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discursos que
marcaram a história

WINSTON CHURCHILL (1940)
"NÃO TENHO NADA A OFERECER SENÃO SANGUE, TRABALHO, SUOR E LÁGRIMAS".
O ex-primeiro ministro de Inglaterra foi um dos grandes oradores da
história. O seu primeiro discurso no cargo ficou marcado pelo contexto
que se estava a viver: II Guerra Mundial. Churchill mostrou que o
poder da oratória era fundamental para incentivar uma nação num
tempo em que Hitler e a sua ideologia avançavam pela Europa.

Churchill recorria a uma linguagem emotiva recheada de metáforas,
estimulando a imaginação dos ouvintes. O político dominava a arte da
aliteração (repetição em sequência de algum fonema), frequentemente
repetindo as palavras mais sonoras para maximizar o seu impacto.

CHARLIE CHAPLIN (1940)
''VOCÊS, O POVO, TÊM O PODER — O PODER DE CRIAR MÁQUINAS, O PODER DE CRIAR FELICIDADE! VOCÊS, O POVO, TÊM O
PODER DE FAZER DESTA VIDA LIVRE E BELA, DE FAZER DESTA VIDA UMA AVENTURA MARAVILHOSA".
Charlie Chaplin captou a atenção do público ao retratar o contexto
político na Europa, num período entre guerras, através da sátira. No
filme "O Grande Ditador", Chaplin retrata as consequências de
políticas autoritárias e de segregação social, interpretando duas

personagens: Adenoid Hynkel, ditador da Tomânia, e um barbeiro
judeu.
Na cena final do seu primeiro filme falado, Charlie Chaplin estabelece
uma lição de moral e de vida, apelando ao fim dos conflitos entre
judeus e os seus inimigos, num discurso repleto de recursos verbais
(retórica, apóstrofes, enumerações, metáforas, antíteses), que ficou na
nossa memória até aos dias de hoje.

MARTIN LUTHER KING (1963)
“TENHO UM SONHO DE QUE OS MEUS QUATRO FILHOS VIVERÃO UM DIA NUMA NAÇÃO ONDE NÃO SERÃO
JULGADOS PELA COR DA SUA PELE, MAS PELO CONTEÚDO DO SEU CARÁTER. EU TENHO UM SONHO".
O discurso I Have a Dream (“Eu Tenho um Sonho”), de Martin Luther
King, tornou-se emblemático pela mensagem que emocionou as
200 mil pessoas que o ouviam. As palavras foram proferidas nos
degraus do Lincoln Memorial, em Washington DC, a 28 de agosto
de 1963. O objetivo era encorajar a nova geração a eliminar o
racismo, de forma a criar uma sociedade melhor no futuro.

Além de evocar documentos históricos, como a Constituição e a
Declaração da Independência, este discurso pauta-se pelo uso de
metáforas.

JOHN FITZGERALD KENNEDY (1963)
" HOJE, NO MUNDO DA LIBERDADE, NÃO HÁ FRASE QUE SE DIGA COM MAIS ORGULHO QUE 'ICH BIN EIN BERLINER'... TODOS OS HOMENS
LIVRES, ONDE QUER QUE VIVAM, SÃO CIDADÃOS DE BERLIM, E, PORTANTO, COMO UM HOMEM LIVRE, EU ORGULHO-ME DAS PALAVRAS 'ICH
BIN EIN BERLINER'!"
Esta é a frase que a Alemanha não esquece. A 26 de junho de 1963,

Kennedy visitou Berlim ocidental e emocionou os alemães, através de
um discurso de esperança.
"Ich bin ein berliner" significa "Eu sou um berlinense" e serviu para
assegurar aos europeus o empenho por parte dos EUA na defesa da
Europa ocidental, num momento em que Berlim, além de dividida desde
1961 por um muro construído pelos comunistas, ainda ficava encravada
dentro da Alemanha Oriental. Kennedy inspirou-se na frase milenar “Eu
sou um romano”, adaptando-a ao contexto alemão. Este discurso,
memorável pelos seus contrastes entre “o mundo livre” e o “mundo
comunista, termina com Kennedy a exaltar o povo que o escutava.

MALALA YOUZAFZAI (2014)
“UMA CRIANÇA, UM PROFESSOR, UM LIVRO E UMA CANETA PODEM MUDAR O MUNDO.
EDUCAÇÃO É A SOLUÇÃO”.
Malala Youzafzai ganhou, aos 17 anos, o prémio Nobel da Paz e
tornou-se, na época, a pessoa mais jovem a receber a nomeação.
Nos seus discursos, a ativista luta pela educação e pelos direitos
das mulheres, muitas vezes proibidas de estudar no Paquistão.
Em 2014, na ONU, Malala contou a sua história, evocou o sábio
ditado “a caneta é mais poderosa que a espada", modificando-o,

de forma a dar mais força ao apelo feito aos governos: que a
educação seja gratuita e obrigatória para todas as crianças do
mundo.

