
 

 

 
 
 

Breve biografia de Martin Luther King Jr. 
 
 

“Tennessee, Memphis, 4 de abril de 1968: o disparo de um rifle interrompia 
bruscamente a biografia de um "rei" negro chamado Martinho Lutero Júnior, 
conhecido no Brasil e no mundo como Dr. Martin Luther King Jr., o maior líder 
negro das Américas. 

O nome com que foi batizado demarcou a existência e a trajetória luminosas do 
Dr. Martin Luther King Jr.: religioso, destemido, líder pacifista, majestoso, 
estadista, eloqüente, revolucionário. 

Nascido no sul dos Estados Unidos, em pleno auge do famigerado sistema "Jim 
Crown" (separados mas iguais), filho de um pastor batista, Martin Luther King 
Jr. recebeu o Nobel da Paz aos 35 anos, sagrando-se o mais jovem laureado pela 
fundação Prêmio Nobel. 

Comprometendo as igrejas com as lutas sociais, organizando boicotes aos 
transportes públicos, apoiando greves de estudantes e de trabalhadores, 
liderando passeatas integradas por legiões de negros, brancos, judeus e 
muçulmanos, pregando a resistência pacífica, difundindo os ensinamentos de 
Gandhi, Martin Luther King Jr. sacrificou a própria vida em nome da igualdade, 
da justiça e da paz. 

Em resposta aos linchamentos e às atrocidades cometidas pelos integrantes da 
Ku Klux Klan, Martin Luther King organizou a resistência pacífica, valorizou o 
diálogo, unificou as lutas de seu povo, pregou a não-violência, convocou negros e 
brancos para fundarem as bases de uma convivência harmoniosa, baseada no 
respeito, no espírito de compreensão e na tolerância.” [Hédio Silva Júnior] 

Martin Luther King nasceu em Atlanta, Georgia, em 15 de janeiro de 1929 em 
uma família de negros americanos de classe média. Seu pai era pastor batista e 
sua mãe era professora. Aos 19 anos King foi ordenado pastor batista. Mais 
tarde, formou-se no Seminário Teológico de Crozer e então cursou seus estudos 
de pós-graduação em filosofia na Universidade de Boston. 

Seus estudos o levaram a explorar as idéias do nacionalista hindu Mohandas K. 
Gandhi, que se tornaram o centro de sua filosofia de protesto não violento. 
Tornou-se pastor da igreja batista de Montgomery, Alabama em 1954. Em 1959 
visitou a Índia. Como presidente da Associação de Melhoramento de 
Montgomery, organizou um boicote contra a segregação no transporte público. 
Durante este boicote, que durou um ano, King teve sua casa bombardeada. 



 
Muitos atentados foram feitos contra a sua vida e ele foi preso diversas vezes. 
Apesar disso, o boicote obteve sucesso e terminou com um mandato da suprema 
corte proibindo toda e qualquer segregação no transporte público da cidade. 
Obtendo o respeito de todos, King tornou-se um líder dos negros americanos na 
sua luta por seus direitos civis. 

Casou-se com Coretta Scott em 1953 e teve quatro filhos entre 1955 e 1963. 

Em 1963 liderou um movimento massivo pelos direitos civis no Alabama, 
organizando campanhas por eleitores negros, não-segregação, melhores 
condições de moradia e educação por todo o sul dos Estados Unidos. A não-
violência tornou-se sua maneira de demonstrar resistência. Ele sofreu vários 
atentados e constantes ameaças. Foi novamente preso diversas vezes. Neste 
mesmo ano liderou a histórica passeata em Washington onde proferiu seu famoso 
discurso "I have a dream" ("Eu tenho um sonho"). Em 1964 foi premiado com o 
Nobel da Paz, doando o valor recebido aos movimentos de direitos civis. 

Em 1967 King uniu-se ao Movimento pela Paz no Vietnam, o que causou um 
impacto negativo entre os negros. Outros líderes negros não concordaram com 
esta mudança de prioridades dos direitos civis para o movimento pela paz. 

Em 4 de abril de 1968 King foi baleado e morto em Memphis, Tenessee, por um 
branco que foi preso e condenado a 99 anos de prisão. 

Em 1983, a terceira segunda-feira do mês de janeiro foi decretada feriado 
nacional em homenagem ao aniversário de Martin Luther King Jr. 

Martin Luther King Jr. não era um sonhador, apesar de alimentar um sonho. Sem 
suas realizações, inspiradas por sua admirável coragem pessoal, suas palavras 
teriam simplesmente criado uma fantasia. Ele soube revelar ao povo o seu poder 
latente. O protesto não-violento de massas, firmemente disciplinado, capacitou-a 
avançar contra seus opressores num combate eficiente. 

 
 

 

 
 
 

 


