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RESUMO:  
Mahatma Gandhi foi um dos principais representantes na luta pelos direitos humanos, 

exercendo grande influência na conquista da independência da Índia, que era colônia da 

Inglaterra. Além disso, ele também foi umas das principais inspirações de líderes como 

Martin Luther King e Nelson Mandela. Gandhi liderou campanhas nacionais pacíficas para 

várias causas sociais, tais como contra a intolerância religiosa e o fim do racismo, por meio 

do princípio do “satyagraha” e do autogoverno. Estes, dentre outros feitos de Gandhi, podem 

inspirar muitas gerações que viveram depois dele, assim como o mundo contemporâneo. 

Devido a isso, o objetivo geral deste trabalho é compreender qual é a trajetória de Gandhi, 

sua história, suas lutas, sua influência na busca pelos direitos humanos e na batalha para 

conquistar a independência da Índia; como também, transmitir seus ideais para as pessoas. 

A fim de cumprir tais objetivos primeiramente busca-se conhecer a biografia de Gandhi, 

assim como sua trajetória na luta pelos direitos civis. Em seguida, intui-se pesquisar e 

compreender quais pessoas foram influenciadas pelos seus ensinamentos e ideais. Em um 

terceiro momento, espera-se incentivar  e gerar inspiração nas pessoas da atualidade a 

refletirem sobre a bondade e a não violência, promovendo assim, um mundo mais justo e 

igualitário. Este projeto ainda está em desenvolvimento, até o presente momento foram 

obtidos resultados parciais em relação à pesquisa, por meio da revisão de literatura. Além 

disso, foi aplicado um questionário no Colégio Interativa do sexto ao ensino médio, a fim de 

investigar os conhecimentos que os alunos tem sobre Gandhi e os princípios que defendia. 
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1. INTRODUÇÃO 

Mohandas Karamchand Gandhi foi um advogado, nacionalista e anticolonialista indiano. 

Nascido e criado em uma família Hindu, no oeste da Índia, foi formado em direito no Inner 

Temple, Londres, onde empregou pela primeira vez a desobediência civil não-violenta como 

advogado expatriado na África do Sul. Em 1858  Mahatma Gandhi se deparou com o que 

ocorria na Índia naquele momento, a Revolta dos Cipaios, que eram séries de motins 

marcados pelo extermínio indiscriminado dos Europeus. Em decorrência disso, em 1920 

Mahatma Gandhi, com o apoio dos burgueses, deu início a um grande movimento de 

independência, onde ele incentivava a desobediência civil, sem o uso de violência. A 

Inglaterra, após a Segunda Guerra Mundial, não pode manter a dominação da Índia e com 

isso em 1947 os ingleses reconheceram a independência indiana. Todavia, em 1948 

divergências religiosas entre hinduístas e muçulmanos, levou ao assassinato de Gandhi. 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

Mahatma Gandhi, apesar de não ser seu verdadeiro nome, afinal o termo “Mahatma” 

significa grande alma, um apelido dado a ele, o qual nem Gandhi aceitava. Gandhi nasceu 

na região da costa Oeste da Índia em 1869, e seu pai, Karmachand, era o governante desta 

região da Índia. Gandhi viveu lá por diversos anos, se casou jovem, mais velho teve filhos, 

formou-se em Direito e viveu lá por vários anos. Em 1888, Gandhi partiu da Índia e, 

temporariamente, deixou de viver com sua família, após isso, Gandhi viajou para a Inglaterra 

para aperfeiçoar seus estudos. Em 1891, voltou para a Índia depois de terminar seus 

estudos. Ao chegar na Índia, recebeu uma proposta de emprego para a África do Sul, e 

então desta vez, deixou sua família para poder trabalhar (NEVES, 2017). 

Gandhi permaneceu ao todo por 21 anos na África do Sul, se tornando também um 

grande líder e um nome de destaque na luta pelos direitos dos indianos e das comunidades 

locais. A presença de Gandhi no país deu notoriedade e após seu retorno para a Índia, em 

1914, sua personalidade conhecida no país, porém, devido a Primeira Guerra Mundial, só 

iniciou o ativismo pela independência do país, cinco anos após sua chegada, em 1919. 

São muito incomuns os casos de sábios que lideram pessoalmente transformações 

políticas e sociais. Mohandas Karamchand Gandhi, conhecido também como Mahatma 

(grande alma), foi um desses casos. Mahatma Gandhi foi responsável por diversos feitos 

através da não violência, que, apesar de muitos acharem, a não violência não é covardia 



 
ou injustiça, “já é bastante nobre defender seu bem, sua honra e sua religião na ponta da 

espada. É mais nobre ainda defendê-las sem fazer mal ao malfeitor” (AVELINE, 2007, cap. 

21). 

Na Índia, Gandhi tornou o Satyagraha conhecido internamente, o princípio pelo qual 

defendia o protesto de maneira não violenta, a partir de demonstrações na qual  

apresentavam desobediência e resistência civil. A célebre invenção política de Gandhi, o 

Satyagraha, em termos mais aprofundados, é a manifestação concreta do papel que a 

verdade tinha em sua vida. Agraha, que vem do sânscrito, significa firmeza, constância e, 

conforme Louis Fischer, o biógrafo de Gandhi, “‘satya’ significa ‘verdade’; deriva-se de ‘sat’, 

que significa “ser’” (FISCHER, 1982, p. 158). Satyagraha era manter a firmeza na verdade 

ou ser verdadeiro, e através disso, tinha tal princípio de defender protestos de maneiras 

não-violentas, ou seja, os protestos eram feitos de formas pacíficas, estes nos quais eram 

feitos a partir de demonstrações que apresentavam a resistência e desobediência civil.  

 

Para ver face a face o Espírito da Verdade universal, que tudo permeia, o 
indivíduo deve amar a mais insignificante criatura como a si próprio. E um 
homem que quer chegar a isso não pode permanecer fora de nenhum campo 
da vida. É por isso que minha devoção à Verdade me levou ao campo da 
política. E posso afirmar, sem a menor hesitação e ainda assim 
humildemente, que aqueles que dizem que religião não tem nada a ver com 
política não sabem o que significa religião (MIGUEL, 2011, p. 6 apud GANDHI, 
1999, p. 428). 
 

Sua intenção com a desobediência e a resistência civil, era fazer com que aquele 

que cometeu uma injustiça, percebe-se o dano que estava causando para assim, se 

arrepender. Devido a isso, Gandhi a partir daquele momento, foi apelidado como 

“Mahatma”. 

2.2 Uma luta Política e econômica 

Dos anos de 1920 a 1940, Gandhi veio incentivando ações da desobediência civil 

para motivar a população a se levantar e se opor contra os dominadores e enfraquecer o 

domínio colonial na Índia. A atuação de Mahatma Gandhi no ativismo pela independência 

fez com que fosse preso por autoridades britânicas diversas vezes. A liderança de Gandhi 

nas ações da desobediência repercutiu profundamente em dois distintos momentos, o 

primeiro foi quando Gandhi incentivou a população a produzir suas próprias roupas e para 

de comprar de comerciantes europeus e especificamente os ingleses (BEZERRA, 2018).  



 
Gandhi protestava pacificamente de diversas formas, o jejum era uma delas que 

tomava grande destaque, hoje em dia, se é muito comum ver Gandhi em fotos, em que na 

maior parte delas, ele estava magro e aparentando desnutrição, isso era consequência de 

seus grandes jejuns. Em 8 de Maio de 1933, Gandhi iniciou ao jejum que duraria 21 dias, 

em protesto à opressão britânica contra a Índia, este jejum ficou mundialmente conhecido, 

junto deste, em Bombaim, na Índia, no dia 3 de Março de 1939, Mahatma jejuou novamente 

em protestos às regras autoritárias e autocráticas para a Índia. 

Outro famoso evento foi a “ Marcha do Sal”, ocorrida entre 12 de março e 6 de abril, 

foi neste acontecimento que fez uma viagem a pé que separava a costa leste do Oceano 

Índico da costa oeste. No início da marcha, só haviam apenas 78 seguidores o 

acompanhando. Porém no final de sua jornada já haviam grandes multidões, mais de 

quarenta mil pessoas, isto tudo tinha a finalidade de extrair sal dos oceanos, isso ocorreu 

pelo simples fato de que os ingleses tinham instituído altos impostos na sua mercadoria do 

sal sobre os indianos. Este evento ficou mundialmente conhecido com “The Salt March” - 

traduzido do inglês - A Marcha do Sal, foi um grande ato simbólico que abriu caminho para 

a independência da Índia do Império Britânico” (FÁBREGA, 2019). 

Após todas as sociais, políticas e econômicas de Gandhi, a Índia finalmente se tornou 

independente do Império Britânico, porém Gandhi não estava mais vivo, devido seu 

assassinato, ele não pode presenciar o grande sucesso de suas ações, fazendo assim, com 

que a Índia conquistasse sua independência em 1948. 

 
2.3 Uma luta contra a intolerância religiosa e o racismo: 
 
Gandhi se estabeleceu como praticante do hinduísmo, contudo, procurou despertar, através 

de fiéis muçulmanos, parses, sikhs e cristãos com os quais conviveu, o mesmo amor por 

Deus, que preferiu denominar de “Verdade”. Através de conceitos como o Satyagraha e o 

ahimsa, ou da essência do cristianismo através do evangelho cristão e de práticas de 

orações e virtudes nos ashrams, se pode descobrir as veredas, as angústias e as práticas 

espirituais experimentadas por Mahatma Gandhi em seu diálogo inter-religioso. 

(MARCONDES, 2013, p. 3) 

Os atos de Gandhi seguiram durante tempos, e em meio a conflitos entre indianos 

hindus e muçulmanos, apesar dos esforços de Gandhi em combater a escalada da 

violência, a rivalidade entre os dois lados somente aumentou, porém o domínio colonial 

britânico teve seu fim na região em agosto de 1947. E a rivalidade existente entre 



 
muçulmanos e hindus levou o país à sua divisão. Esta divisão foi motivo da morte de 

Gandhi, que foi assassinado por disparos onde faleceu pouquíssimo tempo depois 

(BEZERRA, 2018).  

Após alguns anos vivendo na África do Sul, Gandhi se tornou vítima do preconceito, 

isso o tornou um grande ativista na defesa dos negros e indianos. Esses povos vinham 

sofrendo preconceito tanto das autoridades coloniais quanto da população local de origem 

europeia. Uma situação que marcou muito Gandhi foi que, durante uma viagem de trem na 

qual estava presente, foi solicitado a se retirar da primeira classe - um local no qual havia 

pago para estar - porque um passageiro branco estava se incomodando com sua 

permanência no local. E após isto, Gandhi se negou em ir para a terceira classe - local 

destinado a negros - culminando com a expulsão de Gandhi da locomotiva. 

 

3. OBJETIVO  

Objetivo geral: 

Conhecer a trajetória de Gandhi, sua história, suas conquistas e sua influência na busca 

pelos direitos humanos e, a partir disso, transmitir seus ideais, baseado na forma em que 

grandes líderes se inspiraram em Gandhi, resultando no surgimento de melhores pessoas 

com melhores mentalidades, promovendo a reflexão acerca das causas que ele defendia 

como, por exemplo, a extinção do racismo e da intolerância religiosa. 

Objetivo específico: 

- Estudar a trajetória de Gandhi, compreendendo suas lutas pelos direitos humanos; 

- Após isso buscamos pesquisar e compreender quais pessoas foram influenciadas 

por seus ensinamentos; 

- Realizar um questionário, a fim de avaliar o que as pessoas do Colégio Interativa 

conhecem sobre ele e o que pensam sobre as causas por ele discutidas.  

- Incentivar as pessoas do mundo atual a refletirem sobre a bondade e a não-violência, 

promovendo um mundo mais justo e igualitário. 

4. PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  

Gandhi foi uma das pessoas que incentivou a luta pelos direitos humanos. Ele 

promulgava o fim do racismo e da intolerância religiosa. Contudo, apesar de tantos 

ensinamentos e lições passadas por Gandhi, muitas pessoas ainda não conhecem sua 



 
trajetória e suas conquistas. Devido a isso, questiona-se: quem foi Mahatma Gandhi? Pelo 

que lutava? Quais suas influências? Quais aprendizagens ele pode transmitir para os jovens 

de hoje? 

Esta pesquisa se justifica, pois o mundo carece de inspirações e valores. Hoje, muitos 

praticam o mal e cometem atos injustos, o que promove a desigualdade social, 

preconceitos, entre outras grandes atrocidades que se é possível ver hoje em dia. Gandhi 

não lutou somente pela independência da Índia, mas também incentivou pessoas a lutarem 

pelo que acham certo sem o uso da violência, e buscou o fim da intolerância religiosa. Ele 

pode ser considerado um exemplo de ser humano para a geração atual. Devido a isso, esta 

pesquisa foi realizada, para incentivar as pessoas a buscarem ser melhores a cada dia, 

promovendo um mundo mais justo e igualitário.  

 

5. MATERIAIS E MÉTODOS 

Esta é uma pesquisa bibliográfica, para tal, se utiliza de sites, livros e artigos para 

fundamentar o texto. A fim de cumprir tais objetivos primeiramente busca-se conhecer a 

biografia de Gandhi, assim como sua trajetória na luta pelos direitos civis. Em seguida, intui-

se pesquisar e compreender quais pessoas foram influenciadas pelos seus ensinamentos. 

Em um terceiro momento, será realizado um questionário, com os alunos do Colégio 

Interativa de Londrina, a fim de avaliar o que conhecem sobre ele e o que pensam sobre as 

causas por ele discutidas, tais como o racismo e a intolerância religiosa. Após isso, espera-

se incentivar a comunidade do colégio Interativa, por meio de reflexões e debates sobre a 

bondade e a não violência, promovendo um mundo mais justo e igualitário.  

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Após as aplicações do questionário produzido, que compunha seis perguntas, 

baseadas em 6 perguntas com o intuito de saber o conhecimento sobre Gandhi dos 

entrevistados, após isto o segundo objetivo era gerar curiosidade nas pessoas, fazendo 

com que, por último, as pessoas criassem inspiração nos ideais de Gandhi, e com isso 

foram obtidas aproximadamente trinta e um resultados ao todo, estes serão apresentadas 

e discutidos: 



 

 
         Figura 5:Gráfico 1 pergunta 

             Fonte: Próprio autor 
 

Na primeira pergunta do questionário, foi elaborada a seguinte questão, com o intuito 

de saber se os entrevistados tinham conhecimento do que são os direitos humanos. Os 

resultados obtidos foram que 100% das pessoas tinham o conhecimento do que são os 

direitos humanos. 

 
Figura 6:Gráfico 2 pergunta 

Fonte: Próprio autor 
 

Na segunda pergunta do questionário, já é possível saber que nem todos conhecem 

os meios de Gandhi, que eram, basicamente, a luta pelos ideais de liberdade e conquistas 

dos direitos humanos de forma pacífica. Apenas 4% aproximadamente não sabiam desses 

meios. 

 
Figura 7:Gráfico 3 pergunta  



 
Fonte: Próprio autor  

 

 Na terceira pergunta, podemos ver que a maior parte das pessoas ( 96,3%) 

concordaram com os meios de Gandhi ao lidar com as injustiças que o país sofria, porém 

um pequena parte não concorda com o meio pacífico, fazendo com que se possa concluir 

que quem não concorda, certamente não conhece a história de Gandhi, e com o projeto, 

poderá saber mais e ter os próprios ideias mudados pela influência de Gandhi 

 

 
Figura 8: Gráfico 4 pergunta  

Fonte: Próprio autor  
 

Na quarta questão, podemos ver que, diante de uma pergunta com resposta 

discursiva( nas quais somente 3 foram selecionadas) a maior parte das pessoas se 

interessa sim pela luta, história e influência de Gandhi, fazendo com que, o projeto poderá 

impactar fortemente na sociedade. 

 
Figura 9: Gráfico 5 pergunta  

Fonte: Próprio autor  
 

Na quinta questão, podemos observar que diante da questão de as pessoas 

acreditarem que protestos pacíficos geram resultados, ou não, ou seja, só podemos 

manifestar nossas ideias através da violência. Todas as pessoas entrevistadas 

responderam que protestos pacíficos geram sim resultados, mostrando que o projeto 

poderá impactar fortemente nessas pessoas futuramente. 



 

 
Figura 10: Gráfico 6 pergunta  

Fonte: Próprio autor  

Na sexta e última questão, podemos ver que a maior parte das pessoas (70% 

aproximadamente) tem vontade de lutar de forma pacífica pelos direitos humanos, o fim da 

intolerância religiosa e racismo, por outro lado, tem pessoas que tem vontade e lutar mas 

não se sentem seguras e têm medo, ou que não tem vontade ou que considera o mundo 

bom. E são essas pessoas que o projeto pretende influenciar, fazendo com que elas tenham 

vontade de lutar por um mundo melhor e não tenham medo. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após o estudo da bibliografia e fundamentação teórica, foi possível concluir que com o 

projeto, que tem como intuito, primeiramente conhecer a trajetória de Mohandas 

Karamchand Gandhi, bem como a sua luta em prol dos direitos humanos. Buscava analisar 

e estudar sobre o conhecimento dos alunos do colégio interativa sobre ele e, após aplicar 

um questionário para as turmas do Colégio Interativa, nele, os resultados apontaram um 

conhecimento considerável sobre quem ele foi e porque suas ações na luta contra a 

colonização dos ingleses impactou tanto para a independência da Índia e a efetivação dos 

direitos humanos naquela região. Após a aplicação do questionário, e o estudo tanto da 

biografia, quanto do conhecimento dos alunos em relação a Mahatma Gandhi. E por fim, 

pretende-se, ainda, inspirar as pessoas com os ideais de Gandhi, fazendo com que cada 

um de nós, tenhamos as ações cada vez mais parecidas com as de Gandhi, busquemos 

lutar pelo fim do racismo, da intolerância religiosa, da opressão política, de forma não 

violenta. Defender nossos ideais de forma justa e pacífica, impactando diretamente na 

sociedade em que vivemos, promovendo assim um mundo que será mais justo e mais 

igualitário. 
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