
“Eu tenho um sonho que minhas quatro pequenas crianças vão um dia viver em uma nação onde 
elas não serão julgadas pela cor da pele, mas pelo conteúdo de seu caráter.”

Martin Luther King
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O bordão “Eu tenho sonho” foi levado tão a 

sério no campo da realidade que seu autor, 

Martin Luther King Jr., tornou-se a pessoa 

mais jovem a ganhar um Prêmio Nobel. Ele 

foi o ativista político norte-americano que 

se tornou um dos mais importantes líderes 

da luta pelos direitos civis, através de uma 

campanha massiva de não violência e de 

amor para com o próximo.

Nascido em Atlanta e fi lho de um agricultor e 

de uma pastora, graduou-se no Morehouse 

College, em 18, como bacharel em 

sociologia. Casou-se com Coretta Scott 

King em 153, com quem veio a ter quatro 

fi lhos, os quais perpetuaram a luta do pai 

contra o racismo após seu falecimento.

Sua grande ação contra a segregação étnica 

se deu em 153, quando uma mulher negra 

foi presa por se negar a ceder seu lugar 

a uma branca em um ônibus. Foram 381 

dias de boicote dos negros ao transporte 

público, com King sofrendo ameaças e 

tendo sua casa invadida. Somente quando a 

Suprema Corte tornou ilegal a discriminação 

racial no transporte público é que o boicote 

terminou.

Depois dessa batalha, Martin Luther King 

participou da fundação da Conferência 

de Liderança Cristã do Sul – CLCS (ou em 

inglês, SCLC, Southern Christian Leadership 

Conference), em 157. A CLCS deveria 

organizar o ativismo em torno da questão 

dos direitos civis. Sua causa ganhou 

destaque na mídia, pois King praticava o 

modelo de não violência de Gandhi, o que 

tornava suas ações motivo de debate em 

toda a sociedade.

O discurso do já citado bordão “Eu tenho 

um sonho” foi feito em março de 163, em 

frente ao Memorial Lincoln em Washington, 

durante a chamada “marcha pelo emprego 

e pela liberdade”. Ele organizou e liderou 

marchas como aquela a fi m de conseguir o 

direito ao voto, o fi m da segregação, o fi m 

das discriminações no trabalho, além de 

outros direitos civis básicos. Os avanços e 

as conquistas que ele protagonizou foram 

tantos que, em menos de meio século após 

sua morte, os EUA elegeram um presidente 

negro, algo absolutamente impensável 

em um país onde a segregação étnica os 

impedia até mesmo de votar.

Eu tenho 
um sonho
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