalizar a materialidade lingüística 

enquanto corpus. Acrescentamos que não é objetivo da pesquisa pensar ou considerar as 

transformações de sentidos no âmbito das traduções, mas sim, observar a produção de 

sentidos a partir das condições de produção, do posicionamento do sujeito e das memórias 

discursivas que emergem do interdiscurso que constitui em “I Have a Dream”.   

Com base na proposta deste artigo de refletir os conceitos da análise do discurso de 

linha francesa, sujeito e memória, presentes no pronunciamento de Martin Luther King, em 

relação ao preconceito racial, elegemos alguns enunciados que compõe o corpus em estudo, 

tal seja, “I Have a Dream”, para análise. Podemos observar que o pronunciamento de King é 

atravessado pela história, pela memória e por ideologias e tem como sujeito que enuncia um 

sujeito que faz ecoar em seus dizeres diversos tipos de discursos (político, religioso, social, 

entre outros) que se amalgamam em seu pronunciamento de modo interdiscursivo. Todos 

esses discursos verificados por nós transitam entre o desejo da justiça social e a sua 
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realização: ter o sonho da justiça social concretizado na realidade humana, em todas as esferas 

sociais pensadas no pronunciamento de modo igualitário, lembrando que o maior desejo de 

King era que as pessoas de culturas opostas recebessem tratamentos iguais, sejam elas pobres, 

ricas, homens ou mulheres, negros e brancos, portanto, que todos fossem julgados através do 

caráter e não em relação a cor de pele.  

Martin Luther King aqui tomado como sujeito do desejo, da ideologia e do 

inconsciente, pode ser representativo, enquanto sujeito enunciador, da forma-sujeito pensada 

por Pêcheux, pois, trata-se de um sujeito marcado por fortes desejos, vontades e ideologias, 

podendo ser observado em seus dizeres o desejo por justiça social e igualdade entre os 

homens. Este sujeito tem o sonho de tornar as suas ideologias, os seus desejos em história, 

pois seu maior ideal era conseguir com que os negros fossem libertados, vivesse da forma 

com que as pessoas brancas viviam, mas não no sentido de que pessoas brancas são melhores 

que negras e este desejo tornaria história, história baseada em justiça social, libertação e 

realização de desejos de um sujeito que de certa forma entraria para história, um sujeito que 

lutou com unhas e dentes para conseguir construir uma sociedade igualitária e diferente do 

que tinha sido até então.  

No enunciado (E1) a seguir, é possível observar de que lugar o sujeito que enuncia 

fala: 

 

E1: “estou contente em unir-me com vocês no dia que entrará para a história como a maior 

demonstração pela liberdade na história de nossa nação. Cem anos atrás, um grande 

americano, na qual estamos sob sua simbólica sombra, assinou a Proclamação de 

Emancipação. Esse importante decreto veio como um grande farol de esperança para milhões 

de escravos negros que tinham murchado nas chamas da injustiça. Ele veio como uma 

alvorada para terminar a longa noite de seus cativeiros. Mas cem anos depois, o Negro ainda 

não é livre. Cem anos depois, a vida do Negro ainda é tristemente inválida pelas algemas da 

segregação e as cadeias de discriminação.” (LUTHER KING, 1963; tradução nossa).  

 

 Diante do dito, expresso pelo pronunciamento de King, percebemos claramente que as 

palavras usadas por ele já foram ditas antes, o que vale observar que há presente neste trecho 

a memória discursiva, pois, as palavras dele só fizeram sentido porque foram ditas e talvez 

esquecidas. Logo, tal pronunciamento faz alusão a outro pronunciamento realizado anos antes 

daquela ocasião por outro sujeito enunciador que no caso é Abraham Lincoln e, por isso, 

entendemos essa relação entre enunciados como um processo interdiscursivo proveniente da 
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memória discursiva da justiça social, da igualdade entre os homens independentemente de 

raças.  Outro exemplo de memória é notado no seguinte enunciado:  

 

E2: “de certo modo, nós viemos à capital de nossa nação para trocar um cheque. Quando os 

arquitetos de nossa república escreveram as magníficas palavras da Constituição e a 

Declaração da Independência, eles estavam assinando uma nota promissória para a qual todo 

americano seria seu herdeiro. Esta nota era uma promessa que todos os homens, sim, os 

homens negros, como também os homens brancos, teriam garantidos os direitos inalienáveis 

de vida, liberdade e a busca da felicidade. Hoje é óbvio que aquela América não apresentou 

esta nota promissória. Em vez de honrar esta obrigação sagrada, a América deu para o povo 

negro um cheque sem fundo, um cheque que voltou marcado com ‘fundos insuficientes’” 

(LUTHER KING, 1963; tradução nossa). 

 

Para King, esta “nota promissória” que ele ora usa como “cheque sem fundos” são 

usados para lembrar que Abraham Lincoln teria assinado a constituição que garantia os 

mesmos direitos entre brancos e negros que ainda não fizeram sentido algum, pois, os negros 

continuavam sem seus direitos. Tendo em vista, King queria descontar este “cheque” que em 

troca valeria a liberdade e a igualdade de negros e brancos, portanto, ele faz este 

pronunciamento como uma cobrança de uma dívida ativa que estaria pendurada há anos.  

 Seguindo adiante podemos retirar diversos enunciados que mostram que o sujeito 

King tem a grande ideologia que é “Eu tenho um sonho”, e este sonho é que os negros possam 

passar a viver em liberdade, assim como vivem as pessoas brancas. King fala que se recusa a 

acreditar que “o banco da justiça é falível” (LUTHER KING, 1963; tradução nossa), porque 

acredita que a justiça não falha e terá seu sonho realizado dia após dia depois do tão fervoroso 

pronunciamento. Ao longo da trama discursiva, podemos observar em diversos enunciados, a 

sede de justiça social, de libertação e sede de rompimento com o preconceito racial em se 

tratando mais precisamente contra as pessoas negras.  

 Martin Luther King faz muita alusão ao discurso de Abraham Lincoln quando 

justamente vem tentando cessar esta divida tão grande e de valor tão alto para as pessoas que 

dela mais precisam de pagamento, a partir destas relações de um discurso com outro, 

presenciamos as teias discursivas que muito se faz presente diante dos enunciados, valendo 

observar que esta relação é que faz nós leitores entender o que King vem de fato cobrar, como 

pode ser bem exemplificado pelo enunciado a seguir:  
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E3: “nós também viemos para recordar à América dessa cruel urgência. Este não é o momento 

para descansar no luxo refrescante ou tomar o remédio tranqüilizante do gradualismo. Agora é 

o tempo para transformar em realidade as promessas de democracia. Agora é o tempo para 

subir do vale das trevas da segregação ao caminho iluminado pelo sol da justiça racial. Agora 

é o tempo para erguer nossa nação das areias movediças da injustiça racial para a pedra sólida 

da fraternidade. Agora é o tempo para fazer da justiça uma realidade para todos os filhos de 

Deus.” (LUTHER KING, 1963; tradução nossa).  

 

Observem nos quadros a seguir, alguns enunciados retirados dos dois pronunciamentos aqui 

referidos, as relações discursivas presentes em ambos.  

 

Enunciados – King Enunciados - Lincoln Interdiscursividade sócio-

religiosa: o desejo por 

justiça social 
Agora é o tempo para fazer da 

justiça uma realidade para todos os 

filhos de Deus. 

Há 87 anos, os nossos pais deram 

origem neste continente a uma 

nova Nação, concebida na 

Liberdade e consagrada ao 

princípio de que todos os homens 

nascem iguais. 

Nestes enunciados, faz presentes 

relações interdiscursivas nas quais 

podemos notar que Abraham 

Lincoln e Martin Luther King, 

pronunciaram dois enunciados que 

dialogam em momentos e posições 

de sujeitos diferentes, um sujeito 

político, no caso de Lincoln e um 

sujeito social, King.  

 

Percebemos então a presença de um sujeito social que luta em busca de uma sociedade 

igualitária na qual, pessoas são de fato iguais perante as leis do homem e as leis de Deus, 

como também pode ser observado um sujeito Cristão, religioso que usa do nome de Deus para 

dar ênfase na sua fala que diz que homens negros e brancos são iguais, como bem já nos 

garantiu Santos (1941, p. 12) que as únicas coisas que os diferem são as “características 

anatômicas”. Martin Luther King na posição de sujeito que ao enunciar busca a vitória dos 

negros retoma o significado de que os homens são iguais. Nesse sentido, observamos os 

seguintes enunciados: 

 

Enunciado - King Enunciado - Bíblia Interdiscursividade cristã 

 

Filhos de Deus 

 

Leis de Deus 

Igualdade entre homens perante as 

leis de Deus, porque segundo a 

Bíblia, todos somos irmãos, 

independente de cor e raça.  

 

E4: “eu tenho um sonho que um dia esta nação se levantará e viverá o verdadeiro significado 

de sua crença - nós celebraremos estas verdades e elas serão claras para todos, que os homens 
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são criados iguais. Eu tenho um sonho que um dia nas colinas vermelhas da Geórgia os filhos 

dos descendentes de escravos e os filhos dos desdentes dos donos de escravos poderão se 

sentar junto à mesa da fraternidade” (LUTHER KING, 1963; tradução nossa).   

 

O pronunciamento em estudo “I Have a Dream” aqui tomado como um enunciado que 

possui relações interdiscursivas que compõem a memória discursiva, situa-se sócio-histórico e 

ideologicamente em um pensamento de justiça social. Nesse sentido, o corpus de análise 

apresenta possibilidades de diversas leituras e diferentes interpretações, cabendo ao analista/ 

pesquisador estudar e interpretar. O presente artigo tem como intuito estudar o sujeito, as 

relações interdiscursivas e a memória presentes nos enunciados e não os tipos de discursos, o 

que não nos impossibilita de mencionar que Martin Luther King, por diversas vezes, coloca-se 

na posição de sujeito político, sujeito religioso porque fala do lugar de um sujeito que crê em 

Deus, na Bíblia, na igualdade entre seres humanos e no amor ao próximo, como também um 

sujeito social que busca com toda força a mudança da sociedade estadunidense e o desejo de 

que as pessoas passam a ser iguais. 

Além dos diversos enunciados que permitem leituras e releituras diversificadas, o 

pronunciamento é carregado de relações interdiscursivas com “O Discurso de Gettysburg, 

também conhecido como “Discurso de Lincoln”, apresentando também memórias discursivas:  

observamos que Lincoln instituía uma lei de uma nova democracia, que oferecia aos negros 

liberdade e igualdade e King cobrava esta oferta que até então não tinha sido de fato 

consumada.  

Podemos observar também a presença da memória em meio aos enunciados tanto do 

pronunciamento de King como também o de Lincoln, pronunciamentos estes em que 

pudemos estudar os conceitos de memória, ideologia, história e sujeito. Nesse sentido, o 

sujeito enunciador ora fala do lugar do sujeito religioso porque ao longo de todo o 

pronunciamento é citado o nome de Deus, ora fala do lugar do sujeito social e sujeito político, 

pois clama por justiça social e igualdade de direitos para todos, sem julgamento da cor da 

pele.   

 

4 Considerações finais 
 

O presente artigo tem como titulo “Sujeito e memória em‘I Have a Dream’, de Martin 

Luther King”, no qual analisamos, de acordo com conceitos teóricos advindos da Análise do 
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Discurso de linha francesa, as noções de sujeito e memória, as interdiscursividades que se faz 

presente no pronunciamento (tomado aqui como enunciado) de Martin Luther King, “I Have a 

Dream” (“Eu tenho um sonho”; tradução nossa). Então, qual sonho era esse? Será o sonho de 

um sujeito religioso que buscava igualdade e fraternidade? Ou será o sonho de um sujeito 

social que lutava para que as pessoas fossem consideradas iguais no que diz respeito à cor de 

pele diante seus direitos? “I Have a Dream” foi um discurso (e aqui, discurso tem a 

conotação de “fala”) pronunciado por Martin Luther King em 1963 nas escadarias do Lincoln 

Memorial, na capital Washington, nos EUA, diga-se de passagem, um dos mais fervorosos e 

importantes discursos a favor dos direitos iguais e de uma sociedade igualitária. Martin Luther 

King foi um importante pastor evangélico e político estadunidense que lutou em busca da 

igualdade dos direitos sociais para negros e mulheres, combatendo o preconceito social e o 

racismo. A partir destas qualificações atribuídas a King, temos a visão de que ele era um 

sujeito religioso que promovia um dos mais belos discursos religiosos estabelecendo relações 

interdiscursivas com a Bíblia Sagrada. Entendemos que a condição de sujeito religioso e 

político também o remeta, enquanto sujeito enunciador a uma determinada memória 

discursiva, visto que dela emerge a ideia de que nós, seres humanos, somos todos irmãos e 

como consequência, se somos irmãos, somo iguais perante a lei divina. King defendeu a luta 

pacífica, baseada no amor ao próximo para a construção de um mundo melhor, com igualdade 

nos direitos sociais e econômicos entre os povos.  

A emancipação dos escravos negros foi assinada cem anos antes da realização do 

discurso de King em 1º de Janeiro de 1863, pelo presidente Abraham Lincoln, mas, mesmo 

depois desta emancipação, os negros continuavam sendo “escravizados e isolados numa ilha 

de pobreza em meio a um vasto oceano de prosperidade material”6.(LUTHER KING,1963; 

tradução nossa). Para King, a Declaração da Independência americana significou nada mais 

nada menos que um pedaço de papel assinado que não fazia diferença para os negros que 

deste documento necessitavam, pois, continuavam sendo escravizados, pobres e sem direitos 

qualquer, sejam eles direitos a saúde ou escola e com isso, não era uma sociedade igualitária 

porque as pessoas de cor de pele branca eram as únicas favorecidas quando comparadas com 

as de pele negra: tinham a garantia de saúde de qualidade, escola, salário (o que até então não 

havia sido garantido para os negros estadunidenses), e Martin Luther King vem justamente 

                                                           
6 No original: Enslaved and Isolated  island of Poverty in Half hum a vast ocean of material prosperity. 

 



14 

 

cobrar esta dívida, tinha um sonho, o forte desejo de que as pessoas passassem de fato a viver 

em união.  

Nesse sentido, ao analisar o pronunciamento “I Have a Dream”, do reverendo Luther 

King analisamos os interdiscursos que emergem através da memória discursiva presente no 

referido pronunciamento, que marcam a sociedade negra estadunidense, ou seja, os discursos 

religiosos, políticos e sociais que se entrelaçam na constituição do pronunciamento em estudo, 

bem como sua relação interdiscursiva com “O Discurso de Gettysburg”, de Abraham Lincoln. 

Para isso, consideramos a noção de sujeito sócio-histórico-ideológico na interpretação e 

análise de “I Have a Dream”, de modo a analisar os efeitos de sentidos que emergem do 

corpus em estudo.    

A partir disso, analisamos o sujeito que se construiu no e pelo pronunciamento de 

Luther King, e a memória na qual tal pronunciamento carrega nos fios discursivos, pois 

sabemos que cada memória tem consigo o já dito e o não dito que observamos a partir da 

relação interdiscursiva constituída em “I Have a Dream”.  

Entendemos que todo e qualquer sujeito fala de um determinado lugar social para um 

determinado público. Nesse sentido, no caso de King enquanto sujeito enunciador, 

dependendo da posição em que ocupa o sujeito, entendemos que ele pode ser estudado de 

várias posições: como um sujeito social que toma partido de um problema social e luta em 

busca de igualdade; pode ser também analisado como um sujeito religioso, porque pudemos 

observar que ele luta em prol de justiça, baseando seu dizer no amor ao próximo, na paz e na 

fraternidade; e pode também ser analisado como um sujeito político7 que  tenta cobrar uma 

dívida que seu antecedente deixou e é justamente isto que ele faz em seu pronunciamento: 

cobra por justiça social, por igualdade entre os homens. Logo, estudamos o sujeito que se 

constrói a partir das relações interdiscursivas do pronunciamento “I Have a Dream” e a 

memória presente nesta ligação com as palavras de Abraham Lincoln em “ O Discurso de 

Gettysburg”.  

Para concluir, almejamos que nosso trabalho sirva de exemplo para que outros alunos 

possam trabalhar os pronunciamentos com base em outros objetivos, com outras perspectivas 

e também mostrar como se constrói uma pesquisa na área de análise do discurso e como são 

feitas as análises de enunciados.  

                                                           
7 Político aqui possui uma conotação fortemente social, mas distancia-se do sentido de político que fala do lugar 

do candidato a um cargo político ao seu eleitor.    
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ANEXOS 

“I HAVE A DREAM” 

 

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. 
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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. 

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. 
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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 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." 

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 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. 
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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! 

 

EU TENHO UM SONHO 

Eu estou contente em unir-me com vocês no dia que entrará para a história como a maior 

demonstração pela liberdade na história de nossa nação.Cem anos atrás, um grande 

americano, na qual estamos sob sua simbólica sombra, assinou a Proclamação de 

Emancipação. Esse importante decreto veio como um grande farol de esperança para milhões 

de escravos negros que tinham murchados nas chamas da injustiça. Ele veio como uma 

alvorada para terminar a longa noite de seus cativeiros. Mas cem anos depois, o Negro ainda 

não é livre. Cem anos depois, a vida do Negro ainda é tristemente inválida pelas algemas da 

segregação e as cadeias de discriminação. Cem anos depois, o Negro vive em uma ilha só de 

pobreza no meio de um vasto oceano de prosperidade material. Cem anos depois, o Negro 

ainda adoece nos cantos da sociedade americana e se encontram exilados em sua própria terra. 

Assim, nós viemos aqui hoje para dramatizar sua vergonhosa condição. 

De certo modo, nós viemos à capital de nossa nação para trocar um cheque. Quando os 

arquitetos de nossa república escreveram as magníficas palavras da Constituição e a 

Declaração da Independência, eles estavam assinando uma nota promissória para a qual todo 

americano seria seu herdeiro. Esta nota era uma promessa que todos os homens, sim, os 

homens negros, como também os homens brancos, teriam garantidos os direitos inalienáveis 

de vida, liberdade e a busca da felicidade. Hoje é óbvio que aquela América não apresentou 

esta nota promissória. Em vez de honrar esta obrigação sagrada, a América deu para o povo 

negro um cheque sem fundo, um cheque que voltou marcado com "fundos insuficientes". 

Mas nós nos recusamos a acreditar que o banco da justiça é falível. Nós nos recusamos a 

acreditar que há capitais insuficientes de oportunidade nesta nação. Assim nós viemos trocar 

este cheque, um cheque que nos dará o direito de reclamar as riquezas de liberdade e a 

segurança da justiça. 

Nós também viemos para recordar à América dessa cruel urgência. Este não é o momento 

para descansar no luxo refrescante ou tomar o remédio tranquilizante do gradualismo. Agora é 

o tempo para transformar em realidade as promessas de democracia. Agora é o tempo para 
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subir do vale das trevas da segregação ao caminho iluminado pelo sol da justiça racial. Agora 

é o tempo para erguer nossa nação das areias movediças da injustiça racial para a pedra sólida 

da fraternidade. Agora é o tempo para fazer da justiça uma realidade para todos os filhos de 

Deus. 

Seria fatal para a nação negligenciar a urgência desse momento. Este verão sufocante do 

legítimo descontentamento dos Negros não passará até termos um renovador outono de 

liberdade e igualdade. Este ano de 1963 não é um fim, mas um começo. Esses que esperam 

que o Negro agora estará contente, terão um violento despertar se a nação votar aos negócios 

de sempre. 

 Mas há algo que eu tenho que dizer ao meu povo que se dirige ao portal que conduz ao 

palácio da justiça. No processo de conquistar nosso legítimo direito, nós não devemos ser 

culpados de ações de injustiças. Não vamos satisfazer nossa sede de liberdade bebendo da 

xícara da amargura e do ódio. Nós sempre temos que conduzir nossa luta num alto nível de 

dignidade e disciplina. Nós não devemos permitir que nosso criativo protesto se degenere em 

violência física. Novamente e novamente nós temos que subir às majestosas alturas da reunião 

da força física com a força de alma. Nossa nova e maravilhosa combatividade mostrou à 

comunidade negra que não devemos ter uma desconfiança para com todas as pessoas brancas, 

para muitos de nossos irmãos brancos, como comprovamos pela presença deles aqui hoje, 

vieram entender que o destino deles é amarrado ao nosso destino. Eles vieram perceber que a 

liberdade deles é ligada indissoluvelmente a nossa liberdade. Nós não podemos caminhar só. 

E como nós caminhamos, nós temos que fazer a promessa que nós sempre marcharemos à 

frente. Nós não podemos retroceder. Há esses que estão perguntando para os devotos dos 

direitos civis, Quando vocês estarão satisfeitos? 

Nós nunca estaremos satisfeitos enquanto o Negro for vítima dos horrores indizíveis da 

brutalidade policial. Nós nunca estaremos satisfeitos enquanto nossos corpos, pesados com a 

fadiga da viagem, não poderem ter hospedagem nos motéis das estradas e os hotéis das 

cidades. Nós não estaremos satisfeitos enquanto um Negro não puder votar no Mississipi e 

um Negro em Nova Iorque acreditar que ele não tem motivo para votar. Não, não, nós não 

estamos satisfeitos e nós não estaremos satisfeitos até que a justiça e a retidão rolem abaixo 

como águas de uma poderosa correnteza. 

Eu não esqueci que alguns de você vieram até aqui após grandes testes e sofrimentos. Alguns 

de você vieram recentemente de celas estreitas das prisões. Alguns de vocês vieram de áreas 

onde sua busca pela liberdade lhe deixaram marcas pelas tempestades das perseguições e 

pelos ventos de brutalidade policial. Você são o veteranos do sofrimento. Continuem 

trabalhando com a fé que sofrimento imerecido é redentor. Voltem para o Mississippi, voltem 

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

Louisiana, voltem para as ruas sujas e guetos de nossas cidades do norte, sabendo que de 

alguma maneira esta situação pode e será mudada. Não se deixe caiar no vale de desespero. 

Eu digo a você hoje, meus amigos, que embora nós enfrentemos as dificuldades de hoje e 

amanhã. Eu ainda tenho um sonho. É um sonho profundamente enraizado no sonho 

americano. 

Eu tenho um sonho que um dia esta nação se levantará e viverá o verdadeiro significado de 

sua crença - nós celebraremos estas verdades e elas serão claras para todos, que os homens 

são criados iguais. Eu tenho um sonho que um dia nas colinas vermelhas da Geórgia os filhos 

dos descendentes de escravos e os filhos dos descendentes dos donos de escravos poderão se 

sentar junto à mesa da fraternidade. 

Eu tenho um sonho que um dia, até mesmo no estado de Mississippi, um estado que transpira 

com o calor da injustiça, que transpira com o calor de opressão, será transformado em um 

oásis de liberdade e justiça. Eu tenho um sonho que minhas quatro pequenas crianças vão um 
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dia viver em uma nação onde elas não serão julgadas pela cor da pele, mas pelo conteúdo de 

seu caráter. Eu tenho um sonho hoje! 

Eu tenho um sonho que um dia, no Alabama, com seus racistas malignos, com seu governador 

que tem os lábios gotejando palavras de intervenção e negação; nesse justo dia no Alabama 

meninos negros e meninas negras poderão unir as mãos com meninos brancos e meninas 

brancas como irmãs e irmãos. Eu tenho um sonho hoje! 

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. Esta é nossa esperança. Esta é a fé com 

que regressarei para o Sul. Com esta fé nós poderemos cortar da montanha do desespero uma 

pedra de esperança. Com esta fé nós poderemos transformar as discórdias estridentes de nossa 

nação em uma bela sinfonia de fraternidade. Com esta fé nós poderemos trabalhar juntos, 

rezar juntos, lutar juntos, para ir encarcerar juntos, defender liberdade juntos, e quem sabe nós 

seremos um dia livre. Este será o dia, este será o dia quando todas as crianças de Deus 

poderão cantar com um novo significado. 

Meu país, doce terra de liberdade, eu te canto. Terra onde meus pais morreram, terra do 

orgulho dos peregrinos, De qualquer lado da montanha, ouço o sino da liberdade! 

E se a América é uma grande nação, isto tem que se tornar verdadeiro. E assim ouvirei o sino 

da liberdade no extraordinário topo da montanha de New Hampshire. Ouvirei o sino da 

liberdade nas poderosas montanhas poderosas de Nova York. 

 

Ouvirei o sino da liberdade nos engrandecidos Alleghenies da Pennsylvania. 

 

Ouvirei o sino da liberdade nas montanhas cobertas de neve Rockies do Colorado. 

 

Ouvirei o sino da liberdade nas ladeiras curvas da Califórnia. 

 

Mas não é só isso. Ouvirei o sino da liberdade na Montanha de Pedra da Geórgia. 

 

Ouvirei o sino da liberdade na Montanha de Vigilância do Tennessee. 

 

Ouvirei o sino da liberdade em todas as colinas do Mississipi. 

 

Em todas as montanhas, ouviu o sino da liberdade. 

 

E quando isto acontecer, quando nós permitimos o sino da liberdade soar, quando nós  

deixarmos ele soar em toda moradia e todo vilarejo, em todo estado e em toda cidade, nós 

poderemos acelerar aquele dia quando todas as crianças de Deus, homens pretos e homens 

brancos, judeus e gentios, protestantes e católicos, poderão unir mãos e cantar nas palavras do 

velho spiritual negro: Livre afinal, livre afinal.Agradeço ao Deus todo-poderoso, nós somos 

livres afinal. 
 

 

 


