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RESUMO 

Quem quer persuadir, procura levar o outro a aderir à determinada ideologia, valor ou 

conceito, portanto, fazê-lo acreditar na sua verdade. O orador procura utilizar seu 

repertório de recursos de acordo com suas necessidades contextuais. Para identificar 

estes recursos persuasivos, foi utilizado o discurso de Martin Luther King na defesa da 

igualdade social e racial nos Estados Unidos, “I have a dream”. Utilizou-se como 

metodologia a fragmentação dessa obra, para demonstrar como Martin Luther King 

aplicou suas técnicas persuasivas, evidenciando sua capacidade argumentativa e seu 

domínio discursivo. A análise dessa obra possibilita uma reflexão sobre os discursos, 

pois esclarece que eles não são apenas um amontoado de palavras, mas sim, um todo 

explícito e implícito que excede a superficialidade. O domínio desse processo 

possibilita ao indivíduo autonomia de pensamento, por conseguinte, uma análise crítica 

sobre os discursos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Existe uma relação íntima entre o homem e a linguagem. Para tanto, se faz 

importante e necessário o esclarecimento de vários pontos relevantes desta relação, 

como por exemplo, a necessidade do homem em se comunicar para poder viver em 

sociedade. A que se considerar que essa comunicação foi evoluindo, e na Grécia, foi 

estudada de maneira sistematizada, apontando o surgimento de disciplinas específicas 

para o aprofundamento dessa área: a retórica e a persuasão. A origem e a evolução da 

retórica e da persuasão mostram a relevância sobre este assunto desde a antiguidade até 

a contemporaneidade. 

 Portanto, é importante conhecer estes processos, para que se possam identificar 

características contidas nos discursos que envolvem as pessoas todos os dias, podendo 

assim se encontrar como indivíduo independente intelectualmente, autônomo em 

pensamento e atitude, e assim, compreender melhor os discursos. 

Para desenvolver este artigo científico, foram feitas análises da retórica e da 

persuasão no discurso de Martin Luther King, i have a dream, na defesa dos direitos 

civis e contra a segregação racial nos Estados Unidos. Seus discursos mobilizavam 

multidões e são admirados pela utilização apurada de recursos retóricos e persuasivos. 

Através dessa análise foi demonstrado de maneira sistematizada, como são 

aplicados os recursos persuasivos, podendo agir como uma ferramenta eficaz para o 

convencimento de um público, plateia ou auditório. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE A LINGUAGEM 

 

A linguagem faz parte da vida do homem desde os primórdios, sendo através 

dela que o ser humano desenvolve ações importantes, como a comunicação, 

exteriorizando seu pensamento de maneira compreensível para seu grupo social. Assim, 
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a linguagem mostra-se essencial para a própria sobrevivência do homem. Essa 

capacidade de utilização da linguagem permite ao ser humano fazer, criar e transformar 

o universo ao seu redor.  

 

Os sujeitos se constituem como tais à medida que interagem com os outros, 

sua consciência e seu conhecimento de mundo resultam como produto deste 

mesmo processo. Neste sentido, o sujeito é social já que a linguagem não é o 

trabalho de um artesão, mas trabalho social e histórico seu e dos outros e é 

para os outros e com os outros que ela se constitui. (GERALDI, 1997, p. 6). 

 

Fiorin reforça que (2012, p. 10), essa linguagem utilizada pelo ser humano é tão 

fascinante quanto complexa, pois possibilita troca de experiências, ajudando a 

relacionar o que aconteceu no passado, o que está acontecendo hoje e o que poderá 

acontecer ou existir no futuro. A linguagem se mostra importante, não só para o 

indivíduo, mas também, para a sociedade, pois é ela que constitui o pensamento e 

também é o veículo para a transmissão do pensamento. A sociedade não existe sem 

linguagem.  

 

A linguagem verbal é, então, a matéria do pensamento e o veículo da 

comunicação social. Assim como não há sociedade sem linguagem, não há 

sociedade sem comunicação. Tudo o que se produz como linguagem ocorre 

em sociedade, para ser comunicado, e, como tal, constitui uma realidade 

material que se relaciona com o que lhe é exterior, com o que existe 

independentemente da linguagem. (FIORIN, 2012, p. 11). 

  

 Sabe-se que o interesse pela linguagem é antigo, percebido através de mitos, 

lendas, histórias, cantos e outros materiais que buscavam conhecer e entender esta 

capacidade que existe no ser humano. Assim como outros estudos, o interesse pela 

linguagem parte de razões religiosas. Da mesma forma como lembra Fiorin (2012, p. 

10), os hindus procuraram entender sua língua nativa, para que quando fossem 

utilizados textos sagrados, não houvesse alterações das versões originais. Então, os 

gramáticos daquele povo, procuraram descrever e entender de maneira mais detalhada o 

funcionamento dessa língua, criando parâmetros a serem seguidos.  
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Segundo Geraldi (1997, p. 6) inexiste o processo interativo fora do contexto 

social e histórico, pois não existe lógica em pensar na interação de maneira individual. 

Toda riqueza do processo comunicativo se justifica através da vivência social do 

homem, expondo um ambiente amplo de possibilidades comunicativas. 

Fiorin (2012, p.12) lembra que os gregos tentaram entender a relação existente 

entre o conceito e a palavra em si, porém, no século XVI, novamente entra em cena a 

religiosidade, impulsionada pela tradução de livros considerados sagrados. As traduções 

ocorriam em várias línguas, mesmo com o latim ocupando lugar de destaque no mundo.  

Conforme as pessoas se relacionavam, vindo de regiões distintas, a fusão do 

conhecimento das línguas, despertou o interesse em comparar como as pessoas as 

utilizavam, baseando-se em estudos passados sobre a linguagem. Foi através do método 

comparativo, que se percebeu que a língua se transforma com o passar do tempo, 

independendo da vontade de alguém de maneira específica, mostrando mais uma vez 

seu caráter heterogêneo e dinâmico.  

 

                                  O pensamento linguístico contemporâneo, mesmo que em novas bases, 

formou-se a partir dos princípios metodológicos elaborados nessa época, que 

preconizavam a análise dos fatos observados. O estudo comparado das 

línguas vai evidenciar o fato de que as línguas se transformam com o tempo, 

independentemente da vontade dos homens, seguindo uma necessidade 

própria da língua e manifestando-se de forma regular. (FIORIN, 2012, p. 12). 

 

Desta forma, as línguas foram evoluindo acompanhando o desenvolvimento 

intelectual do ser humano. A linguagem é parte constituinte da vida social, assim como 

a interação, estando cada vez mais em evidência na comunicação, portanto, o uso 

diversificado da língua demonstra seu caráter adaptativo. Isso acaba demonstrando a 

essência evolutiva do homem quanto a sua capacidade comunicativa e suas 

possibilidades de uso.  

Segundo Geraldi (1997, p. 7) inexiste a possibilidade de interação fora do 

âmbito social, constituindo uma relação formada por interferências presentes nesse 

meio. Os indivíduos somente se constituem no momento em que podem interagir com o 
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outro, pois não há sentido em sua existência comunicativa, sem que haja interação, 

estando em constante evolução linguística e ampliação de sua leitura de mundo. 

 

2.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE A RETÓRICA 

 

 De acordo com Citelli (2007, p. 9) falar em persuasão significa compreender a 

tradição clássica do discurso utilizado na Grécia, pela qual foram desenvolvidos estudos 

acerca da linguagem. Os gregos foram marcados neste âmbito, pela demonstração de 

preocupação com o domínio da expressão verbal, percebendo sua importância e 

necessidade, identificada posteriormente por outros povos. Esse domínio de oratória se 

fez necessário para os gregos devido ao contexto social hierárquico vivido naquela 

época, um conceito democrático, que juntamente com a necessidade de expor ideias, era 

função dos representantes manipular e persuadir os receptores, utilizando estratégias 

argumentativas. Partindo da necessidade de mover paixões, pressuposto máximo da 

retórica, surge uma tradição de pessoas escolhidas pelo talento e facilidade em comover 

e envolver as multidões, inserir ideologias e alterar conceitos já formados anteriormente 

pelos receptores. Alguns nomes ficaram eternizados devido à habilidade com que 

desenvolviam seus discursos para as multidões, dentre eles, Demóstenes, Quintiliano e 

Górgias. 

 

Não é, pois, estranho que a Grécia clássica tivesse levado a graus de sutileza a 

preocupação com a estruturação do discurso. As escolas criaram, inclusive, 

disciplinas que melhor ensinassem as artes para dominar a palavra: a 

eloquência, a gramática e a retórica atestam algumas das evidências do 

conjunto de preocupações que marcaram a relação dos gregos com o discurso 

verbal. (CITELLI, 2007, p. 8). 

 

  

 Foi por isso que na Grécia destacou-se o estudo da estruturação do discurso e 

sua importância na vida social. Na época, tentou-se estabelecer parâmetros para o 

discurso, envolvendo retórica, gramática e a eloquência.  

 Perelman (2005, p. 6) enfatiza que a motivação principal da argumentação, se 

constrói em função de um auditório, pois para se conseguir o convencimento é 
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necessária à adesão do interlocutor, pondo em prova as ferramentas utilizadas pelo 

orador. 

  Segundo Citelli (2007, p. 15) os gregos se preocupavam não apenas com o falar 

em si, mas com o falar de maneira convincente e elegante, mantendo um padrão 

clássico. Era uma espécie de fusão entre a alma e a arte, não poderiam ser apenas 

palavras jogadas de maneira aleatória, pois o discurso era praticamente sagrado. Essa 

harmonia buscada no discurso era um conteúdo da retórica, então, começou a se estudar 

a língua como algo complexo e completo. A língua enquanto discurso, mostrava a 

possibilidade de utilizar as palavras com objetivo de convencer alguém sobre um 

determinado assunto, conceito ou ideologia.  

A retórica, como a arte do bem falar, conceito aristotélico, com o decorrer dos 

anos, sofreu mudanças até mesmo conceituais, sendo entendida como um recurso 

embelezador do discurso. Isso se deu pelo entendimento em exercícios que buscavam a 

palavra considerada bela, inusitada, pensando então na arte estética, visando 

impressionar o receptor.  

Citelli (2007, p. 11) reforça que a retórica tem retomado papel fundamental na 

vida das pessoas, na análise do discurso e nas figuras de linguagem. Ela tem o poder de 

ensinar como persuadir, não se trata de um julgamento do que se acredita ser certo ou 

errado, mas sim da maneira de convencer alguém. Seu funcionamento depende de 

fatores como o domínio do processo argumentativo.  

 

Entende-se a razão de a retórica não se confundir com a ética, pois ela não 

entra no mérito daquilo que está sendo dito, mas, sim, no como aquilo que 

está sendo dito o é de modo eficiente. Eficácia implica, nesse caso, domínio 

de processo, de formas, instâncias, modos de argumentar. (CITELLI, 2007, 

p. 11). 
 

 

 Pensando na eficácia no uso da língua, Aristóteles desenvolveu quatro diretrizes 

básicas a serem executadas em discursos persuasivos: a) o exórdio, que é o início do 

discurso. É como se fosse uma introdução, porém deverá ser evidenciado um ar de 

serenidade e afinidade com o público alvo, dependendo do objetivo do emissor. b) a 

narração, que trata do desenvolvimento do assunto a ser abordado, expondo a 
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argumentação de maneira equilibrada e os fatos de maneira adequada. c) a prova, que é 

a parte do discurso onde se fundamenta o argumento. A credibilidade do discurso 

depende da habilidade do interlocutor em comprovar a veracidade do que diz. d) a 

peroração, sendo a última oportunidade de assegurar a credibilidade e veracidade do que 

foi dito, podendo ser retomado algum ponto se necessário. Isso pode ser explicitado por 

Citelli (2007, p. 9): 

 

Pela própria natureza do estado grego, tornava-se imperativa para certas 

camadas sociais dominar as regras e normas da boa argumentação. O 

exercício do poder via palavra, era ao mesmo tempo uma ciência e uma arte, 

pois estavam implicados o conhecimento das técnicas persuasivas e o modo 

melhor de dizê-las; explorar a amplitude convincente do discurso significava 

a possibilidade de formação dos consensos de mando. 

 

Perelman (2005, p. 6) lembra que, na retórica clássica o maior objetivo do 

orador, era utilizar sua capacidade comunicativa da maneira adequada, objetivando o 

convencimento do público alvo. O uso da oralidade era enfatizado, por conseguinte, o 

discurso acontecendo perante uma multidão disposta a ouvir, o resultado dessa interação 

orador/público depende da adesão do interlocutor. 

Citelli (2007, p. 9) salienta ainda que, Aristóteles teve papel fundamental na 

estruturação da retórica, agindo como um investigador do discurso, encontrando 

elementos estruturais comuns e entendendo o quanto a retórica contribui para o 

entendimento da persuasão. 

 

2.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE A PERSUASÃO  

 

 Segundo Citelli (2007, p. 36), para entender a persuasão é necessário que se 

compreenda a relação entre signo e ideologia. O significado de um signo não é 

necessariamente o mesmo para todas as pessoas, portanto, o signo é ideológico. O 

mesmo signo pode carregar consigo uma gama de informações e ideologias distintas, 

dependendo do contexto situacional. É importante entender que o discurso não é 

construído de maneira individual, pode carregar ideologias de grupos e interesses 
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comuns ou individuais, pois o entendimento do contexto discursivo pode servir como 

estratégia para a persuasão. 

 

Em síntese, os discursos persuasivos, conquanto manifestações através de um 

enunciador, seja ele individual ou coletivo (considere-se uma campanha 

publicitária ou um editorial jornalístico em que não aparece assinatura de 

ninguém e, portanto, não sabemos exatamente quem produziu), devem ser 

vistos como resultantes de conjuntos maiores, a que chamaremos formações 

discursivas. (CITELLI, 2007, p. 36).  

 

 A que se considerar a existência de tipos de textos persuasivos, dentre eles, o 

discursivo, o publicitário, o religioso, o literário, o jornalístico e cada um possui 

características marcantes, assim como também o discurso político mostra recursos 

persuasivos. 

De acordo com Perelman (2005, p. 18) existem indivíduos com os quais 

qualquer tipo de comunicação pode parecer inútil ou indesejável. Existem também 

situações em que não se quer discutir, apenas ordenar. A argumentação deve ocorrer de 

maneira que a persuasão aconteça pela adesão do interlocutor através de seu 

consentimento, portanto, é necessária certa modéstia, pois não é apenas pelo falar que a 

persuasão se concretiza, mas sim, pelas estratégias da parte do argumentador, fazendo 

com que os indivíduos se preocupem com as opiniões expostas por ele. 

 Citelli (2007, p. 85) salienta que no discurso político a persuasão está fortemente 

evidenciada, devido à importância da função política, influenciando a vida social e 

individual das pessoas, sendo um jogo de poder, domínio e liberdade, porém, isso pode 

ser aplicado em outros contextos onde ocorra uma espécie de submissão. No caso do 

discurso político mais comumente utilizado, o de vereadores, prefeitos e deputados, 

existe uma sequência estratégica: divulgação, adesão e justificativa. 

Para Citelli (2007, p. 86) a divulgação, está relacionada à sua origem, o que 

pretende, utilizando em seu discurso palavras de ordem. Funciona como uma 

apresentação individual para o público. A adesão trata-se de falar algo de maneira a 

garantir que a opinião pública seja paralela a apresentada pelo interlocutor, visando 

ampliar seu apoio, através de exposições ideológicas que se identifiquem com a dos 
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militantes. Para isso o interlocutor utiliza-se de técnicas de persuasão, visando garantir a 

fidelidade do público. A justificativa pode determinar a continuidade das pessoas que 

aderiram ao partido, pois é a maneira de provar que tudo o que foi dito, também será 

feito. Essa etapa deve ser executada com frequência, pois a oposição poderá tentar 

desconstruir o que foi feito pela situação, e também utilizará de seus argumentos.  

Essas práticas mostram-se homogêneas no discurso, sendo difícil separá-las 

definitivamente, podendo ser incorporadas estratégias para alcançar o objetivo. No caso 

destes discursos, a palavra pode ser empregada como recurso estético, pois em alguns 

momentos, o encanto retórico já é suficiente para convencer indivíduos. Através destas 

técnicas, os discursos políticos trazem consigo um teor ideológico, valores e conceitos 

relacionados à sociedade e a maneira de governar escolhida pelos partidos políticos. 

 

Generalizando um pouco a questão, é possível afirmar que o elemento 

persuasivo está colocado ao discurso como a pele ao corpo. É muito difícil 

rastrearmos organizações discursivas que escapem à persuasão; talvez a arte, 

algumas manifestações literárias, jogos verbais, um ou outro texto marcado 

pelo elemento lúdico. (CITELLI, 2007, p. 11). 

 

Evidencia-se assim, a complexidade na produção de um discurso, percebendo o 

quão importante se faz uma análise reflexiva sobre os enunciados. Perelman (2005, p. 

19) afirma que, não é suficiente falar ou escrever, ser lido e ouvido é essencial, e não é 

fácil conseguir a atenção do público. É necessária uma ligação quase que sobrenatural, é 

preciso ter a sensibilidade para preocupar-se com o estado de espírito do interlocutor, 

pois ouvir alguém já mostra uma disposição a, eventualmente, aderir a sua ideologia ou 

ponto de vista. 

 

2.4 A PERSUASÃO NO DISCURSO “I HAVE A DREAM”        

 

Pensando na eficácia no uso da língua, Aristóteles desenvolveu uma sequência 

estrutural do discurso: o exórdio, a narração, a prova e a peroração. Estes elementos 

podem ser identificados no discurso de Martin Luther King, i have a dream, na cidade 



ARTIGO 

 
 

 

de Washington nos Estados Unidos, na defesa dos direitos civis e da igualdade social e 

racial. 

 

2.4.1 Exórdio 

 

Citelli (2007, p. 12) salienta que o exórdio é o início do discurso, é equivalente a 

uma introdução. Deverá ser evidenciado um ar de serenidade e afinidade com o público, 

podendo ser um conselho, um elogio ou indicação do assunto, dependendo do gênero do 

texto.  

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. 
6
(KING, 2015).  

 

No fragmento apresentado anteriormente, fica evidenciada a intenção de Martin 

Luther King em demonstrar afinidade com o público, de maneira a estar intimamente 

ligados e se tornando parte literal dele, compartilhando assim, os mesmos objetivos e 

anseios. 

Perelman (2005, p. 16) nos lembra de que, o convencimento e a persuasão 

através das práticas discursivas, também dependem de fatores implícitos ao texto, sendo 

necessária por parte do público uma adesão espiritual, ou seja, relações que devem ser 

constituídas também por situações que fogem a lógica, tendo como premissa a 

existência de contatos espirituais e intelectuais além das palavras literais. 

 

 

                                                 
6
 Estou feliz por estar hoje com vocês num evento que entrará para a história como a maior demonstração 

pela liberdade na história de nosso país. Há cem anos, um grande americano, sob cuja simbólica sombra 

nos encontramos, assinou a Proclamação da Emancipação. Esse decreto fundamental foi como um grande 

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 pôr fim à longa noite de cativeiro. Tradução 

disponível: http://www.americanrhetoric.com/speeches/mlkihaveadream.htm. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Lincoln
http://www.archives.gov/exhibits/featured_documents/emancipation_proclamation/
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Mas, quando se trata de argumentar, de influenciar, por meio do discurso, a 

intensidade de adesão de um auditório a certas teses, já não é possível 

menosprezar completamente, considerando-as irrelevantes, as condições 

psíquicas e sociais sem as quais a argumentação ficaria sem objeto ou sem 

efeito. Pois toda a argumentação visa à adesão dos espíritos e, por isso 

mesmo, pressupõe a existência de um contato intelectual. (PERELMAN, 

2005, p. 16). 

 

No que diz respeito ao intelectual, ao emocional e a adesão dos espíritos, Martin 

Luther King tentou aproximar-se ao máximo de seu público, procurando demonstrar 

que seus objetivos eram uníssonos, explicitando assim, uma relação íntima e necessária 

entre público e orador. A adesão das pessoas acontece a partir do momento em que a 

ideologia do orador é assimilada e posteriormente aceita por elas. 

 

2.4.2 Narração 

 

Citelli (2007, p. 12) deixa claro que a narração trata do desenvolvimento do 

assunto a ser abordado, expondo a argumentação de maneira equilibrada e os fatos de 

maneira adequada. 

 

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.
7
 (KING, 2015). 

 

A citação acima caracteriza um desenvolvimento argumentativo, apresentando 

uma explanação dos acontecimentos e de previsões de como poderão ser os próximos 

                                                 
7
 Mas, cem anos mais tarde, devemos encarar a trágica realidade de que o negro ainda não é livre. Cem 

anos mais tarde, a vida do negro está ainda infelizmente dilacerada pelas algemas da segregação e pelas 

correntes da discriminação. Cem anos mais tarde, o negro ainda vive 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 em sua própria terra. Por isso, encontramo-nos aqui hoje 

para dramatizar essa terrível condição. Tradução disponível: 

http://www.americanrhetoric.com/speeches/mlkihaveadream.htm. 
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momentos. Martin Luther King demonstra mais uma vez a proximidade com público, se 

expressando como parte fundida ao povo.  

 

É por essa razão que, em matéria de retórica, parece-nos preferível definir o 

auditório como o conjunto daqueles que o orador quer influenciar com sua 

argumentação. Cada orador pensa, de uma forma mais ou menos consciente, 

naqueles que procura persuadir e que constituem o auditório ao qual se 

dirigem seus discursos. (PERELMAN, 2005, p. 22). 

 

 

Perelman (2005, p. 23) nos lembra de que, existe importância no estudo 

relacionado aos auditórios, pois trata de um caráter que excede o pessoal, porque as 

opiniões do indivíduo também dependem da sua relação contextual no que diz respeito à 

vida em sociedade. As análises realizadas a priori ajudam no desenvolvimento de um 

discurso, sendo assim, o discurso é construído partindo também das características 

identificadas no auditório. 

 

 

2.4.3 Prova 

 

 De acordo com Citelli (2007, p. 12) a prova é a parte do discurso onde se 

fundamenta o argumento. A credibilidade do discurso depende da habilidade do emissor 

em comprovar a veracidade do que diz. 

 

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.
8
 

(KING, 2015). 

                                                 
8
 Digo-lhes hoje, meus amigos, que, apesar das dificuldades e frustrações do momento, eu ainda tenho um 

sonho. É um sonho profundamente enraizado no sonho americano. Eu tenho um sonho que um dia essa 

nação levantar-se-á e viverá o verdadeiro significado da sua crença: “Consideramos essas verdades como 

auto-evidentes que todos os homens são criados iguais”. Eu tenho um sonho que um dia, nas montanhas 
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No fragmento acima, King tenta comprovar sua fala e, como estratégia, enfatiza 

mais uma vez sua relação ideológica com o auditório, trazendo constantemente a frase 

“i have a dream” fazendo com que as pessoas daquele local se identificassem com seu 

sonho/ideologia, uma vez que a igualdade racial já era buscada há muito tempo pelos 

negros nos Estados Unidos da América.  

 

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.
9
 

(KING, 2015). 

 

Isso realmente se torna convincente, dependendo do público alvo, que neste 

caso, simpatizava com a ideologia de King, um homem que já era conhecido pela luta 

em defesa da liberdade e da igualdade social e racial. 

 Quando King fala, “This is our hope” (esta é a nossa esperança), traz implícito 

que ele e o auditório compartilham os mesmos anseios e sonhos através da luta intensa 

por igualdade e a possibilidade de um lugar melhor, por conseguinte, pressupõe que em 

todas as pessoas detém o sentimento e o poder de mudança dentro de si, objetivando um 

mundo melhor para todos.  Isso demonstra o caráter adaptativo do discurso como 

estratégia, podendo ser direcionado de acordo com a necessidade do orador. 

                                                                                                                                               
rubras da Geórgia, os filhos dos descendentes de escravos e os filhos dos descendentes de donos de 

escravos poderão sentar-se juntos à mesa da fraternidade.  Tradução disponível: 

http://www.americanrhetoric.com/speeches/mlkihaveadream.htm. 

 
9
 Eu tenho um sonho que um dia “todos os vales serão elevados, todas as montanhas e encostas serão 

niveladas; os lugares mais acidentados se tornarão planícies e os lugares tortuosos se tornarão retos e a 

glória do Senhor será revelada e todos os seres a verão conjuntamente”. Essa é a nossa esperança. Essa é a 

fé com a qual eu regresso ao Sul. Com essa fé nós poderemos esculpir na montanha do desespero uma 

pedra de esperança. Com essa fé poderemos transformar as dissonantes discórdias do nosso país em uma 

linda sinfonia de fraternidade. Tradução disponível: 

http://www.americanrhetoric.com/speeches/mlkihaveadream.htm. 

 



ARTIGO 

 
 

 

 

2.4.4 Peroração 

 

 Segundo Citelli (2007, p. 13) a peroração é o final, sendo a última oportunidade 

de assegurar a credibilidade e veracidade do que foi dito, pode ser retomado algum 

ponto se necessário. 

 

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! 

10
 (KING, 2013). 

 

A citação acima evidencia a característica conclusiva do discurso, apresentando 

ao público o quanto o próprio Martin Luther King acreditava em suas palavras, se 

mostrando firme e confiante que seus objetivos seriam alcançados. Ele deixou claro que 

realmente sabia da importância de conhecer o quesito social daqueles a quem se que 

persuadir, sendo esta, uma condição essencial e a priori da execução do discurso. 

 

Esse contato entre o orador e seu auditório não concerne unicamente às 

condições prévias da argumentação: é essencial também para todo o 

desenvolvimento dela. Com efeito, como a argumentação visa obter a adesão 

daqueles a quem se dirige, ela é, por inteiro, relativa ao auditório que procura 

influenciar. (PERELMAN, 2005, p. 20). 

 

Martin Luther King se mostrou muito atento às condições prévias do discurso, 

sabendo o que falar e para quem falar, conhecendo o contexto social e cultural de seu 

público, adaptando sua fala de acordo com a necessidade situacional. Ele demonstrou 

                                                 
10

 E quando isso acontecer, quando permitirmos que a liberdade ressoe, quando a deixarmos ressoar de 

cada vila e cada lugar, de cada estado e cada cidade, seremos capazes de fazer chegar mais rápido 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 espiritual negra: Finalmente livres! Finalmente livres! 

Graças a Deus Todo Poderoso, somos livres, finalmente. Tradução disponível: 

http://www.americanrhetoric.com/speeches/mlkihaveadream.htm. 
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ainda, domínio da parte estrutural clássica do discurso, construído por Aristóteles, e 

também, da utilização dos recursos persuasivos implícitos e explícitos no texto, que por 

sua vez, também são essenciais para que a persuasão flua da maneira esperada pelo 

orador. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Essa pesquisa foi realizada a partir de análise bibliográfica sobre a persuasão no 

discurso político i have a dream de Martin Luther King. Foram consultados livros, 

revistas científicas e artigos sobre o assunto, além da utilização de fragmentos do 

próprio discurso i have a dream como estudo de caso. 

  

A pesquisa bibliográfica permite compreender que, se de um lado a resolução 

de um problema pode ser obtida através dela, por outro, tanto a pesquisa de 

laboratório quanto à de campo (documentação direta) exigem, como 

premissa, o levantamento do estudo da questão que se propõe a analisar e 

solucionar. A pesquisa bibliográfica pode, portanto, ser considerada também 

como o primeiro passo de toda pesquisa científica. (LAKATOS, 1992, p. 44). 

 

A pesquisa bibliográfica, segundo Cervo e Bervian (2002, p. 65) “procura 

explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas em documentos”. É 

importante salientar a necessidade de cientificismo no material a ser utilizado na 

pesquisa. Não se trata apenas do que alguém acredita, mas sim, do que é cientificamente 

comprovado. 

Através da leitura e da reflexão sobre os conteúdos aprofundados, possibilitou-se 

a produção de uma análise sistematizada do discurso i have a dream de Martin Luther 

King, podendo perceber o quanto os recursos persuasivos estão presentes nos discursos 

políticos e quais os efeitos desejados sobre o público. 

O modelo sistematizado desenvolvido por Aristóteles facilitou a compreensão da 

persuasão no discurso i have a dream, sendo necessária a fragmentação da obra, 

demonstrando as partes correspondentes ao exórdio, à narração, a prova e a peroração. 

Estudando as características apresentadas por Aristóteles em cada parte do 

discurso, foi possível demonstrar sua aplicação com clareza no discurso de Martin 
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Luther King, apontando qual parte do discurso era correspondente e como estava sendo 

utilizado o recurso, de maneira a “desmontar”, ou seja, esmiuçar a estrutura do discurso 

analisado. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa demonstrou o quanto à linguagem persuasiva, assim como, suas 

técnicas, se fazem presentes no cotidiano das pessoas, evidenciando a importância da 

sua compreensão e a identificação de suas características nos discursos políticos.  

No discurso i have a dream, Martin Luther King demonstrou sua capacidade 

argumentativa, dominando elementos implícitos e explícitos do texto, entendendo o 

papel do público no momento da formação do discurso.  

Essa análise nos instiga a pensar, como as pessoas influentes constroem seus 

discursos políticos, objetivando convencer e persuadir a população. O que é de fato boa 

proposta? E o que é apenas poder argumentativo? É no mínimo prudente saber 

diferenciar a persuasão da mentira, pois essa confusão acontece diariamente na 

sociedade. 

É importante que as pessoas sejam livres para pensar e refletir sobre o discurso e 

tudo o que o envolve. O estudo e o entendimento sobre recursos persuasivos vêm ajudar 

as pessoas a serem independentes intelectualmente, podendo avaliar o que lhes é 

apresentado todos os dias através de discursos dos mais variados estilos, tornando 

assim, a sociedade mais justa e transparente, permitindo ao cidadão exercer seu papel 

social de maneira construtiva e reflexiva. 
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