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Aos 23 anos, em 1893, logo depois de ter chegado à África do Sul como ad-

vogado de uma empresa exportadora indiana, Gandhi escreveu uma frase 

marcante: “Sempre foi um mistério para mim como os homens podem 

sentir prazer em humilhar seus semelhantes.” Ele acabara de ver indianos 

serem forçados a caminhar na sarjeta para que os brancos pudessem passar 

sem problemas pela calçada.

Mohandas K. Gandhi nasceu em 1869, filho de hindus, no estado de Guzer-

ate, no oeste da Índia. Aos 13 anos, uniu-se a Kasturba Makanji, de mesma 

idade, num casamento arranjado. Mais tarde, a família o enviou a Londres 

para estudar Direito e, em 1891, ele se tornou advogado. Na África do Sul, 

Gandhi foi incansável na luta pelos direitos dos imigrantes indianos. Foi lá 

que desenvolveu sua doutrina de resistência pacífica contra a injustiça – a satyagraha, ou “o caminho da verdade” – e que muitas vezes 

esteve preso por causa dos protestos que liderou. Quando retornou a seu país com a família em 1915, já havia mudado radicalmente 

a vida daqueles imigrantes.

Na Índia, logo passou a liderar a longa batalha com a Grã-Bretanha pela independência. Ele jamais teve abalada sua crença nos pro-

testos não-violentos e na tolerância religiosa. Quando seus compatriotas muçulmanos ou hindus cometiam atos de violência – entre 

si ou contra os ingleses que governavam a Índia –, Gandhi jejuava até o conflito cessar. A independência, que chegou em 1947, não foi 

uma vitória militar, mas um triunfo da vontade humana. 

Neste livro, Jang Hyeon conta um pouco da história deste grande homem, inspirador da liberdade de todo um povo. Numa linguagem 

acessível procura informar e divulgar os ideais de um dois maiores ícones da história da humanidade.


