
“Desde que nós vivemos espiritualmente, ferir ou atacar outra pessoa é atacar a si mesmo. Embora 
nós possamos atacar um sistema injusto, nós sempre temos que amar as pessoas envolvidas.”

Mahatma Gandhi
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Mohandas Karamchand Gandhi, popular-

mente conhecido por Mahatma Gandhi 

(“Mahatma”, do sânscrito “A Grande Alma”) 

foi um dos idealizadores e fundadores do 

moderno estado indiano e um infl uente de-

fensor do Satyagraha (forma não violenta de 

protesto) como um meio de revolução, com o 

qual liderou mais de 50 milhões de hindus.

Nasceu no dia  de outubro de 186 na Índia 

ocidental, sendo fi lho de pai político e mãe 

religiosa. Casou-se aos 13 anos, como pede 

a tradição local, sendo depois decidido 

que ele deveria ir para a Inglaterra a fi m de 

estudar Direito, desafi ando os regulamentos 

de sua casta, que proibiam tal viagem.

Em Londres, organizou um clube vegetariano 

onde se encontravam teósofos e pessoas 

com interesses altruísticos. A Canção 

Celestial do Bhagavad-Gita e o Sermão da 

Montanha, de Jesus Cristo, tornaram-se 

suas “bíblias” e guias de viagens espirituais.

Gandhi voltou à Índia, em 181. Sua mãe 

falecera e ele teve a oportunidade de ir 

para África do Sul, representando uma 

fi rma hindu em KwaZulu-Natal, atuando em 

um processo judicial. Seu contato com a 

discriminação racial despertou em Gandhi 

a consciência social. Foi quando começou 

a usar os conhecimentos da advocacia na 

busca por igualdade social. Logicamente 

sua postura e atuação causaram desagrado 

em muitas lideranças locais, sendo, certa 

vez quase linchado em um aeroporto. Para 

surpresa geral, ele se recusou processar 

os que haviam lhe espancado. Gandhi 

permaneceu 0 anos na África do Sul 

defendendo a minoria hindu, liderando a 

luta do povo pelos seus direitos.

De volta à Índia em 115, Gandhi passou 

a exercer o papel de conscientizador da 

sociedade hindu e muçulmana na luta 

pacífi ca pela independência do país (na 

época colônia britânica), baseada no uso 

da não violência. Passou então a ajudar os 

necessitados e as crianças carentes.

Em 117, Gandhi ajudou as pessoas que 

trabalhavam em tecelagens, diante da 

exploração injusta dos proprietários 

sobre esses operários. Os trabalhadores 

têxteis de Ahmedabad também eram 

economicamente oprimidos. Eles temiam 

entrar em greve; então Gandhi jejuou para 

encorajá-los, obtendo êxito em seu intento, 

o que resultou em nova vitória na busca 

por condições de vida mais humanas e no 

respeito pelo trabalhador.

Em 18, ele anunciou uma campanha de 

Satyagraha em Bardoli contra o aumento 

de % em impostos britânicos. As pessoas 

se recusaram a pagar os impostos, sendo 

repreendidas pelo governo britânico. No 

entanto, os indianos continuavam não 

violentos. Finalmente, após vários meses, 

os britânicos cancelaram os aumentos, 

libertaram os prisioneiros, e devolveram 

as terras e propriedades confi scadas; e os 

camponeses voltaram a pagar seus tributos.

Gandhi também jejuou em protesto por 

diversas vezes. A mais famosa foi quando 

fez um jejum de 1 dias para purifi cação.

Mesmo com a Segunda Guerra Mundial se 

aproximando, Gandhi havia confi rmado 

seus princípios pacifi stas. Recomendou o 

uso de métodos não violentos aos britânicos 

para combater Hitler.

Quando a independência para a Índia se 

tornou iminente, líderes muçulmanos 

exigiram a criação de um estado 

separado: o Paquistão. Gandhi pregou 

a unidade e a tolerância. Os hindus o 

atacaram acusando-o de ser favorável aos 

muçulmanos, e os muçulmanos exigiram 

dele a criação do Paquistão. Gandhi viajou 

a Calcutá para acalmar a discussão e a 

violência entre as duas partes.

Mais uma vez ele jejuou até que os líderes 

da comunidade assinaram um acordo para 

manter a paz. Antes de assinarem, Gandhi 

os advertiu de que, caso se rebelassem, ele 

jejuaria até a morte.

Tantas intervenções políticas e sociais com 

consequências diretas em causas étnicas, 

religiosas e governamentais certamente 

geraram insatisfações por parte daqueles 

que se benefi ciavam das injustiças. Gandhi 

foi assassinado a tiros, em Nova Déli por 

um hindu radical. O corpo do Mahatma 

foi cremado e suas cinzas foram jogadas 

no rio Ganges. Só não viraram cinzas seu 

ideal e seus ensinamentos, o princípio da 

não violência passou a ser visto como um 

sistema de protesto social civilizado e efi caz 

contra as ações de injustiça social.

A Grande Alma
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