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um filme de leonardo brant



João Signorelli experimentou uma 
transformação profunda em sua vida ao 
interpretar Mahatma Gandhi no teatro. 
Depois de 20 anos de convivência com o 
filósofo, líder político e espiritual, o ator 
parte para uma jornada em busca do 
legado do mestre, na África do Sul, Índia, 
Inglaterra e Brasil.

Uma viagem de autoconhecimento, 
individual e coletivo, à procura das 
realizações, ideias e propostas de Gandhi 
para o mundo, mais atuais do que nunca. 
O filme busca reconstruir o fio que liga o 
pensamento gandhiano ao mundo 
contemporâneo, apresentando sua força e 
atualidade. 

Gandhi&Eu é um caderno de viagens, ao 
mundo externo e interior, com reflexões 
profundas sobre paz, solidariedade e 
religiosidade. Signorelli confunde-se com o 
personagem ao recitar o pensamento vivo 
do líder, em alguns dos locais 
emblemáticos de sua trajetória.   

Um filme poético e inspiracional, criado e 
dirigido por Leonardo Brant em uma 
produção da Deusdará Filmes. 

Documentário longa-
metragem sobre o 
legado filosófico, 
cultural e político de 
Mahatma Gandhi

 DEUSDARÁ FILMES
Produtora audiovisual especializada 
em documentários. Desde 2007 
cria conteúdos transformadores para todas 
as plataformas. Realiza filmes, séries e 
programas de tv próprios e em parceria com 
agentes da indústria criativa, organizações 
sociais e empresas. Comunica a partir 
de narrativas inclusivas, compromisso ético 
com a justiça social e a diversidade. 

 LEONARDO BRANT | DIREÇÃO 
Documentarista brasileiro, diretor de 
DESCARTE, COMER O QUÊ?, CTRL-V e da 
série IDADE MÍDIA; co-diretor da série 
UTOPIA BRASIL; produtor dos filmes 
CIBERNÉTICAS e DE PEITO ABERTO. É 
autor dos livros O PODER DA CULTURA e 
MERCADO CULTURAL, entre outros. 

filmes@deusdara.net | www.deusdara.net | +55 11 (11) 3064-2800
Rua Prof. Frontino Guimarães, 302 CEP 04017-050 São Paulo (SP) Brasil
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4k DIGITAL 
90 min | DCP | 4k Digital | Áudio 5.1.  

 JOÃO SIGNORELLI COMO GANDHI 
Formado em jornalismo, é ator profissional 
há mais de 35 anos com passagem pelas 
principais emissoras de TV do Brasil. 
Participou de mais de 30 peças de teatro e 
de 15 filmes. Há 20 anos se dedica a divulgar 
para o mundo corporativo e para o mundo 
educacional a mensagem de Mahatma 
Gandhi, através do monólogo teatral 
GANDHI, UM LÍDER SERVIDOR, de Miguel 
Filiage, divulgando a cultura de paz por uma 
verdadeira ética nos negócios e na 
educação. É também apresentador, 
entrevistador e locutor. 

 PÚBLICO
O filme explora vários gêneros e elementos 
narrativos, conectando-se intensamente com 
o público interessando em história, viagem, 
aventura, autoconhecimento, filosofia e 
espiritualidade, além de audiências voltadas 
para questões políticas e sociais.  
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