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I want to avoid violence. Non-violence is the first article of may faith. It is also 

the last article of my creed 

 
�Qualificado como Gandhi, isto é grande alma, título, pela primeira vez 
utilizado por R. Tagore, em meados da década de vinte.  
�Líder político indiano. Formado em direito em Inglaterra. Inicia a respectiva 
carreira profissional como advogado na África do Sul, onde vive cerca de duas 
décadas e meia. Aí começa por apoiar a acção inglesa na luta contra os boers, 
para, mais tarde, encabeçar os processos de desobediência civil, transformando-
se num guru que alia o ascetismo a posições de activismo social de cariz 
reformista.  
�Volta à Índia em 1915. Inicia em 1920 o movimento de não-cooperação com 
as autoridades coloniais. 
�Por ocasião da independência, prefere anter a ética da convicção do militante 
de uma causa, que assumir a ética de responsabilidade do homem da razão de 
Estado, para quem importa a salvação da cidade, mesmo que se perca a alma. 
Retirado para o seu ashram, deixa as tarefas políticas a Nehru, mas acaba por ser 
assassinado por um fundamentalista hindu.  
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