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Introdução
Coretta Scott King

Meu marido, Martin Luther King, era um homem que 
alimentava a esperança de ser o pregador de uma grande 
congregação batista urbana no Sul dos Estados Unidos. 
Em vez disso, quando morreu, em 1968, havia levado mi-
lhões de pessoas a romper para sempre o sistema de se-
gregação racial. Moldara uma massa eleitoral negra que 
acabou com o racismo declarado nas campanhas políticas 
e acumulara para os negros um poder político maior do 
que jamais haviam tido no país. Acima de tudo, trouxera 
uma dimensão nova e mais elevada de dignidade humana 
para a vida dos negros.

Conheci Martin em Boston, em 1952, quando ele ti-
nha 23 anos. Fui criada no Alabama rural, frequentei o 
Antioch College em Ohio e estava estudando música no 
Conservatório da Nova Inglaterra. Martin estudava para 
obter um doutorado na Universidade de Boston. Antes de 
ir para lá, obteve os graus de bacharel em sociologia pelo 
Morehouse College em Atlanta e de bacharel em teologia 
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pelo Seminário Teológico Crozer, na Pensilvânia. Seu pai, 
o reverendo Martin Luther King, fi lho de um meeiro, era 
pastor da Igreja Batista Ebenezer, em Atlanta. Sua mãe, 
Alberta Williams King, era fi lha de um pastor. Martin 
sentiu uma vocação séria para o ministério aos 17 anos, 
quando cursava o terceiro ano em Morehouse. Aos 18, foi 
ordenado e tornou-se pastor assistente na Igreja Ebene-
zer. Eu achava que não queria me casar com um ministro, 
mas Martin era uma pessoa incomum. Era um homem 
muito bom. Se fazia algo um pouco errado, ou cometia 
um ato egoísta, sua consciência o devorava. Ao mesmo 
tempo, era muito animado e uma companhia muito di-
vertida. Tinha uma força que conseguia transmitir a mim 
e a todos que conhecia.

Martin sempre foi muito empenhado em ajudar seus 
semelhantes. Contou-me que o momento decisivo em sua 
refl exão sobre como conciliar o pacifi smo cristão com a 
possibilidade de mudar as coisas ocorreu quando estava 
no seminário, ao aprender sobre o venerado líder indiano 
Mahatma Gandhi. Mais tarde, Martin escreveu em Stride 
Toward Freedom: “Gandhi foi provavelmente a primeira 
pessoa na história a elevar a ética do amor de Jesus acima 
da mera interação entre indivíduos, transformando-a 
numa força social poderosa e efi caz em grande escala. … 
Foi nessa ênfase de Gandhi no amor e na não violência 
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que descobri o método para a reforma social que vinha 
buscando havia tantos meses.”

Martin e eu nos casamos em 1953. No ano seguinte, ele 
assumiu seu primeiro pastorado, na Igreja Batista da Dex-
ter Avenue, em Montgomery, Alabama. Mudamo-nos de 
volta para o Sul, que ainda era a sociedade totalmente 
segregada em que tínhamos nascido. Em 1954, a Suprema 
Corte dos Estados Unidos decidiu que estabelecimentos 
educacionais separados para crianças negras e brancas 
eram desiguais e inconstitucionais. Outras decisões de 
tribunais exigindo a integração escolar provocaram rea-
ções violentas nos estados sulistas. Surgiram conselhos 
de cidadãos brancos para tentar anular as decisões dos 
tribunais, e a Ku Klux Klan exibiu seus lençóis e capuzes, 
desfi lando e ateando fogo a cruzes. Todos os estabeleci-
mentos públicos continuaram violentamente segregados. 
Taxas altas cobradas nos locais de inscrição de eleitores 
impossibilitavam a maioria dos negros de votar.

Em Montgomery, algumas das facetas mais degradan-
tes da segregação manifestavam-se nas regras das linhas 
de ônibus municipais. Exigia-se que os negros se con-
centrassem na parte traseira dos veículos, sentados ou 
de pé, mesmo que houvesse lugares vazios na parte da 
frente, reservada para os brancos. Além disso, os negros 
tinham de pagar a passagem na frente do ônibus, sair 
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e caminhar pelo lado de fora para entrar de novo pela 
porta de trás. Os motoristas muitas vezes arrancavam e 
os deixavam, depois que tinham pago a passagem. Em 
1o de dezembro de 1955, a sra. Rosa Parks, uma mulher 
extremamente respeitada na comunidade negra, pegou 
um ônibus para voltar para casa depois de um dia de 
trabalho – era costureira numa loja de departamentos 
no Centro. Sentou-se na primeira fi la atrás da seção re-
servada para os brancos. Pouco depois, o motorista or-
denou à sra. Parks que cedesse o lugar para um homem 
branco que acabava de embarcar e fi casse de pé mais 
atrás. Exausta, ela calmamente se recusou a fazer isso; 
o motorista então saiu do veículo e chamou um policial, 
que a prendeu. No tribunal, a sra. Parks chamou seu 
amigo E.D. Nixon, que foi até lá e pagou a fi ança. No 
dia seguinte, o sr. Nixon nos telefonou para descrever o 
incidente e insistiu num boicote aos ônibus. “É a única 
maneira de fazer os brancos verem que não vamos mais 
tolerar esse tipo de coisa”, disse.

Martin concordou e ofereceu sua igreja como local 
de reunião. Mais de 40 líderes de todos os segmentos 
da comunidade negra foram à assembleia. Eles forma-
ram a Associação pelo Progresso de Montgomery (MIA, 
na sigla em inglês), elegeram Martin presidente e orga-
nizaram um boicote que começaria em 5 de dezembro. 
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Durante mais de um ano, os 50 mil negros de Montgo-
mery foram para seus trabalhos, escolas e igrejas a pé 
ou compartilhando carros. Ao ver que o boicote estava 
realmente funcionando, a liderança branca da cidade 
decidiu encontrar pretextos para prender negros. Um 
dia, após apanhar três passageiros num ponto de carona, 
Martin foi seguido por um guarda de motocicleta. Ele 
obedeceu escrupulosamente a todas as regras de trân-
sito, mas quando deixou os passageiros o guarda orde-
nou que saísse do carro e o prendeu por andar a 50km/h 
numa zona onde a máxima permitida era 40km/h. Na 
cadeia, foi jogado numa cela segregada e suja, junto com 
outros manifestantes negros. A notícia de sua prisão es-
palhou-se rapidamente; como muitos negros estavam se 
reunindo diante da cadeia, ele foi libertado depois de 
ter as impressões digitais colhidas, assinando o compro-
misso de se apresentar ao tribunal.

Começamos a receber ameaças de morte e telefonemas 
ofensivos. Uma noite, Martin estava num comício da MIA 
e eu estava em casa com uma amiga e com nossa primeira 
fi lha, Yolanda, então com dois meses. De repente, uma 
bomba foi jogada na varanda da frente. Alertadas pelas 
ameaças, tínhamos corrido para os fundos da casa ao ou-
vir a bomba atingir o chão, e felizmente ninguém fi cou 
ferido.
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Essas prisões e atos de violência serviram para fortale-
cer os líderes do boicote e aumentaram o entusiasmo por 
nosso movimento de protesto não violento. Compreende-
mos que o movimento não era apenas local; era uma onda 
em prol de uma afi rmação nacional, e até internacional, 
dos direitos individuais à liberdade e ao autorrespeito. 
Ele levou a Suprema Corte a decretar inconstitucionais 
as leis do Alabama que exigiam segregação no transporte 
público. Em 21 de dezembro de 1956, os ônibus de Mont-
gomery foram pacifi camente integrados.

Como escrevi mais tarde no livro My Life with Martin 
Luther King, “Montgomery foi o solo em que a semente de 
uma nova teoria da ação social ganhou raízes. Os negros 
haviam encontrado na ação direta pacífi ca um método 
militante que evitava a violência, mas produzia uma con-
frontação dramática, que eletrizou e educou toda a nação. 

… Sem ódio e sem curvar abjetamente os joelhos, a exi-
gência de liberdade emergiu com força e dignidade. Os 
negros estavam esperando por isso, e instintivamente se 
apoderaram do novo método e inauguraram uma nova 
era de mudança social.”

Martin era agora um herói para os negros americanos. 
Pouco depois do boicote, a revista Time publicou uma ma-
téria de capa sobre ele, chamando-o de “o erudito minis-
tro batista negro que em pouco mais de um ano surgiu do 



15

nada para se tornar um dos mais extraordinários líderes 
da nação”.

Inspirados pela vitória sobre os ônibus de Montgomery, 
novos movimentos brotaram em outras cidades. Martin 
achava que todas essas atividades deveriam ser coordena-
das, para terem efeito mais amplo. Após uma série de as-
sembleias, a primeira das quais realizada na Igreja Batista 
Ebenezer, em Atlanta, ajudamos a fundar a Conferência 
da Liderança Cristã do Sul (SCLC, na sigla em inglês) em 
1957. Martin foi eleito presidente. Desde o início, a SCLC 
seguiu uma orientação religiosa em sua liderança, em 
seu quadro de associados e no conceito de não violência. 
Martin não conclamava à desobediência às leis, somente 
à desobediência às leis injustas. Ele sempre acreditou na 
supremacia de uma lei moral superior.

Entre 1957 e 1959, Martin se dividiu entre Montgomery 
e a sede da SCLC em Atlanta. Era convidado a pregar e 
dar conferências por todo o país. Visitamos Gana em 1957, 
comparecendo à celebração da independência daquela 
nação como convidados de Kwame Nkrumah, e em 1959 
fi zemos uma peregrinação à Índia para melhor compre-
ender a fi losofi a não violenta de Gandhi; ali fomos recebi-
dos pelo primeiro-ministro Nehru. Perto do fi m de 1959, 
Martin percebeu que tinha de dedicar tempo e esforços 
integrais à luta pelos direitos civis, e assim, em 1960, dei-
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xamos a maravilhosa congregação de Dexter e nos mu-
damos para Atlanta, onde Martin se tornou copastor da 
Igreja Batista Ebenezer, ao lado do pai.

As manifestações continuavam por todo o Sul com al-
gum sucesso. Houve sit-ins* para dessegregar lanchonetes 
e restaurantes. O primeiro grupo de Freedom Riders, ou 
passageiros pela liberdade, reunia negros e brancos sob 
organização do Congresso pela Igualdade Racial para 
protestar contra a segregação em ônibus interestaduais. 
Eles deixaram Washington D.C. em veículos da empresa 
Greyhound em 4 de maio de 1961. A SCLC apoiou as 
Freedom Rides, e Martin ocupou a presidência do comitê 
coordenador. Dez dias depois, o primeiro ônibus foi quei-
mado perto de Anniston, Alabama. Os passageiros foram 
surrados por uma multidão branca quando chegaram a 
Birmingham; em Jackson, Mississippi, foram presos e pas-
saram dois meses na Penitenciária de Parchman. Mas as 
Freedom Rides continuaram.

Em Birmingham, uma das cidades mais segregadas 
do país, George Wallace prometeu em seu discurso de 
posse como governador: “Segregação agora, segregação 

* Manifestação organizada de protesto não violento em que os par-
ticipantes ocupam um espaço sentando-se no chão e recusando-se a 
deixar o local. (N.T.)
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amanhã, segregação sempre!” Eugene (“Bull”) Connor, 
diretor de segurança pública, lançou mão da força bruta 
contra negros e manifestantes pacífi cos. Ordenou o uso 
de cães policiais e jatos d’água contra crianças que mar-
chavam num protesto não violento.

A SCLC decidiu se unir ao Movimento Cristão do Ala-
bama pelos Direitos Humanos (ACMHR) numa grande 
campanha contra a segregação em Birmingham. Os pro-
testos começaram em abril de 1963, com sit-ins em lancho-
netes. Autoridades municipais obtiveram uma ordem do 
tribunal estadual contra os manifestantes, mas Martin e 
outros líderes decidiram desafi á-la. Na Sexta-Feira da Pai-
xão eles saíram da igreja marchando pacifi camente. Bull 
Connor ordenou que todos fossem presos. Martin usou o 
tempo na prisão para escrever sua hoje famosa “Carta da 
prisão de Birmingham”, em que explicou para um grupo 
de clérigos brancos que criticava publicamente suas ativi-
dades a necessidade de protesto pacífi co para promover a 
mudança social.

Enquanto Martin era mantido incomunicável na prisão, 
o presidente John Kennedy e o procurador-geral Robert 
Kennedy ajudaram-me a descobrir o que estava se pas-
sando. Eles dirigiram a atenção pública para a situação 
em Birmingham – que por fi m culminou numa vitória 
real para o movimento quando autoridades municipais 
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e comerciantes brancos sentaram-se com líderes negros 
para tentar chegar a um acordo. A integração pacífi ca foi 
alcançada porque a não violência militante forçou a nego-
ciação e o entendimento.

Depois de Birmingham, quase mil cidades mer-
gulharam em protestos contra a segregação. Isso nos 
estimulou à união, e organizamos uma marcha sobre 
Washington para apresentar de maneira dramática a ne-
cessidade de uma nova legislação federal que integrasse 
completamente os negros à sociedade americana. Em 
28 de agosto de 1963, participamos de um grande comí-
cio com 250 mil pessoas que haviam viajado de todos 
os cantos do país para a capital. Martin pronunciou seu 
discurso “Eu tenho um sonho” dos degraus do Lincoln 
Memorial, e em seguida o presidente Kennedy teve um 
encontro com os líderes da marcha. Martin escreveu so-
bre esse dia em Why We Can’t Wait: “Quando a televisão 
transmitiu a imagem dessa assembleia extraordinária 
através dos oceanos que nos limitam, todos os que acre-
ditam na capacidade do homem de se tornar melhor ti-
veram um momento de inspiração e confi ança no futuro 
da raça humana. E todo americano consciente pôde se 
orgulhar, na certeza de que uma experiência dinâmica 
de democracia na capital de sua nação foi exibida para 
o mundo.”
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Em outubro de 1964, soubemos que Martin havia sido 
agraciado com o Prêmio Nobel da Paz. Fomos tomados 
por orgulho, alegria e um enorme sentimento de res-
ponsabilidade. Aquele não era apenas um prêmio que 
reconhecia a luta pelos direitos civis, mas a contribuição 
para a paz mundial. Em seu discurso de agradecimento 
em Oslo, Martin disse: “Sinto como se este prêmio me 
tivesse sido dado por alguma coisa que realmente ainda 
não foi alcançada. É uma incumbência de sair e trabalhar 
ainda mais arduamente pelas coisas em que acreditamos.” 
Martin dividiu o prêmio de 54 mil dólares entre a SCLC, 
o Congresso pela Igualdade Racial, o Comitê de Coorde-
nação Estudantil da Não Violência (SNCC), a Associação 
Nacional pelo Avanço do Povo Negro (NAACP), o Con-
selho Nacional de Mulheres Negras e a Fundação Ameri-
cana de Não Violência.

Na altura do verão de 1965, o presidente Johnson, com 
o apoio da comunidade dos direitos civis e seus aliados, 
conseguiu a aprovação do Congresso e sancionou as tão 
esperadas leis dos Direitos Civis e dos Direitos de Voto, 
por meio das quais o governo federal passou fi nalmente 
a apoiar a integração. Vários dos guetos urbanos no Norte, 
porém, estavam explodindo em violência. Muitos ame-
ricanos estavam também perturbados pelo prolongado 
envolvimento de seu país na Guerra do Vietnã. Em 1965, 
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Martin fez uma declaração: “Não vou fi car parado vendo 
a guerra se intensifi car sem dizer nada a respeito. É inútil 
falar sobre integração se não há nenhum mundo a inte-
grar. A guerra no Vietnã precisa ser interrompida.” Em 
1966, ele concordou em atuar como copresidente dos Clé-
rigos e Leigos Preocupados com o Vietnã.

Em 1968, Martin estava profundamente envolvido na 
organização de uma Campanha dos Pobres para pro-
mover manifestações de massa tanto por direitos civis 
quanto por direitos econômicos, que sempre considerara 
dependentes uns dos outros. Foi a Memphis, Tennessee, 
para liderar 6 mil manifestantes numa marcha em apoio 
à greve dos trabalhadores da limpeza urbana. Em 4 de 
abril, enquanto Martin conversava de pé na varanda de seu 
quarto de hotel, no segundo andar, um atirador de tocaia 
alvejou-o e matou-o. Ele tinha 39 anos.

Durante sua vida, Martin escreveu três livros e viu 
seus discursos e sermões reunidos em dois volumes 
adicionais. Espero que esta coletânea de citações extraí-
das dessas obras, bem como de outros discursos e arti-
gos, lembrem aos leitores as causas pelas quais Martin 
Luther King lutou e viveu, e o quanto resta para todos 
nós fazermos hoje. Martin sempre defendeu a ação posi-
tiva, construtiva. O tríplice mal da pobreza, do racismo 
e da guerra, em qualquer lugar do mundo, sempre foi 
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sua preocupação. Indo ao fundo e além de nós mesmos 
e recorrendo à ética transcendente do amor, haveremos 
de superar esses males. Amor, verdade e a coragem de 
fazer o que é certo deveriam ser nossos balizadores nessa 
viagem da vida inteira.


