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e comentados, para entender a fundo as grandes questões do mundo atual.

• Em edição BILINGUE: discurso na versão original inglesa ao lado da respetiva          
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DISCURSO PROFERIDO POR FREDERICK DOUGLASS POR OCASIÃO
DO DIA DA INDEPENDÊNCIA DOS ESTADOS UNIDOS EM 1852

A propósito da celebração do 4 de Julho, Dia da Independência dos Estados Unidos, 
o ex-escravo Frederick Douglass é convidado a proferir um discurso. O seu tom é 
inteligente e culto; a sua oratória, brilhante. Douglass formula perguntas de grande 
força retórica, muitas vezes irónicas. Porque o escolheram a ele para falar na festa 
da independência dos brancos? É necessário argumentar que um escravo é um ser 
humano? Com exemplos concretos e descrições emotivas, Douglass põe em
evidência a hipocrisia dos seus concidadãos e o horror da escravatura num dos
discursos mais famosos da história dos Estados Unidos, do qual todos os anos se
realizam leituras públicas.
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