
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A presente publicação intitulada Democracia e Desobediência civil 

reúne à coletânea de artigos apresentados no Simpósio realizado na 

PUCRS em 2019. O conjunto dos artigos aborda temáticas e questões 

diversificadas e por vieses interdisciplinares a partir do tema geral 

do Simpósio, de cada área de conhecimento e de interesse de cada 

um   dos   autores,   de   cada   uma   das   participantes.   Os   artigos 

contemplam perspectivas plurais em termos de pensadores que se 

ocuparam e ainda se ocupam na atualidade do tema em discussão. 
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DEMOCRACIA E DESOBEDIÊNCIA CIVIL: PERSPECTIVAS 

INTERDISCIPLINARES 

 
Evandro Pontel1 

Jair Tauchen2 

Ricardo Luis Reiter3 

 
Nos  dias  23  e  24  de  abril  de  2019  acorreu  na  Pontifícia  Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) o Simpósio Democracia e Desobediência 

civil.     O     evento     reuniu     pesquisadores/pesquisadoras     provenientes     de 

aproximadamente  uma  dezena  de  IES,  de  programas  de  pós-graduação  de 

diversificadas   áreas   de   conhecimento   que   refletiram   sobre   o   tema   da 

desobediência  civil,  suas  teorizações  sob  diversificados  vieses  e  abordagens 

teóricas, bem como sua importância e significação para o cenário atual, diante 

das     profundas      crises     que     as      democracias     ocidentais     vivem     na 

contemporaneidade. O objetivo geral do Simpósio consistiu em analisar a relação 

entre   Desobediência   Civil   e   Democracia   a   partir   das   teorias   modernas   e 

contemporâneas, em especial frente aos cenários de fragilização das experiências 

democráticas, especialmente como um espaço de debate e reflexão direcionado 

para professores,  pesquisadores  e  estudantes  de  pós-graduação. A  partir desse 

objetivo geral se estabeleceu uma programação que pudesse viabilizar um espaço 

de  encontro  por  meio  do  diálogo,  de  intercâmbios,  momentos  de  troca  de 

informações e de saberes entre os participantes. 

O evento aconteceu no prédio 8 da PUCRS (avenida Ipiranga, 6681), no 

Auditório  Ir.  Elvo  Clemente,  sala  305  e  foi  promovido  pelo  Programa  de  Pós- 

Graduação em Filosofia – PUCRS com o apoio do Centro de Estudos Europeus e 

Alemães  –  CDEA,  contado  com  um  público  diversificado  e  plural,  elemento 

presente nas apresentações feitas durante o decorrer do Simpósio, com temáticas 

que  vão  desde  abordagens  de  áreas  como  a  filosofia,  ciências  sociais,  letras, 

direito,  história,  ciências  criminais,  entre  outras,  o  que  referenda  seu  veio 

interdisciplinar,  tendo  contado  com  uma  ampla  e  expressiva  participação  por 

parte de pesquisadores e pesquisadoras que se ocupam do tema proposto e que 

 

1   Pós-doutorando  em  Filosofia  (Bolsista  CAPES/PNPD)  –  Programa  de  Pós-Graduação  em 
Filosofia – Escola de Humanidades – PUCRS. E-mail: epontel@hotmail.com 
2   Pós-doutorando  em  Filosofia  (Bolsista  CAPES/PNPD)  –  Programa  de  Pós-Graduação  em 
Filosofia – Escola de Humanidades – PUCRS. E-mail: jairtauchen@gmail.com 
3 Mestrando em Filosofia – PUCRS. E-mail: Ricardo.Reiter@edu.pucrs.br 
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desenvolveram suas reflexões e contribuições do decorrer desses dois dias de 

atividades. 

O primeiro artigo de autoria de Norman Madarasz resulta de sua exposição 

feita durante o evento, intitulado De Chomsky a Snowden: A transição da 

desobediência civil ao “whistle-blowing” o qual versou sobre a desobediência civil 

enquanto uma forma de resistência política elevada a um novo patamar: o de 

infringir uma lei vista como injusta. Nele o autor explicita como tal atitude aceita, 

e até desejada se expressa como signo de protesto contra a lei civil a favor de uma 

ordem outra de justiça, uma que a ética explicita no seu espírito e na sua letra. No 

século vinte, foi a partir deste espírito que surgiu um ato ainda mais complexo na 

perspectiva ética e jurídica, o de whistle-blowing. O complexo ético-criminal 

implicado pelo whistle-blowing parece relevante de ser introduzido no campo de 

análise normativa como extensão, ampliação e finalmente superação do conceito 

de desobediência civil, tal como entendida pela filosofia política liberal. Neste 

texto, se argumenta que o engajamento político de Noam Chomsky representa 

uma forma singular de transição da legitimação da desobediência civil até o ato 

de whistleblowing. No momento da redação do texto, se destacava a ausência 

desta tradição no Brasil, sem a qual se questionava se a filosofia política não 

estaria desacertando seus objetivos teóricos. 

O segundo artigo intitulado O tempo da emancipação: Jacques Rancière e 

a literatura como cena democrática de autoria de Antonio Barros de Brito Junior 

parte da seguinte indagação: Existe um tempo para a democracia? Ou melhor: 

quando houve a democracia? Ou, se não houve, quando haverá? A democracia 

parece sempre estar a meio caminho da sua efetivação (precária, imperfeita) e de 

uma promessa (ou utopia). Assim, a vivência democrática sempre arrasta consigo 

uma dimensão temporal: o passado dos modelos políticos pré-democráticos e 

absolutistas, ou das formas totalitárias de governo, aparece de modo residual e 

fica sempre à espreita; o presente das democracias liberais é capturado pelos 

interesses das elites econômicas; e o futuro é a reserva de esperança de uma vasta 

parcela da população que insistentemente procura emancipar-se e consolidar a 

igualdade. Mas quando começa e, sobretudo, quando termina o processo de 

emancipação? É nesse sentido que, de acordo com Jacques Rancière, a 

experiência da literatura pode ajudar a formular, em algum aspecto, alternativas 

para se pensar a democracia e a emancipação. Conforme o autor, o artigo visa, 
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portanto, extrapolar o pensamento ranciereano para pensar em novas 

modalidades do tempo na democracia a partir da experiência literária, pensando, 

particularmente, em como a cena poética articula as diferentes temporalidades 

concernentes à efetivação da democracia. 

O artigo seguinte é de Liana Netto Dolci, Leandro Marchini Peixoto e Amadeu 

de  Oliveira  Weinmann  e  tem  como  tema  A  desobediência  civil  como  modo  de 

resistência ao esvaziamento da esfera pública: uma abordagem estética. Nele a 

reflexão  proposta  está  centrada  em  refletir  sobre  o  que  é  possível  realizar, 

sobretudo por meio da criação estética, em tempos politicamente violentos. Nesse 

sentido, os autores sustentam que a criação estética pode consistir, em si, em um 

ato  de  desobediência  civil,  além  de  poder  suscitá-la  em  quem  dela  usufrui.  A 

hipótese  proposta  se  situa  em  apontar  que  os  efeitos  de  desobediência  civil, 

eventualmente emanados da criação estética, têm o poder de revitalizar a esfera 

pública,  isto  é,  de  relançar  a  livre  circulação  da  palavra,  por  meio  da  qual  é 

possível pôr limites à violência política. A título de ilustração dessa hipótese, são 

analisdas três obras: On the road (1957), de Jack Kerouac, Easy rider (1969), de 

Dennis Hopper e Peter Fonda, e Terra em transe (1967), de Glauber Rocha. A 

partis de tais análises se articula a teoria política de Hannah Arendt ao conceito 

de literatura menor de Gilles Deleuze e Félix Guattari. 

O quarto artigo Resistindo à desobediência compreende a reflexão 

desenvolvida por Eduardo Vicentini de Medeiros e tem objetivo principal 

apresentar um conjunto de razões para considerar “desobediência civil” e 

“resistência ao governo civil” como categorias políticas distintas, especificamente 

quando referidas ao contexto sócio-político do ensaio “Resistência ao Governo 

Civil” de Henry David Thoreau. Pressupondo a plausibilidade desta distinção, se 

conclui que seria não só anacrônico como conceitualmente equivocado descrever 

Thoreau como um defensor ou proponente da desobediência civil. 

O artigo que segue é de autoria de Samara Alves; Lucas Demingos; Eunice 

T. Piazza Gai no qual a reflexão gira em torno ao tema A memória da guerrilha 

do Araguaia em azul-corvo, de Adriana Lisboa. No ensaio as autoras 

desenvolvem uma análise acerca das memórias de um ex-guerrilheiro do 

Araguaia, entendendo a literatura como um palco de exposição de impasses e de 

(re)elaboração da memória individual e coletiva, buscando analisar o romance 

Azul-corvo, aliando forma literária e processo histórico-social. 
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A  reflexão  exposta  no  sexto  artigo  elaborada  por  Rodrigo  Avila  Colla 

eMarcos  Villela  Pereira,  tem  por  título  Animalidade, Disparidade  e  Educação 

para   a   Democracia   no   qual   se   tematiza   os   conceitos   de   animalidade   e 

perspectivação  sob  influência  da  filosofia  nietzschiana:  esta  é  uma  disposição 

desejosa da proliferação de perspectivas; aquela é “uma qualidade intrínseca do 

animal,  variável  de  espécie  para  espécie  e,  no  caso  humano,  conectora  da 

materialidade/realidade  com  o  chamado  ‘espírito’”  (COLLA,  2018,  p.  87).  Na 

hipótese    defendida,    práticas    educativas    que    ofereçam    brechas    para    a 

experienciação  da  animalidade  podem  propiciar  exercícios  de  perspectivação, 

favorecendo a produção e o traquejo de potências subjetivantes/modos de ser. No 

caso da educação, é necessária uma forma escolar heterogênea, possibilitando a 

admissão  da  pluralidade  e  tornando  a  escola  um  “espaço  em  que  se  abrigam 

desencontro de expectativas” (BRASIL, 2013, p. 25). A fim de gerir as práticas 

educativas, se argumenta propondo o que Foucault chama de lógica estratégica, 

uma lógica que busca nexos entre heterogêneos e “tem por função estabelecer as 

possíveis    conexões    entre    termos    díspares    que    permanecem    díspares” 

(FOUCAULT, 2008, p. 58). A educação deve destinar-se a múltiplos sujeitos e ter 

“como objetivo a troca de saberes” (BRASIL, 2013, p. 25), assegurando condições 

para  a  efetivação  de  tais  trocas  sem  que  se  aniquile  a  diversidade  a  fim  de  se 

perseguir     uma     cultura     democrática     condizente     com     as     demandas 

contemporâneas. 

A reflexão seguinte leva por título Múltiplas rainhas Nzinga Mbandi e um 

destino: considerações sobre construções nacionais em Angola através da 

literatura, desenvolvida por Priscila Maria Weber. A autora tece considerações a 

respeito da construção nacional angolana no que tange o esforço de alguns 

intelectuais para edificar um projeto literário que reconstrua a história de Angola 

de modo que ela deixe de ser contada pelo colonizador. A partir disso se 

problematiza que o regime salazarista que tanto é refutado por esses intelectuais 

angolanos acaba servindo como uma matriz, visto a utilização de semelhante 

aparato político-pedagógico para a construção de líderes que representem a 

nação. Dessa forma, o destino de Nzinga Mbandi em literaturas poderia ser 

apenas um: servir ao contexto que a evoca através da intertextualidade presente 

na escrita de qualquer obra. 
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O oitavo artigo conta com a reflexão de Emerson de Lima Pinto e aborda a 

A relevância presente do conceito de desobediência civil para a democracia 

frente à emergência de um estado de exceção. A autor toma como ponto de 

partida a compreensão de desobediência civil de Thoreau ao enfatizar que para 

esse pensador não seria preciso lutar fisicamente contra um governo ou sistema 

político caracterizado pelo autoritarismo ou pela opressão, pois seria suficiente e 

efetivo que a população não destinasse seu consentimento ou apoio a esse o 

sistema e que também não permitisse que o governo apoiasse os movimentos 

populares. Dessa forma, no plano do Direito, contemporaneamente, verifica-se 

que a desobediência civil é compreendida enquanto forma de expressão do 

Direito de Resistência, ação prática, que possui cunho jurídico, mas não precisa 

de leis para sua garantia. Na evolução dos elementos que fundam o Estado de 

Exceção, conforme Agamben, na sociedade contemporânea, torna-se necessário 

(res)significar a desobediência civil enquanto forma de agir na resistência desse 

ambiente hostil a preservação dos direitos fundamentais no Brasil. 

Na   sequência,   Viviane   Alves   Chaves   reflete   sobre   o   Spinolismo,   os 

movimentos sociais e a nova democracia em Portugal. Assim, analisa o período 

entre 25 de Abril e 28 de Setembro de 1974, período em que Portugal experienciou 

a presidência do General António de Spínola, sendo este o primeiro presidente 

após a longa ditadura que representou o Estado Novo, período no qual Portugal 

foi marcado por uma intensa explosão da ação dos movimentos sociais até então 

reprimidos e que abrangem toda a sociedade portuguesa. Analisa, ainda, como 

Spínola  e  as  forças  spínolistas  inseridas  no  poder,  se  relacionaram  com  esses 

movimentos. A partir dessa tematização demonstra como que apesar do esforço 

de Spínola para conter esses movimentos, estes estiveram fortemente ligados ao 

poder, pressionando e em determinadas situações obrigando o governo a seguir 

caminhos até então não pretendidos. Por fim, se evidencia qual o impacto deste 

movimento popular revolucionário, no processo político em curso e sua possível 

correlação  com  a  derrota  do  projeto  político  de  Spínola  e  a  sua  consequente 

demissão da presidência da república. 

O décimo artigo, assinado por Ricardo Luis Reiter, aborda o tema da 

desobediência civil a partir dos escritos de teóricos políticos contemporâneos, tendo 

como principal referência Jürgen Habermas. Para o autor, não há como pensar 

democracia dentro do Estado democrático de direito sem a garantia da legitimidade da 
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desobediência civil. Conforme o filósofo alemão, a desobediência civil é a pedra angular 

do Estado democrático de direito, uma vez que a democracia não se sustenta sobre um 

sistema de leis positivas fechado, mas deve sempre estar em constante atualização. 

Partindo dessa afirmação, o artigo se desenvolve em três sessões: na primeira é abordada 

a relação entre princípios, direito positivo e o reconhecimento por parte da população 

sobre a relação entre os mesmos porque é nas fissuras desse processo de reconhecimento 

que a desobediência civil encontra seu espaço, a saber, ela se localiza na tensão entre 

legitimidade e a legalidade; na segunda, é tematizada a construção de uma cultura 

política que proporciona naturalizar a possibilidade de atos de desobediência civil, 

traçando características fundamentais para que um ato possa ser reconhecido ou não 

como sendo de desobediência civil; por fim, na terceira sessão ressalta-se que a 

desobediência civil por diversas vezes ocorre na penumbra da história, o que impede uma 

rotulação imediata da mesma. 

A reflexão seguinte, desenvolvida por Julio Tomé tem por temática A 

Desobediência civil no pensamento de Rawls investiga o conceito de desobediência civil 

apresentada por John Rawls na sua obra Uma Teoria da Justiça. Nela se busca investigar 

as possibilidades para que, segundo Rawls, em uma sociedade democrática, mais ou 

menos justa e bem-ordenada, os cidadãos e as cidadãs possam desobedecer às leis, que 

anteriormente foram instituídas de forma legitima e respeitando os procedimentos 

constitucionais e democráticos. Para realizar tal propósito a reflexão está se centra na 

definição de desobediência civil apresentada por Rawls acaba por ser um conceito 

excessivamente normativo (ou formalista), assim como questiona-se se o conceito de 

desobediência civil cunhado pelo autor é logicamente compatível com o pensamento 

filosófico apresentado em Teoria da Justiça, ou se o conceito constitucional de 

desobediência civil apresentado pelo autor representa a maneira de Rawls admitir, ainda 

que nas entrelinhas, que não conseguiu ter êxito em seu empreendimento de apresentar 

uma teoria da justiça. Tendo esses pontos de investigação em vista, neste trabalho se 

explicita que a perspectiva de que a desobediência civil formulada por Rawls não é a 

afirmação da impossibilidade de um sistema político justo, ou qualquer coisa nesse 

sentido, mas que deve ser vista enquanto mecanismo de luta contra as possíveis 

opressões e injustiças, que até mesmo em uma sociedade bem-ordenada, no seu todo, 

pode ocorrer. Enfim, se explicita que a desobediência civil representa, no pensamento 

rawlsiano, um mecanismo de estabilização da sociedade quase-justa, que tem por 

objetivo uma sociedade cada vez mais justa. 

A décima segunda reflexão é de Flávia Hagen Matias na qual versa sobre 

Poder, espaço público e desobediência civil: um olhar a partir de Hannah 

Arendt. Na exposição a autora pretende analisar os conceitos de poder, de esfera 



Evandro Pontel, Jair Tauchen, Ricardo Luiz Reiter| 19 
 

pública e de desobediência civil a partir do marco teórico da Hannah Arendt. O 

poder como capacidade humana para agir em conjunto e a esfera pública como 

espaço onde o ser humano pode exercer sua condição política que o distingue dos 

demais seres, a desobediência civil emerge como momento exemplar de poder - 

como grupo de pessoas unido por propósitos específicos - buscando recuperar e 

preservar o espaço público- espaço da ação e do discurso, do homem como zoon 

politikon. Desse modo, a desobediência civil garante a preservação do espaço 

público por meio do poder (coletivo dos cidadãos). O método de abordagem 

utilizado é o dedutivo, buscando-se atingir novos conhecimentos a partir de 

verdades gerais, e no que se refere ao método de procedimento, utilizou-se a 

técnica de pesquisa da documentação indireta. 

João Henrique Salles Jung, no décimo terceiro artigo se debruça sobre o 

tema A hegemonia normativa das Relações Internacionais e o terrorismo como 

forma de Desobediência Revolucionária e destaca que as Relações 

Internacionais são dotadas de uma normatividade ocidental que se pretende 

universal. Através das correlações de força ao longo da história, os países do eixo 

euro-americano se colocam enquanto detentores da moral legítima na política 

internacional. Nesse âmbito cria-se o discurso dos Rogue States, países que 

seguem outro código moral que não o delimitado pelo Ocidente, e que como 

consequência têm em si adesivados conceitos como o de terrorismo. Ao serem 

marginalizados e boicotados, tais Estados, enquanto forma de Desobediência 

Revolucionária, performam atos de terror a fim de protestar contra a hegemonia 

normativa das Relações Internacionais. O cenário resultante é o de um conflito 

perpétuo onde não há legitimidade em nenhum dos lados. 

No artigo seguinte, Rodolfo Denk Neto e Guilherme Babo Sedlacek abordam 

Razoabilidade e direito à justificação como critério da legitimidade da 

desobediência civil na democracia. Nele se parte da compreensão que as 

democracias têm em seu cerne o conflito. Essas lutas envolvem a luta por espaços 

de legitimidade e de aceitação. Para saber se é possível ou não exercer uma atitude 

de desobediência civil, primeiro se faz necessário esclarecer a história da 

desobediência civil. Assim, falar em desobediência civil já pressupõe 

antecipadamente propor e aplicar uma força mobilizadora e emancipatória 

contra a obediência a alguma lei, que é garantida por um Estado que 

consideramos injusto. Caso a pessoa não tenha direito a justificação, o que se tem 
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não são leis e muito menos desobediência a uma lei, mas apenas relações 

assimétricas e injustas, as quais são impostas coercitivamente, não havendo uma 

democracia. Dessa forma, refletem sobre o contexto histórico e social de 

produção do texto de Thoreau que é fundador da noção de desobediência civil, 

passando então a explorar o desenvolvimento e adaptação desse princípio em 

outros contextos históricos. Assim, procuram mostrar a legitimidade da 

desobediência civil aplicando o conceito de razoabilidade, bem como o direito à 

justificação legítima, que garante a possibilidade da desobediência civil ao 

governo injusto, como Thoreau defende, sendo que ambas ajudam a desenvolver 

um governo mais justo e democrático. 

A  abordagem  elaborada  por  José  Altran,  versa  sobre  A  Desobediência 

Aberta  de  Henri  Bergson  e  parte  da  constatação  que  embora  ainda  pouco 

estudada no Brasil, se pode considerar a última obra de Henri Bergson, As Duas 

Fontes da Moral e da Religião (1932), a conclusão propositiva de toda a estrutura 

filosófica  que  o  pensador  ergueu  nos  livros  anteriores.  A  sociedade,  para  o 

francês, é o desembocar de um desenvolvimento evolutivo que transformou, no 

homem, o instinto em inteligência, mas que, muito aperfeiçoada, fadou a espécie 

a  um  ciclo  autodestrutivo  impelido  pelo  poder  de  fechamento  da  obediência. 

Nesta pesquisa o autor procura fiar um raciocínio que une temas fundamentais 

do    bergsonismo    –    a    inserção    simpática    da    intuição    na    duração,    o 

desenvolvimento da inteligência, a separação do elã – para, enfim, revelar que 

seu apelo, no último livro, é por uma forma muito particular de desobediência, 

legada aos grandes heróis das sociedades fechadas. 

Oscar Pérez Portales, no décimo sexto artigo centra sua abordagem no 

seguinte tema: Hegemonía y Sujeto: hacia una compresión ontológica del 

término desde el contexto de América Latina. A partir do tema proposto a análise 

versa sobre as contribuições do Pensamento Crítico Contemporâneo em vista da 

fundamentação ontológica da Hegemonia. Entendendo esta como processo 

subjetivo de regulação da relação entre estado e a sociedad civil. O porto de 

partida se situa em avaliar as dinâmicas de trabalho, ordenamento institucional 

e práticas comunicativas de socialização e as mudanças que estas suscitam na 

Hegemonia dentro do contexto Latinoamericano. Em ese cenário diante do qual 

se avalia as falencias da Teoria da Hegemonia expuesta por Ernesto Laclau e 

Chantal Mouffe para a compreensão das mudanças operadas na Hegemonia 
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como processo social na América Latina. Analisa, por conseguinte, os diversos 

posicionamientos teóricos acerca desse proceso. A partir de sua crítica explora as 

regularidades de sua definição filosófica como processo subjetivo. Analisa, ainda, 

as contribuições de Michel Foucault, Alain Badiou, Noam Chomsky e Franz 

Hinkelammert na perspectiva ontológica de Hegemonia no contexto atual. 

O artigo Desobediência Civil e tolerância na teoria da justiça de John 

Rawls: Os limites razoáveis para a liberdade de crença e consciência, de autoria 

de Benedito Sullivam Lopes aborda o segundo aspecto da teoria da desobediência 

civil de Rawls que trata sobre as razões da desobediência civil e as condições em 

que tal ação se justifica num regime democrático (mais ou menos) justo. De modo 

mais específico, se demonstra que, em busca de uma universalização da teoria da 

desobediência civil, Rawls faz algumas ponderações quanto aos limites razoáveis 

que podem levar a desobediência ser considerada como válida por todos os 

membros razoáveis de uma sociedade. Uma dessas objeções está na busca de uma 

justificativa política para a desobediência civil. Por isso, se evidencia que Rawls 

defenderá o fato da desobediência civil não poder se pautar em princípios morais 

pessoais ou de doutrinas religiosas, mas, apenas, em uma concepção partilhada 

publicamente. Portanto, se demonstra que, para Rawls, um grupo não pode 

alegar a desobediência civil para, com isso, garantir benefícios que devam valer 

apenas para seu grupo religioso, pois se um direito não pode valer para todos, 

então não existirá igualdade entre os membros da sociedade, de modo que 

existem limites para a tolerância de liberdade de crenças e de consciência, o limite 

razoável de princípios que sejam válidos para todos. 

A reflexão subsequente, elaborada por Ricardo Silveira Castro propõe 

analisar Institucionalidade e resistência: reflexões a partir do pensamento de 

Hannah Arendt. O autor parte da noção de resistência apresentada por Hannah 

Arendt que precisa ser situada no conjunto de premissas teóricas que sustentam 

o pensamento político da autora. Emerge como fundamental, nesse sentido, a 

elucidação do papel que a ação – enquanto uma das três atividades humanas 

fundamentais – apresenta na materialização da potência da esfera política. É por 

esse motivo que o autor parte, inicialmente, da análise dessas categorias 

(atividades humanas fundamentais) e da confusão gerada na modernidade entre 

seus respectivos campos – com o fim de retomar o problema da confusão entre 

as esferas da política e da necessidade. A proposta se situa em identificar no 
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modelo teórico arendtiano uma perspectiva que, afastando a política da 

circunscrição da necessidade, perceba o exercício da resistência como ação, como 

potência de construção do novo, como expressão do campo da política, portanto. 

A reflexão intitulada A desobediência civil como efervescência de grupos: 

a construção de patrimônios particulares no caso Amilton dos Santos, elaborada 

por  Ricardo  Cortez  Lopes  tem  por  centralidade  investigar,  partindo  de  uma 

perspectiva durkheimiana, a desobediência civil do tratorista baiano Amilton dos 

Santos, que se recusou a cumprir uma ordem judicial de derrubar casas em uma 

reintegração  de  posse  no  ano  de  2003.  O  acontecimento,  descrito  em  7  atos, 

evidenciou uma série de patrimônios imateriais particulares, construídos a partir 

de efervescências de determinados grupos e que motivaram a contradição interna 

do   tratorista,   que   desembocou   na   desobediência   civil.   Essa   contradição   é 

detectável  pelas falas  de Amilton, que  apontam a leitura da  situação por meio 

desses patrimônios e criam o dilema. 

João Antônio Batista Bortolotti em O processo revolucionário português 

e o MPLA desenvolve uma análise demarcada por uma dupla incursão. Assim, 

aborda e analisa por um lado, o movimento de transição do período de ditadura 

salazarista/marcelista para um cenário de democracia, em Portugal; por outro, o 

período de descolonização e tensão política desencadeada em Angola, passado o 

25  de  Abril.  Busca,  nessa  perspectiva  transnacional,  olhar  para  tais  processos 

históricos como interconectados, tendo em mente a participação dos militares do 

MFA em negociatas com os diferentes movimentos de libertação angolanos rumo 

ao cessar fogo e ao reconhecimento da independência de Angola, proclamada a 11 

de Novembro por Agostinho Neto, então presidente do MPLA. 

De autoria de Alysson Augusto dos Santos Souza, a reflexão circunscrita 

com o tema STF e o Sacrifício de Animais em Rituais Religiosos: uma 

investigação em Peter Singer, aborda o direito dos animais. Conforme o autor, 

em recente decisão do Supremo Tribunal Federal brasileiro, definiu-se a 

constitucionalidade da prática de sacrifícios animais em rituais religiosos de 

matriz africana. Tal decisão cria o precedente para que ativistas pelos Direitos dos 

Animais sejam compreendidos como violadores da Constituição e, portanto, 

criminalizados. No artigo a investigação gira em torno de compreender e analisar 

a viabilidade moral da desobediência civil e da ação direta frente às 

determinações legais do Estado de Direito. Para tanto, se recorre aos livros 
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Practical Ethics (2011) e Democracy and Disobedience (1973) de Peter Singer, a 

fim  de  questionar  se  é  plausível  justificar  a  invasão  a  locais  de  sacrifício  para 

resgatar  animais  da  morte.  Singer  favorece  a  tese  de  que  é  perfeitamente 

concebível a correção do direito pela moral, pois se existe obrigação para respeitar 

a lei, trata-se de uma obrigação moral. Dentre as teses defendidas, se situa a de 

que  a constitucionalidade de  determinada  prática  não  determina  a  validação 

moral do processo decisório. Por fim, se conclui que se a moralidade pode vir a 

corrigir o direito, a mera consideração moral dos animais pode conferir direitos a 

eles. Para resolver tamanho conflito, inevitavelmente é preciso pesar os aspectos 

éticos e legalmente relevantes da questão, efetuando um cálculo utilitário para 

descobrir se a decisão do STF foi acertada. 

A vigésima segunda reflexão analisa A Desobediência civil em Hannah 

Arendt e tematiza elementos para uma crítica à objeção de consciência. Na 

reflexão, Mário Sérgio de Oliveira Vaz, discute a crítica de Hannah Arendt à 

objeção de consciência identificada como o fundamento da desobediência civil. 

Essa questão é fundamental para se compreender a posição de Arendt em defesa 

do sentido político dos atos de desobediência civil em oposição direta à 

caracterização negativa deste fenômeno por parte dos juristas na tentativa de 

incluir pelo direito ações extralegais de contestação. Com efeito, na óptica do 

autor, o argumento de Arendt é que a leitura jurídica, por se basear na ideia de 

que a desobediência teria por base a consciência individual, negligencia 

determinados aspectos que são fundamentais para a compreensão da 

desobediência civil, a saber, seu caráter público, o compartilhamento de um 

interesse ativo no mundo e para com o mundo via o discurso e a ação e, por fim, 

a não-violência. 

Em seguida, Nayara Mendes dos Santos, Jamyle Massim Marques versam 

sobre Stonewall: o estopim da desobediência civil das pessoas LGBT, por meio 

de  uma  metodologia  qualitativa  do  tipo  exploratória  e  de  uma  revisão  breve 

bibliográfica. Analisam-se os eventos de desobediência civil ocorridos nos anos 

50 e 60 em Nova York, os quais resultaram na Revolução de Stonewall, no dia 28 

de  junho  de  1969,  e  descrevem  os  motivos  pelos  quais  ocorreram  as  rebeliões 

dessa época, as quais marcaram o início da luta dos LGBT por seus direitos. Além 

disso,   a   reflexão   também   visa   relacionar   os   atos   desta   Revolução   com 

desobediência civil e democracia, explicando de forma suscinta o conceito de cada 
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uma destas, bem como contando brevemente a história sobre Stonewall. Nessa 

esteira, os eventos que resultaram no estopim da Revolução de Stonewall são 

caracterizados como desobediência civil, porque partiram da não violência e 

tinham a finalidade de protestar contra leis injustas que tiravam os direitos das 

pessoas não hetoronormativas. 

Em Robin Celikates e a reconstrução do conceito de desobediência civil, 

Ranieri Rodrigues Garcia, pontua que Robin Celikates é um dos proeminentes 

representantes da nova geração da Teoria Crítica contemporânea, e tem trazido 

para o terreno desta tradição de pensamento um debate importante, com maior 

visibilidade para o pós crise de 2008 e os movimentos Occupy Wall Street, bem 

como  a  “Primavera  Árabe”,  principalmente  diante  das  manifestações  da  Praça 

Tahir  em  2011,  no  Egito:  o  conceito  de  desobediência  civil.  O  filósofo  alemão 

realiza sua abordagem a partir de John Rawls e Jürgen Habermas do que viria a 

ser  a  desobediência  civil  no  âmbito  de  uma  conexão  íntima  com  a  ideia  de 

democracia e de conflito social. 

O vigésimo quinto artigo, de Patricia Radmann Zucco, Resistência e luta: 

A  busca  das  mulheres  por  participação,  cidadania  e  reconhecimento  social, 

investiga  as  reivindicações  de  participação  das  mulheres  na  esfera  pública  da 

sociedade   enquanto   cidadãs,   encontradas   na   literatura   sobre   o   tema   da 

desigualdade de, a partir da Teoria do Reconhecimento de Honneth (2003) e do 

conceito de Resistência presente em “A Desobediência Civil” de Thoreau (2001). 

A  partir  disso  se  busca  identificar  um  comportamento  crítico  na  luta  dessas 

mulheres, que permita pensar novas formas de superação da dominação presente 

em  nossa  sociedade.  A  pertinência  do  estudo,  segundo  menciona  a  autora,  se 

justifica pela hipótese de que grande parte dos direitos alcançados pelas mulheres 

por  meio  de  suas  lutas  sociais  são  entendidos  como  concessões,  advindas  de 

amplas e longas negociações que carecem de um entendimento mais significativo 

enquanto conquistas de direitos de cidadania. 

O último artigo que fecha essa coletânea de reflexões apresentadas durante 

o Simpósio Democracia e Desobediência Civil é de autoria de Claiton Silva da 

Costa e leva o seguinte título: Escassez e desobediência civil. De acordo com o 

autor, desde David Hume, a importância da escassez para as discussões em 

filosofia política é crescente. No artigo, se busca responder à questão sobre o que 

pode dizer uma teoria que assume a escassez como condição necessária de 
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conflitos interpessoais sobre o fenômeno da desobediência civil. Com auxílio de 

um sistema formal, de algumas intuições sobre desobediência civil e do conceito 

de consenso, se pretende demonstrar que, para teorias que assumem a escassez 

como condição necessária de conflitos, a desobediência civil se constitui como 

uma forma de solução política para conflitos. 

A partir desse conjunto de reflexões que foram apresentadas no decurso 

do Simpósio, se evidencia a importância e pertinência do tema para as mais 

diversificadas áreas de conhecimento, especialmente pelos múltiplos primas e 

vieses abordados em cada um dos artigos que compõe essa coletânea. O evento 

certamente se constitui enquanto espaço de encontro, diálogos e trocas de 

conhecimentos e saberes. Por fim, cabe agradecer aos organizadores pelo 

empenho, destacar o agradecimento especial a Pontifícia Universidade Católica 

do Rio Grande do Sul (PUCRS), por meio da Escola de Humanidades e ao 

Programa de Pós-Graduação em Filosofia e ao Centro de Estudos Europeus e 

Alemães – CDEA, bem como aos participantes que prestigiaram e fizeram o 

evento acontecer. 

 
Em nome da equipe organizadora, desejamos excelentes leituras! 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, (PUCRS), 

Porto Alegre, Rio Grande do Sul, setembro de 2019. 



 

 



 

1. DE CHOMSKY A SNOWDEN: A TRANSIÇÃO DA DESOBEDIÊNCIA 

CIVIL AO “WHISTLE-BLOWING” 

 
Norman Madarasz4 

 
Resumo 
A desobediência civil é a resistência política elevada a um novo patamar: o de 
infringir uma lei vista como injusta. Tal atitude aceita, e até deseja, ser punida em 
signo de protesto contra a lei civil enquanto se expressa a favor de uma ordem 
outra de justiça, uma que a ética explicita no seu espírito e na sua letra. No século 
vinte, foi a partir deste espírito que surgiu um ato ainda mais complexo na 
perspectiva ética e jurídica, o de whistle-blowing. O complexo ético-criminal 
implicado pelo whistle-blowing nos parece relevante de ser introduzido no 
campo de análise normativa como extensão, ampliação e finalmente superação 
do conceito de desobediência civil, tal como entendida pela filosofia política 
liberal. Neste texto, argumenta-se que o engajamento político de Noam Chomsky 
representa uma forma singular de transição da legitimação da desobediência civil 
até o ato de whistleblowing. No momento da redação do texto, lamentávamos a 
ausência desta tradição no Brasil, sem o qual questionávamos se a filosofia 
política não estaria desacertando seus objetivos teóricos. 
Palavras-chave: Chomsky. Snowden. Desobediência civil. Whistle-blowing. 

 

Observação 
 

Na ocasião do Colóquio sobre Desobediência Civil, organizado pelo Programa 

de Pós-Graduação em Filosofia da PUCRS, apresentei o seguinte texto em que 

se buscava ainda, entre outros, uma tradução para o português do sentido, do 

espírito e da coragem de um termo inglês relativamente novo na filosofia 

política brasileira, o de “whistleblower”. O Colóquio ocorreu nos dias 23-25 de 

abril de 2019. Desde então, explodiu #VazaJato. No Posfácio, farei uma 

atualização especulativa sobre o(s) ato(s) de whistle-blowing que, muito 

provavelmente, forneceram ao jornalista Glenn Greenwald e o jornal The 

Intercept Brasil os lotes de conversas trocadas por membros da força tarefa da 

Operação Lava Jato no sistema de mensagem Telegram5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Professor no Programa de Pós-Graduação em Filosofia e no Programa de Pós-Graduação em 
Letras - Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul – PUCRS. E-mail: 
Norman.madarasz@pucrs.br 
5 Em termos de nomenclatura, o termo “whistleblower” costuma ser usado na língua inglesa sem 
hífen, enquanto a locução verbal “whistle-blowing” mantem o hífen, bem que variações são 
encontradas conforme a fonte editorial de publicação. Neste artigo, aplicar-se-á o hífen. 
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I 
 
 

O tópico deste colóquio pretendia focar e, portanto, inaugurar, uma outra 

perspectiva sobre a filosofia política na qual se apresenta o desafio aos panelistas, 

que são pesquisadores em filosofia política, a ajustar os operadores conceituais e 

as metodologias habituais para pensar com melhor êxito a orientação estratégia 

de nossa produção. A esperança é que a crítica filosófica da política possa ser 

melhor transmitida para além de nossos programas e quiçá da academia, – por 

mais hostil que tenha se tornado este mundo e esta sociedade em processo de 

desmonte administrativo e intelectual. Tanto foi dito nesta última década sobre o 

estado de exceção, com o surgimento de agambenianos despolitizados o 

veiculando em primeira instância. Assim relegou-se ao esquecimento a 

importância da contribuição do ato filosófico exemplar inserido em alguns 

códigos legais como o dos Estados-Unidos por meio do conceito de direito de 

resistência e de desobediência civil.6 

O fato de a resistência ao abuso de poder ter múltiplas formas apenas 

reforça em quantos perfis o rosto do poder real procura se esconder. Tal rosto, 

não sendo único, faz com que a questão da resistência levantada pela filosofia 

política em momentos distintos da história deva permanentemente procurar a 

melhorar-se por meio de conceitos novos, mas também por rupturas 

metodológicas. A desobediência civil é a resistência elevada a um novo patamar: 

o de infringir uma lei vista como injusta. Tal atitude aceita, e até deseja, ser 

punida em signo de protesto contra a lei civil enquanto se expressa a favor de uma 

ordem outra de justiça, uma que a ética explicita no seu espírito e na sua letra. É 

deste espírito que surge um ato ainda mais complexo na perspectiva ética e 

jurídica, o de whistle-blowing. O complexo ético-criminal implicado pelo 

whistle-blowing nos parece relevante de ser introduzido no campo de análise 

normativa como extensão, ampliação e finalmente superação do conceito de 

desobediência civil, tal como entendida pela filosofia política liberal. 

Para tanto, remontemos ao dia a 17 de junho de 1971. Nesta data, Noam 

Chomsky  publica  um  artigo  no   New  York  Review  of  Books  que  refutava 

meticulosamente  as  distorções  e  falsificações  veiculadas  pela  imprensa  e  pela 

 
6  Neste assunto, ver Arendt 1972 e Stanger 2018. 
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mídia estadunidense sobre os atos massivos, coletivos e os individuais, ocorridos 

durante a manifestação do 1º de maio contra a então chamada Guerra do Vietnã. 

Como sabem os esclarecidos, deste então esta suposta guerra era no fundo uma 

invasão  brutal  do  Vietnã  do  Sul.  Seu  intento  fora  o  de  sufocar  e  submeter   a 

vontade de um povo de se emancipar da dominação exploradora de dois regimes 

coloniais sucessivos: o da França, que culminou com sua derrota em 1954, e o dos 

Estados-Unidos, ainda em curso em 1971.GRAÇas ao trabalho de Chomsky e do 

whistleblower Daniel Ellsberg (2018), foram   divulgadas as técnicas do Estado 

em  iludir    o  público  estadunidense  quanto  à    natureza  e  o  curso  da  guerra7. 

Quando a resistência Vietnamita adotou a bandeira do comunismo para justificar 

seu   movimento   de   emancipação   nacional,   abriu   caminho   igualmente   às 

justificativas propagandistas dos Estados-Unidos (de acordo com a “teoria dos 

dominós”) para intensificar a destruição em massa do país e de seus aliados no 

Laos e no Camboja. Sem o aval ou tampouco o conhecimento do Congresso, a 

Administração de Richard Nixon tentou render o povo vietnamita por meio de 

bombardeamentos  secretos  conduzidos  pela  US  Air  Force  através  do  uso  de 

napalm  contra  populações  civis,  além  da  aplicação  do  veneno  agrotóxico  de 

desfolhação (o “agente Orange”) a fim de tacar até a capacidade da terra em ser 

cultivada.  O  título  do  artigo  de  Chomsky  era  “Mayday:  The  Case  for  Civil 

Disobedience”. 

Não é necessário repetir aqui a admirável história de firme dedicação de 

Chomsky na luta política. Há cinco décadas Chomsky denuncia enquanto informa 

as   ilegalidades   cometidas   contra   a   cidadania   multiétnica   continental   pelo 

aparelho do Estado norteamericano e seus agentes e aliados latino-americanos. 

Esta história é longa, atravessando períodos distintos e países diversos. Avança 

em  passos  cada  vez  mais  destruidores  desde  o  fim  do  século  dezenove,  com 

poucos períodos de reversão. Entretanto, se faz útil lembrar que pelo “modelo de 

propaganda” apresentado por Chomsky e Edward Herman nos anos de 1980s, as 

tecnologias  e  o  financiamento  intercambiável  entre  propaganda  comercial  e 

política,   cuja   aplicação   se   reconhece   bem   em   nossos   dias,   já   estava   bem 

 
 

7 Daniel Ellsberg with Amy Goodman, “Whistleblower Daniel Ellsberg: Civil Disobedience Against 
Vietnam War Led Me to Leak Pentagon Papers.” Democracy Now. May 18, 2018. Disponível em: 
<https://www.democracynow.org/2018/5/18/whistleblower_daniel_ellsberg_civil_disobedien 
ce_against>. 

http://www.democracynow.org/2018/5/18/whistleblower_daniel_ellsberg_civil_disobedien
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delineado. Tomando em consideração a propaganda model, publicado no livro 

Manufacturing   Consent   (1988),   é   necessário   salientar   aos   nossos   colegas 

acadêmicos e pesquisadores de jornalismo, de marketing e de Web design que, ao 

rejeitarem  uma  formação  filosófica  aprofundada  em  ética  na  mídia  e  justiça 

social, em nome de um oportunismo “neutro” interessado apenas em vendas e 

lucro, eles permanecerão no lado errado da história. 

Chomsky se descreve frequentemente como o principal dissidente dos 

EUA, evocando com isto a condição dos marginalizados políticos no período 

brezneviano da antiga União Soviética. Ele assim nega e desafia, em um gesto 

duplo, a afirmação feita pelo poder americano de que não existiria perseguição 

política autorizada pelo modo liberal de governo constitucional nos Estados 

Unidos. Além de dissidente, ele não infrequentemente se declara sendo um “erro 

estatístico”: catedrático em linguística e filosofia, ele despertara um dos mais 

poderosos salvos de críticas contra os enganos produzidos pelos setores de defesa, 

de inteligência e de energia contra a população geral. Erro estatístico em relação 

às universidades Harvard, Princeton e MIT, tais dissidentes não conformam 

menos erro estatístico no que concerne às universidades brasileiras, – apesar das 

alegações de certos setores do poder brasileiro de inteligência de que haveria 

subversivos entre os professores universitários doutrinando a população em 

métodos totalitários herdados do comunismo soviético, cubano e venezuelano. 

Que bela paranoia! Disso ninguém precisa se lembrar, embora é melhor não o 

esquecer, quando do engajamento em atos de resistência que se reivindicam da 

tradição americana de desobediência civil. 

Popularizado pelo ensaísta americano, Henri David Thoreau, o ensaio On 

the Duty of Civil Disobedience (1849) é a maior defesa do direito de resistir contra 

o  Estado  escrito  por  um  cidadão  branco.  Saliento  a  identidade  racial  a  fim  de 

diminuir  um  pouco  o  aparente  heroísmo  do  autor,  apesar  de  seu  ato  de 

desobediência estar relacionado às leis de um Estado que justificava legalmente 

a  escravatura.  Seu  ato  se  limitara  a  se  recusar  a  pagar  um  imposto.  Por  isto 

passara uma noite em prisão, mas seu argumento  de justificação ética é o que 

ainda  hoje  vincula  a  desobediência  civil  ao  sentimento  moral  profundo  da 

liberdade norteamericana. Mas em 1848, data de escrita da primeira versão do 

texto, os negros eram ainda escravos tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, 

–   países  unidos  em  um  sistema econômico  cuja racionalidade  reivindicava a 



Norman Madarasz| 31 
 

filosofia política do contratualismo que se fundamentava nos direitos inalienáveis 

de liberdade, de vida e de propriedade. Apesar das diferenças expressivas em 

torno dos conceitos de poder soberano e de representação popular, tanto Thomas 

Hobbes quanto John Locke argumentaram que sem direito de resistência não há 

como averiguar a normatividade nos respectivos projetos jusnaturalistas de 

constituição civil. Sem o direito de resistir, o dever de obedecer se transforma em 

mera obrigação ou até mesmo em submissão. Sem a desobediência, a liberdade 

civil se reduz a reproduzir uma lista pré-elaborada de opções entre as quais a 

margem da escolha pela qual se define a cidadania diminui consideravelmente. 

Embora seja ariscado desobedecer à lei, em um Estado eticamente 

fundamentado, tal ato não deve ser objeto de censura, tampouco de ameaça de 

violência física contra quem resiste. Se Thoreau pude desfrutar desta certeza pela 

primeira emenda à Constituição do seu país, escravos em revolta sabiam qual 

violência os aguardava se foram pegos desobedecendo. 

Em 1971, Chomsky apresentara uma nova interpretação da desobediência 

civil, desta vez em rompimento radical para com os princípios do individualismo 

jeffersoniano   apresentado   por   Thoreau   para   justificar   o   direito   moral   a 

desobedecer. A partir de uma visão alimentada pela luta emancipacionista pós- 

abolição dos Afroamericanos Chomsky defendera a necessidade de a população 

se  revoltar  contra  o  Estado  quando  este  se  revela  engajado  em  massacres  de 

populações civis. No caso destas revoltas de afroamericanos, estamos tratando de 

um sistema de apartheid econômico e cultural que governava no sul dos Estados- 

Unidos,  tal  como  em  certas  regiões  do  Brasil.  O  caráter  racista  do  tratamento 

público  das  etnias  descendentes  de  povos  africanos  embasou-se,  é  claro,  na 

justificativa do Estado em massacrar “comunistas do vietcongue”. 

Para Chomsky, a nova desobediência civil tirou o conceito de indivíduo do 

palco  da  moral  com  seus  truculentos  direitos  inalienáveis.  Para  defendê-los,  o 

governo  liberal-conservador  de  Nixon  tinha  transformado  Washington  DC  em 

um  teatro  de  guerra  contra  o  público  geral.  Por  certo  que  havia  enormes 

manifestações na capital antes de a do 1 de maio de 1971 contra a guerra na Ásia 

do  Sudeste.  A  Marcha  em  Washington  da  população  afroamericana,  em  que 

Martin  Luther  King  Jr  pronunciara  em  1963  seu  discurso  clássico  “I  Have  a 

Dream”,   levou   centenas   de   milhares   de   manifestantes   para   a   Esplanada 

americana.  Outra  marcha  fora  aquela  a  favor  da  paz  em  1967,  marcada  pela 
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famosa foto em que uma jovem hippie carinhosamente colocava uma flor dentro 

do tubo de um rifle apontado para seu rosto por um soldado. Sobre tais atos, é 

possível   dizer   que   se   tratava   de   simples   manifestações.   Entretanto,   na 

manifestação  do  1  de  maio  e  em  outras  subsequentes  houve,  como  Chomsky 

explica no artigo, uma estratégia de ocupação, uma logística insurrecional para 

forçar o aparelho de Estado americano a se submeter a negociações com o público 

para que sejam encaminhadas maneiras de acabar com a invasão e destruição da 

Ásia do Sudeste. 

Desta forma, Chomsky expõe duas formas de desobediência civil, a passiva 

e a lúdica. A passiva envolve a estratégia clássica do sit-in, em que centenas de 

manifestantes  sentam  no  chão,  se  abaixando  simbolicamente  em  resistência  e 

desafiando  as  forças  de  ordem  para  detê-los.  Trata-se  de  uma  das  principais 

táticas da forma pacífica de desobediência civil, tendo sido realizadas da Índia ao 

estado do Alabama, e mais recentemente em Seattle através das manifestações 

contra  o  Organização  Mundial  do  Comércio  em  1999  ou  até  nas  primaveras 

revolucionárias da Tunísia, do Egito e nos movimentos Occupy. Ainda em 2012, 

a   desobediência   civil   em   escala   massiva   no   Québec   conduzira   o   governo 

provincial  de Jean Charest a convocar eleições antecipadamente  para conter a 

insurreição dos  estudantes provocada  pelo aumento das  taxas de  mensalidade 

nos Institutos de Ensino Superior da província.8 

Já  a  forma  lúdica  de  desobediência  civil,  por  sua  vez,  envolve  mais 

especificamente a perturbação do trânsito. De aparência banal, a julgar pela fúria 

desencadeada   pelas   forças   policiais   brasileiras   desde   2013   perante   tais 

perturbações  eles  demonstram  alta  efetividade  simbólica.  Em  1971,  os  atos 

envolveram  a  invasão  de  prédios  do  Estado,  mas  sem  que  sejam  cometidos 

depredação ou vandalismo. De acordo como Chomsky, o objetivo dos militantes 

a ocupar os prédios públicos era sobretudo o de serem presos, o que decorria da 

recusa  em  dispersar  que  era  ordenada  pelas  forças  de  segurança.  No  final,  a 

estratégia acabou por ser derrotada, pois as forças policiais receberam a ordem 

de  primeiro  dispersar  com  violência  todos  os  atos  de  ocupação  para  depois, 

atacar cruelmente os manifestantes. Em consequência, os que ainda estavam na 

 
8 Por uma discussão da Primavera Québécoise, ver: Norman Madarasz, ““On s’en câlisse de la Loi 
Spéciale 78”: da greve estudantil à greve social na Primavera Québécoise.”  Margem Esquerda, 
no. 19, 2012, pp. 95-108. 
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contestação foram finalmente acusados de resistir à detenção e levados à prisão, 

sofrendo da violência física cometida pela polícia no primeiro momento. 

Vale ressaltar como a violência nestas circunstâncias sempre representa a 

derrota da resistência. Em relação a isto, é possível acusar jornalistas 

profissionais de jogar sistematicamente no lado do poder em relação à 

representação das violências ocorridas em manifestações. Na logística de uma 

manifestação, não é a violência que faz tremer a ordem autoritária, mas 

justamente seu contrário, a prudência da espera, a inteligência do tempo parado 

e o momento certo do confronto. Aplicada com sabedoria, a desobediência civil é 

uma verdadeira arma de resistência em massa contra um poder autoritário, pois 

se recusa a entrar em conflito armado com suas polícias, protetores da ignorante 

agressão coletiva cujo outro nome é a raiva populista. Estrategistas populares 

entendem que a violência representa a derrota da insurreição popular. Assim que 

um enfurecido se destaca em uma assembleia pregando uso de violência para 

supostamente “quebrar o aparelho do Estado”, é preciso ter cuidado. Na maioria 

do tempo, trata-se de um agente do Estado policial, um agitador pago, um espião 

ou milita à paisana. 

Nenhuma grande empresa de telecomunicações no Brasil apoiará um 

movimento que se entrega à violência espontânea, ao mesmo tempo que faria de 

tudo para desmerecer uma insurreição igualitária que buscasse o fim do legado 

escravista colonial contemporâneo ao sistema econômico nacional. Assim, faz-se 

importante enfatizar que a perda da liberdade tão temida por jovens liberais e 

conservadores tem como origem não o comunismo, sempre insignificante do 

ponto de vista organizacional no Brasil, mas sim o privilégio latifundiário cujos 

direitos as redes mediáticas se apressam em proteger. Enquanto isso, estas 

mesmas redes produzem confusão nas massas através da ignorância pela qual 

contam a história e o presente do país. E essa propagação de ignorância é 

procedimento bem anterior à técnica recente das fakenews, representando o que 

Chomsky e Herman denominavam “flack”.9Neste sentido, lembremos que a 

mídia que atuava durante a ditadura militar sequer apoiava um legítimo 

movimento pacífico de resistência, o as Diretas já!. Verdadeira onda de 

desobediência civil, a coragem de seus organizadores é possível captar apenas em 

livros tão raras são as imagens, apesar das mesmas poucas serem difundidas ad 
 

9  Chomsky e Herman, 1988. 
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infinitum pelos primeiros burladores de toda resistência, aqueles 

autoproclamados guardiões da liberdade de imprensa, a Rede Globo. Sempre que 

houver violência, esta mídia Rede assegura que os manifestantes serão os 

responsáveis de qualquer desordem. Por conseguinte, a estratégia racional de 

resistir deve se manter perto do público, mas longe das empresas. Em sua análise, 

Chomsky descreve meticulosamente o modo pelo qual o Estado usa violência 

como guerra psicológica contra a população para que esta perca a vontade de 

manifestar. Pouco disso mudou em cinquenta anos, apesar dos avanços trazidos 

pelas democracias sociais. 

 
 

 
II 

 
Por  trás  das  formas  contemporâneas  da  luta  de  classes,  uma  guerra 

psicológica se tece em uma rede sem escala. Nela se associam mídia corporativa, 

a  indústria  de  relações  públicas  e  a  estruturação  de  partidos  políticos  que 

representam  o  público  enquanto  defendem  e  agem  apenas  de  acordo  com  os 

interesses das classes mais ricas da população.  A guerra psicológica pela qual a 

hegemonia oligárquica se reproduz no poder vai tão longe que chega a conduzir 

aparentes  aliados  a  cometer  erros  táticos.  Há  dois  anos  o  antropólogo  inglês, 

Chris Knight, publicou o livro Decoding Chomsky, em que alega que o linguista 

teria ocultado  algumas de suas pesquisas realizadas no início dos anos de 1960 

para  o  Departamento  de  Defesa10.  O  resultado  destas  pesquisas  teria  sido 

destinado a servir de interface de tradução das máquinas inteligentes compondo 

o  sistema  de  orientação  de  misseis  interbalísticos,  obra  prima  da  engenharia 

estadunidense   dos   anos   cinquenta   que   visava   a   destruição   em   massa   de 

populações cíveis. 

A briga subsequente entre Chomsky e Knight desencadeada por tais 

alegações se tornou pública. Knight não afirma que Chomsky tenha perpetuado 

estas pesquisas, mas apenas que teria recebido, após intensificar seu trabalho de 

dissidente contra o complexo militar-industrial, uma proteção de alto nível 

proveniente do setor de inteligência do país justamente em decorrência destas 

 
 

10    Chris  Knight.  Decoding  Chomsky:  Science  and  Revolutionary  Politics.  New  York:  Yale 
University Press, 2016. 
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pesquisas. Menos impressionante, no que diz respeito à nossa presente discussão, 

Knight acusa o formalismo e a complexidade da linguística estrutural de Chomsky 

de   ser   o   desfecho   de   uma   manobra   teórica   intencionalmente   complicada, 

confeccionada por seu criador para que seus descobrimentos nunca mais sejam 

usados  com  fins  militares.  Deixaremos  esta  segunda  alegação  para  voltar  à 

primeira.11 

Nos anos de 1970, Chomsky defendia que certo senso normativo faz parte 

da natureza humana, assentando sua diferenciação entre lei social e justiça inata. 

No seu notório debate com Foucault, Chomsky afirmara que 

 
[...]  a  desobediência  civil  implica  um  desafio  direto  a  isso  que  o  Estado 
reivindica,  erradamente  em  minha  opinião,  ser  a  lei.  [...]  Conduzir  uma 
ação que impeça o Estado de cometer crimes é completamente justo, assim 
como violar o código de trânsito para impedir um homicídio. [...] Em larga 
medida,  a  lei  existente  representa  certos  valores  humanos  respeitáveis. 
Corretamente   interpretada,   essa   lei   permite   contornar   as   ordens   do 
Estado. Creio que é importante explorar esse fato e explorar os domínios 
corretamente definidos da lei e, a seguir, talvez agir apenas contra os que 
ratificam um sistema de poder.”12 

 
Desta forma, atos normativos que evitam que crimes sejam cometidos se 

tornam justos ex post factum. No caso das alegações de Knight, é possível aceitar 

uma perspectiva mais sutil sobre a militância de Chomsky. É possível assim 

compreender de onde surge outra forma de desobediência civil alternativa àquela 

reivindicada por Thoreau, desta feita uma forma que trabalha silenciosamente. 

Se,  de  fato,  Chomsky  se  tornara  dissidente  depois  de  ter  sua  pesquisa 

financiada pelo Departamento de Defesa, então é possível inferir, contra Knight, 

que  Chomsky  exemplifica  um  dos  primeiros  casos  de  uma  nova  época  de 

resistência, manifesta pelos atos de whistle-blowing. Por este termo, se identifica 

desde os anos de 1960 figuras como Ralph Nader, Mark Felt (o “Deep Throat” do 

escândalo  de  Watergate),  Daniel  Ellsberg  (com  os  Pentagon  Papers),  Karen 

Silkwood  (informando  sobre  as  perigosas  condições  de  trabalho  no  setor  de 

energia   nuclear,   e   morta   em   circunstâncias   suspeitas),   Cinthia   Cooper 

(denunciante  do  escândalo  contável  da  empresa  Worldcom),  Bradley  Chelsea 

 
 

11  Por uma  análise  das  implicações filosóficas das  acusações teóricas de Knight,  veja:  Norman 
Madarasz e Daniel Perez Santos, “The Concept of Human Nature in Noam Chomsky”, in Veritas, 
vol. 63, no. 3, 2018, pp. 1092-116. http://dx.doi.org/10.15448/1984-6746.2018.3.32564 
12Noam  Chomsky  and  Michel  Foucault,  The  Chomsky-Foucault  Debate  on  Human  Nature. 
Foreword by John Rajchman. New York: the New Press, 2006, pp. 46-47. 

http://dx.doi.org/10.15448/1984-6746.2018.3.32564
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Manning13, William Binney (do Nacional Security Agency) seguido por Edward 

Snowden, assim como também por todas as mulheres do movimento “#metoo.” 

Já  que  as  redes  sociais  parecem  acelerar  denúncias  tão  rapidamente 

quanto  propagam  notícias  mentirosas,  é  importante  manter  a  lista  atualizada. 

Christopher Wiley, ex-funcionário de Cambridge Analytica, foi convencido pela 

jornalista  do  The  Observer  e  The  Guardian,  Carole  Cadwalladr,  a  delatar  a 

empresa.  Cambridge  Analytica  está  sendo  acusada  de  burlar  as  leis  eleitorais 

nacionais da Inglaterra e o espírito ético das democracias anglo-americanas pelo 

uso   de   dados   psicométricos   do   Facebook   a   fim   de   manipular   eleitores 

individualmente de tal maneira que Brexit e depois Trump saíssem vencedores. 

Pela  delação,  não  é  apenas  o  uso  ilícito  destes  dados  que  está  questão,  mas  a 

postura política do próprio Facebook. Tomando em consideração este fato, um 

whistle-blower por mais útil que seja para desvelar o engano cometido contra o 

eleitorado,  não  é  suficiente  para  estruturar  uma  crítica  política  e  ética  do 

processo.  Neste  sentido,  vale  ressaltar  as  conclusões  mais  ampla  feitas  por 

Cadwalladr, confirmada subsequentemente pela filósofa da New York University, 

Tamshin Shaw (2018), e Shoshana Zuboff (2019) do Harvard Business School. É 

possível inferir que Cambridge Analytica não é nada sem Facebook, e que Google, 

como o relato Zuboff, não é nada mais que a própria CIA. Uma mera paquera 

virtual acaba transferindo então um patrimônio de marcadores psicoafetivos e de 

preferências pessoais  em um caminho informacional que posteriormente pode 

vir a servir para influenciar escolhas e decisões em qualquer domínio, já que estes 

dados entraram no patrimônio privado daquelas plataformas virtuais. 

Considerando o caráter inusitado deste tipo de monitoramento de nossas 

vidas  privadas,  é  possível  reforçar  a  tese  segundo  a  qual  whistle-blowing  se 

tornou  a  desobediência  civil  da  era  da  informação.  Curiosamente,  no  Brasil,  é 

difícil encontrar este ato de dúbia justificação ética14, a não ser que consideremos 

o  ex-deputado  federal  Roberto  Jefferson  o  whistleblower  que  faz  explodir  o 

escândalo  do  mensalão  invés  de  reconhecê-lo  como  o   hipócrita  que  delataria 

qualquer  um  para  se  salvar  de  condenações  por  corrupção.  Por  outro  lado,  é 

 

13   Vale  salientar  que  Chelsea  Manning  foi  a  informante  dos  “Iraq  war  logs”,  divulgados  pela 
organização  Wikileaks  e  seus  parceiros.  Após  sua  condenação  por  tribunal  militar  ter  sido 
comutada pelo Presidente B. Obama em 2017, Manning foi novamente presa em março de 2019 
por  recusar  de  testemunhar  contra  Julian  Assange.  Desde  o  mês  de  maio,  ela  aguarda  o 
seguimento do processo em liberdade. 
14  Veja o posfácio por uma atualização desta observação. 
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inegável que o deputado federal pelo PSOL, Marcelo Freixo, e a ex-deputada 

estadual, Marielle Franco, também do PSOL, exemplificam o whistleblower da 

infiltração criminosa do aparelho do Estado que veio a ser chamado “as milícias”. 

Como se sabe, tal whistle-blowing já custou a vida à Marielle, e ameaça a cada 

dia a de Freixo. Mesmo assim, no seu uso norteamericano, o termo geralmente 

remete aos que não ocupam cargos públicos. 

A figura do whistleblower age em nome de princípios éticos apesar de 

fazer uso indevido de informações sigilosas privadas, ato que pode ser condenado 

como crime conforme as leis vigentes. Por circular no campo discursivo da 

normatividade, o ato levanta problemas instigantes tanto para a filosofia política 

quanto para a teoria da justiça. Por exemplo, o ato desenha literalmente um 

espaço em que a obrigação de obedecer à lei é suspensa pela justificação de estar 

agindo em nome de um bem alheio, como o bem comum. Há muito tempo o 

campo de pesquisa em torno da normatividade parece ter se afastado de 

envolvimento em políticas públicas e em políticas econômicas implicadas nas 

denúncias. Além de responsabilizar o poder político e comercial, a maioria dos 

casos denunciados por atos de whistle-blowing aponta para esquemas que 

minam o fundo constitucional pelo qual se legitima o sistema democrático de 

governo. Por isso, faz-se necessário procurar, ou descobrir, por uma economia 

filosófica atualizada, a racionalidade técnica e o sistema teórico crítico que 

possam levar cidadãos a desmontar as cadeias decisionais que sustentam as 

estratégias executivas autoritárias. O desfecho paralelo destas estratégias é 

enganar o público para que acredite que tais manobras o favorecem. 

O ato de whistle-blowing se gravou nos registros da história dos Estados- 

Unidos nos anos de 1970s com a divulgação dos Pentagon Papers (Documentos 

do  Pentágono).  Com  a  publicação  destas  arcana  imperii,  expusera-se  em  um 

documento   produzido   pelo   setor   da   inteligência   de   sucessivos   governos   a 

estratégia  de  uma  guerra  que  visava  manter  o  Vietnã  do  Sul,  recentemente 

liberado do domínio francês, dentro da zona de influência do EUA. Conduzido 

pelo Departamento de Defesa sob regência de sucessivos presidentes, o estudo 

chegava a quarenta-e-sete volumes quando foi conhecido por Daniel Ellsberg, que 

possuía a missão de atualizar as pesquisas sobre a região. Ao descobrir as ações 

ilegais do governo e perante as manifestações contra a guerra, Ellsberg passou a 

divulgar os documentos ao jornal The New York Times em um ato de whistle- 
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blowing. O escândalo só foi superado pelo de Watergate, embora tenha 

contribuído de maneira singular a ampliar a revolta ética em setores do público 

estadunidense contra a guerra até a derrota final das US Armed Forces e a fuga 

de Saigon. 

Hannah Arendt foi uma das primeiras intelectuais públicas a analisar este 

descaso  decorrendo  do  que  chamara  “the  dangers  of  overclassification”  (os 

perigos do sigilo excessivo). Em “Lying in Politics” (A Mentira na Política), sua 

análise levanta questões para a sua própria filosofia de ação política e de opinião 

político-moral. Embora ela não chegue a elogiar nem a denominar o caráter moral 

do ato de whistle-blowing de Ellsberg, ela iniciara uma longa reflexão sobre a 

necessidade de desobediência civil. Sua reconstituição do envolvimento do país 

na  Guerra  visava  a  acusar  o  setor  de  inteligência  envolvido  de  falha  moral  na 

ocultação de fatos e na confecção de informações falsas em nome de segredos de 

Estado. Táticas inovadoras  do setor de inteligência tiverem o objetivo de fabricar 

as   pré-condições   que   poderiam   justificar   uma   intensificação   dos   ataques 

conduzidas   pelos   Estados-Unidos   contra   os   dois   Vietnãs.15    Já   acusando   a 

participação do setor de “relações públicas”, ou de marketing publicitário, cujo 

nexo  era  situado  na  Madison  Avenue  de  Nova  York,  Arendt  concluíra  que  a 

estratégia de sucessivos governos da época era a de conduzir o público através do 

“engano” (deception). 

Para  Arendt,  deception  não  é  apenas  mentir.  Enquanto  a  mentira  faz 

ampla parte do processo democrático, se expondo à fiscalização pela ordem da 

lei,  o  engano  acaba  subvertendo  a  ordem  da  legalidade  enquanto  tal.  A  tese 

principal defendida por Arendt em “A Mentira na política” é que “o problema com 

a mentira e o engano é que sua efetividade depende completamente de uma noção 

clara de verdade que o mentiroso e o enganador desejam esconder. Neste sentido, 

a verdade, mesmo ao prevalecer no público, possui  uma primazia inerradicável 

sobre  todas  as  falsidades.16”Mesmo  assim,  aplicada  às  informações  políticas 

transmitidas  à  população,  se  trata  de  uma  estratégia  deliberada  para  usar  o 

sistema econômico-administrativo-militar de maneira contrária à ampliação dos 

direitos  fundamentais.  Torna-se  ainda  mais  nítido  no  que  tange  ao  avanço  do 

 
15  ARENT, Hannah, “Lying in Politics”, in Crises of the Republic. New York: Harvest Books, 1972, 
p. 3 e 23. Arendt comentara o primeiro lote de informações publicadas pelo jornal The New York 
Times, New York, 1971, o que compõe a versão publicada pela editora Bantam (Ellsberg, 1971). 
16  Ibid., p. 31. 
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progresso social, visto repentinamente como ameaçando a ordem econômica.  A 

ampliação dos direitos no Estado de direito dos Estados-Unidos no final dos anos 

de 1960 era norteada pela racionalidade da transparência. A filosofia e a ciência 

teórica se faziam os agentes ativos da sua fiscalização. 

Mas a face pública serena com os quais a filosofia do direito e a metaética 

costumam criticar diretivos autoritários pode também enganar por manifestar 

neutralidade quando decisões são movidas por convicções políticas ou por 

ameaças vindas das instituições da defesa e da inteligência. No pior dos casos, 

mas longe de ser exceção esta serenidade acaba se transformando em um sintoma 

de perdição que afunda a população geral através do esquecimento das heranças 

discursivas dos sistemas feudais e escravistas. Quando conflitos políticos e luta 

de classes são eliminados do discurso crítico em um jogo onde um suposto 

entendimento entre os opositores se vê reduzido a um consenso sobre a 

necessidade de superar a violência pela lógica, a filosofia deixa de cumprir seu 

papel transformador. Neste caso ela se desvia do que deveria ser seu desafio, o de 

tornar as democracias liberais em máquinas que visem destruir a pobreza e a 

desigualdade. Não faltam motivos para pensar que exista um obscurecimento dos 

fatos pelos poderes integrados do Estado hoje, cujo resultado acaba 

neutralizando e tornando inepta a reflexão sobre normas e valores. A meu 

entender, os parâmetros de nosso campo de análise teórica são estreitos demais 

menos em virtude de serem teóricos do que por ofuscarem as conclusões que 

dizem respeito às metodologias destinadas a proteger privilégios econômicos. 

Confundimos tais privilégios com o direito a conduzir pesquisa cientifica. 

Que   Karl   Marx   conseguiu   realizar   pesquisa   científica   sobre   o   fato 

econômico das crises do capitalismo e os fatos históricos acerca das revoluções 

políticas nas condições deploráveis em que vivia com sua família na década de 

1850 deve  ser  lembrado e  admirado. Nem  de longe  se  trata  de  um aristocrata 

britânico como Bentham, Mill ou Russell, nem ao considerar a dedicação e ajuda 

financeira    fornecidas    por    Engels    em    momentos    difíceis    de    afirmação 

anticapitalista na sua  própria vida.  É uma  banalidade  acusar que  a pesquisa  é 

penalizada  quando  fornece  argumentos  que  implicam  ou  desagradam  o  poder 

oligárquico, mas este mesmo poder tira proveito desta pesquisa para fortalecer 

sua   hegemonia.   A   pesquisa,   como   diz-se,   “vale   ouro”.   Mas   enquanto   as 

democracias  liberais,  durante  seus  períodos  mais  socializantes,  resistirem  em 
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integrar à ciência uma política econômica de erradicação da pobreza, o poder 

plutocrático, quando novamente no poder, esmagará uma ética de governo 

responsável por meio de um programa financeiro. 

Mesmo  se  Arendt  orientara  suas  reflexões  sobre  mentiras  e  enganos  na 

política em direção à “desobediência civil”17, é possível questionar se a orientação 

política dela atendeu às  suas próprias esperanças. Na sequência de seu artigo o 

que se perceba é a raiva da autora contra o desgaste na credibilidade de liderança 

no país, mas pouca indignação face aos crimes contra a humanidade cometidos 

pelas  forças  armadas.  O  amor  de  Arendt  pelos  Estados  Unidos  nunca  foi 

escondido  por  ela.  Esta  posição  se  manifesta  ao  longo  do  ensaio  sobretudo 

quando  a  filósofa  salienta    que,  no  domínio  da  política,  “auto-engano  (self- 

deception) é o perigo par excellence.”18 Mas será que Arendt se protege suficiente 

de   auto-engano   quando   ela   demonstra   mais   interesse   no   conteúdo   das 

informações que no  ato do informante? Mesmo no seu  pronunciamento sobre 

desobediência civil, ela passa a lamentar o desperdício de recursos financeiros 

pela política e seu descaso para com os verdadeiros problemas afetando o país ao 

invés de mencionar o sofrimento humano causado pela histeria política contra o 

comunismo.  Este  desperdício  financeiro  é  identificado  pela  autora  de  ser  o 

desfecho dos “problem-solvers” (resolvedores de problemas), a nova geração de 

tecnocratas  que  romperam  com  a  pesquisa  cultural  das  universidades  para 

organizar os “think thanks”. A mentalidade destas organizações era formatada 

pela nova cultura informática na qual se aplica a teoria de jogos pela execução   de 

análises   estatísticas   das   relações   internacionais   como   se   fossem   sistemas 

computacionais. 

Por certo não é coerente acusar Arendt de não ter percebido a implantação 

de  uma  nova  política  de  engano  e  de  sigilo  se  instalando  no  Estado  Norte- 

Americano como consequência do vazamento dos Documentos do Pentágono. Ela 

não poderia ter imaginado as etapas históricas que ligam a intervenção contínua 

das  caças  conduzidas  por  este  estado  contra  seus  opositores  econômicos  e 

políticos em nome da luta contra o comunismo. O fato é que desde os meados da 

década  de  1970  temos  visto  uma  guinada  na  política  econômica  firmada  pela 

doutrina  do  “laissez-faire”,  decorrendo  dos  ensinos  de  Ludwig  von  Mises,  F. 

 
17  Arendt, “Civil Disobedience” Crises of the Republic, pp. 49-102. 
18  Arendt, 1972, p. 36. 
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Hayek, a Escola de Chicago e talvez mais ainda da maníaca filósofa Ayn Rand. 

Mas Arendt considerava que setores de liderança no pais se apenas cometiam 

ações repetidos de autoengano. Que ela poderia ter previsto os três crashes no 

mercado acionário, a intensificação do processo de aquecimento global, a 

estagnação dos salários no G7 e a repressão manu militari de qualquer alternativa 

política, não teria sido razoável esperar. No entanto, Arendt também excluía a 

opção comunista que pretendia potencializar e estender as conquistas 

econômico-sociais da política do bem-estar social. Isso não é permitido esquecer, 

pois compõe a mesma manobra que trouxe o laissez-faire à hegemonia econômica 

global. 

O que Chomsky e Ellsberg mostram é que desobediência civil não consegue 

atacar o eixo crucial do discurso político por faltar de um conjunto de informações 

deliberadamente ocultadas pelo poder hegemônico do capital. 

Consequentemente, novos dilemas éticos devem ser assumidos pela filosofia 

perante ações de vazamento de informações sigilosas, ou seja, de whistle- 

blowing. Faz-se crucial, assim, estruturar um campo teórico amplo em que se 

registre a convicção de que políticas de engano em grande escala se integram às 

novas políticas do “laissez-faire”, agora recebendo o nome que lhe cabe, o 

neoliberalismo. 

Este  ato  de  coragem  deve  representar  as  condições  de  criação  de  uma 

ciência nova, pois a atual ameaça de “apagão” teórica em relação a uma orientação 

normativa está alta. O  tópico do  whistle-blowing  é ainda  mais  estratégico por 

dizer  também  respeito  ao  setor  privado.  E  é  justamente  este  setor  que  se 

desvencilhou da deontologia da normatividade pensada por uma ética geral. Nas 

Escolas de Administração, o ódio à filosofia surge devido à sua recusa em aceitar 

a reivindicação de excepcionalidade que o setor dos negócios vem afirmando pela 

doutrina  do  “laissez-faire  economics”  de  Milton  Friedman  e  Ayn  Rand.  Esta 

recusa    se    transforma    em    autoengano    diante    da    violência    psicológica 

desencadeada pela doutrina de choque necessária à sua aceitação19. Na ideologia 

representada pelos governos liberais anteriores, o setor privado é o que justifica 

a salvação de um modelo de Estado desinteressado no equilíbrio social. O que 

 
 

 
19  Naomi Klein. A Doutrina de choque: a ascensão do capitalismo do desastre. São Paulo: Nova 
Fronteira, 2008. 
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whistle-blowing revela é como seus adeptos confundem privado com 

privacidade, minando, no meio do caminho, as leis de transparência. 

 

III 
 
 

Após este percurso, podemos perceber como o whistle-blowing carece de 

uma tradução brasileira direta. Se se aproxima à delação, então tem-se que 

salientar seu significado singular, separando-o de qualquer confusão com a noção 

jurídica de delação, – muito menos com a de delação premiada. Pelo contrário, 

trata-se de uma delação ameaçada. Na área do direito nos Estados-Unidos, um 

número crescente de juristas e filósofos políticos consideram que uma proteção 

legal deve ser concedida aos delatores. Porém, por mais que reconheçam a 

contribuição que tais atos podem fazer ao bem comum e aos cofres públicos 

(quando não aos de uma empresa), eles costumam identificar este espírito como 

singular ao sistema jurídico e político dos Estados-Unidos. 

Certamente    o    caso    de    whistle-blowing    mais    espetacular    e    mais 

preocupante de atualmente é o de Edward Snowden. Foi em grande parte como 

consequência do ato de Snowden que assistimos o despertar da pesquisa recente 

sobre  o  assunto.  Por  exemplo,  em  um  dos  primeiros  estudos  sobre  o  assunto, 

William  E.  Scheuerman  (2014)  defende  que  o  ato  de  Snowden     deve  ser 

considerado  como  em  continuidade  com  a  desobediência  civil  e  reconhecido 

como participando da história desta tradição já legitimada  por Thoreau, Gandhi 

e Martin Luther King Jr. No entanto, Scheuerman defende que whistle-blowing 

rompe  com  a  tradição  quando  se  considera  a  legitimidade  moral  do  ato  como 

sendo  acima  da  lei,  pois  seu  praticante  ,  ao  contrário  de  alguém   engajado  na 

desobediência civil, não aceita ser punido. Por isso, pelo exemplo de Snowden, 

um whistleblower deve ter o direito de se defender antes de assumir qualquer 

culpa. De forma semelhante, Candice Delmas (2015) considera que o século vinte 

é  o  do  whistle-blowing  como  o  século  dezenove  era  o  da  desobediência  civil. 

Delmas mantém que tais atos devem ser julgados como sendo potencialmente 

crimes, embora ela não considera que existam leis apropriadas para julgá-los20. 

Em sua análise, Delmas levanta a questão do risco em legitimar-se o ato de forma 

 

20  Delmas, 2015, p. 105. 
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generalizada. Mas como ato “restrito” (constrained), em que políticas ilícitas são 

delatadas,    se    deve    considerar    whistle-blowing    pelas    mesmas    normas 

justificatórias  que  a  desobediência  civil,  pois  os  dois  servem  de  “instrumento 

cognitivo”    potencialmente    legitimo    se   foi    provado    que    as    informações 

transmitidas  infringiram  a  lei.  O  que  se  faz  claro  em  todas  estas  análises  é 

presença da confiança que o delator tem para com o sistema jurídico, confiança 

esta que decorreria de um sistema credível. Velasco (2016) reitera a continuidade 

entre as duas formas de resistência, mas salienta que a diferença entre dois surge 

a partir do caráter parcialmente ilegítimo da ordem política em que o  whistle- 

blowing  acontece.  Uma  vez  que  que  tal  ordem  não  pode  garantir  o  devido 

processo  de justiça, nada, na perspectiva deste autor, deve obrigar a fonte de um 

vazamento a declarar sua identidade.21 

Não obstante tais defesas, Eric Boot (2018) considera que não existe uma 

linha contínua entre desobediência civil e whistle-blowing na medida em que o 

segundo não é um direito individual do cidadão, mas uma ação possivelmente 

criminosa l  mesmo  que seja feita  em nome  do bem  comum. No  entanto, Boot 

considera  que  whistleblowers  merecem  proteção  legal,  mas  que  tal  deve  ser 

obtida por meio de uma “justification defense” (defesa por justificação). Ou seja, 

o ato de whistle-blowing deve ser reconhecido como potencialmente um crime, 

mas que uma justificação legal terá subsequentemente a capacidade de mostrar 

que a ação foi realizada apenas para evitar que um crime maior seja cometido ou 

continue sendo cometido.22 

Contra   Michael   Walzer   (2018),   Allison   Stanger   (2018)   defende   a 

legitimidade generalizada do whistle-blowing em momentos de exceção política. 

Walzer  considera  whistle-blowing  conforme  os  critérios  estritos  aplicáveis  em 

um Estado de direito funcional, em relação à qual os EUA se destaca e conforma 

um paradigma internacional. Mesmo se whistle-blowing tenha recebido proteção 

legal no Segundo Congresso Continental em 1778, como lembra Stanger, proteção 

que  foi  reiterada  no  Whistleblower  Protection  Act  de  1989,  na  perspectiva  desta 

pesquisadora a condução atual do governo não é condizente com um Estado de 

direito plenamente funcional. Portanto, Stanger não aceita a parcialidade da Lei 

de  1989,  na  qual  são  excluídos  de  proteção  os  funcionários  da  Segurança 

 
21  Velasco, 2016, p. 191. 
22  Boot, 2018, p. 82. 
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Nacional. A tese de Stanger é complexa, pois trata não apenas do conteúdo de 

vazamentos, mas também do reconhecimento pela sociedade civil da condução 

arbitrária   do   poder   ocorrendo   sob   a   administração   de   Donald   Trump. 

Prometendo uma exposição mais detalhada no livro que será publicado ainda em 

2019, sua perspectiva reforça a tese que seguimos a partir de Chomsky, a saber, 

que o whistle-blowing é a nova forma de desobediência civil. 

O  caso  de  Snowden  é  cuidadosamente  registrado  por  Laura  Poitras  no 

documentário Citizenfour, realizado por ela em 2013 e 2014, que ganhou, com 

certa   surpresa,   o   Oscar   para   melhor   documentário   em   2015.   O   terceiro 

personagem  no  filme,  após  Snowden  e  a  cineasta  Laura  Poitras,  é  o  jornalista 

Glenn  Greenwald.  Greenwald  é  o  atual  editor  chef  do  jornal  bilíngue  The 

Intercept, co-fundado por Poitras23. 

O termo de “intercept” remete às instalações do National Security Agency 

construídas  em  alguns  países  estratégicos,  como  os  centros  de  tortura  da  CIA 

concebidos no período após os ataques terroristas do 11 de setembro. Por eles 

passa a transmissão de dados e são feitas as análises de metadados proveniente 

do conteúdo de e-mails, de Skype, de palavras chave de Google, de Facebook, de 

ligações telefônicas e do uso de internet nos telefones celulares de centenas de 

milhões de pessoas.   Usuários costumam pensar que se não se fez nada errado 

não serão monitorados. Snowden mostrou o quanto errado é este raciocino no 

novo  contexto  de  mineração  e  exploração  de  dados  comportamentais.  Vale 

salientar que a extração destas informações não é apenas, nem especificamente, 

referente à procura de ilegalidades. Trata-se da mineração em massa de todos os 

tipos  de  informações  sobre  conduta  humana  que  os  main  frames  conseguem 

armazenar.  Esta  prática  não  só  é  errada  de  uma  perspectiva  ética,  mas  ilegal 

conforme a lei estadunidense, embora escape à lei dos países em que é praticada 

nos intercepts. 

Snowden está sendo acusado de duas instâncias de espionagem a partir de 

uma lei que data da primeira guerra mundial. Esta lei não reconhece nenhuma 

instância jurídica pela qual o réu poderia se defender. O fundador de Wikileaks 

Julian Assange é atualmente acusado pela mesma lei. A partir dos documentos 

divulgados por Snowden, num depoimento feito no Senado brasileiro incluído em 

 
23    Glenn Greenwald ainda era desconhecido do público brasileiro quando esta conferência foi 
apresentada. Ver o posfácio a seguir. 
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Citizenfour, Greenwald alertara o governo de Dilma Rousseff que os Estados- 

Unidos estão monitorando os fluxos de telecomunicações no país inteiro, 

inclusive entre membros dos governos PT. Sendo assim, os americanos estavam 

não só monitorando supostas células islamistas operando no solo brasileiro na 

região das três fronteiras para identificar fluxos de financiamento que 

proporcionariam suas atividades, mas o NSA também buscava informações sobre 

atividades do governo brasileiro e sobre empresas brasileiras perante o 

descobrimento de petróleo no Pré-Sal. 

Para reforçar esta tese, cabe analisar a divulgação feita por Wikileaks das 

visitas e conversas realizadas periodicamente pelo ex-presidente, Michel Temer, 

à embaixada dos EUA em Brasília desde 200624. Assange nega ter informações 

que possam implicar Temer de ter sido um espião pago pelos Estados-Unidos, 

mas ele reforça como o ex-presidente, ao compartilhar informações em reuniões 

pessoais com funcionários da embaixada, poderia ter recebido apoio por futuras 

manobras. Remontando à 2006, anos antes de Temer ser convidado a ser vice- 

presidente, tal demonstra claramente que um complô para derrubar o Partido dos 

Trabalhadores    já    estava    em    preparação.    De    acordo    com    Assange,    as 

comunicações interceptadas mostram que houve integrantes de outros partidos, 

inclusive do próprio PT, informando funcionários da embaixada sobre assuntos 

de  Estado.  Nada  surpreendente,  pois  em  todas  as  grandes  narrativas  existe  a 

figura do traidor. 

Com  tais  informações  disponíveis  para  os  nexos  de  poder  nos  EUA,  a 

questão surge então sobre porque a Divisão Criminal do Departamento de Justiça 

norteamericano, com seus 700 procuradores, precisava convidar uma delegação 

de  juízes  brasileiros  a  receber  treinamento  sobre  o  financiamento  de  redes 

terroristas entre os dias 4 a 9 de outubro de 2009, conforme outro documento 

divulgado por Wikileaks e recentemente comentado pelo jornalista Luis Nassif.25 

Numa entrevista realizada em 2017 com o jornalista Fernando Morais pela revista 

Combate, Julian Assange deixa claro a multi-dimensionalidade do interesse que 

os Estados Unidos demonstram ter sobre os assuntos internos do Brasil. 

 

24Assange, entrevistado pelo jornalista brasileiro Fernando Morais da revista Nocaute em 11 de 
janeiro   de   2017.   Disponível   em:   <https://revistaforum.com.br/noticias/veja-a-integra-da- 
entrevista-que-fernando-moraes-fez-com-julian-assange/>. 
25 Luis Nasiff, “Wikileaks: como o DoJ preparou a Lava-Jato e cooptou a Justiça brasileira”, Jornal 
GGN,  29  de  março  de  2019.  Disponível  em:  https://jornalggn.com.br/justica/como-o-doj- 
preparou-a-lava-jato-e-cooptou-a-justica-brasileira-por-luis-nassif/ 
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Assange  não  é  um  whistleblower,  mas  um  jornalista  especializado  em 

publicar vazamentos que, até Snowden, eram encaminhadas de forma anônima. 

Tendo tido uma formação técnica em computação e criptografia, Assange explica 

que por certo tempo vendia à inteligência australiana seu trabalho até entender 

quanto foi necessário o uso de criptografia para se proteger na net.26  Auxiliado 

por outro especialista de criptografia, Jacob Applebaum, o uso desta técnica se 

tornou fundamental quando se assumiu  como jornalista, e especialmente para 

proteger a identidade de informantes como (Bradley) Chelsea Manning. Foi por 

este meio que Assange e seus colaboradores conseguiram manter contínuo o fluxo 

de  documentos  sigilosos  divulgados  pelo  site  Wikileaks,  desde  sua  criação  em 

2007. No dia 11 de abril deste ano, como todos sabem, Assange foi preso em uma 

manobra internacional em que participava o governo de Teresa May, o  FMI, o 

atual presidente de Equador, o governo da Suécia e dos EUA. 

O  grupo  que  se  formou  em  torno  de  Wikileaks  representa  a  vanguarda 

contemporânea  da  desobediência  civil.  Laura  Poitras,  antes  de  registrar  o 

primeiro  ato  de  whistleblowing  de  Snowden,  filmava  o  grupo.  Risk  (2016) 

apresenta Assange durante as acusações de estupro até sua fuga para a embaixada 

de  Equador  em  Londres.  O  filme  retrata  também  outros  integrantes  de  e 

Wikileaks, Jacob Appelbaum e Sarah Ferguson27. Após Citizenfour e Risk, Poitras 

realizou em 2016 um curta-metragem, Project X – Field of Vision, que divulga o 

texto  vazado  proveniente  de  um  manual  de  instruções  publicado  pela  NSA  e 

destinado  aos  seus  agentes.  O  documentário  reforça  a  suspeita  da  ligação 

existente  entre  a  empresa  de  telefonia  ATT  e  a  NSA,  mostrando  como  a 

construção  do  novo  prédio  de  ATT  em  Nova  York  serviria  para  concentrar  a 

infraestrutura telecomunicava da empresa, numa edificação que pode resistir até 

mesmo a um ataque nuclear. No fim do documentário é possível ler: “A NSA tem 

recolhido  bilhões  de  e-mails  e  de  registros  de  meta-dados  e  tem  espionado  as 

Nações Unidas, o Banco Mundial e 38 países.”  Em 2015, Assange informou numa 

entrevista  concedida  ao  jornal  chileno  El  Mostrador  que  “Um  98%  de  las 

comunicaciones de América Latina son interceptas por la Agencia Nacional de 

Seguridad (NSA) al passar a través de Estados Unidos al resto del mundo”. A 

 
26  Morais, entrevista com Assange, 2017. 
27  Esta rede de artistas-jornalistas-ativistas também conta com o fotógrafo, Trevor Peglan, cuja 
obra  fotográfica  de  seguir  satélites  de  espionagem  usei  como  capa  do  meu  livro  Obstruções  à 
justiça. 
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mesma reportagem de El Mostrador relata ainda a notícia que o Google teria 

entregue  à  NSA  a  totalidade  de  mensagens  privadas  e  de  metadados  dos 

integrantes de Wikileaks28. 

Na  entrevista  concedida  a  Fernando  Morais,  Assange  explica  que  o 

interesse da NSA não é necessariamente o de derrubar governos no continente. 

O   objetivo   é   colher   metadados   mesmo.   Desde   o   fim   da   Guerra   fria,   a 

transformação dos grandes programas de espionagem política em espionagem 

comercial  foi  amplamente  documentada.  No  início  do  século,  ocorreu  uma 

aceleração  tecnológica  desta  transformação  pelas  novas  funcionalidades  de 

captação de metadados decorrendo da criação de Google, intensificada mais 

ainda pelo estado de exceção decretado em reação aos ataques terroristas do 11 

de setembro de 2001. A era das novas tecnologias de redes sociais iniciou não 

apenas o monitoramento de comportamentos individuais no World Wide Web, 

mas    também    toda    uma    nova    política    de    predição    individualizada29. 

Aproveitando das novas funcionalidades técnicas, a CIA e a NSA reforçaram 

seu monitoramento no objetivo de favorecer empresas americanas na extração 

de  petróleo  e  minerais.  O  fluxo  de  comunicações  passou  a  ser  interceptados 

entre  funcionários  tanto  do  setor  privado  quanto  do  setor  público  sobre  os 

desenvolvimentos industriais e de manufaturados no continente. 

Nesta atual configuração, a questão geral da desobediência civil de vazar 

informações sigilosas e de justificar atos de whistle-blowing a fim de combater 

ações ilícitas no plano do direito internacional alicerçam oportunidades em que 

a ética e a filosofia política podem contribuir de maneira impactante na 

interpelação da classe política e a oligarquia em controle deste país diante de atos 

cometidos que é ainda mais prejudicial à organização econômica que a corrupção, 

a saber, a venda do patrimônio público por privatizações em grande escala para 

empresas estrangeiras.. Não é por causa de uma suposta nostalgia pelo 

comunismo soviético que a alta escalão militar no Brasil despreza da filosofia, 

mas sim por seu profundo senso ético, crítico e jurídico. 

 
 
 
 

28  “Julian Assange me exclusiva: ‘Google e Facebook están en el negócio de ser como una agência 
de  espionaje”  (por  Héctor  Cossio  e  M.  Fajardo  y  A.  Hamon”,  El  Mostrador,  7  julio,  2015. 
Disponível em: < https://www.elmostrador.cl/cultuRA/2015/07/07/julian-assange-en-exclusiva- 
google-y-facebook-estan-en-el-negocio-de-ser-como-una-agencia-de-espionaje/>. 
29  Zuboff, 2019. 

http://www.elmostrador.cl/cultura/2015/07/07/julian-assange-en-exclusiva-
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Perante  as  ameaças  ao  Estado  de  direito,  desobedecer  deverá  ser  mais 

radical nesta vez, pois a estrutura da produção econômica há duas décadas está 

voltada a extrair informação sobre afetos, humores, desejos e conduta. Shoshana 

Duboff   (2019)   o   chama   de   Surveillance   Capitalismo,   o   capitalismo   de 

monitoramento,  em  um  novo  livro  de  pesquisa  minucioso  que  comprova  a 

integração do CIA no desenvolvimento do Google a partir de 2001.  É um terreno 

não  exatamente  foucaultiano,  pois  não  se  trata  de  micropolítica,  mas  de  uma 

nanopolítica   sigilosa   proporcionada   em   nome   dos   princípios   puros   da 

competição  capitalista  por  uma  estratégia  de  computação  que  nem  existia  há 

vinte anos. Se o trabalho de Assange levou o whistleblowing além do jornalismo, 

se  afastando,  se  emancipando  e  se  tornando  independente  de  todo  veículo 

jornalístico  pela  tecnologia  de  armazenamento  Wiki,  sua  detenção  implodiu  a 

distinção. A liberdade de expressão de todo jornalista e de todo acadêmico está 

sendo ameaçada em consequência. 

A  partir  de  uma  perspectiva  filosófica  direi  que  não  há  nada  que  nos 

obrigue a abandonar o amor do universal nem a luta pela sua extensão real na 

inclusão  de  todos  numa  economia  igualitária  Pelo  contrário,  sabemos  que   o 

problema  concreto   e  real  na  política  econômica  do  país  é  o   profundamente 

injusto  “Teto de gastos públicos” (Emenda Constitucional 95/2016), enquanto o 

problema histórico real é, além da política tributária regressiva, a sonegação e as 

isenções fiscais. Se o primeiro é ocasional, o segundo é estrutural. Acrescente-se 

a estes problemas a taxa SELIC que fazem deste país, como aqueles que portam 

costumeiramente  o  epíteto,  um  paraíso  fiscal.  O  problema  real  não  é  que  os 

bancos brasileiros lucraram por mais de 15 por cento apesar da crise, mas que a 

crise é o que fez crescer os lucros 15 vezes mais que o estagnante crescimento do 

Produto Interno Bruto em um país de 200 milhões de pessoas, a sétima economia 

do  mundo.  De  acordo  com  o  relatório  OXFAM,  citando  dados  atualizados  do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento  PNUD, “o Brasil passou a 

ocupar em 2018 a 9ª pior posição em matéria de desigualdade de renda medida 

pelo coeficiente de Gini num conjunto de 189 países30.”  É contra as tendências 

 

30   OXFAM  BRASIL  2018.  País  estagnado:  um  retrato  das  desigualdades  brasileiras,  p.  27. 
Disponível em : < 
https://www.oxfam.org.br/sites/default/files/arquivos/relatorio_desigualdade_2018_pais_est 
agnado_digital.pdf>. O crescimento da desigualdade econômico-social se traduz no Brasil pela 
perda de poder de compra para 60% da população e uma concentração continua de riqueza para 
1% desde 2014, indicando assim da magnitude de transferência da riqueza nacional para os mais 

http://www.oxfam.org.br/sites/default/files/arquivos/relatorio_desigualdade_2018_pais_est
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desta realidade que é fundamental desobedecer em pensamento e em ato. O que 

significa que acertar nas análises é engajar em atos de desobediência civil. 

Em   guisa   de   autocritica   sobre   a   associação   de   whistle-blowing   à 

desobediência civil no Brasil, eu simplesmente não sei se a extração massiva de 

dados  comportamentais  de  brasileiros  para  vender  previsões  sobre  suas  ações 

futuras  é  o  que  mais  ameaça  o  país  hoje.  Nem  acredito  que  o  problema  seja 

realmente a conduta do atual governo, mas sim as condições que conduzem ao 

endividamento massivo da população. Um corpo endividado tira a liberdade de 

resistir até das mentes mais indignadas. A sabotagem coletiva violenta se torna 

uma opção à desesperança.  São os indicadores de inadimplência que aponta aos 

bancos brasileiros como os inimigos número um da população. Por esta razão, no 

meu  livro  Obstruções  à  justiça,  coloquei  a  dívida  como  a  primeira  de  várias 

instâncias de tais obstruções, ou  seja, entendida como a obstrução para agir e 

pensar em nome da justiça contra o apagamento do comum e do coletivo. O que 

temo  é  que  os  modelos  analíticos  dos  metadados  contribuem  ainda  mais  a 

endividar uma população numa “debt bomb”, uma bomba de dívida cujo desfecho 

é impossível adivinhar. Se os bancos Itaú, Bradesco e Santander têm crescido por 

mais de 15 por cento nos seus lucros, não é pela magia do mercado, mas sim pela 

intervenção do Banco Central do Brasil – apesar da sua constante reclamação de 

faltar  de  “independência”.  O  principal  entrave,  seguido  de  perto  pela  política 

tributária regressiva que mesmo o lulopetismo não conseguiu reformar – se de 

fato era um objetivo -- se encontra mais do que nunca nos bancos. Diante de tais 

informações, deve-se sustentar, junto com Maria Lucia Fattorelli, que o Banco 

Central está suicidando o Brasil 31. Por meio de seus conhecimentos internos do 

sistema  bancário  nacional,  esta  economista  transforma  sua  pesquisa  em  uma 

série de atos verdadeiramente de whistle-blowing. 

Por fim, quando a universidade brasileira está colocada sob suspeita e sob 

monitoramento,  é  importante  romper  com  formalidades  e  parabenizar  os 
 

ricos.  Além  da  pesquisa  de  Oxfam  Brasil,  este  crescimento  contínuo  está  confirmado  por  um 
estudo publicado em agosto de 2019 pelo economista Marcelo Neri da Fundação Getúlio Vargas, 
em uma análise baseada em dados do PNADC (Pesquisa Nacional por Amostra por Domicílios 
Contínua). A Escalada da Desigualdade: qual foi o impacto da crise sobre a desigualdade, o 
crescimento       e       a       pobreza.       FGV       Social       2019,       p.       7.       Disponível       em: 
<https://www.cps.fgv.br/cps/bd/docs/A-Escalada-da-Desigualdade-Marcelo-Neri-FGV- 
Social.pdf.> 
31  Maria Lucia Fattorelli, “O BC está ‘suicidando’ o Brasil”, Auditoria Cidadã da Dívida, 18 de 
janeiro  de  2016.  <https://auditoriacidada.org.br/conteudo/o-banco-central-esta-suicidando-o- 
brasil/> 

http://www.cps.fgv.br/cps/bd/docs/A-Escalada-da-Desigualdade-Marcelo-Neri-FGV-


50 |Democracia e Desobediência civil 
 

organizadores  pelo  colóquio  de  filosofia  sobre  Desobediência  Civil.  Ressalto  a 

filosofia   e   suas   epistemologias   situadas,   pois   desobediência   civil   decorre 

imediatamente  do  campo  de  relações  justificadas  com  outrem.  A  ética  é  um 

campo   maior   que   o   direito,   e   mais   abrangente   que   a   própria   concepção 

construtiva e revolucionária da política constitucional. Portanto, a ética sempre 

supõe   como   sendo   parte   do   seu   espaço   de   trabalho   o   que   está   fora   do 

reconhecimento  pelo  Estado  quanto  ao  que  é  permitido  ou  proibido.    Sendo 

assim, ao questionar a legitimidade de leis, a ética se coloca literalmente fora da 

lei.  Mas conformando o campo teórico em que se analisam as justificações que 

sustentam os artigos do código penal, da lei trabalhista e da Constituição Federal 

de  1988,  a  ética  necessita  também  uma  proteção  jurídica  para  realizar  seu 

trabalho. Por certo  ela  não se restringe  à maneira  em que  o direto e o  Estado 

monopolizam  a  reflexão  sobre  a  lei  e  a  justiça.  Para  ter  resultados,  talvez  seja 

necessário refletir sobre a necessidade de novamente sofrer na luta em defesa de 

nossos ideais de liberdade e de igualdade. Talvez seja necessário que a ética se 

identifique novamente com desobediência civil. Pois, é neste momento em que se 

adopta uma forma estratégica de pensar os fins que dinamizam suas análises dos 

meios, momento em que a desobediência civil se outorga o direito ontológico de 

organizar seu campo de justificação racional por práticas, ações e trabalhos que 

contemplam o bem-estar de coletividades universais. 

Neste momento, há pouco a fazer institucionalmente para conter o 

desmonte sendo operado. Entretanto, vale salientar o que são os fatores 

permitindo o desmonte. 

 
1. Política  tributária  regressiva  –  ao  invés  de progressiva – de pessoas 

jurídicas; 

2. Isenção tributária das grandes empresas; 

3. Estagnação do salário mínimo, superado pela inflação; 

4. Falta de meios para processar empresas responsáveis pela sonegação 

fiscal; 

5. Endividamento da maioria da população, cujos efeitos psicoafetivos são 

imprevisíveis, sendo até mesmo possível atribuir a eles o crescimento das 

religiões neopentecostais, quando não igualmente os lucros da indústria 

psico/farmacêuutica; 
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6. Ausência de uma fonte mediática crítica e abertamente de esquerda; 

7. Operação de empresas de vigilância que prepararam eleitores para votar 

na extrema direita; 

8. Alta traição nacional pelos principais membros deste e do governo anterior 

diante da repasse de informação sigilosa para diferentes setores do Estado 

norteamericano; 

9. Manutenção planejada da ignorância da maioria da população, cujo único 

recurso é o ensino público, a televisão aberta e as pregações de pastores 

neopentecostais (cuja hegemonia sobre a programação televisa brasileira 

se consolidou); 

10. Acusação nas mídias do homem heterossexual branco e pardo de renda 

baixa e média por sua estagnação social, e culpar as mulheres pelas 

violências sexuais e econômico-sociais cometidas por eles contra elas; 

11. Racismo estrutural, classista, escravista – e terrorista. 

 

De acordo  com Laura  Poitras, “O que sabemos sobre a Guerra  contra o 

Terror  chega  graças  à  coragem  dos  whistle-blowers  Sargent  Darby,  Chelsea 

Manning, Edward Snowden, William Benny, Edward Lumis… há uma lista longa 

deles.”32  Nosso conhecimento da estrutura do poder brasileiro também depende 

destes informantes – e daqueles s que se pronunciarão no futuro. 

 

Posfácio (Julho de 2019) 

 

 
No intervalo entre o pronunciamento desta conferência e a publicação do 

presente livro, veio à tona o caso brasileiro de whistle-blowing do #vazajato. 

Nosso texto argumenta, a partir das revelações feitas por Chris Knight, que 

Noam Chomsky representa uma forma singular de transição da legitimação da 

desobediência civil até o ato de whistleblowing. Lamentamos em nossa análise 

a ausência desta tradição no Brasil, sem o qual questionamos se a filosofia 

política não estaria desacertando seus objetivos teóricos. 

 
 
 
 

32  Laura Poitras, Risk, frase final do filme. “What we know about the war on terror is thanks to 
the  courage  of  whistle-blowers,  Sargent  Darby,  Chelsea  Manning,  Edward  Snowden,  William 
Benny, Edward Lumis…. there is a long list of them.” 
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Poucas semanas após a apresentação inicial deste texto, o nome de Glenn 

Greenwald se tornou nacionalmente famoso no pais. Greenwald, como ele 

mesmo repete, é um jornalista e não um whistleblower. A divulgação das 

informações trazidas por Snowden e pela(s) fonte(s) anônima(s) no escândalo 

denominado #vazajato embora arriscada ao se confrontar com um governo 

autoritário, com filiações às milícias do Rio de Janeiro, não fere à lei nacional, 

tampouco internacional. Greenwald defende um jornalismo livre, um 

jornalismo que cresceu nas democracias liberais, pelo menos desde o advento 

da mídia televisiva. Seja como for, o Brasil encontrou seu momento de whistle- 

blowing. Mas a aplicação da lei já não segue os mesmos princípios pela qual se 

reconhecia desde o fim da ditadura, e os riscos para Greenwald e o jornal The 

Intercept são preocupantes. 

A questão inescapável sobre desobediência civil e whistle-blowing é a 

orientação política à qual corresponde. Não obstante nossa análise filosófica, 

nossa conclusão deve se salientar a importância de separar explicitamente as 

declarações espontâneas vindas de um whistleblower individual das 

implicações maiores do seu ato para a luta política e econômica. Por outro lado, 

se o whistle-blowing se realiza pelo desejo ético de usar um meio ilegal para fins 

que subscrevem aos ideais de justiça que movem a sociedade, sua concepção 

radical de justiça só se materializará se for conforme à hipótese comunista. 

Formulada por Alain Badiou, o significado e a referência do conceito 

comunismo rompe por esta hipótese com os períodos históricos de aplicação do 

comunismo de Estado, pelo qual um partido único aplicava por meios militares 

um programa econômico igualitário que se transformou, em decorrendo de 

uma série de fatores de política interna, mas também externa, em um 

totalitarismo de Estado.33 

Voltada à sua base cientifica, a hipótese comunista oferece uma 

perspectiva nova sobre os fins do pensamento ético em si. Seu objetivo visa bem 

particularmente a verificar quais condições normativas justificaram sua 

proscrição – e dependendo do lugar sua proibição – do campo do pensável. Ou 

seja, como uma orientação ética se justifica internamente ao participar 

ativamente da proibição da hipótese comunista quando toma em consideração 

o conjunto dos seus argumentos e de suas justificações? No fundo, a hipótese 
 

33  Badiou, 2019. 
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examina as condições para revolucionar a noção mesma de trabalho, fazendo 

este corresponder ao que está atualmente reservado aos melhores profissionais, 

ou seja, diversidade de funções, criatividade de operações e dissolução variável 

de hierarquias. Nesta visão, a hipótese comunista se aproxima, ao invés de se 

afastar, de uma ética aristotélica de felicidade na sua expressão 

consequencialista contemporânea. Sua pergunta é: quais as condições de 

surgimento de uma forma de organização política conforme o ideal de uma 

justiça abrangente em que todos sejam reconhecidos perante as condições 

jurídicas e econômicas como sujeitos em prol à autorealização? Esta hipótese 

continua sendo a única pragmática em que o direito aos meios implicados pelos 

princípios fundamentais da cidadania estão entrelaçados aos fins da inclusão 

universal de atores sociais. Esta condição é não apenas necessária mais 

suficiente para que a justiça seja alvo e ideal avaliativo de qualquer cidadão, e 

não apenas à disposição dos que obtém uma autoridade legal concedida por 

uma racionalidade política assentado em uma concepção de mérito que, na 

análise final, não se distingue de privilégio. 

A hipótese comunista, pelas normas diversas que a compõem, implica 

uma perspectiva política que separa justamente mérito de privilégio pela 

transparência forçada das condições de atuação de cada cidadão. O espaço 

comunal em que se realize a capacidade criativa do pensamento normativo faz 

com que o espaço político se transforma em projetos de invenção emancipativa. 

Usar o populismo como termo que o denomina é uma distorção, a não ser um 

equívoco intencional usado para desacreditar seu projeto. Em suma, jornalistas 

pertencentes aos oligopólios da telecomunicação não demonstram, a raras 

exceções, competência e conhecimento histórico suficientes para analisar a 

política atual de neoliberalismo quanto tratam da semelhança entre extrema 

direita e a esquerda radical. Tal reducionismo só serve a reforçar a perspectiva 

do autoritarismo nacionalista e militar pelo qual se deseja esvaziar não apenas 

a oposição política, mas, como demonstram Pierre Dardot e Christian Laval, o 

conjunto de programas econômicos liberal-sociais.34 Através das normas 

econômicas reguladas, estes programas históricos fortaleceram, sem exageros, 

 
34 P. Dardot e C. Laval, “Anatomia do novo neoliberalismo”, Viento Sur, n. 164. Tradução CEPAT, 
publicado no Brasil por IHU, 25 de julho de 2019. Disponível em: 
<http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/591075-anatomia-do-novo-neoliberalismo-artigo-de- 
pierre-dardot-e-christian-laval > 

http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/591075-anatomia-do-novo-neoliberalismo-artigo-de-
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o poder de compra de um vasto setor do povo. Por outro lado, pela potência 

política da democracia, aproximava-se à realização de uma justiça social 

integracionista de classes de baixa-renda e das etnias anteriormente 

submetidas à escravatura. Por sua vez, o que os autores denominam o “novo 

neoliberalismo” aplica uma estratégia de guerra contra a população – uma 

doutrina de choque, ainda evocando a expressão de Naomi Klein – cuja única 

opção é resistir à capitalização da democracia liberal orquestrada pela 

plutocracia e seus eleitos. Ao invés do “laissez-faire” do liberalismo clássico, 

trata-se se de um “laissez-défaire”: deixar-desfazer. Seu projeto oculto, em toda 

aparência, visa a construir uma nova racionalidade escravista. 
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Resumo 
Existe um tempo para a democracia? Ou melhor: quando houve a democracia? 
Ou, se não houve, quando haverá? A democracia parece sempre estar a meio 
caminho da sua efetivação (precária, imperfeita) e de uma promessa (ou utopia). 
Assim, a vivência democrática sempre arrasta consigo uma dimensão temporal: 
o passado dos modelos políticos pré-democráticos e absolutistas, ou das formas 
totalitárias de governo, aparece de modo residual e fica sempre à espreita; o 
presente das democracias liberais é capturado pelos interesses das elites 
econômicas; e o futuro é a reserva de esperança de uma vasta parcela da 
população que insistentemente procura emancipar-se e consolidar a igualdade. 
Mas quando começa e, sobretudo, quando termina o processo de emancipação? 
É nesse sentido que, de acordo com Jacques Rancière, a experiência da literatura 
pode ajudar a formular, em algum aspecto, alternativas para se pensar a 
democracia e a emancipação. Este artigo visa, portanto, extrapolar o pensamento 
ranciereano para pensar em novas modalidades do tempo na democracia a partir 
da experiência literária, pensando, particularmente, em como a cena poética 
articula as diferentes temporalidades concernentes à efetivação da democracia. 
Palavras-chave: Democracia; Literatura; Tempo; Emancipação; Jacques 
Rancière. 

 
Se a democracia corresponde a uma ideia de igualdade irrestrita e 

absoluta, então é correto dizer que a democracia ainda não chegou. A democracia 

está sempre e toda vez fora do seu tempo em cada flagrante de desigualdade 

social, econômica, política, sexual, racial etc., a cada vez que uma voz é abafada 

pela violência ou pelo mais puro desprezo. Nesse sentido, a própria democracia, 

enquanto horizonte aberto de expectativa dessa igualdade irrestrita e absoluta, 

fornece a crítica a si própria: no seu modo de ser imperfeito, são as vozes dos 

subalternos e dos desvalidos, dos subjugados e dos embrutecidos, que, de tempos 

em tempos, se levantam para mostrar à democracia que ela ainda não é, de todo, 

democracia. E eis aqui o lado paradoxal de tudo: é a própria democracia que 

fornece a base sobre a qual se funda a sua crítica. A imperfeição da democracia 

no que diz respeito a seus resultados práticos – o ideal de igualdade e 
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emancipação coletiva – propicia a sua própria efetivação no que tange ao seu 

princípio – liberdade de fala e de ação política. Portanto, a democracia parece 

sempre ser duas: a democracia de fato, a que se experimenta como falta, e a 

democracia ideal, a que não se experimenta de todo, ou que só se experimenta na 

falta, na medida em que regula a experiência em vista do ideal. Uma democracia 

de dentro e uma democracia de fora, dialeticamente se tensionando, na condição 

política efetiva de seu próprio aperfeiçoamento. 

Mas a democracia – a democracia “em essência”, a democracia no final das 

contas  –  é  qual  das  duas?  A  que  vivemos  diariamente  como  sistema  político 

relativamente aberto ao povo, em que pesem suas imperfeições, aqueles vestígios 

de formas arcaicas de dominação, que tolera, com maior ou menor disposição, a 

desigualdade econômica e social, a dominação masculina, o controle dos direitos 

às populações indígenas e LGBTQ, e assim por diante? Ou a que incessantemente 

buscamos  tirar  da  sombra  dessa  democracia  “de  fato”,  desse  arremedo  de 

democracia  em  que  se  converteram  as  democracias  liberais  do  capitalismo 

avançado, rumo a uma experiência de igualdade e liberdade senão absolutas, ao 

menos   mais   próximas   do   ideal?   Mesmo   que   aceitemos   a   “solução   de 

compromisso” de que a democracia possa ser ambos, não resta dúvida de que sua 

única razão de ser é não se conformar com seu estado de imperfeição e orientar- 

se sempre para a melhor efetuação enquanto sistema político e enquanto modo 

de administração da vida. Nesse sentido, a razão dessa duplicidade (ou double 

bind)  democrática  é,  no  limite,  a  exaustão  de  sua  contradição  para  a  final 

afirmação de sua condição ontológica: a democracia por vir arrasta a democracia 

de fato até o ponto em que ambas se fundem no ideal democrático absoluto, numa 

constante  passagem  do  fora  para  dentro,  que  nunca  traduz  perfeitamente  a 

essência  da  democracia,  mas  que  ainda  assim  a  atualiza  nas  contingências  da 

história (cf. NANCY, 2011). 

Quer dizer, então, que a democracia está diretamente relacionada com o 

tempo. Por um lado, ela se estende pela vivência prática dos indivíduos e sistemas 

de governo, exprimindo-se como “a democracia possível”. Por outro lado, ela se 

esquiva no futuro, acenando desde longe como “democracia possível” quando 

todo o necessário para a transformação do mundo se alinhar. Duas “democracias 

possíveis”: uma, a “possível em vista da realidade econômica e social da 

desigualdade”, a democracia que “podemos ter” em vista das dificuldades 
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inerentes  à  sua  implementação  –  o  que  são  os  sistemas  políticos  eleitorais 

representativos das atuais democracias liberais que não isso, uma democracia em 

que o horizonte político é muito simplesmente “o que dá para fazer”? A outra, a 

democracia “possível como o sonho revolucionário de transformação”, que crê, 

ao  mesmo  tempo,  em  sua   autodeterminação  e   na  realidade   intangível  da 

igualdade  e  da  liberdade  política  e  social  (cf.  CASTELLS,  2018;  RANCIÈRE, 

2014a). Entre elas, os obstáculos inerentes à administração pública, o modo de 

produção    capitalista,    as    deficiências    educacionais,    as    distorções    sociais 

promovidas  por  um  sem-número  de  ideologias  conservadoras  etc.  É  nesse 

sentido, portanto, que a ilusão da democracia por vir alimenta-se, antes de tudo, 

no seio da emancipação. 

A emancipação é, sem dúvida, o processo prático da quebra com qualquer 

tipo de subjugação. O subalterno, aquele que depende intelectual ou 

materialmente de outrem, não pode tomar para si a tarefa de conduzir sua própria 

vida, quer seja em relação à sua sobrevivência (o escravo sem o senhor), quer seja, 

ainda, em direção à sua transformação social (o proletário que, alienado, não se 

dá conta de ser o motor da história). Somente depois de remover esses obstáculos 

é que o sujeito se alça à condição de igualdade e dignidade mediante a qual ele 

pode, talvez enfim, afirmar sua autonomia total e usufruir dos direitos plenos. 

Nesse sentido, a democracia parece estar associada à dimensão temporal 

envolvida no processo de emancipação. É como se a democracia sonhada só 

pudesse ocorrer apenas com a emancipação total dos indivíduos, o que nos 

levaria, então, ao idílio comunista ou à utopia liberal segundo a qual todos os 

sujeitos são iguais no que diz respeito aos direitos, oportunidades, usufruto dos 

bens etc. Evidentemente, trata-se de um processo longuíssimo, de décadas, 

possivelmente séculos, interferido o tempo todo pela dinâmica da produção 

econômica e pela dinâmica social que, nas suas imprevisibilidades, frustram 

qualquer plano de longo prazo. É o andamento do processo de emancipação que 

dá mais ou menos alento à igualdade e, consequentemente, à ideia de democracia 

por vir. 

Portanto, ao que parece, é o tempo da emancipação que detém o porvir da 

democracia. Enquanto a emancipação não vem, a democracia só pode se limitar 

ao seu presente, em sua débil relação com os princípios regentes da igualdade e 

da liberdade. Mas, se é assim, quer dizer, então, que o processo de emancipação 
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já escancara a própria desigualdade: o subalterno, na medida em que não conhece 

a si próprio nem é capaz de evadir-se de sua condição, reafirma incessantemente, 

na sua própria essência, a desigualdade social e política. Quer dizer, se o 

subalterno fala de seu presente e da sua condição, da sua experiência de fato, 

então ele fala de um lugar que não se assemelhe ao lugar daqueles “iluminados” 

que enxergam além a democracia por vir. 

Disso,  a  obra  de  Jacques  Rancière  dá  testemunho  de  muitas  formas. 

Primeiramente,   através   do   estudo   dos   arquivos   operários   da   França   pós- 

revolucionária, em que se evidencia uma certa “inveja” do proletário em relação 

ao patrão, qual seja, a ausência de tempo. O operário sonha com a possibilidade 

de ter tempo de sobra para se dedicar ao lazer, à cultura, da mesma forma que o 

patrão  se  dedica  (cf.  RANCIÈRE,  1988).  Eis  aqui  dois  tempos,  novamente:  o 

tempo da vida vivida, esse tempo da experiência, da imersão total na realidade do 

trabalho e da produção, que é um tempo onde nada ocorre, porque tudo ocorre 

exatamente da mesma forma sempre – tempo insignificante; e, de outra parte, o 

tempo épico da vida, em que, justamente por não se ater ao tempo do trabalho e 

da   produção,   o   sujeito   pode   experimentar   outras   formas   de   vida,   outras 

existências,  através  da  poesia  e  ficção.  Em  jogo,  duas  temporalidades  que,  na 

verdade, divide dois modos de ser, duas modalidades da experiência do mundo e, 

consequentemente, duas existências relativamente à democracia: a do subjugado 

e a do emancipado. 

 
La  hiérarchie  des  temps  qui  fonde  le  privilège  poétique  définit  aussi  les 
conditions  de  la  rationalité  causale.  Celle-ci  a  son  lieu  là  oú  l’on  sort  de 
l’univers de ceux qui vivent au jour le jour. La hiérarchie des temps qui fonde 
la rationalité de l’action humaine correspond à une hiérarchie des places qui 
separe deux catégories d’êtres humains. Il y a ceux qui vivent dans le temps 
des événements qui peuvent arriver, le temps de l’action et de ses fins, qui est 
aussi le temps de la connaissance et du loisir. Ceux-là, de l’Antiquité jusqu’au 
XIXe siècle, ont été désignés comme hommes actifs ou hommes de loisir. Et 
il y a ceux qui vivent dans le temps des choses qui arrivent les unes après les 
autres, le temps rétréci et répétitif de ceux qu’on appelle hommes passifs ou 
mécaniques, parce qu’ils vivent dans l’univers des simples moyens sans avoir 
part aux fins de l’action non plus qu’à la fin en soi du loisir. La rationalité du 
déroulement  horizontal  du  temps  repose  sur  une  hiérarchie  verticale  qui 
separe deux formes de vie, deux manières d’être dans le temps, on pourrait 
dire simplement: la manière de ceux qui ont le temps et la manière de ceux 
qui ne l’ont pas. (RANCIÈRE, 2018, pp. 20-21.) 

 
Em segundo lugar, Rancière demonstra que, na origem daquilo que se 

poderia chamar de “consciência social”, está também um método da 
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desigualdade,  aplicado  de  diferentes  formas,  em  particular  na  pedagogia  (em 

sentido lato) burguesa. É com o estudo do empreendimento de Joseph Jacotot, 

que se orienta por uma paradoxal pedagogia da “ignorância”, que Rancière vai 

colher ideias valiosas que ajudam a esclarecer o que está em jogo na perspectiva 

revolucionária  materialista  e  na  democracia  liberal  (cf.  RANCIÈRE,  2005a). 

Grosso modo, Jacotot afirma que o saber e o não-saber não se distinguem em si 

por  uma  capacidade  inata  para  o  aprendizado.  Em  princípio  –  e  isso  Jacotot 

descobre, mais do que apenas defende –, qualquer sujeito é capaz de aprender 

sozinho tudo aquilo que é necessário para sua vida prática, bem como tudo aquilo 

que compõe um aprendizado sobre o mundo. Em essência, todo indivíduo é um 

sujeito poético, capaz de arregimentar palavras e coisas, ações e trabalho, em vista 

de uma finalidade prática qualquer – inclusive para a finalidade sem fim da arte. 

Desse modo, as diferenças em relação ao grau de domínio de uma técnica ou ao 

conhecimento   de   um   modelo   teórico,   por   exemplo,   se   devem   apenas   e 

exclusivamente ao tempo. Na verdade, a desigualdade das inteligências é sempre 

imposta por narrativas que subordinam a potência ao social, inscrevendo sobre o 

tecido  das  relações  humanas  as  diferentes  hierarquias  do  social.  Entre  elas, 

podemos   citar   a   narrativa  do   Progresso,   que,  entre  outras,  temporaliza   a 

emancipação,  seja  para  prever  a  superação  da  desigualdade,  seja  para  melhor 

marcar a defasagem no presente em relação a um tempo por vir. 

O Progresso é a ficção pedagógica erigida em ficção de toda a sociedade. O 
cerne da ficção pedagógica é a representação da desigualdade como retardo: 
aí, a inferioridade se deixa apreender em sua inocência; nem mentira, nem 
violência, não é mais do que um retardo que se constata, para colocar-se em 
condições  de  superá-lo.  É  claro  que  nunca  o  conseguiremos:  a  própria 
natureza cuida disso, haverá sempre retardo, sempre haverá desigualdade. 
(RANCIÉRE, 2005a, p. 165, destaque do autor.) 

 
Logo, entre a ignorância e a sabedoria há uma diferença de grau, uma vez 

que são ambas estágios de um só e mesmo percurso em direção à supressão das 

distâncias. Porém, do ponto de vista de Jacotot, adotado por Rancière, ao se 

desvelar o engodo da “ficção sociológica” que delimita os lugares dos sábios e dos 

embrutecidos, aparece por trás disso a igualdade natural das inteligências e, com 

ela, a potência poética e humana que é instaurada pelo próprio mecanismo da 

emancipação, isto é, pela autonomia do sujeito em relação ao seu próprio 

percurso de conhecimento e saber. Frente a isso, temos que o “ignorante” ou 

“embrutecido” não pode ser visto como aquele que está em falta no que toca às 
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condições e capacidades de sua emancipação, como se à espera de um pedagogo 

ou intelectual que, pregando para as massas, vai indicar a “teologia” da libertação. 

Em vez disso, o “ignorante” já é dotado das capacidades e já reúne em si as 

condições efetivas de seu aprendizado, conseguindo, por ele mesmo, a 

emancipação com base na sua própria inteligência, nas diferenças relativas ao 

tempo em que se conquista o conhecimento. Portanto, a partir de Jacotot, 

Rancière advoga que, em lugar das distâncias e das hierarquias envolvidas no 

processo de transformação social e na pedagogia da libertação e da igualdade, 

deve imperar o princípio da igualdade das consciências e das capacidades 

intelectuais dos indivíduos. Por si só o sujeito é capaz de emancipar-se e, segundo 

Rancière, já o faz, na medida em que consistentemente dá provas de sua 

inteligência e de sua compreensão do mundo, do seu sofrimento e das alternativas 

à realidade da submissão. 

Eis o que significa a emancipação. A emancipação é a saída da menoridade. 
Mas ninguém sai da menoridade social senão pelo seu próprio pé. Emancipar 
os trabalhadores não é fazer aparecer o trabalho como princípio fundador  da 
nova sociedade, mas fazer sair os trabalhadores do estado de menoridade, 
provar que eles pertencem de facto à sociedade, que comunicam de facto com 
todos   os   outros   num   espaço   comum;   que   não   são   apenas   seres   de 
necessidade, que se queixam ou que gritam, mas seres de razão e de discurso, 
que  podem  opor  uma  razão  à  outra  e  dar  à  sua  acção  a  forma  de  uma 
demonstração. (RANCIÈRE, 2014b, p. 56.) 

 
Por último, na sua revisão da filosofia política, Rancière incorpora o 

princípio da igualdade das inteligências para repensar a democracia. Se é verdade 

que o operário pode dar provas de uma inteligência poética quando, do seu lugar 

da experiência da vida vivida e absorvida pelo trabalho, ele pode imaginar uma 

poética exatamente do mesmo modo que o patrão que vive a vida plena; se é 

verdade, também, que o “embrutecido” dá provas de sua emancipação intelectual 

quando assimila um conhecimento independentemente do mestre; então, já há, 

nesses episódios, algo como uma fulguração dessa democracia por vir no presente 

mesmo do acontecimento político. O fato é que a sociedade nas suas diferentes 

formas opera através das desigualdades, distinguindo os sujeitos em relação às 

suas potências e capacidades, e separando-os numa hierarquia razoavelmente 

estável que instaura a diferença no âmbito político: há, assim, os que têm parte, 

que tomam parte na construção do social e do político, que podem dizer e 

agenciar a linguagem em função de seus desejos e conhecimentos, que podem 
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ordenar a história e a realidade em prol de suas conveniências; e há os sem-parte, 

aqueles  que  ficam  aquém  de  toda  forma  de  inteligibilidade  e  sensibilidade 

possível, mais ou menos como incapazes, sem voz, sem intelecto, sem condições 

efetivas de ordenar a  experiência e redefinir  a partilha  (cf. RANCIÈRE, 1996). 

Porém, quando o sujeito se sente lesado, vítima de um dano político, ele questiona 

a partilha inerente a qualquer ordenação social e política: assim, ele põe em xeque 

os  dispositivos  lógicos  e  sensíveis  que  ordenam  os  corpos  e  as  inteligências  e 

redefine  a  partilha  pelo  simples  ato  de  reivindicar  a  fala,  a  inteligência,  a 

capacidade de agir politicamente.  Citando Rancière (1996, p. 52, destaques do 

autor), “Uma subjetivação política torna a recortar o campo da experiência que 

conferia  a  cada  um sua identidade  com sua  parcela.  Ela  desfaz  e  recompõe  as 

relações  entre  os  modos  do  fazer,  os  modos  do  ser  e  os  modos  do  dizer  que 

definem  a  organização  sensível  da  comunidade  (...)”.  E  nesse  ato  –  ou  nesse 

acontecimento  ou  cena  –,  já  há  emancipação,  pois  o  sujeito  dá  provas  dessa 

igualdade   que   é   dada   em   princípio,   afirmando   a   capacidade   de   intervir 

politicamente  e  demonstrar  logicamente  que  aquelas  condições  que  parecem 

faltar  e  que  só  se  encontrariam  no  futuro  da  democracia  igualitária  já  estão 

reunidas no próprio ato de subjetivação do dano político. Em outras palavras, não 

é  preciso  aguardar  o  tempo  potencialmente  infinito  da  emancipação  para  se 

atingir  a  igualdade.  A  igualdade,  enquanto  pressuposto  da  democracia  e  não 

como efeito – enquanto abertura para a transformação na potência da palavra e 

da ação –, não é necessariamente extorquida dos processos sociais pelo processo 

emancipatório. Se a emancipação é agir de acordo com as condições de igualdade 

de  discurso  e  ação  previstas  pela  ideia  de  democracia,  então  ela  ocorre  no 

momento mesmo em que se anuncia, instaurando, ainda que momentaneamente, 

a igualdade no terreno das diferenças e desigualdades sociais. 

Eis que tudo isso nos leva à literatura. Assim como a cena democrática em 

que o subalterno subjetiva o seu dano, a literatura também se engaja numa 

redefinição das fronteiras do sensível – o que também engloba uma redefinição 

do tempo. Paira sobre a literatura e seus usos sociais essa ambivalência, 

perfeitamente captada por Derrida: à literatura é possível “dizer tudo”, o que não 

significa que tudo será dito. Ou, colocado de outro modo: a aporia da literatura 

no Ocidente moderno consiste em ser a instituição convocada para dizer aquilo 

que os demais regimes do discurso não permitem dizer, seja porque estão 
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delimitados pelos dispositivos do saber, da justiça, da moral, etc., seja porque, no 

seu agenciamento, não alcançam o potencial linguístico de esgarçar os limites dos 

arranjos sintáticos e semânticos. Basicamente, o que interessa reter disso é o fato 

de que, enquanto tal instituição, a literatura se confunde muito com a própria 

democracia, no sentido de que ambas concentram em si o potencial de dizer tudo 

(muito embora os usos da literatura – e da democracia – limitam sempre o “dizer” 

a um “dito” qualquer que engancha essa possibilidade infinita a uma 

circunstância específica). 

“O  que  é  a  literatura?”;  a  literatura  como  instituição  histórica,  com  suas 
convenções, suas regras etc., mas também essa instituição da ficção que dá, 
em princípio, o poder de dizer tudo, de se liberar das regras, deslocando-as, 
e, desse modo, instituindo, inventando e também suspeitando da diferença 
tradicional entre natureza e instituição, natureza e lei convencional, natureza 
e história. Nesta altura, seria preciso colocar questões jurídicas e políticas. A 
instituição da literatura no Ocidente, em sua forma relativamente moderna, 
está ligada à autorização para dizer tudo, e, sem dúvida também, ao advento 
de  uma  ideia  moderna  de  democracia.  Não  que  ela  dependa  de  uma 
democracia instalada, mas parece-me inseparável do que conclama a uma 
democracia por vir, no sentido mais aberto (e, indubitavelmente, ele mesmo 
por vir) de democracia. (DERRIDA, 2014, p. 51, destaque do autor.) 

 

Assim, a literatura pode ser pensada como um acontecimento e, mais do 

que isso, uma cena possível – e em alguns casos até mesmo mais favorável – do 

evento político. Trata-se de um lugar onde se encontram o sujeito do dano político 

e aquele para quem ele virtualmente se dirige. A cena política da literatura não 

difere, assim, da cena política: o regime estético que predetermina quem pode e 

quem não pode dizer, criar, produzir o belo – ou, em resumo, agenciar o discurso 

a fim de dar sentido ao mundo e à experiência a partir de seu lugar – é perturbado 

por um novo agenciamento (a obra), que redefine a partilha do sensível. Cria-se, 

assim, uma espécie de zona de indiscernibilidade, uma “zona neutra”, topos 

gerado pelo caráter tético da literatura, mas instaurado de fato pelas 

convergências políticas e sociais do momento, onde o dano político é subjetivado 

para o descredenciamento identitário das partes: nem o sem-parte será mais sem- 

parte, uma vez que terá exercido o seu direito à palavra e se colocado em 

igualdade com o com-parte, nem o com-parte será com-parte, uma vez que a linha 

divisória que divide as duas condições do ser se rompe para incluir o sem-parte. 

Tudo isso acontece por meio da poética: tanto no nível do discurso literário 

quanto no nível do seu sentido (experimentado sempre como latência e não 

materialidade dada na textualidade), a obra conjuga os sujeitos para instaurar um 
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novo (e momentâneo) regime estético que dá provas da igualdade através da 

emancipação. Fundamentalmente, portanto, o fazer poético é em potência 

redefinidor da partilha do sensível. 

Desse modo, para Rancière, a política e a literatura não se cruzam por um 

feliz acaso, como o que propicia o surgimento de uma literatura engajada, por 

exemplo  (cf.  RANCIÈRE,  2005b).  Elas  estão  imbricadas  e  envolvidas  desde 

sempre, pois, tanto numa como noutra, trata-se essencialmente de uma partilha 

do sensível e de uma afirmação da lógica mediante a qual se criam os sujeitos 

políticos, suas experiências, as experiências e as dimensões coletivas do político 

etc. A literatura é o agenciamento das experiências, dos objetos, das sensações em 

função do sujeito que as organiza em uma hierarquia, uma ordenação poética, 

mediante  a  qual  a  totalidade  da  vida  é  captada  e  apresentada  em  uma  forma 

orgânica. O que pode ou não figurar no espaço do livro – sujeitos, ações e relações 

de causas e efeitos – depende do modo como se define a lógica da ação e do sujeito 

no âmbito político. Assim, por exemplo, na época clássica, a epopeia e a tragédia 

enquanto gêneros elevados da poética predispunham e determinavam que apenas 

grandes sujeitos, os sujeitos da palavra e da ação, podiam ser representados sob 

pena  de ferir  a verossimilhança. Assim, a  léxis e a phýsis se  subordinavam  ao 

éthos, e é a ontologia que estabelece o modo de ser dos personagens e das coisas 

no campo estético, acompanhando, é claro, as predefinições do campo político: é 

o agente político que detém o logos e que, portanto, pode definir as partilhas do 

sensível. 

Ora, ocorre, porém, que na era democrática, esse modelo aristotélico deixa 

de vigorar, dando lugar a uma concepção de literatura que, naturalmente, 

acompanha a efetivação de um novo agente político. A democracia determina, ao 

menos idealisticamente, que todo e qualquer sujeito é detentor do logos. A 

igualdade como pressuposto – essa ideia que acompanha a democracia e se 

confunde com seu objetivo, em vez de sua premissa – instaura um regime político 

e estético no qual em tese qualquer sujeito pode tomar a palavra e mostrar-se 

capaz de empreender a ação política. Obviamente, a democracia “de fato” subtrai 

esse princípio, colocando-o, na melhor das hipóteses, no horizonte daquela 

democracia possível de que falei mais acima. Mas, a despeito disso, os gestos 

emancipatórios inesperados, que geram os acontecimentos políticos, 

reintroduzem a ideia de igualdade e a efetivam momentaneamente no seio da 
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democracia “real”. E um desses momentos é justamente quando o autor ou autora 

emerge do lugar dos sem-parte para redefinir o campo do estético a partir de seu 

envolvimento na forma literária. Similar à cena política mais tradicional, a cena 

política instaurada pela literatura é, também, movida pela emancipação: se a 

ordenação social priva o sujeito da sua possibilidade e de sua capacidade de 

criação poética por não pertencer àqueles que supostamente têm o talento e a 

educação sensível para tal, a emergência do texto literário oriundo desse lugar 

dos sem-parte prova apenas que é possível o acontecimento estético ali onde ele 

não era previsto. Com isso, dá-se, novamente, uma prova de igualdade e 

emancipação, pois que o texto conjuga os diferentes sujeitos implicados no campo 

social – os com-parte e os sem-parte – em uma cena que é definitivamente 

política. Ao fazê-lo, o texto literário situa o porvir da democracia no tecido mesmo 

da sociedade: o presente da democracia falha e insuficiente, da democracia 

sofismável porque não igualitária, é perturbado pela intrusão dessa democracia 

que ao mesmo tempo dá testemunho de uma arché (na medida em que resgata o 

princípio original da igualdade, ou a democracia como forma ideal de governo 

onde triunfa o qualquer), e de um porvir (na medida em que recompõe a ordem 

social momentaneamente a partir da emancipação), pondo em funcionamento 

um agenciamento estético que é condizente com o que a própria democracia real 

reconhece, no seu tempo, como poético. 
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Resumo 

Este trabalho propõe-se a refletir sobre o que é possível realizar, sobretudo por 
meio  da  criação  estética,  em  tempos  politicamente  violentos.  Nesse  sentido, 
sustentamos   que   a   criação   estética   pode   consistir,   em   si,   em   um   ato   de 
desobediência  civil,  além  de  poder  suscitá-la  em  quem  dela  usufrui.  Nossa 
hipótese é de que os efeitos de desobediência civil, eventualmente emanados da 
criação estética, têm o poder de revitalizar a esfera pública, isto é, de relançar a 
livre circulação da palavra, por meio da qual  é possível  pôr limites à violência 
política. A título de ilustração dessa hipótese, analisamos três obras: On the road 
(1957), de Jack Kerouac, Easy rider (1969), de Dennis Hopper e Peter Fonda, e 
Terra em transe (1967), de Glauber Rocha. Nessas análises, articulamos a teoria 
política de Hannah Arendt ao conceito de literatura menor de Gilles Deleuze e 
Félix Guattari. 

Palavras-chave: desobediência civil; esfera pública; estética. 
 
 

Nosso trabalho visa refletir sobre o que é possível realizar, em tempos 

politicamente violentos. À luz da teoria política de Hannah Arendt, debruçamo- 

nos sobre o fracasso do pensamento ocidental em evitar o esvaziamento político 

das relações humanas. A filósofa propõe um debate e um modo de agir em que a 

pluralidade das comunidades não seja suplantada, sendo a esfera pública um 

lugar marcado pela multiplicidade. 

Alemã  de  origem  judaica,  Hannah  Arendt  recusava-se  a  ser  classificada 

como “filósofa” e também se distanciava do termo “filosofia política”; preferia que 

suas  publicações  fossem  classificadas  sob  o  tema  “teoria  política”.  Preocupada 

com a desestabilização do mundo e com o progressivo desinteresse do homem 

moderno  pela  ação  política,  Arendt  (2011,  p.  6)  propõe,  desde  o  prólogo  de  A 
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condição  humana,  “refletir  sobre  o  que  estamos  fazendo”.  Como  comenta 

Adriano Correia (2011), Origens do totalitarismo e A condição humana são obras 

que  surgem  para  a  compreensão,  orientadas  não  pela  tentativa  de  negar  os 

eventos extremos do século XX, ao assimilá-los por meio de analogias e lugares- 

comuns, mas pela corajosa determinação em enfrentar a realidade, seja ela qual 

for. 

Em sintonia com Arendt e à luz do conceito psicanalítico de que a  livre 

circulação  da  palavra  torna  possível  o  laço  social,  entendemos  que  as  relações 

estabelecidas no espaço público são intrínsecas à democracia. Arendt  (1979, p. 

243-244), em Origens do totalitarismo, afirma: “não nascemos iguais, tornamo- 

nos iguais como membros de um grupo por força da decisão de nos garantirmos 

direitos reciprocamente iguais”. Pensamos que a experiência política – e, nesse 

sentido,  democrática  –  só  existe  quando  o  homem  efetiva-se  como  membro 

reconhecido de uma dada comunidade. Isso só é possível em liberdade, isto é, 

quando os sujeitos estão em condição de igualdade, no que tange à possibilidade 

do discurso e da ação, na esfera pública. Essa igualdade é intrínseca à condição 

humana, condição essa que precisa ser socialmente construída e assegurada. 

Em A condição humana, Arendt (2011) entende por vida ativa a atividade 

humana  apresentada  sob uma tríplice  divisão: trabalho, obra  e  ação. A  autora 

escolhe essas três atividades por entender serem as que melhor correspondem às 

condições  básicas  pela  qual  a  vida  humana  é  possível.  Nos  deteremos  aqui  na 

ação. A ação, no caso, é a ação propriamente política, porque é a única que, sem 

a mediação das coisas, coloca os homens em contato uns com os outros, sob o 

signo da pluralidade. Mais do que uma atividade meramente social, a ação nasce 

da nossa capacidade de fazermos algo novo. O sentido da política se encontra, 

portanto, na própria realização da ação, não em seus resultados. Para Arendt, o 

que se opõe à política não é a singularidade dos indivíduos, mas o incomunicável. 

O pensamento crítico é político porque é não-autoritário e resulta na destruição 

de  noções  pré-estabelecidas,  conceitos  tradicionais  e  padrões  de  pensamento, 

sendo  o  exercício  de  repensar,  constantemente,  um  objeto  no  mundo.  Dessa 

forma, ele abre espaço para uma reflexão sobre o particular, permitindo que se 

pense o novo. Isso possibilita ao sujeito criar algo a partir da sua singularidade e 

dos direitos assegurados pela comunidade. 
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Segundo a autora, o que difere os animais dos seres humanos é que estes 

vivenciam  a  sua  condição  por  intermédio  de  modos  de  vida  que  podem  ser 

distinguidos em vita activa e vita contemplativa. Quando Arendt (2000), no fim 

de sua vida, escreve A vida do espírito, ela reflete sobre a dificuldade humana de 

exercer a faculdade do juízo. Tal faculdade, relacionada à vita contemplativa, é 

condição de uma vita activa, isto é, a capacidade de refletir é indissociável  da 

ação política. Nesse sentido, Eichmann consiste no caso paradigmático do que 

um homem comum pode fazer por seguir as regras, condicionado apenas pelos 

interesses funcionais. A isso, Arendt (1999) nomeou banalização do mal. 

Arendt (2011) enfatiza que a ação atualiza a singularidade, porque é ela que 

estabelece  vínculos  entre  os  humanos  e  permite  que  eles  se  revelem  uns  aos 

outros, por meio do discurso. O sujeito público fala a partir de uma perspectiva 

exclusivamente sua, que leva a marca de sua singularidade aos demais, e é isso 

que  difere  essas  relações  de  quaisquer  outras  que  se  possa  estabelecer.  Como 

esses vínculos são vários, simultâneos e se entremeiam, eles formam o que Arendt 

chama de teia de relações, isto é, o palco onde os humanos se apresentam aos 

demais e revelam suas posições. 

A preocupação com a vida privada devasta a esfera pública. Nesse sentido, 

a ação política consistiria em uma atividade sem finalidade, isto é, ela transcende 

os interesses imediatos, com o intuito de constituir um espaço no qual os distintos 

interesses  podem  ser  negociados.  Não  é  apenas  em  momentos  de  crise  que  a 

autora identifica a tendência de eliminação da esfera do discurso e de justificação 

da violência, localizando esse problema também em situações de normalidade. 

Por exemplo, os valores modernos de segurança e bem-estar são valores privados 

que acabam fazendo com que o homem se preocupe em demasia com sua vida 

privada,   o   que   enfraquece   a   esfera   pública.   O   isolamento,   como   perda 

momentânea   do   mundo,   pode,   em   determinadas   circunstâncias,   se   tornar 

pulverização, sentimento de não pertencimento. Tal cenário antecede e prepara 

o  terreno  para  governos  totalitários,  por  meio  de  duas  formas  de  controle:  a 

ideologia e o terror (ARENDT, 1979). 

A hipótese deste trabalho é de que a desobediência civil pode consistir em 

um antídoto ao esvaziamento da esfera pública, no sentido proposto por Hannah 

Arendt. Ao permitir ao sujeito singular enlaçar-se a outros, ela, “no centro da 
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própria engrenagem, inventa a contramola que resiste” (Primavera nos dentes, 

de Secos e molhados). 

Articulado ao conceito de esvaziamento da esfera pública, a desobediência 

civil  toma  como  base  o  princípio  da  não-violência  e  constitui-se  como  uma 

estratégia de resistência a um sistema injusto que se fundamenta na violência e 

na exploração. É nesse sentido que Henry David Thoreau, em 1846, recusou-se a 

pagar impostos a um Estado sedimentado na injustiça, que sanciona a utilização 

de mão de obra escrava e declara guerra contra o México. Após passar uma noite 

na  prisão,  o  autor  escreve  o  livro   A  desobediência  civil   que,  mais  tarde, 

influenciará movimentos liderados por Mahatma Gandhi e Martin Luther King, 

dentre outros. É em decorrência dessa ação, de rejeição e resistência, que outras 

são  possíveis.  Como  comenta  Woodcock  (2014),  em  A  história  das  ideias  e 

movimentos anarquistas, ao relatar os movimentos de um anarquismo pacifista, 

ao qual vincula Thoreau, Gandhi e Tolstoi: sua principal estratégia política seria 

a  de  “propaganda  pela  ação”,  aceitando  o  princípio  da  resistência  e  da  ação 

revolucionária,  mas  rejeitando  a  estratégia  da  violência  por  considerar  uma 

forma autoritária de exercício de poder – portanto, não anarquista. 

Nesse  sentido,  interessa-nos  investigar  de  que  modo  a  criação  estética 

pode   manifestar-se   como   possibilidade   de   desobediência   civil.   Para   essa 

discussão, demonstra-se muito rica a tripartição entre as possíveis produções de 

saber realizada por Deleuze & Guattari (1997). Os autores sustentam que podem 

ser definidos 3 planos irredutíveis de produção de saberes: o plano de imanência 

da  filosofia,  o  plano  de  composição  da  arte  e  o  plano  de  referência  ou  de 

coordenadas  da  ciência.  O  plano  da  filosofia  relaciona-se  à  elaboração  de 

conceitos que mediam nossa atuação no mundo; o plano da ciência possibilita a 

formulação de juízos e proposições; e, por fim, o plano artístico compõe “uma 

trama de singularidades sensíveis a provocar percepções e afetações possíveis” 

(Costa  et  al,  2016,  p.  605).  Eis  a  potência  da  criação  artística:  buscar  novas 

possibilidades – subjetivas e, portanto, políticas –, por meio dos afetos. Mas para 

que  haja  a  criação  de  novas  possibilidades,  é  imprescindível  que  haja  um 

tensionamento dos códigos instituídos e naturalizados. 

A fim de examinar tal tensionamento, utilizamos o conceito de literatura 

menor  desenvolvido  pelos  autores  franceses  Gilles  Deleuze  e  Félix  Guattari 

(2014), para analisar e potencializar a obra de Franz Kafka. Em Kafka: por uma 
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literatura menor, de 1975, o conceito toma forma na análise da obra de um judeu 

periférico de Praga que, vítima de um processo de apagamento de sua cultura no 

contexto  de  um  projeto  nacionalista  dos  povos  europeus,  escrevia  em  alemão, 

mas um alemão de Praga. Nota-se, portanto, que a literatura menor não pertence 

a  uma  língua  menor,  mas  a  um  uso  menor  de  uma  língua  maior.  Ou,  ainda, 

consiste na reelaboração de uma língua maior por uma minoria. Nesse sentido, o 

conceito está articulado à ação de desterritorialização de uma língua canônica. 

Desterritorialização  pensada  como  uma  espécie  de  desejo  que  se  ergue  e  se 

esquiva,  abrindo  a  possibilidade  de  novas  ligações.  É  o  que  faz  Kafka,  por 

exemplo, ao romper a impossibilidade de um judeu da Tchecoslováquia escrever 

na   língua   do   grandioso   Goethe.   Consequentemente,   ele   a   descaracteriza, 

culturalmente,  provocando  deslocamentos  estéticos,  extrapolando  os  códigos 

formais,   criando    algo   novo   e,   sobretudo,   revolucionário.   As   principais 

características    das    literaturas    menores    seriam,    além    do    coeficiente    de 

desterritorialização,  que  nelas  tudo  é  político  e  assumem  sempre  um  valor 

coletivo. Dito de outra forma, as questões singulares se ligam, imediatamente, às 

questões políticas, culminando em uma enunciação coletiva, pluralizando linhas 

de fuga que se conjugam a devires-minoritários. É o que escreve Kafka (1995), em 

seu diário, em 25 de dezembro de 1911: “a literatura é mais assunto do povo do 

que da história literária”. 

Maria Cristina Batalha, em seu artigo O que é uma literatura menor?, 

comenta alguns critérios que podem apontar para a menoridade literária e que 

facilitam a compreensão desse complexo conceito. Destacamos os critérios 

estéticos, ligados à imperfeição e inadequação a um gênero; os critérios de 

excessiva marginalidade, que provocam estranhamento ou repulsa; os de tipo 

sociológico, ligados à discriminação cultural; ou, ainda, os critérios assumidos 

pelo escritor em situação de exilado, como se posiciona, por exemplo, Thoreau, 

em seu livro Walden: a vida nos bosques, exprimindo, nas palavras de Deleuze e 

Guattari, uma outra comunidade em potencial. Esses são alguns critérios que 

podem servir de referência, mas que não totalizam as possibilidades artísticas e 

políticas menores. 

Entretanto, nossa hipótese de que a criação estética pode consistir em uma 

forma de desobediência civil não se refere apenas à obra, mas, também (e 

especialmente), a seus efeitos sobre quem dela usufrui. Dito de outra forma, um 
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filme depende, também, de seu espectador. Sendo assim, as criações atuam em 

outro   registro,   molecular,   menor.   Agem,   por   exemplo,   em   processos   de 

singularização, na produção de subjetividade, que, conforme sustentamos acima, 

tem efeitos de revitalização da esfera pública. A fim de sustentar essa hipótese, 

propusemo-nos  a  analisar  três  obras.  São  elas:  On  the  road  (1957),  de  Jack 

Kerouac, Easy rider (1969), de Dennis Hopper e Peter Fonda, e Terra em transe 

(1967), de Glauber Rocha. 

On the road é uma obra escrita, em sua versão original, em 1951, num rolo 

de papel para telex, em um total de quarenta metros ininterruptos de escrita sem 

parágrafos,  por  Jack  Kerouac,  um  jovem  norte-americano  entorpecido  por 

benzedrina e datilografando cerca de 12 mil palavras por dia. No entanto, o livro 

só pôde ser publicado em 1957, após diversos cortes e edições, com cerca de 120 

páginas  suprimidas.  Trata-se  de  um  livro,  nas  palavras  do  tradutor  brasileiro 

Eduardo Bueno (2016), 

 
que captura a sonoridade das ruas, das planícies e das  estradas dos EUA, 
disposto  a  libertar  a  literatura  norte-americana  de  determinadas  amarras 
acadêmicas  e  de  um  certo  servilismo  a  fórmulas  europeias.  Ao  fazê-lo, 
introduz o som na prosa – antes e melhor do que qualquer outro romancista 
de sua geração (p. 11). 

 
Ou, ainda, nas palavras de tons moralizantes da Revista Times: é um livro 

que “fundamenta a explosiva juventude que, de um canto ao outro do país, se 

agrupa em torno de jukeboxes e se envolve em arruaças sem motivo em plena 

madrugada” (p. 9). 

A obra, de inspiração autobiográfica, conta as viagens do protagonista Sal 

Paradise e seu amigo Dean Moriarty pelos EUA e México, na década de 1940, em 

um  fôlego  narrativo  intenso,  decorrente  do  método  que  o  autor  denominou 

“prosa  espontânea”:  uma  enxurrada  de  palavras  desinibidas  e  desorganizadas 

com frescor acentuado e um ritmo jazzístico. Um excelente exemplo desse fôlego 

literário está presente na citação mais memorada do livro: 

 
Eu  me  arrastava  na  mesma  direção  como  tenho  feito  toda  a  minha  vida, 
sempre rastejando atrás de pessoas que me interessam, porque, para mim, 
pessoas mesmo são os loucos, os que estão loucos para viver, loucos por falar, 
loucos pra serem salvos, que querem tudo ao mesmo tempo agora, aqueles 
que  nunca  bocejam  e  jamais  falam  chavões,  mas  queimam,  queimam, 
queimam  como  fabulosos  fogos  de  artifício  explodindo  como  constelações 
em cujo centro fervilhante – pop! – pode se ver um brilho azul e intenso até 
que todos “aaaaaaah!” (KEROUAC, 2016, p. 24-25). 
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É,  portanto,  do  ponto  de  vista  formal,  estético,  que  a  obra  provoca 

desterritorializações   no   campo   literário.   Mas   também   irrompe   em   um 

movimento   assumindo   um   valor   coletivo   e   político.   Trata-se   de   uma   das 

principais  obras  da  geração  beat.  Em  meados  da  década  de  1940,  surge  nos 

Estados Unidos um grupo de jovens escritores para os quais literatura e vida são 

indissociáveis  de  uma  atitude  de  experimentação  radical,  rejeitando  o  modelo 

quadrado de vida imposto nos EUA, após a segunda guerra mundial; portanto, 

uma proposta de transbordamento entre vida e literatura. Romancistas e poetas 

que  passam  a  tomar  como  base  de  suas  obras  suas  próprias  experiências,  que 

envolviam   drogas,   viagens,   loucura,   prisão.   Dentre   eles,   destacam-se   Jack 

Kerouac, autor de On the road, William Burroughs, lembrado pelo uso excessivo 

de drogas e por uma escrita fragmentada, como em Almoço nu, e Allen Ginsberg, 

poeta judeu de versos longos e viscerais (Chaves Jr, 2013). Beat possui diversas 

traduções, podendo ser compreendido como batida musical, porrada, exaustão, 

cadência do verso, trilha, furo, aproveitador, botar o pé na estrada (beat the way), 

ou,  ainda,  o  radical  de  beatitude.  E  é  com  essa  intensidade  que  os  jovens 

escritores dessa geração se multiplicam e influenciam artistas posteriores, como 

Bob  Dylan,  Jim  Morrison,  Lou  Reed,  Wim  Wenders,  Neil  Young  e  todo  o 

movimento  que  hoje  conhecemos  como  contracultural,  ao  que  se  vincula  a 

próxima obra. 

Easy rider é um filme marco da geração “sexo, drogas e rock’n’roll” e exibe 

a  viagem  de  dois  motoqueiros  cabeludos  pelo  sul  dos  EUA,  subvertendo  the 

american way of life, com destino ao festival de Mardi gras, em New Orleans. A 

obra  cinematográfica  surge  de  uma  ideia  do  produtor,  Peter  Fonda  (como  é 

contado no documentário Easy rider: shaking the cage), após ouvir o comentário 

de  Jack  Valenti,  presidente  da  Motion  Picture  Association  of  America,  de  que 

Hollywood deveria parar de fazer filmes sobre motocicletas, sexo e drogas e fazer 

mais filmes como Dr. Doolittle. Ao chegar em seu hotel e fumar alguns baseados, 

teve a brilhante ideia de fazer mais um filme sobre motocicletas, sexo e drogas 

com  dois  caras  cabeludos  que  são  assassinados  por  homens  brancos  sulistas. 

Partindo  dessa  ideia,  Fonda  e  Hopper,  o  diretor,  organizam  um  elenco  e  um 

roteiro  semiestruturado  e  começam  a  gravar  antes  mesmo  do  roteiro  estar 

pronto. O período de gravação foi de apenas 7 semanas e custou cerca de 500 mil 

dólares, enquanto Dr. Doolittle, de 1967, custou 17 milhões de dólares. 
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Aberta ao improviso e aos deslocamentos, a obra expressa uma estética 

suja  e  amadora.  Os  autores  extrapolam  diversos  critérios  cinematográficos  já 

naturalizados, usando pessoas comuns que encontravam no meio da viagem para 

atuar, improvisando a maior parte dos diálogos, gravando cenas fundamentais 

antes mesmo de o roteiro estar concluído, ignorando regras de continuidade ao 

gravar a mesma cena em um dia chuvoso e em outro ensolarado, não desprezando 

trechos com imperfeições técnicas, como fulgor na lente, entre outros aspectos 

que  caracterizam  o  que  Peter  Fonda  denominou  “cinema  verdade  em  termos 

alegóricos”. Percebe-se, novamente, uma ruptura entre o que separa vida e obra. 

Uma  cena  que  representa  bem  essa  estética  improvisada,  encardida  e 

confusa é a que se passa em um cemitério de New Orleans. Billy (Dennis Hopper) 

e  Wyatt  (Peter  Fonda),  logo  após  passarem  a  noite  no  festival  de  Mardi  gras 

(terça-feira   gorda),   usam   LSD,   em   um   cemitério,   com   duas   garotas   que 

conheceram no caminho. A partir disso, uma estética convulsiva toma conta da 

tela.  Planos  muito  diversos  e  deslocados  no  tempo  são  alternados  de  maneira 

psicodélica. A trilha sonora, em geral um rock’n’roll nítido, passa a ser de sinos 

fora do ritmo, orações e lamentações dos personagens. A câmera sem foco filma 

o  sol  nascendo  por  entre  árvores  sem  vida,  um  homem  de  terno  parece  ler  a 

Bíblia, silenciosamente, uma moça vestida de rosa passa com um guarda-chuva 

nas  costas,  vemos  a  imagem  de  Jesus  crucificado.  Os  personagens  aparecem 

agora se despindo entre dois túmulos num espaço apertado. Wyatt está sentado 

no colo de uma estátua de tons religiosos e encara a câmera com um olhar fixo e 

vazio. Aos poucos, começa a chorar e a conversar com a estátua, que agora faz o 

papel de sua mãe. Imagens do festival, referentes ao dia anterior, se intercalam 

com imagens religiosas do cemitério. São cerca de 143 planos, em uma cena de 

aproximadamente 4 minutos de duração. 

O longa, instantaneamente, torna-se um símbolo dessa geração, ao basear 

sua trilha sonora, um dos pontos de maior destaque da obra, no rock’n’roll de 

Jimi Hendrix, Bob Dylan, Steppenwolf e The Byrds, ao representar o universo das 

drogas (maconha e LSD), a construção de comunidades alternativas e, sobretudo, 

os rebeldes que estavam sendo exterminados pela caretice de Lyndon Johnson e 

Richard Nixon. Em outras palavras, a obra toma um valor coletivo desde sua 

produção, como relatam os autores no documentário de making of: ela foi 
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gravada de forma rápida, quase automática. Sentiam que não haviam sido os 

autores da obra, mas toda uma geração. Eles apenas seguravam as câmeras. 

Sob outro aspecto, o filme também revoluciona a indústria 

cinematográfica, viabilizando, nas palavras de George Lucas, que os 

trabalhadores tomem os meios de produção. Peter Biskind, jornalista norte- 

americano, descreve, em Como a geração sexo, drogas e rock’n’roll salvou 

Hollywood, o movimento que tornou possível o cinema autoral, nos EUA. Os 

grandes estúdios, representados pela figura do produtor, viviam uma crise 

avassaladora. Com o advento do neorrealismo italiano e, posteriormente, da 

nouvelle vague francesa, os espectadores se voltaram, cada vez mais, para o 

cinema europeu. Isso abriu caminho para jovens diretores – como Francis 

Coppola, Martin Scorsese e Woody Allen – realizarem filmes inovadores, 

tornando possível o aparecimento de filmes independentes, em Hollywood. Os 

grandes produtores, antes figuras centrais da indústria cinematográfica, 

representantes dos interesses do mercado, perdem espaço para jovens diretores, 

que agora são legitimados com o conceito de autor. Dessa forma, as obras ganham 

maior liberdade para experimentações artísticas e políticas. Como comenta 

Steven Spielberg: 

 
Os anos 70 foram a primeira vez que as restrições de idade foram abolidas, e 
jovens  tinham  permissão  para  tomar  tudo  de  assalto  com  toda  a  sua 
ingenuidade e toda a sua sabedoria e todos os privilégios da juventude. Foi 
uma avalanche de ideias novas e ousadas e, por isso, os anos 70 tornaram se 
um marco (BISKIND, 2009, p. 13). 

 
Do outro  lado do continente, em 1964, o popular presidente democrata 

João Goulart foi retirado do cargo por um golpe militar, que transformou o Brasil 

em  uma  ditadura,  sob  o  governo  do  marechal  Humberto  de  Alencar  Castelo 

Branco. De acordo com Ismail Xavier (1983), o Cinema Novo brasileiro fez parte 

desse momento importante, sendo basicamente um movimento de cineastas que 

queria romper com os padrões hollywoodianos e, ao mesmo tempo, fazer uma 

crítica ao sistema político vigente. Os filmes procuraram enfrentar a angústia e a 

perplexidade  dos  brasileiros,  a  partir  do  encerramento  político  mencionado. 

Além da crítica à direita golpista, eles têm a característica de denúncia das ilusões 

populistas dos intelectuais de esquerda. 

Os cineastas do Cinema Novo, além de buscar seus temas nas esferas 

marginalizadas da sociedade brasileira, demonstram laços estilísticos estreitos 



78 |Democracia e Desobediência civil 
 

com o neorrealismo italiano e a nouvelle vague francesa (AUGUSTO, 2008). Tais 

influências  vão  ser  sentidas  em  dois  níveis,  especialmente:  o  neorrealismo 

italiano serve como proposta de abordagem formal que pode ser aproveitada por 

sua simplicidade, baixo custo de produção, linguagem direta; e a nouvelle vague 

(especialmente  para  um  cineasta  como  Glauber  Rocha),  como  afirmação  do 

“cinema de autor”, o que possibilita a consolidação de linguagens singulares dos 

principais  expoentes  do  movimento.  A  partir  desses  elementos,  emerge  um 

conjunto  de  procedimentos  mais  ou  menos  comuns  à  maioria  dos  diretores 

brasileiros engajados na denúncia social. Por um lado, técnicas abertas e simples 

(em  contraste  com  a  sofisticação  tecnológica  do  modelo  hollywoodiano  de 

estúdios); por outro, a veiculação de ideias complexas e revolucionárias, como a 

liberação terceiro mundista e as teorias do subdesenvolvimento. 

Uma figura importantíssima desse movimento é Glauber Rocha. Em 1967, 

o autor lança o filme de maior polêmica política, até então, no Brasil: Terra em 

transe. O filme é, inicialmente, proibido em todo o território nacional, por ser 

subversivo  e  irreverente.  Terra  em  transe  leva  a  extremos  o  que  vem  a  ser 

considerada a segunda fase do Cinema Novo brasileiro. Nesse filme, Glauber usa, 

primordialmente, uma linguagem alegórica para elaborar sua teoria da política 

terceiro mundista. 

Eldorado – o país fictício da obra de Glauber – é atravessado pelas tensões 

entre uma esquerda populista e uma direita fascista. Sua estética delirante 

enclausura o espectador nesse universo, incitando-o a produzir saídas criativas 

ao fechamento político. Certas circunstâncias atuais tornam necessária a releitura 

do filme. Terra em transe é explosivo, no modo como articula arte e política. Foi 

lançado logo depois do golpe militar que depôs João Goulart – a quem, aliás, 

muito se assemelha o personagem Vieira, governador da província de Alecrim. 

Vieira não resiste ao golpe de estado de Diaz e, ao ganhar as eleições, solta os 

policiais contra os camponeses, seus eleitores, devido a suas ligações com 

latifundiários. Dessa forma, desmistifica a figura do líder populista, que salvará a 

todos. No meio disso tudo, temos nosso não-herói, Paulo, poeta e jornalista, que 

tem posições por ora controversas, demonstrando ingenuidade e hipocrisia em 

narrativas melancólicas que, por fim, resultam em uma náusea existencial, 

culminando em sua morte. Paulo fala (tanto no prólogo quanto no epílogo) sobre 

a perda de fé, revelada como impotente. A mensagem que transmite é a de que, 
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diante de determinados conflitos políticos – como golpes de Estado, por exemplo 

–, saídas fáceis não funcionam. A palavra líder reverbera, ironicamente, durante 

o filme todo, culminando no grito de Paulo, quando Vieira não resiste ao golpe: 

“está vendo, Sara, quem era o nosso líder? O nosso grande líder!”. O filme 

demonstra, mediante sua estilística, que os protagonistas políticos, tanto da 

direita quanto da esquerda, são muito parecidos; por meio de montagens 

paralelas, posições de câmera, vozes off-screen, ele liga os personagens Vieira e 

Diaz. Terra em transe mostra que atitudes românticas não têm mais lugar em um 

mundo sujeito a convulsões e encerramentos políticos violentos. 

Mas, afinal, que estética Terra em transe evidencia ou obscurece? 

Glauber, por meio da narrativa convulsiva do filme, questiona os limites do que 

pode ser feito na arte e na política; desmistifica os processos políticos, na América 

Latina; aponta a falência utópica e a passividade da sociedade civil, diante do 

fascismo. Terra em transe fere as ideias prontas, conceitos sólidos da direita e 

alguns slogans imutáveis da esquerda. Glauber não resolve as questões de sua 

época, nem da nossa. Bombardeios de muita interrogação e muito desencanto. É 

uma obra-prima sobre a agonia da vida política. Ao convidar o espectador a 

refletir sobre a situação política do país, sem lhe dar respostas ou soluções, incita- 

o a criar algo novo. Essa criação só é possível em um espaço de liberdade, em que 

a circulação da palavra é assegurada pela esfera pública. No entanto, ela também 

é condição dessa liberdade, na medida em que os efeitos de desobediência civil, 

eventualmente suscitados pela criação estética, podem consistir em um modo de 

enfrentamento da violência política, ao relançar o discurso. 
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4. RESISTINDO À DESOBEDIÊNCIA 
 
 

Eduardo Vicentini de Medeiros39 

 
Resumo 
O objetivo principal do artigo é apresentar um conjunto de razões para considerar 
“desobediência civil” e “resistência ao governo civil” como categorias políticas 
distintas, especificamente quando referidas ao contexto sócio-político do ensaio 
“Resistência ao Governo Civil” de Henry David Thoreau. Pressupondo a 
plausibilidade desta distinção, conclui-se que seria não só anacrônico como 
conceitualmente equivocado descrever Thoreau como um defensor ou 
proponente da desobediência civil. 
Palavras-Chave: Henry David Thoreau, Resistência ao Governo Civil, 
Desobediência Civil, William Garrison. 

 
 

Introdução 

 
Não é todo o dia que temos a oportunidade de iniciar um argumento com 

uma  premissa  incontroversa.  Tratando-se  de  uma  discussão  na  província  da 

história  da  filosofia  política,  a  forma  mais  descomplicada  de  aproveitar  esta 

oportunidade é ater-se aos fatos. E o fato que me interessa é costumeiramente 

negligenciado:  a  escolha  do  título  “Civil  Disobedience”  para  o  mais  aclamado 

artigo político de Thoreau foi uma decisão editorial póstuma. O título original, 

escolhido pelo autor por ocasião de sua primeira publicação na revista de ensaios 

“Aesthetic Papers”, organizada por Elizabeth Peabody em 1849, foi “Resistance 

to Civil Government”. 

Agora que temos a descrição correta de um fato como premissa, como 

seguir a partir daí? Uma possibilidade é fazer as perguntas adequadas ao nosso 

ponto de partida. A mudança no título do ensaio pode nos informar algo relevante 

sobre como avaliar o seu conteúdo? A oscilação entre “resistance” e 

“disobedience” pode nos esclarecer algo indispensável sobre a posição que 

Thoreau ocupa no debate contemporâneo sobre desobediência civil? Minha 

aposta é “sim”, para as duas perguntas. No entanto, para explicar as razões das 

respostas afirmativas, precisamos descrever a especificidade da categoria 

“resistência ao governo civil” no debate político à época de Thoreau, 

 

39 Doutor em Filosofia pela UFRGS. Professor Adjunto no Departamento de Filosofia na UFSM. 
E-mail: donvicentini@gmail.com 

mailto:donvicentini@gmail.com
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contrastando-a com os desenvolvimentos subsequentes, entre a segunda metade 

do século XIX e os nossos dias, da categoria “desobediência civil”.40 

A afirmação central que pretendo defender pode ser enunciada da seguinte 

forma: “desobediência civil” e “resistência ao governo civil” são categorias 

políticas distintas e, portanto, classificam tanto a agência política quanto a teoria 

política subjacente a partir de ângulos diferentes. Toda iniciativa ou ação de 

desobediência civil é um caso de resistência ao governo civil, mas não o contrário. 

Ou seja, a categoria “resistência ao governo civil” é mais inclusiva, ou, para 

colocar de forma inversa, a categoria “desobediência civil” é mais restritiva. 

Especificar quais as notas características que as distinguem será o objetivo 

intermediário deste ensaio. 

Se eu conseguir convencê-los da plausibilidade da afirmação central 

enunciada acima, provavelmente vocês estarão dispostos a emprestar 

credibilidade a outra afirmação, a saber, que seria não só anacrônico como 

conceitualmente equivocado descrever Thoreau como um defensor ou 

proponente da desobediência civil. Independente do que pensaram seus editores 

póstumos. Ou mesmo contra os interesses comerciais dos websites que vendem 

camisetas com o rosto de Thoreau junto do lema ‘Disobey’. 

Especificado o plano do artigo, vamos ao mapeamento do terreno. 
 
 

“Resistência” no vocabulário político na antebellum America 
 
 

Esta seção não pretende oferecer um exame exaustivo dos diferentes usos 

da categoria “resistência ao governo civil” no debate político no período anterior 

à Guerra Civil nos Estados Unidos. Antes nos interessa apresentar quatro casos 

que podem iluminar a sua utilização por Thoreau. Os três primeiros casos não 

podem ser ditos exemplares, a rigor aparecem de forma fortuita em textos que, 

por diferentes razões, nos convidam à uma aproximação ao planejamento 

argumentativo deste artigo. 

No primeiro exemplo, trata-se da utilização da categoria “resistência” 

como uma alegoria para a disputa de forças entre União e os Estados da União na 

 
40  Para  dar  o  tom  do  que  virá  é  apropriado  lembrar  de  uma  afirmação  do  historiador  Daniel 
Howe:“Não há evidência de que Thoreau tenha usado a expressão ‘desobediência civil’ alguma 
vez em sua vida.” Howe (1997) p. 236. 
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Carta  VI  de  Brutus,  polemista  anônimo  da  causa  antifederalista.  O  ânimo  de 

Brutus  na  disputa  com  Publius  sobre  os  efeitos  da  nova  Constituição  em  uma 

república com território de proporções continentais, em especial sua preocupação 

com  a  transferência  unilateral  de  poderes  para  a  União  em  detrimento  dos 

Estados,  não  deixa  de  guardar  uma  preocupação  congenial  à  Thoreau  sobre  a 

proporção adequada à qualquer governo.41 

No segundo exemplo, temos uma conferência de Ralph Waldo Emerson 

sobre   as   diferentes   versões   do   ímpeto   reformista   que   é   tão   próprio   da 

intelligentsia da Nova Inglaterra no período em tela. Em larga medida, o amplo 

aspecto das discussões públicas sobre as reformas antiescravistas, os direitos civis 

das  mulheres,  as  melhorias  das  condições  dos  presídios  ou  na  regulação  do 

trabalho  fabril,  bem  como  as  iniciativas  de  criar  associações  à  margem  das 

normas sociais usualmente aceitas, como Fruitlands e Brook Farm, já dão vivo 

testemunho de resistência política no sentido que nos interessa capturar.42 

No terceiro exemplo, discutimos os termos utilizados por Charles Lane 

para retratar os motivos que levaram Amos Bronson Alcott à prisão pela recusa 

ao pagamento da Poll Tax, um evento que antecipa a cena principal de 

“Resistance to Civil Government.” 

E por último, temos o caso mais evidente e de maior alcance, a saber, a 

estratégia de resistência pacífica na luta antiescravista emblematizada na figura 

de William Garrison. 

É especialmente didático iniciar o esclarecimento sobre os diferentes usos 

da  categoria  “resistência  ao  governo  civil”,  bem  como  sobre  a  mecânica  dessa 

forma particular de disputa política, utilizando como o primeiro exemplo um dos 

momentos inaugurais do debate público sobre formas de governo em solo norte- 

americano.  Proponho  rememorar  uma  imagem  empregue  pelo  antifederalista 

Brutus,  um  dos  principais  articuladores  anônimos  da  discussão  pública  para 

ratificação da nova Constituição, sobre os poderes desmesurados da União contra 

os Estados. Prevendo  que a União engoliria o poder político dos governos dos 

Estados,  em  especial  na  sempre  delicada  questão  da  regulação  dos  tributos, 

Brutus escreve na Carta VI, publicada em 27 de dezembro de 1787: 

 
41  Na comparação entre a maquinaria estatal da União e dos Estados Federados fica evidente o 
distanciamento  da  primeira  do  motto  que  abre  o  ensaio  “Resistência  ao  Governo  Civil”:  “O 
melhor governo é o que governa menos.” 
42 Para um tratamento detalhado das iniciativas de Fruitlands e Brook Farm ver FRANCIS (1997). 
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I shall add but one other observation on this head, which is this – It appears 
to me a solecism, for two men, or bodies of men, to have unlimited power 
respecting the same object. It contradicts the scripture maxim, which saith, 
“no man can serve two masters,” the one power or the other must prevail, or 
else they will destroy each other, and neither of them effect their purpose. It 
may be compared to two mechanic powers, acting upon the same body in 
opposite directions, the consequence would be, if the powers were equal, the 
body would remain in a state of rest, or if the force of the one was superior to 
that of the other, the stronger would prevail, and overcome the resistance of 
the weaker.43 

 
O que me interessa na passagem escolhida é o modo de apresentação da 

dinâmica ou mecânica da resistência enquanto oposição de forças. Outra razão 

para lembrar a formulação mecânica de Brutus é sua consonância com a retórica 

de Thoreau. Enquanto Brutus criticou o gigantismo, a centralização do poder da 

recém engendrada União e sua sobreposição aos interesses dos governos dos 

Estados, Thoreau reagiu à manifestação deste poder no que poderíamos chamar 

de sua primeira grande investida extraterritorial, a Guerra do México, que 

carregava o objetivo explícito de ampliar abruptamente o território da União, 

afrontando de forma vil a soberania de uma nação vizinha por meio da imposição 

da força militar. 

A dinâmica de forças mecânicas pressuposta neste uso da categoria 

“resistência” igualmente explica a formulação de Thoreau, que antecipa uma 

imagem que Max Weber44 tornará clássica, do Estado como aquele que detém o 

monopólio da força: 

 
Portanto, o Estado nunca enfrenta intencionalmente a consciência 
intelectual ou moral de um homem, mas apenas seu corpo, seus sentidos. 
Não está equipado com inteligência ou honestidade superiores, mas com 
força física superior. Não nasci para ser forçado a nada. Respirarei a meu 
próprio modo. Vejamos quem é o mais forte. Que força tem uma multidão? 
Só pode forçar-me aquele que obedece a uma lei mais alta que a minha. 
Forçam-me a tornar-me como eles. Não sei de homens que tenham sido 
forçados a viver desta ou daquela maneira por uma massa de homens. Que 
espécie de vida seria essa? 45 

 
 

43  “Eu adicionaria ainda uma outra observação  sobre  este tópico,  que é  esta  —  parece-me  um 
solecismo,  para  dois  homens,  ou  conjuntos  de  homens,  ter  poder  ilimitado  com  respeito  ao 
mesmo  objeto.  Isso  contradiz  a  máxima  da  escritura,  que  diz,  “ninguém  pode  servir  a  dois 
senhores,” um poder ou outro deve prevalecer, ou destruirão-se um ao outro, e nenhum deles 
realiza o seu propósito. Isso pode ser comparado à duas forças mecânicas, agindo sobre o mesmo 
corpo  em  direções  opostas,  se  as  forças  forem  iguais,  a  consequência  será   que  o  corpo 
permanecerá em repouso, ou se a força de um for superior a do outro, o mais forte irá prevalecer, 
e superar a resistência do mais fraco.” HAMILTON, J; MADISON, J; JAY, J. The Federalist with 
Letter of “Brutus”. Editado por Terence Ball. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 
44 “A Política como vocação” 
45 Resistência ao Governo Civil. 
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O principal desdobramento do lema “não nasci para ser forçado a nada” é 

explicitado na premissa básica do voluntarismo político, segundo a qual, a adesão 

consentida dos indivíduos é precondição necessária para a sua participação em 

qualquer associação política. A imagem da resistência como uma dinâmica de 

forças, onde, no caso de Thoreau, a consciência moral é o fiel da balança, coloca 

a retórica de Brutus na intersecção entre o voluntarismo liberal e versões de 

anarquismo político que são facilmente identificáveis no entorno imediato das 

relações de Thoreau, em especial, na luta antiescravista. 

Não por outra razão nosso segundo exemplo para o uso da categoria 

“resistência” é o ensaio de Emerson, “New England Reforms”, que pode nos 

servir de sismógrafo para estas irrupções de dissenso e resistência individual no 

período. Em uma passagem com teor especialmente irônico, Emerson descreve a 

tonalidade romântico-política de seu tempo: 

 
There was in all the practical activities of New England for the last quarter of 
a century, a gradual withdrawal of tender consciences from the social 
organizations. There is observable throughout, the contest between 
mechanical and spiritual methods, but with a steady tendency of the 
thoughtful and virtuous to a deeper belief and reliance on spiritual facts. 
In politics, for example, it is easy to see the progress of dissent. The country 
is full of rebellion; the country is full of kings. Hands off! let there be no 
control and no interference in the administration of the affairs of this 
kingdom of me. Hence the growth of the doctrine and of the party of Free 
Trade, and the willingness to try that experiment, in the face of what appear 
incontestable facts. I confess, the motto of the Globe newspaper is so 
attractive to me that I can seldom find much appetite to read what is below 
it in its columns: "The world is governed too much." So the country is 
frequently affording solitary examples of resistance to the government, 
solitary nullifiers, who throw themselves on their reserved rights; nay, who 
have reserved all their rights; who reply to the assessor and to the clerk of 
court that they do not know the State, and embarrass the courts of law by 
non-juring and the commander-in-chief of the militia by non-resistance.46 

 
46 “Houve em todas as atividades práticas da Nova Inglaterra durante o último quarto de século, 
uma retirada gradual de consciências ternas das organizações sociais. Há uma competição 
amplamente observável entre métodos mecânicos e espirituais, mas com uma tendência 
constante dos estudiosos e virtuosos para uma crença mais profunda e confiança em fatos 
espirituais. 
Na política, por exemplo, é fácil ver o progresso da dissidência. O país está cheio de rebeliões; o 
país está cheio de reis. Tirem as mãos de cima de mim! que não haja controle nem interferência 
na administração dos assuntos do meu reino. Daí o crescimento da doutrina e do partido do Livre 
Comércio, e a vontade de tentar essa experiência, diante do que parecem ser fatos incontestáveis. 
Confesso que o lema do jornal Globo é tão atraente para mim que raramente consigo encontrar - 
-muito apetite para ler o que está abaixo dele em suas colunas: "O mundo é governado demais". 
Assim, o país está freqüentemente dando exemplos solitários de resistência ao governo, os 
nulificadores solitários, que se lançam sobre seus direitos reservados; não, que reservaram todos 
os  seus  direitos;  que  respondem  ao  assessor  e  ao  escrivão  que  não  conhecem  o  Estado, e 
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Não   é   descabido   sugerir   que   Amos   Bronson   Alcott   seria   um   caso 

paradigmático de “solitary nullifier”que encarnou o tipo de resistência política ao 

governo que é alvo da passagem de Emerson. Em 17 de Janeiro de 1843 Alcott foi 

conduzido à prisão em razão de sua recusa ao pagamento da Poll Tax, obrigação 

anual de todo habitante do Estado de Massachusetts, do sexo masculino, acima 

de 16 anos de idade, fixada no valor máximo de U$ 1,50. Tal como aconteceria 

com  Thoreau  poucos  anos  depois,  Alcott  não  permaneceu  preso  em  razão  da 

interferência  de  um  terceiro  que  saldou  a  dívida,  contrariamente  ao  propósito 

inicial de Alcott de transformar o evento de sua prisão em um ato político. O que 

não   impediu   que   Charles   Lane,   parceiro   de   primeira   mão   de   Alcott   no 

empreendimento  de  Fruitlands  e  ardente  defensor  da  postura  voluntarista, 

escrevesse um ruidoso artigo para The Liberator, o órgão oficial do movimento 

de  não-resistência  na  luta  antiescravista  protagonizada  por  William  Garrison, 

dando conta dos motivos de Alcott nos seguintes termos: 

 
This act of non-resistance, you will perceive, does not rest on the plea of 
poverty. For Mr. Alcott has always supplied some poor neighbor with food 
and clothing to a much higher amount than his tax. Neither is it wholly based 
on thee iniquitous purposes to which the money when collected is applied. 
For part of it is devoted to education, and education has not a heartier friend 
in the world than Bronson Alcott. But it is founded on the moral instinct 
which forbids every moral being to be a party, either actively or permissively, 
to the destructive principles of power and might over peace and love. 
Suppose this tax were levied by the town in its caprice, and the full value of 
the amount were to be returned the next day to each payer in bread. Would 
it not be a sacred duty in every man, in the virtuous integrity of his nature, to 
deny such a proceeding? Doubtless it would. All but the meanest souls would 
thereby be raised to dis-annex themselves from the false and tyrannous 
assumption, that the human will is to be subject to the brute force which the 
majority may set up. 47 

 

constrangem os tribunais por não realizar o juramento e o comandante-chefe da milícia pela não- 
resistência.”  Emerson  (1944). ”The  World  is  Governed Too Much”  era o  lema  do  Washington 
Globe, jornal favorável a Andrew Jackson, fundado em 1830. 
47  “Esse ato de não-resistência, você perceberá, não repousa sobre o apelo da pobreza. Pois o Sr. 
Alcott  sempre  forneceu  alimentos  e  roupas  a  algum  vizinho  pobre  em  uma  quantidade  muito 
maior do que seu imposto. Tampouco é totalmente baseado em propósitos iníquos aos quais se 
aplica o dinheiro arrecadado. Uma parte dele é dedicado à educação, e a educação não tem um 
amigo mais cordial no mundo do que Bronson Alcott. Mas baseia-se no instinto moral que proíbe 
todo ser moral de ser parte, ativa ou permissivamente, dos princípios destrutivos do poder e da 
força sobre a paz e o amor.Suponhamos que esse imposto fosse arrecadado pela cidade pelo seu 
próprio  capricho,  e  que  o  valor  total  da  quantia  devesse  ser  devolvido  no  dia  seguinte  a  cada 
pagador em pão. Não seria um dever sagrado em cada homem, na integridade virtuosa de sua 
natureza,  negar  tal  procedimento?  Sem  dúvida  que  sim.  Todas  as  almas,  exceto  as  mais 
mesquinhas, seriam assim elevadas a desanexar-se da falsa e tirânica suposição de que a vontade 
humana está sujeita à força bruta que a maioria pode estabelecer.” Lane (1843). Os artigos de 
Lane  sobre  a  prisão  de  Alcott  publicados  no  The  Liberator  podem  ser  acessados  no  link: 
http://voluntaryist.com/avpG/1.html#.XT9RIehKjIU 

http://voluntaryist.com/avpg/1.html#.XT9RIehKjIU
http://voluntaryist.com/avpg/1.html#.XT9RIehKjIU
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Esta formulação oferecida por Lane, que constitui nosso terceiro exemplo 

de uso da categoria “resistência”, é integralmente devedora do vocabulário 

político da New England Non-Resistance Society, protagonizada por William 

Garrison, da qual tanto Lane quanto Alcott eram membros. Acatar pacificamente 

a prisão como consequência exigível do não pagamento da Poll Tax e utilizar esta 

prisão como uma plataforma de manifestação política formam uma estratégia 

condizente com os princípios de Garrison. Pagar a Poll Tax seria uma forma de 

cooperação com um governo que emprega parte dos recursos assim recolhidos 

para financiar um exército permanente, ou seja, cooperar com um Estado 

potencialmente violento. Não menos importante, pagar a Poll Tax significava 

cumprir uma obrigação que facultava o direito ao voto. Um direito que os adeptos 

da não-resistência consideravam outra forma indevida de cooperação com o 

Estado. É exatamente neste ponto que a estratégia da luta antiescravista adotada 

por Garrison e seus partidários criava espaço para a convivência entre inspirações 

no princípio do voluntarismo liberal e no anarquismo político. A força da maioria 

ou, para usar a expressão clássica de Tocqueville, a tirania da maioria, deve poder 

ser obstaculizada pela maioria de um48 ou, no limite, pela desconstituição de 

qualquer maioria. Para isso é necessário o não reconhecimento da legitimidade 

do governo e de suas instituições e, por consequência, a não participação nos 

pleitos eleitorais. 

O quarto e principal exemplo de uso da categoria “resistência” é o ponto 

mais saliente da plataforma de William Garrison para compreender a amplitude 

da   dimensão   prática   dessa   categoria   para   Thoreau.   O   ponto   consiste   na 

recomendação de exclusão voluntária dos processos de deliberação pública pelo 

voto. Na “Declaração de Sentimentos” de 1838, que serviu de base doutrinária 

para a New England Non-Resistance Society, lê-se: 

 
As every human government is upheld by physical strength, and its laws are 
enforced virtually at the point of the bayonet, we cannot hold any office which 
imposes upon its incumbent the obligation to do right on pain of 
imprisonment or death. We therefore voluntarily exclude ourselves from 
every legislative and judicial body, and repudiate all human politics, worldly 

 

48Em “Resistência ao Governo Civil” lê-se: “Não hesito em dizer que aqueles que se 
autoproclamam abolicionistas deveriam, imediata e efetivamente, retirar seu apoio pessoal ou 
econômico ao governo de  Massachusetts,  e  não esperar  até que  se  constituam  em maioria  
de um para só então obter o direito  de  predominar. Penso ser suficiente que tenham Deus a  
seu lado sem que precisem esperar por aquele homem a 
mais. Além disso, qualquer homem mais justo que seus semelhantes já constitui uma maioria de 
um.” 
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honors, and stations of authority. If we cannot occupy a seat in the legislature 
or on the bench, neither can we elect others to act as our substitutes in any 
such capacity.49 

 

O esvaziamento da esfera da deliberação institucional provocada pela 

abstenção do voto desloca todo o peso da resistência política para a esfera moral 

e, no caso de Garrison, moral-religiosa. Ecos desse deslocamento são gritantes no 

texto de “Resistência ao Governo Civil”: 

 

Toda votação é uma espécie de jogo, como o de damas ou o gamão, com um 
leve matiz moral, um jogo com o certo e o errado, com questões morais, 
naturalmente acompanhado de apostas. O caráter dos votantes não está em 
discussão. Dou meu voto, talvez, ao que considero direito, mas não estou 
vitalmente interessado em que este direito prevaleça. Disponho-me a deixar 
isto nas mãos da maioria. A obrigação desta, portanto, jamais excede a da 
conveniência. Mesmo votar em favor do direito é não fazer coisa alguma por 
ele. Significa apenas expressar debilmente aos homens seu desejo de que ele 
prevaleça. Um homem sábio não deixará o direito à mercê do acaso, nem 
desejará que ele prevaleça por meio do poder da maioria. Não há senão uma 
escassa virtude na ação de multidões de homens. Quando a maioria 
finalmente votar a favor da abolição da escravidão, será porque esta lhe é 
indiferente ou porque não haverá senão um mínimo de escravidão a ser 
abolida por meio de seu voto. Eles, então, serão os únicos escravos. 

 

Em uma precisa observação sobre o vocabulário de Thoreau em 

“Resistência ao Governo Civil”, Robert D. Richardson Jr acerta o alvo quando diz: 

“ o ensaio [...] respirava claramente o espírito da Não-Resistência. Thoreau usa a 

linguagem da não-conformidade e não-cooperação. Fala de afastar-se do 

governo, demitir-se de seu cargo, recusando pagar impostos para suportar a 

guerra e a escravidão.”50 

É fartamente documentada a familiaridade de Thoreau com o ideário da 

New England Non-Resistance Society.51  Membros da sua família assinavam The 
 

 
49“Como todo governo humano é sustentado pela força física, e suas leis são executadas 
virtualmente na ponta da baioneta, não podemos ocupar nenhum cargo que imponha a obrigação 
de fazer o correto sob pena de prisão ou morte. Portanto, voluntariamente excluímo-nos de todos 
os órgãos legislativos e judiciais e repudiamos todas as políticas humanas, honras mundanas, e 
postos de autoridade. Se não podemos ocupar um assento na legislatura ou uma cadeira de juiz, 
também não podemos eleger outros para atuarem como nossos substitutos em tais funções.” O 
documento pode ser acessado no link: https://archive.org/details/DeclarationOfSentiments 
50    Richardson,   p.   177.   No   original:   “Thoreau   uses   the   language   of   noncompliance   and 
noncooperation. He speaks of receding from government, resigning from office, refusing to pay 
taxes to support war and slavery.” 
51Para detalhes ver ADAMS, R. “Thoreau’s Sources for ‘Resistance to Civil Government’”. Studies 
in  Philology,  42(3),  p.  640-653,  1945;  BRODERICK,  J.C.  “Thoreau,  Alcott,  and  the  Poll  Tax”. 
Studies in Philology, 53(4), p. 612-626, 1956 e CAIN, W.E. A Historical Guide to Henry David 
Thoreau. Oxford: Oxford University Press, 2000. 
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Liberator,   a   plataforma   jornalística   do   movimento.   Em   uma   reveladora 

passagem de seu Diário, lê-se em Abril de 1851: 

 
Almost without exception the tone of the press is mercenary and servile. The 
Commonwealth, and The Liberator, are the only papers, as far as I know, 
which  make  themselves  heard  in  condemnation  of  the  cowardice  and 
meanness of the authorities of Boston as lately exhibited.52 

 

A   investigação   conceitual-historiográfica   sobre   as   influências   diretas 

recebidas  por  Thoreau  quando  da  gestação  de  “Resistência  ao  Governo  Civil” 

indica um cenário multifacetado. No entanto, para o nosso propósito presente de 

resguardar  o  papel  central  de  Garrison  neste  quadro  genealógico,  é  suficiente 

endossar a seguinte afirmação frontal de James Duban: “Inasmuch as Thoreau 

was familiar with the principles of the Non-Resistance Society, we may assume 

that it was the primary source, or at least the main ideological support group, for 

his stance on non-violent protest.”53 (DUBAN, 1985, p. 309-310). 

E, como a próxima seção deixará claro, o ponto central nessa filiação e no 

estabelecimento do horizonte próprio da categoria “resistência ao governo civil” 

é a recomendação de exclusão voluntária dos processos de deliberação pública 

pelo voto. 

 
Resistência ao Governo Civil versus Desobediência Civil 

 
 

Mostrar que a afirmação central deste ensaio é plausível pressupõe indicar 

quais as notas características que distinguem as categorias de “resistência ao 

governo civil” e de “desobediência civil”. Ou seja, pressupõe oferecer definições 

para estes termos. O que nem sempre é uma tarefa fácil, incontroversa ou que 

escapa da arbitrariedade ou da trivialização do tema. Mas temos que começar em 

algum lugar. E aqui vai nosso primeiro passo. 

Atos de resistência ao governo civil são iniciativas ou ações realizadas fora 

dos canais institucionais do Executivo, Legislativo ou Judiciário, em franca 

 
52  “Quase sem excepção,  o tom da imprensa  é mercenário e servil.  The  Commonwealth  e  The 
Liberator são os únicos jornais, tanto quanto sei, que se fazem ouvir na condenação da covardia 
e mesquinhez das autoridades de Boston, tal como recentemente exibidas.” A mesma afirmação, 
ligeiramente modificada, será publicada no ensaio Slavery in Massachusetts. 
53 “Na medida em que Thoreau estava familiarizado com os princípios da Non-Resistance Society, 
podemos assumir que foi a fonte primária, ou pelo menos o principal grupo de apoio ideológico, 
da sua posição sobre o protesto não violento.” 
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oposição à algum regime ou poder político. De acordo com a definição proposta, 

atos de resistência ao governo civil podem ser iniciativas ou ações individuais ou 

coletivas. Outro ponto importante: a definição em tela é distinta da categoria de 

“resistência civil” normalmente utilizada por cientistas políticos, historiadores e 

também na filosofia política. Considere as diferenças específicas entre a definição 

proposta acima para “resistência ao governo civil” e a seguinte sugerida para 

“resistência civil” por Adam Roberts: 

 
Civil resistance is a type of political action that relies on the use of non-violent 
methods. It is largely synonymous with certain other terms, including 
‘nonviolent action’, ‘non-violent resistance’, and ‘people power’. It involves a 
range of widespread and sustained activities that challenge a particular 
power, force, policy, or regime—hence the term ‘resistance’. The adjective 
‘civil’ in this context denotes that which pertains to a citizen or society, 
implying that a movement’s goals are ‘civil’ in the sense of being widely 
shared in a society; and it denotes that the action concerned is non-military 
or non-violent in character.54 

 
Grosso modo, não utilizo a definição usual de ‘resistência civil’ para 

resguardar a possibilidade de atos políticos de resistência ao governo civil que 

não tenham seus objetivos compartilhados majoritariamente na sociedade e que 

expressem razões idiossincráticas ou mesmo lutas de pouca capilaridade no 

tecido social ou, no limite, lutas solitárias por uma causa. A definição usual de 

resistência civil exclui a priori ações individuais do seu escopo e abriga táticas de 

confronto não violento que me parecem distantes da realidade do ativismo 

político da antebellum America, como, por exemplo, ocupações, boicotes 

comerciais ou instituições de governo paralelo.55 

A conclusão que pretendemos estabelecer, de que seria não só anacrônico 

como conceitualmente equivocado descrever Thoreau como um defensor ou 

proponente da desobediência civil, não é uma novidade na filosofia política. 

Reservando os detalhes específicos da argumentação, ela pode ser encontrada na 

 

 
54  Em ‘Civil Resistance & Power Politics’, capítulo 1, por Adam Roberts. “Resistência civil é um 
tipo de ação política que se baseia no uso de métodos não violentos. É em larga medida sinônimo 
de  outros  termos,  incluindo  ‘ação  não  violenta’,  ‘resistência  não  violenta’  e  ‘poder  popular’. 
Envolve  uma  série  de  atividades  generalizadas  e  sustentadas  que  desafiam  um  determinado 
poder, força ou regime — daí o termo ‘resistência’. O adjetivo ‘civil’ neste contexto denota aquilo 
que pertence a um cidadão ou sociedade, implicando que os objetivos do movimento são ‘civis’ no 
sentido de serem amplamente compartilhados em uma sociedade; o que indica que a ação em 
causa tem caráter não militar ou não violento.” 
55 Por outro lado, greves e petições com coleta de assinaturas ocupavam um lugar de destaque no 
ativismo do período. 
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definição restrita da categoria “desobediência civil” defendida por John Rawls em 

“Uma Teoria da Justiça” ou na descrição proposta por Hannah Arendt do caso de 

Thoreau como restrito à dimensão da consciência moral individual desconectada 

do espaço público da cidadania.56 

Uma interessante estratégia recente para mapear a posição de Thoreau no 

debate filosófico foi sugerida por William E. Scheuerman, que propõe quatro 

modelos teóricos para a categoria “desobediência civil”: religioso-espiritual, 

democrático, liberal e, por último aquele onde Thoreau estaria situado, o modelo 

anarquista.57 Os três primeiros modelos compartilham os  seguintes 

pressupostos: primeiro, atos de desobediência civil tem por objetivo produzir 

alterações dentro do Estado e na circunscrição do seu marco legislativo; segundo, 

atos de desobediência civil atentam contra legislações específicas mas respeitam 

maximamente o arcabouço legal, acatando as sanções previstas; terceiro, a 

normatividade da desobediência civil é dependente da interconexão simultânea 

das esferas da moral, da política e da legalidade jurídica; e por último, o 

balizamento da legitimidade de atos de desobediência civil é dependente do 

delicado equilíbrio  entre  civilidade, conscienciosidade, não-violência e 

publicidade. O modelo anarquista, por outro lado, tanto na versão política quanto 

na versão filosófico-teórica, reivindica atos de resistência ao governo civil que 

colocam em xeque os pressupostos compartilhados pelos demais modelos, 

servindo como um contraponto crítico e um desafio prático a estes pressupostos. 

Utilizando  o  arcabouço  oferecido  por Scheuerman podemos nos 

aproximar da conclusão desejada respondendo a uma pergunta simples. De que 

modo as práticas de resistência de Thoreau estariam em desacordo com este 

conjunto de pressupostos? Não é tarefa difícil verificar como a exclusão 

voluntária dos processos de deliberação pública pelo voto, herança central do 

movimento de não-resistência, coloca Thoreau em linha de colisão com o 

primeiro e o terceiro pressupostos da análise de Scheuerman. Mas felizmente a 

resposta que precisamos já foi dada por William A. Herr no artigo “Thoreau: A 

Civil Disobedient?” 

Herr seleciona três episódios emblemáticos da atuação política de Thoreau 

onde o que estava em jogo era a violação deliberada de leis civis: a) sua recusa ao 

 
56 Em “Crises da República”. 
57  SCHEUERMAN, W.E. Civil Disobedience. Cambridge: Polity Press, 2018 
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pagamento  da  Poll  Tax,  onde  não  há  evidência  que  Thoreau  tivesse  alguma 

urgência  para  tornar  público  sua  recusa  ao  pagamento,  dado  que  decorreram 

praticamente  quatro  anos  entre  o  episódio  de  sua  prisão  e  o  início  do  não 

pagamento,  em  1842.  Igualmente  não  há  evidências   de  que  duvidasse  da 

legalidade  da  legislação  tributária  específica  ou  da  autoridade  do  Estado  em 

promover  sua  cobrança;  b)  sua  participação  nas  atividades  da  Underground 

Railroad, em flagrante conflito com a Lei do Escravo Fugitivo que, obviamente 

nunca  foram  tornadas  públicas,  obstaculizando  qualquer  aceitação  deliberada 

das  penas  impostas  como  parte  do  processo,  negando,  portanto  o  segundo 

pressuposto elencado por Scheuerman; e por último, c) seu posicionamento em 

Slavery in Massachusetts por ocasião da tentativa organizada por abolicionistas 

radicais em 26 de Maio de 1854 de libertar Anthony Burns de um tribunal em 

Boston  na  vigência  da  Lei  do  Escravo  Fugitivo  claramente  endossa  atos  de 

violência, o que está em desacordo explícito com o quarto e último pressuposto 

da análise de Scheuerman. 

Na tipologia sugerida por Scheuerman o modelo anarquista funciona como 

contraponto e desafio para as demais visões da desobediência civil. No mesmo 

sentido, ponderar em paralelo sobre as especificidades, pressupostos e contexto 

específico do texto seminal de Thoreau, “Resistência ao Governo Civil”, bem 

como sobre as motivações e estratégias de justificação que Thoreau oferece para 

a sua própria atuação política, pode servir como campo de teste para a necessária 

e urgente resistência política que nos é exigida em tempos de crise. 
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Resumo 
Este ensaio dispõe-se a analisar as memórias de um ex-guerrilheiro do Araguaia, 
entendendo a literatura como um palco de exposição de impasses e de 
(re)elaboração da memória individual e coletiva, buscando analisar o romance 
Azul-corvo, aliando forma literária e processo histórico-social. 
Palavras-chave: Ditadura, Memória, Literatura contemporânea. 

 
 

Azul-corvo, lançado em 2010, aborda alguns aspectos da história recente 

do país, a Ditadura civil militar, e, mais especificamente, a Guerrilha do Araguaia. 

Ao mesmo  tempo  em  que discute uma questão típica  contemporânea,  que  é o 

não-lugar,   a   dificuldade   de   definir   o   lugar   ao   qual   pertencemos,   o   tema 

predominante da narrativa, também discute questões referentes ao período da 

História  do  Brasil  em  que  ocorreu  a  Ditadura.  Esta  funciona  como  o  pano  de 

fundo  a  partir  do  qual  irá  se  desencadear  toda  a  trama,  é  ela  que  detona  o 

desenrolar das ações, as situações a que estarão submetidas as personagens. De 

um modo geral, a narrativa gira em torno de personagens em trânsito, por vezes 

em terra natal, por vezes em terras estrangeiras. Mesclando passado e presente, 

um  procedimento  determinante  na  estruturação  do  romance,  a  autora  vai 

expondo as motivações que levam as personagens a agirem e a se constituírem 

como  tais,  ao  mesmo  tempo  em  que  as  situa  num  contexto  histórico  bastante 

largo,   contemplando   a   quase   totalidade   da   existência   de   algumas   das 

personagens. 

Nesse caminho, o romance de Adriana Lisboa aborda questões como 

identidade, pertencimento e a condição de estrangeiro, vivenciadas não somente 

pela personagem central, uma pré-adolescente, como também, de alguma forma, 

pelas personagens que com ela têm uma relação de proximidade. As histórias das 

 
 

58 Doutoranda em Letras, Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
59 Mestrando em Letras, Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
60 Doutora em Letras pela PUCRS, Pós-Doutora pela Università del Salento, UniSalento, Itália. 
Professora do Departamento e da Pós-Graduação em Letras da Universidade de Santa Cruz do 
Sul. 
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vidas  dos  protagonistas  são  colocadas  ao  leitor  por  meio  de  recuperação  das 

memórias vividas, relatadas pelas próprias personagens, “de relação entre suas 

ações voluntárias e involuntárias, abertas e secretas, definidas por objetivos ou 

inconscientes” (SARLO, 2007, p. 12). O leitor só toma conhecimento da mãe de 

Vanja,  a  protagonista  da  narrativa,  por  meio  de  suas  memórias,  visto  que  a 

narrativa  se  inicia  com  a  mãe  já  morta  e  Vanja  de  volta  aos  Estados  Unidos. 

Embora  Vanja  tenha  nascido  nos  Estados  Unidos,  o  país  figura,  visivelmente, 

como um lugar estrangeiro para a jovem. A adolescente é filha de pai americano 

e mãe brasileira, porém, ainda na primeira infância, é trazida pela mãe ao Brasil. 

Retorna, aos 13 anos, quase criança ainda, às suas origens à procura de seu pai, 

que, até então, não conhecia. 

A condição de estrangeira da protagonista pode ser compreendida a partir 

da situação em que se vê depois da morte da mãe, tão nova e sem um lugar que 

seria o seu e que poderia configurar-se como um amálgama entre nacionalidades, 

ultrapassagem de fronteiras, mistura de dois mundos. O estrangeirismo e o não 

pertencimento são evidenciados na abertura da narrativa, quando a personagem 

declara: “o lugar era estranho. ” (P.11); mais adiante: 

 
Ter treze anos é como estar no meio de lugar nenhum. O que se acentuava 
devido ao fato de eu estar no meio de lugar nenhum. Numa casa que não era 
a minha, numa cidade que não era a minha, num país que não era o meu, 
com uma família de um homem só que não era, apesar das interseções e das 
intenções (todas elas muito boas), minha (LISBOA, 2010, p. 12). 

 
A comparação entre a adolescência e a condição de estrangeira em 

referência à menina, já indica um estado não definível, dado que ela não pertence 

mais à infância, mas também não possui características próprias do mundo 

adulto, está em uma espécie de limbo, à margem entre dois universos distintos. 

Portanto, Vanja é estrangeira duplamente, pois, embora tenha nascido nos 

Estados Unidos, foi criada no Brasil, circulando por lugares tipicamente 

brasileiros, apreendo a cultura do país, mesmo sendo por nascimento, norte- 

americana. Ao retornar ao seu país de nascimento, vive uma situação incômoda 

por não haver qualquer forma de pertencimento, de identificação. Tudo é novo. 

Tudo é diferente. Tudo é estranho. Até o sol do Colorado, embora brilhante e 

forte, não era o mesmo sol de Copacabana. 

É no Colorado que Vanja conhece Fernando, ex-marido de sua mãe, seu 

pai na certidão de nascimento, mas nunca antes haviam se visto. É a ele que a 
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jovem  recorre  na  tentativa  de  encontrar  o  seu  pai  biológico.   O  leitor  vai 

descobrindo a história da mãe de Vanja por meio da vivência dela com Fernando, 

bem como, por intermédio das memórias de Fernando. Este poderia ser também 

considerado como protagonista, pois exerce um importante papel no contexto da 

narrativa,   em   que   um   dos   propósitos   está   relacionado   ao   escrutínio   dos 

acontecimentos  ligados  à  Guerrilha  do  Araguaia.  Fernando,  na  condição  de 

guerrilheiro  desertor,  auto  exilou-se  nos  Estados  Unidos,  o  que  se  mostra 

bastante irônico, pois se trata de um país que tem “relações perigosíssimas com 

o golpe militar no Brasil e com tudo aquilo que [ele], arma em punho, combatia” 

(LISBOA, 2010, p. 127). A partir dele, de sua trajetória, são abordadas questões 

políticas do Brasil, de uma forma muito engenhosa, visto que são essas memórias 

individuais e coletivas que irão construir as personagens. 

Dessa forma, este ensaio dispõe-se a analisar/interpretar as memórias de 

Fernando, entendendo a literatura como um palco de exposição de impasses e de 

(re)elaboração da memória individual e coletiva. Busca ler o romance Azul corvo, 

de Adriana Lisboa, aliando forma literária e processo histórico-social. A narrativa 

propõe uma leitura da Guerrilha do Araguaia, como uma forma de desobediência 

ao Estado que impôs o autoritarismo, retirou a liberdade de expressão, fez uso da 

força para coibir e punir. Azul Corvo é constituído por um jogo narrativo, que 

mescla o passado e o pressente, em que o Araguaia é abordado nas memórias de 

um guerrilheiro desertor, reconfigurando a figura romantizada do militante. Esse 

registro somente foi possível porque a autora teve acesso a documentos61  sobre a 

Guerrilha, que durante décadas estiveram intencionalmente sob sigilo. 

 
Do Araguaia se fez memória 

 
 

Henry    Thoreau    (2013)    declara    que    “o    Estado    nunca    enfrenta 

intencionalmente a consciência intelectual ou moral de um homem, mas apenas 

seu corpo, seus sentidos” (p. 39), o que pode ser aplicado à Ditadura Civil Militar 

brasileira, que foi responsável por censuras, perseguições, torturas, assassinatos, 

ocultação de cadáveres de quem desobedecesse às imposições do governo. 

 

 
61  Adriana Lisboa contou com a colaboração  dos jornalistas Taís  Moraes  e Eumano  Silvo,  que 
dedicaram sete anos à pesquisa e entrevistas com sobreviventes, moradores e familiares, dando 
origem ao livro Operação Araguaia. 
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Os Estados ditatoriais se equipam com força física superior na tentativa de 

anular qualquer forma de oposição, como ilustra a Guerrilha do Araguaia. Dessa 

forma, as tentativas de apagamento dos registros dessa violência são ainda uma 

constante.  Um  Estado  pode  sustentar,  através  de  diferentes  mecanismos,  um 

silenciamento  do  passado,  todavia  não  é  possível  apagá-lo  totalmente;  “só  de 

modo aproximativo ou figurado ele é eliminado, a não ser que se eliminem todos 

os sujeitos que o carregam”  (SARLO,  2007,  p.  10), incluindo  os  executores do 

próprio  governo.  Rastros  sempre  irão  permanecer,  sua  significância  original 

desenha-se na marca impressa que deixa, por exemplo, aquele que quis apagar 

seus rastros, no cuidado de realizar um crime perfeito, é a testemunha de que o 

ato  aconteceu.  Seriam,  pois,  a  presença  de  uma  ausência  e  ausência  de  uma 

presença, de acordo com Gagnebin (2012). 

Assim, cabe ao poeta, historiador, romancista decifrar os rastros e recolher 

os restos, visto que “a escrita [bem como outras formas de registro] se relaciona 

essencialmente  com  o  fluxo  narrativo  que  constitui  nossas  histórias,  nossas 

memórias, nossa tradição, nossa identidade” (GAGNEBIN, 2002, p. 128). Nesse 

contexto,  insere-se  Azul-corvo,  de  Adriana  Lisboa,  que  não  é  um  romance 

propriamente sobre a Ditadura, mas propõe uma leitura acerca da Guerrilha do 

Araguaia,   como   uma   forma   de   desobediência   ao   Estado   que   impôs   o 

autoritarismo,  retirou  a  liberdade  de  expressão,  fez  uso  da  força  para  coibir  e 

punir. 

Azul corvo é um romance de memória. A narrativa é construída quando 

Vanja, aos vinte e dois anos, revisita seu passado, que tem algumas implicações 

importantes  no  desenvolvimento  da  mesma,  para,  talvez,  entendê-lo  melhor, 

visto que “as coisas têm um rosto distinto quando vivemos o pós-elas” (LISBOA, 

2010,  p.   44).  Esse   distanciamento   temporal,   lhe  permite   uma   visão   mais 

abrangente e avaliações não perceptíveis para uma adolescente, protagonista do 

romance. O que igualmente é determinante para as memórias de Fernando, visto 

que na condição  de ex-guerrilheiro,  longe da  pátria, a visão daquele momento 

torna-se mais ampla. 

A memória também mostra o modo como uma determinada política da 

história atua na construção de uma imagem do passado. Em decorrência, “não 

existe uma história neutra; nela a memória, enquanto uma categoria abertamente 

mais afetiva de relacionamento com o passado, intervém e determina uma boa 
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parte dos seus caminhos” (Seligmann-Silva, 2000, p. 79). Da mesma maneira, o 

retorno do passado nem sempre é um momento libertador da lembrança, ou uma 

captura do presente dos fatos. 

A memória existe no plural, em virtude disso, na sociedade é constante um 

embate   entre   diferentes   leituras   do   passado,   entre   diferentes   formas   de 

enquadrá-lo.  Assim,  nos  deteremos  aqui  na  preservação  e/ou  reconstrução  de 

aspectos  da  memória  da  ditadura  civil-militar  brasileira,  através  da  ficção,  da 

literatura. Visto que, diferente da narrativa histórica, a narrativa de ficção não 

tem ambição da verdade, todavia, é por meio dela, que há a experimentação dos 

valores morais e éticos, conforme Ricoeur (1994). Estabelece-se uma espécie de 

confronto entre o mundo ficcional, tratado na narrativa, e o mundo do leitor. O 

que justifica a abordagem ficcional de temas caros à sociedade brasileira, como o 

abordado por Adriana Lisboa em Azul corvo, a guerrilha do Araguaia. 

Há   numerosos   estudos   acerca   da   Ditatura   no   Brasil,   bem   como 

significativas obras literárias. Entretanto, no que tange à Guerrilha do Araguaia 

ainda   há   muita   obscuridade.   Somente   em   novembro   de   2010   a   Corte 

Interamericana   de   Direitos   Humanos   condenou   o   Estado   brasileiro   por 

unanimidade,   devido   à   falta   de   empenho   na   localização   dos   mortos   e   a 

responsabilização   dos   responsáveis   pelas   detenções   arbitrárias,   torturas, 

execuções e pelo desaparecimento de guerrilheiros do PCdoB e de camponeses na 

região do Araguaia, entre 1972 e 1975. Como sentença, cabe ao Estado brasileiro 

“realizar todos os esforços para determinar o paradeiro das vítimas desaparecidas 

e, se for o caso, identificar e entregar os restos mortais a seus familiares62”, porque 

até então, o luto dos familiares ainda está em suspenso. Adriana Lisboa, atenta 

aos  fatos,  destaca  em  seu  romance:  “com  o  passar  do  tempo  os  pais  dos 

desaparecidos no Araguaia iam morrendo eles também, iam morrendo sem saber 

o  que  tinha  acontecido  com  o  filho  guerrilheiro,  com  a  filha  guerrilheira” 

(LISBOA, 2010, p. 85). Portanto, o registro dessas vozes, mesmo que através da 

narrativas ficcionais, se torna imprescindível. 

Azul corvo é construído após um trabalho exaustivo de pesquisa de 

Adriana Lisboa, fatos ficcionais entrecruzam-se com fatos reais. As personagens 

criadas atuam nos mesmos cenários onde pessoas reais estiveram e foram 

executadas, como exemplo a Clareira do Cabo Rosa, que foi usada pelo Exército 
 

62Fonte: http://comissaodaverdade.al.sp.gov.br/relatorio/tomo-i/parte-iii-cap1.html 

http://comissaodaverdade.al.sp.gov.br/relatorio/tomo-i/parte-iii-cap1.html
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como local simbólico de execuções sumárias de guerrilheiros: “e só mais de três 

décadas depois isso viria à tona nas páginas dos jornais, quando os ex-guias do 

Exército    rompessem    o    silêncio    durante    as    buscas    pelas    ossadas    dos 

desaparecidos”  (LISBOA,  2010,  p.  121).  É  preciso  destacar  que  não  estamos 

diante de uma narrativa preocupada com a verossimilhança memorialística, não 

se tratando de uma historiografia, mas sim uma narrativa aberta à imaginação. 

Podemos falar em metaficção historiográfica. Dado que esse jogo entre ficção e 

realidade é uma estratégia dos romances que usam a metaficção historiográfica 

como forma de denunciar o passado pelo uso da ironia, o que fica claro na figura 

de Fernando, em contraponto à figura histórica do general Médici, que estava no 

comando do país: 

 
[...] o general Médici plantaria uma placa de bronze no tronco de uma árvore 
no  município  paraense  de  Altamira,  inaugurando  a  grande  estrada,  que 
entraria para a história como a mais faraônica das obras públicas concebíveis 
pelo regime militar. A placa dizia: Nestas margens do Xingu, em plena selva 
amazônica,  o  Sr.  Presidente  da  República  dá  início  à  construção  da 
Transamazônica,   numa   arrancada   histórica   para   a   conquista   deste 
gigantesco mundo verde (LISBOA, 2010, p. 49. grifo do autora). 

 
Enquanto  os agentes  do poder  constroem a  “Transamazônicas  iniciadas 

com pompas jamais são concluídas, e o tamanho da ferida pode ser visto até do 

espaço”  (LISBOA,  2010,  P.  51),  as  personagens  ficcionais  lutam  por  um  país 

democrático,  chegando  ao  extremo  da  luta  armada.  Lisboa,  utilizando-se  de 

refinada  ironia,  faz  um  paralelo  com  a  construção  da  ponte  Rio-Niterói,  que 

“felizmente, [foi inaugurada] na civilização, e com a presença de dois expoentes 

do que de mais civilizado poderia existir no mundo civilizado: a rainha Elizabeth 

II e o príncipe Phillip” (LISBOA, 2010, p. 50). A autora, com um olhar crítico, 

registra  as  vidas  que  foram  roubadas  para  que  a  construção  chegasse  ao  fim: 

“Morreu  muita  gente  na  construção  da  ponte  Rio-Niterói.  Diz  a  lenda  que  os 

mortos ficaram lá mesmo, no fundo da baía, e a obra se ergueu por cima dos seus 

corpos” (LISBOA, 2010, p. 50). 

Nesse momento, é válido buscar o pensamento de Primo Levi (2004, 2015) 

sobre os testemunhos, as memórias do Holocausto, que precisam estar abertos à 

imaginação, em vista de que, para o autor, o campo de concentração não enobrece 

as  vítimas,  assim  como  o  horror  padecido  tampouco  lhes  permite  conhecê-lo. 

Assim, para conhecer, a imaginação vale-se de um trajeto que a leva para fora de 
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si mesma e a torna reflexiva. Nesse percurso, é compreendido que a história 

jamais poderá ser totalmente contada e jamais terá um desfecho, e tampouco 

resulta numa totalidade. Em vista disso, pensar traumas, fraturas, questões 

dolorosas para o humano na sua individualidade – bem como os de proporção 

maior, que marcam a sociedade – pelo viés da arte, vai ao encontro das palavras 

de Primo Levi, porque a arte não existe sem a imaginação. E a arte existe também 

para responder a questões fraturantes. 

Como é sabido, durante a Ditadura Militar, algumas questões não podiam 

ser pensadas a fundo, eram examinadas com cautela ou afastadas à espera de que 

as condições políticas mudassem. Nesse período, a sociedade era tomada por uma 

polarização: ou se era amigo, ou se era inimigo. Sob uma ditadura, a separação 

sempre é taxativa. Entretanto, diferente de outros países, como a Argentina, por 

exemplo, no Brasil uma discussão aberta sobre o as consequências e a “reparação” 

da ditadura, não começou com a transição para a democracia. Em vista de que, 

conforme anteriormente citado, passaram-se décadas e ainda há enorme 

obscuridade sobre inúmeros fatos ocorridos. Talvez o exemplo mais 

representativo seja justamente o fato de que raros foram os torturadores que 

sofreram algum tipo de responsabilização pelos atos cometidos durante o regime 

ditatorial. 

Dessa  forma,  a  trajetória  da  personagem  Fernando  se  faz  necessária, 

narrada  a  partir  de  suas  memórias,  memórias  não  só  importantes  para  a 

construção da personagem, como também abrangem uma memória social de um 

passado  do  nosso  país,  ainda  em  busca  de  esclarecimento.  Aqui  retomamos  o 

pensamento  de  Ricoeur  (1994),  para  quem  as  narrativas  são  uma  forma  de 

experimentação  dos  valores  éticos  e  morais.  Assim  como  para  Benjamin,  as 

narrativas  são  um  registro  dos  rastros  de  um  passado  que  ainda  reverbera  no 

presente, cabendo ao escritor recolher, juntar e criar a partir dessas pegadas, que 

não existem mais, mas, paradoxalmente, se fazem presentes. Consoante Ricoeur 

(1994), a narrativa possui a potência, ou ao menos iniciar o processo, de reparar 

certas feridas. 

Adriana Lisboa vai atrás dos rastros de uma história que interessa ser 

esquecida, por aqueles que se sustentam na amnésia: 
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A guerrilha, em termos ideais, devia sumir, uma velha viúva esquecida em 
seu   quarto.   Janelas   fechadas,   porta   fechada,   um   coração   fraquinho   e 
pequenino batendo por trás de músculos flácidos, de peitos murchos, de uma 
pele enrugada. Ela não havia sido nada, não havia representado nada, de que 
adiantava pôr o dedo na ferida (LISBOA, 2010, p. 86). 

 
Desse modo, não só as narrativas historiográficas desempenham um papel 

de  suma  importância  para  as  memórias  sociais,  mas  também  as  narrativas  de 

ficção. Dado que a literatura não pode se eximir, ou existir a parte, de um contexto 

social que implica diretamente a sua existência, censurando, limitando, ditando 

normas padrão, exigindo, até, partidarismo. Como aponta de Walter Benjamin, a 

“autêntica  atividade  literária  não  pode  ter  a  pretensão  de  se  desenvolver  num 

âmbito   estritamente   literário   –   essa   é   antes   a   expressão   habitual   da   sua 

esterilidade”  (2013,  p.9).  Nesse  momento,  as  palavras  de  Beatriz  Sarlo  (2007) 

tornam-se  pertinentes,  uma  vez  que  ao  destacar  uma  das  funções  cruciais  das 

memórias, sejam elas, orais ou escritas, é possibilitar que os responsáveis pelos 

mortos e desaparecidos, durante a ditadura na Argentina, fossem levados a júri. 

 
O testemunho possibilitou a condenação do terrorismo de Estado; a ideia do 
“nunca mais” se sustenta no fato de que sabemos a que nos referimos quando 
desejamos que isso não se repita. Como instrumento jurídico e como modo 
de reconstrução do passado, ali onde outras fontes foram destruídas pelos 
responsáveis,  os  atos  de  memória  foram  uma  peça  central  da  transição 
democrática, apoiadas às vezes pelo Estado e, de forma permanente, pelas 
organizações da sociedade. Nenhuma condenação teria sido possível se esses 
atos de memória, manifestados nos relatos de testemunhas e vítimas, não 
tivessem existido (SARLO, 2007, p. 20). 

 
Assim, é indiscutível a importância das memórias trazidas pelas narrativas 

de   testemunho.   Todavia,   Beatriz   Sarlo   (2007)   complexifica   a   questão   da 

preservação em excesso de memória, trazendo um questionamento da escritora 

Susan  Sontag,  para  quem  é  necessário  ponderação  à  atribuição  de  demasiado 

valor à memória e valor insuficiente ao pensamento. Em vista de que uma história 

com  excesso  de  memória  pode  conduzir  novamente  à  guerra,  de  modo  que  é 

necessário atribuir valor igual ao pensamento, de forma que esse pode levar ao 

entendimento de dados e fatos que foram determinantes em situações extremas. 

O pensamento, para Susan Sontag, e a imaginação, para Primo Levi, apresentam 

a possibilidade de se estabelecer uma visão mais ampla, de mais de um ponto de 

vista  a  respeito  de  um  fato  histórico.  Nesse  momento,  as  narrativas  de  ficção, 

como  uma  espécie  de  caleidoscópio,  podem  nos  possibilitar  múltiplas  visões 

sobre um ocorrido. 
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Em Azul corvo, assente nas memórias de Fernando, é apresentada a visão 

da possibilidade de eliminação de qualquer guerrilheiro do Araguaia por parte do 

exército, e também aparece o ímpeto de luta dos guerrilheiros pela libertação do 

país por meio da força. Não havia liberdade de expressão no país e dentro no 

movimento de guerrilha algumas orientações deveriam ser seguidas, como a 

prática do aborto. As mulheres guerrilheiras eram orientadas a essa prática, 

segundo consta na obra. Regina, uma das guerrilheiras, “submeteu-se ao aborto 

conforme a orientação do Partido, o aborto foi feito de forma inadequada e ela 

por fim recebeu licença para ir se tratar longe dali. O feto continuava em sua 

barriga. Ela nunca mais voltou” (p. 89). A última frase abre para que seja inferido 

que a personagem tenha morrido em decorrência do procedimento que, devido 

às condições em que os guerrilheiros viviam e os recursos que estavam 

disponíveis, não foi bem sucedido. Podemos depreender também que, mesmo 

integrando um movimento que luta por liberdade política, ironicamente, a 

mulher não teve direito de decisão sobre seu próprio corpo. Para permanecer 

junto ao grupo, foi preciso seguir a orientação do partido e realizar um aborto que 

custou sua vida. 

Dentro do movimento a mulher também não possuía liberdade de escolha. 

Fora, se fosse opositora, talvez lhe restasse apenas a dignidade. Ser mulher numa 

sociedade democrática ainda é complexo, todavia, em condições extremas, sua 

dignidade, seu corpo, são violentados com autorização do Estado. 

 
Presa,  uma  guerrilheira  [...]  antes  mesmo  de  ser  enviada  para  Brasília 
conheceu o inferno ali, às margens do Araguaia, o Rio Araras. Onde a mata 
deveria  ter  sido  a  sua  segunda  mãe,  onde  a  população  ia  se  aliar  aos 
guerrilheiros  –  e  não  traí-los,  como  aconteceu  no  caso  dela.  Nua,  ela  foi 
socada e chutada no meio de um círculo de uns trinta homens. Quando estava 
prestes  a desmaiar,  foi levada ao  rio,  onde enfiaram sua cabeça até quase 
afogá-la.  Molhada,  foi  torturada  com  choques  elétricos.  Puta  comunista. 
Levaram-na  ao  rio  de  novo.  E  assim  sucessivamente.  Nos  intervalos,  a 
jogavam dentro de um buraco, onde as dores e os sangramentos a impediam 
de dormir. Pela Convenção de Genebra, guerrilheiro já era (LISBOA, 2010, 
p. 161). 

 
Contra a pátria não há direitos. Mulher envolvida na política, 

principalmente ao tornar-se guerrilheira, num período em que a única coisa que 

era esperado delas era que ficassem circunscritas ao âmbito do lar e da vida 

privada, era, sem dúvida, uma atitude a frente do tempo. Todavia, na maioria dos 

casos, custava-lhe a vida. O relato de tortura se encerra de modo irônico, citando 
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a Convenção de Genebra que proíbe a tortura de prisioneiros. Orientando que um 

prisioneiro deve somente ser interrogado sobre seu nome, data de nascimento, 

posto e número de serviço, se aplicável. Entretanto, como guerrilheiros eram 

tratados como terroristas, obviamente a Convenção de Genebra não lhes cabia, 

pois o exército fazia suas próprias leis. 

Para  Seligmann-Silva  (2000)  relacionar  o  nosso  passado  com  trauma  é 

tratar desse passado de um modo mais complexo do que o tradicional: “ele passa 

a  ser  visto  não  mais  como  um  objeto  do  qual  nós  podemos  simplesmente  nos 

apoderar e  dominar,  antes essa  dominação  é  recíproca”  (p. 83).  A  história  e a 

memória,  como  dois  meios  indissociáveis,  devem  “levar  em  conta  tanto  a 

necessidade  de  se  ‘trabalhar’  o  passado,  pois  as  nossas  identidades  dependem 

disso, como também o quanto o confronto com esse passado é difícil” (p. 84) e 

sempre incompleto. Isso porque, na memória, é natural haver uma seleção dos 

momentos  do  passado  e  não  o  seu  total  arquivamento,  ou  seja,  a  memória  só 

existe  ao  lado  do  esquecimento.  Nesse  sentido,  cabe,  não  somente  aos  que  se 

propõem a registrar o passado, mas também individualmente a cada um de nós, 

não  negar  os  fatos  do  passado,  mesmo  os  mais  catastróficos.  Trata-se  de  uma 

perspectiva que vai ao encontro do que proferia Benjamin (1994), de salvar os 

cacos do passado sem distinguir os mais valiosos dos aparentemente sem valor, 

dado  que  a  felicidade  do  catador-colecionador  advém  da  sua  capacidade  de 

reordenação salvadora  desses materiais abandonados pela humanidade no seu 

caminhar cego em direção ao “progresso”. E, em relação a Azul corvo, tudo foi 

bem coletado e reordenado por Adriana Lisboa. 

Nessa  obra,  a  narração  passa  para  o  passado,  num  movimento  com  o 

presente através de inserções de comentários sobre a vida jovem e adulta. Embora 

a narração retrospectiva se faça presente com potência, a memória que explode é 

uma  memória  que  indica  seus  próprios  limites.  A  narração  da  experiência  de 

Fernando está unida ao corpo e à voz, porque quando a narração se separa do 

corpo, a experiência se separa de seu sentido.  A linguagem é capaz de liberar o 

aspecto   mudo   da   experiência.   “A   narração   inscreve   a   experiência   numa 

temporalidade  que  não  é  a  de  seu  acontecer  [...]  mas  a  de  sua  lembrança.  A 

narração  também  funda  uma  temporalidade,  que  a  cada  repetição  e  a  cada 

variante torna a se atualizar” (SARLO, 2007, p. 25). 
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A  personagem  Fernando  traz  características  do  que  Primo  Levi  (2004) 

enunciava sobre os sobreviventes de Auschwitz. Os que não foram assassinados 

não  podem  falar  plenamente  sobre  os  campos  de  concentração;  falam,  então, 

porque os outros morreram, e em seu lugar. Não conheceram a função última do 

campo, cuja lógica, portanto, não se operou por completo neles. Não há pureza 

na vítima que tem condições de dizer “fui vítima”. Não há plenitude nesse sujeito. 

O que pode justificar o autoexílio de Fernando. O não querer falar abertamente, 

não  assumir  de  forma  pública  ser  um  ex-guerrilheiro,  nem  tornar  públicos  os 

relatos que ouviu, ou os fatos que presenciou são fortes indícios dessa situação da 

personagem.    Diferente    dos    companheiros,    da    maioria    deles,    Fernando 

sobreviveu.  E  sua  história  é  partilhada  conforme  vai  adquirindo  cumplicidade 

com Vanja, como um segredo partilhado somente no íntimo lar. 

Fernando é a personagem ferida, não porque quer ocupar o lugar dos 

mortos, mas porque sabe que esse lugar não lhe corresponde. Então, falará 

transmitindo uma “matéria-prima”, pois quem deveria ser o sujeito em primeira 

pessoa do testemunho está ausente, é um morto do qual não existe representação 

vicária. Assim, o testemunho dos que se salvaram é a “matéria-prima” de seus 

leitores ou ouvintes, que devem fazer algo com o que lhes foi comunicado e que, 

justamente porque conseguiu ser comunicado, é só uma versão incompleta, ou 

seja, o princípio de diálogo sobre a história baseia-se no reconhecimento de seu 

caráter incompleto. Admitindo a qualidade múltipla dos processos que a 

envolvem. Desse modo, os que se salvaram podem a não ser lembrar. 

As ditaduras, de acordo com Sarlo (2007), “representam, no sentido mais 

forte,   uma   ruptura   de   épocas   [..];   mas   as   transições   democráticas   não 

emudeceram por causa da enormidade desse rompimento” (p. 47). Ao contrário, 

quando  a  transição  era  real,  os  discursos  proliferaram  e  foram  indispensáveis 

para a reconstrução de uma esfera pública de direitos. Nesse ínterim, a memória 

não é apenas um bem comum, mas um dever e uma necessidade jurídica, moral 

e  política.  A  exemplo,  o  romance  de  Adriana  Lisboa  desmistifica  a  asserção  e 

crença no mito do milagre econômico, do período da ditadura civil-militar: 

 
Com   a   política   econômica   da   ditadura,   a   inflação   baixava,   a   taxa   de 
desemprego baixava, o país crescia. Mas a coisa ia desandar, com a crise do 
petróleo para azedar os humores. (No ano do golpe militar, a dívida brasileira 
era de pouco mais de três bilhões de dólares. Em 1985, no fim do governo 
militar,  quando  o  general  Figueiredo  pediu  a  todos  que  o  esquecessem, 
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passava de noventa bilhões). Do mesmo modo, explicava-se ao país que era 
preciso primeiro fazer crescer o bolo para só então reparti-lo. E era assim que 
o salário mínimo caía em pleno milagre. E os mais pobres ficavam cada vez 
mais  pobres.  Em meados  dos  anos  setenta,  mais da metade da  população 
brasileira era subnutrida ou desnutrida. (LISBOA, 2010, p. 87) 

 
O dever moral e político presente nos discursos de memória não podem 

pertencer à esfera do inabordável, dado que são fundamentais para a instalação 

de regimes  democráticos  e o  enraizamento  de um princípio  de reparação  e  de 

justiça.  E  são  relevantes  não  somente  para  rever/reconhecer  as  situações  das 

vítimas de torturas, exiladas e as mortas; essa é, indiscutivelmente, a parte mais 

dolorosa da tentativa de registro dos abusos de um regime que oprime e aniquila 

os dissonantes. E não é apenas isso, pois pode também constituir uma forma de 

destruir mitos que, ao longo do tempo, acabam por sustentar movimentos pró- 

ditadura,  como  os  que  parecem  ganhar  força  no  nosso  país.  Aqui  se  fazem 

necessárias as palavras de Walter Benjamin (1994), as narrativas que nascem ou 

abordam as memórias, não descrevem um passado como se descreve um objeto 

físico, elas o articulam. 

Articular   um   passado   não   é   tarefa   apenas   da   historiografia   ou   das 

narrativas propriamente memorialísticas, mas também é cabível às narrativas de 

ficção. Paul Ricoeur (1994) defende a linguagem poética – para ele veremos que 

a  história  está  mais  próxima  da  poiesis,  em  seu  sentido  amplo,  do  que  da 

descrição positiva –, bem como a possibilidade de uma “referência não descritiva 

do mundo” e sugere que, se temos dificuldade para não sermos vítimas de uma 

descrição  empobrecedora  da  verdade,  é  “que  nós  ratificamos  de  maneira  não 

crítica  um  certo  conceito  de  verdade,  definição  pela  adequação  a  um  real  de 

objetos  e  submetido  ao  critério  de  verificação  e  da  falsificação  empíricos” 

(RICOEUR,  1994,  p.  288).  Ricoeur  também  destaca  que  a  história  é  sempre 

narrativa e processo real, encadeamento das ações humanas em particular que a 

história  como  disciplina  remete  sempre  às  dimensões  humanas  da  ação  e  da 

linguagem e, particularmente,  da narração.  Para o filósofo  é complexo  manter 

uma certa especificidade do discurso histórico sem mergulhá-lo no mar da ficção. 

Passados  mais  de  cinquenta  anos  da  ditadura  civil-militar  brasileira, 

parece que as feridas continuam abertas, que não podem ser curadas, nem por 

encantações,  nem  por  narrativas.  Talvez  porque  jamais  foram  completamente 

reconhecidas: “quando precisamos que nos informem, que nos expliquem, que 
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nos digam que era óbvio o óbvio que pulou para dentro dos arquivos. (Na escola, 

durante as aulas de história do Brasil, tudo era maçante, distante e levemente 

inverossímil)” (LISBOA, p. 44). Não há interesse que as memórias venham à tona, 

porque, sem dúvidas, muitos dos que ainda estão em cargos públicos, ou fizeram 

fortuna durante o Regime Militar, seriam desmascarados e, acreditando numa 

justiça justa, teriam que responder pelas atrocidades que ainda reverberam no 

presente. 

As narrativas que se propõem a manter vivas as memórias de um passado 

que interessa ser esquecido, precisam transmitir o inenarrável dos sem-nomes e 

serem fiéis aos mortos que não puderam ser enterrados. Precisam sempre afirmar 

que o inesquecível existe, mesmo que, muitas vezes, não seja possível descrevê- 

lo,  porque  lutar  contra  o  esquecimento  é  também  lutar  contra  a  repetição  do 

horror.   Ivan   Izquierdo   (2010)   afirma   que   nós   também   somos   aquilo   que 

recordamos   e   também   o   que   esquecemos.   Se   também   somos   aquilo   que 

esquecemos  ou  queremos  esquecer,  precisamos  atentar  para  esse  fato,  pois 

podemos estar legitimando a nossa identidade violenta, que apaga o dissonante e 

que anula aquele que se propõe a denunciar, a lutar contra um sistema opressor. 

Não permitir que as atrocidades outrora vividas caiam no esquecimento, também 

é  uma  tarefa  ética  e,  num  sentido  amplo,  especificamente  psíquica,  pois  as 

memórias ajudam a enterrar os mortos, ajudam também a cavar a sepultura que 

lhes foram negadas. Michel de Certeau (2006) dizia que a história escrita é um 

verdadeiro  rito  de  sepultamento:  exorciza  a  morte  inserindo-a  no  discurso.  A 

escrita do passado torna os mortos novamente presentes, isto é, os “re-presenta”. 
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6. ANIMALIDADE, DISPARIDADE E EDUCAÇÃO PARA A 

DEMOCRACIA 
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Resumo 

O trabalho tematiza os conceitos de animalidade e perspectivação sob influência 

da  filosofia  nietzschiana:  esta  é  uma  disposição  desejosa  da  proliferação  de 

perspectivas; aquela é “uma qualidade intrínseca do animal, variável de espécie 

para  espécie  e,  no  caso  humano,  conectora  da  materialidade/realidade  com  o 

chamado ‘espírito’” (COLLA, 2018, p. 87). Na hipótese aqui defendida, práticas 

educativas que ofereçam brechas para a experienciação da animalidade podem 

propiciar exercícios de perspectivação, favorecendo a produção e o traquejo de 

potências  subjetivantes/modos de  ser. No  caso da educação, é necessária uma 

forma escolar heterogênea, possibilitando a admissão da pluralidade e tornando 

a escola um “espaço em que se abrigam desencontro de expectativas” (BRASIL, 

2013,  p.  25).  A  fim  de  gerir  as  práticas  educativas,  propomos  o  que  Foucault 

chama de lógica estratégica, uma lógica que busca nexos entre heterogêneos e 

“tem  por  função  estabelecer  as  possíveis  conexões  entre  termos  díspares  que 

permanecem díspares” (FOUCAULT, 2008, p. 58). A educação deve destinar-se 

a múltiplos sujeitos e ter “como objetivo a troca de saberes” (BRASIL, 2013, p. 

25), assegurando condições para a efetivação de tais trocas sem que se aniquile a 

diversidade  a fim  de  se perseguir uma  cultura democrática  condizente com  as 

demandas contemporâneas. 

Palavras-chave: Animalidade; Lógica Estratégica; Educação; Democracia. 
 
 
 

Apresentação 
 
 

O presente texto discute a animalidade humana como instância passível de 

fomentar a produção de disparidades no processo educativo, bem como propiciar 

condições para que estas sejam acolhidas e respeitadas. Na hipótese aqui 

defendida a experienciação da animalidade pode contribuir, em alguma medida, 

para a produção e a contemplação da diversidade nas práticas pedagógicas. Vive- 
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se na atualidade um contexto em que, inegavelmente, mínguam as possibilidades 

para que se invista em práticas que favoreçam a produção/acolhimento de uma 

diversidade  de  sujeitos,  mas  acreditamos  que  a  proposta  deste  trabalho  pode 

servir como um paliativo, sobretudo levando em conta que aqui partimos de uma 

categoria que, embora vivenciada de modo distinto, é comum a todos educandos, 

a  animalidade  humana.  Trata-se,  portanto,  de  um  conjunto  de  potências  que 

passa pelo “corpo, mas também o ultrapassa e retroage sobre ele, isto é, [...] é ao 

mesmo tempo os impulsos e apetites que lhe movem e o fazem ser vivente – o 

potencializando”    (COLLA,    2018,    p.    87).       Consideramos    que    uma   das 

características  da  sociedade  democrática  moderna  é  a  pluralidade  –  efeito  do 

desdobramento  social  e  subjetivo  do  preceito  da  liberdade,  um  dos  ideais 

revolucionários   que   inauguram   o   desenho   do   Estado   republicano,   laico   e 

democrático, a partir do fim do século XIX. 

Nesse sentido, a animalidade é “qualidade intrínseca do animal, variável 

de espécie para espécie e, no caso humano, conectora da materialidade/realidade 

com  o  chamado  ‘espírito’”(Ibid,  p.  87).  Espírito  aqui  deve  ser  entendido  no 

sentido filosófico do termo, isto é, o conjunto pleno das faculdades intelectuais. 

Aqui, entretanto, nos ateremos a pensar especificamente a animalidade humana, 

o animal que se educa e pensa sua própria educação. Segundo o argumento que 

defendemos, a experienciação da animalidade, no caso humano, abre caminhos 

para   um   processo   de   perspectivação,   isto   é,   possibilita   a   potenciação   e 

proliferação de perspectivas e de olhares/modos de ser por elas influenciados. 

Sob tais influências, o exercício da pergunta se torna uma tarefa ontológica, pois 

“perguntar é sempre um querer (querer é sempre um querer-se) e é sempre uma 

busca pelo ser de algo” (Ibid, p. 191). Perspectivação, portanto, é a busca por esse 

querer/ser  que,  num   processo   circular,  se  nutre  de  múltiplas   visões   para 

intensificar  a  produção  e  a  potência  formativa  de  perspectivas  (bem  como  de 

perguntas que possibilitem o surgimento destas). 

Essa condição reforça aquela noção de pluralidade, mencionada acima: 

porque preconiza a liberdade (como o sujeito ilustrado, ou esclarecido, busca sua 

emancipação), sua existência concretiza a diversidade, a diferença entre os 

diferentes modos de ser. Cada sujeito é um, em sua particularidade e sua 

singularidade. Por consequência, a sociedade é desafiada a pensar em como vai 

dar conta da coexistência e da convivência dessa variedade. 
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O  termo  disparidade  é  inspirado  na  conceituação  de  lógica  estratégica 

cunhada por Foucault. Esta “tem por função estabelecer as possíveis conexões 

entre termos díspares que permanecem díspares”. Logo, “a lógica de estratégia é 

a lógica de conexões entre heterogêneos” (FOUCAULT, 2008, p. 58) que também 

exige  a  realização  de  acordos  que  ofereçam  condições  de  possibilidade  para  a 

coexistência dessas disparidades. A pluralidade se nos aparece como a condição 

de possibilidade da diversidade e da diferença, como já afirmamos. Nesse caso, 

em considerando as formações sociais, temos que cada indivíduo representa uma 

diferença em relação a cada um e todos os outros. O desafio está em suplantar a 

ideia  de  que  o  outro  seja  alguém  diante  de  quem  devo  renunciar  à  minha 

particularidade (em nome de uma certa forma de fraternidade) ou alguém que 

devo aniquilar, porque é meu inimigo, é meu limite, é um impedimento para que 

se  seja  como  se  é  (reposicionando  o  clássico  problema  do  limite  da  minha 

liberdade).  O  desafio  está  em  pensar-se  qual  o  tipo  de  vinculação  social  nos  é 

necessária, neste contexto e nessa conjuntura, em que vivemos. A coexistência de 

posições díspares que não deixam de ser díspares é uma pista. 

Neste artigo nos propomos problematizar a animalidade como instância 

formativa que possibilita a produção de disparidades, e cuja experiência favorece 

o acolhimento destas. Concomitantemente a isso, a adoção de uma lógica 

estratégica para a gestão de práticas educativas em que disparidades possam vir 

à tona poderia contribuir para que se contemplem valores democráticos que 

dialogam com as demandas atuais e assegurem o acolhimento de diferentes 

modos de ser. Obviamente, precisamos considerar que essa condição supõe a 

presença do conflito. Nesse caso, não se trata de buscar, como no modelo liberal 

clássico, neutralizar o conflito. Ao contrário, trata-se de explorar possibilidades 

de arranjo coletivo baseados na negociação permanente, no debate e na 

alternância dos diferentes indivíduos e grupos em posições hegemônicas. O 

debate, a disputa e o confronto são correlatos ao conflito. Tendo por horizonte 

valores como a preservação da dignidade, o respeito e a preservação da vida, o 

conflito poderá ser tomado como campo de prática e de análise, com vistas à 

proposição de políticas e medidas coletivas e institucionais que tornem possível 

a coexistência da pluralidade e da disparidade. 

Objetivamos pensar práticas educativas orientadas por essas tendências 

como meios para produzir condições que venham a tornar as instituições 
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educativas mais acolhedoras e inclusivas da diversidade, levando estas a apostar 

numa “opção ‘transgressora’, porque rompe com a ilusão da homogeneidade e 

provoca,   quase   sempre,   uma   espécie   de   crise   de   identidade   institucional” 

(BRASIL,  2013,  p.  25).  O  processo  educativo,  afinal,  “destina-se  a  múltiplos 

sujeitos e tem como objetivo a troca de saberes” (Ibid, p. 25). Reconhecemos que 

a coexistência de disparidades, num mesmo grupo de indivíduos, é passível de 

servir como estopim para conflitos. Estes, como já afirmamos, são típicos de um 

sistema  democrático.  Entendemos,  contudo,  que  a  insurgência  de  conflitos  no 

processo educativo, desde haja uma gerência  para que os termos díspares não 

sejam aniquilados, faz parte de um processo de formação para a criticidade, para 

a autonomia e para o amadurecimento democrático dos educandos.   Ademais, 

pela   perspectiva   nietzschiana,   que   inspira   as   categorias   tematizadas   neste 

trabalho  (animalidade  e  perspectivação),  conflitos  são  necessários  para  que  se 

atinja um estado de maior potência. “Sob o ângulo dos sentidos, do tato, da vista, 

do ouvido”, escreve Nietzsche (2011, p. 360), verdadeiro é “o que obriga a maior 

resistência”. 

Para dar conta do problema anunciado, principiamos este trabalho com 

uma advertência: animalidade não é barbárie. No item subsequente, 

tematizamos a Animalidade como Potência Criativa na Educação. A terceira 

seção é dedicada à articulação entre Animalidade, Produção de Díspares e 

Lógica Estratégica. Por fim, tecemos algumas Considerações Finais. 

 
Advertência: animalidade não é barbárie 

 
 

Animalidade não é a qualidade de um impulso barbaresco nem a completa 

entrega   aos   impulsos   mais   primitivos.   Ela,   portanto,   não   se   contrapõe   à 

humanidade.  Porém,  nós  humanos  somos  animais  que,  em  nosso  projeto  de 

humanização (e, porque não dizer, de animalização), historicamente relegamos a 

segundo plano ou tratamos como tabus aspectos que nos aproximam de outros 

animais:  o  sexo,  a  fúria,  a  fome,  a  permanente  tensão  entre  vida  e  morte,  os 

instintos  (ou,  em  nosso  caso,  as  pulsões),  etc.  Animalidade  tampouco  é  “um 

fenômeno  a  ser  percebido,  mas  o  subsídio  mais  básico  para   a  percepção 

fenomênica”  (COLLA,  2018,  p.  72).  A  defesa  da  contemplação  da  animalidade 

humana no processo educativo também não condiz com a assunção de “quaisquer 
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comportamentos  ou  características  correntemente  tachados  de  ‘animalescos’ 

pelo  senso  comum”  (Ibid,  p.  16).  Quer-se,  antes,  “compreender  como  somos, 

indivíduos  da  espécie  Homo  sapiens  sapiens,  educados  desde  a  infância  de 

maneira a nos tornarmos humanos a  este  modo e buscar  identificar potências 

criativas  que,  porventura,  sejam  ofuscadas  nesse  processo  e  que  podem  estar 

associadas a aspectos da animalidade” (Ibid, p. 16). 

Dito isso, pretendemos avançar na discussão iniciada por Adorno (2000). 

Vejamos o que estipula o autor sobre a barbárie: 

 
Entenda-se  como  barbárie  algo  muito  simples,  ou  seja,  que,  estando  na 
civilização  do  mais  alto  desenvolvimento  tecnológico,  as  pessoas  que  se 
encontram atrasadas de um modo peculiarmente disforme em relação a sua 
própria civilização – e não apenas por não terem em sua arrasadora maioria 
experimentado  a  formação  nos  termos  correspondentes  ao  conceito  de 
civilização, mas também por se encontrarem tomadas por uma agressividade 
primitiva,  um  ódio  primitivo  ou,  na  terminologia  culta,  um  impulso  de 
destruição, que contribui para aumentar ainda mais o perigo de que toda essa 
civilização  venha  a  explodir,  aliás  uma  tendência  que  iminentemente  a 
caracteriza. Considero tão urgente impedir isso que eu reordenaria todos os 
outros objetivos educacionais por esta prioridade (ADORNO, 2000, p. 155). 

 
Aqui   consideramos   que   não   basta   uma   educação   que   propicie   aos 

indivíduos experiências que lhes permitam experimentar valores civilizacionais, 

ainda  que  estes  sejam  necessários.  Acreditamos  que  a  dita  civilização,  e  os 

indivíduos  bem-civilizados,  sob  a  moral  de  uma  cultura  dominante  e  de  uma 

sociedade que, via de regra, alija certos modos de ser à marginalidade, (re)produz 

pendores  de  homogeneização  que  contrariam  o  que  parece  ser  um  aspecto 

determinante     dos     animais     que     somos     (nos     tornamos):     o     caráter 

(auto)transformador.  À  formação  que  representa  a  “reprodução  da  vida  sob  o 

monopólio   da   ‘cultura   de   massas’”   (MAAR,   2003,   p.   460),   sendo   esta 

caracterizada    por    pendores    homogeneizantes,    Adorno    deu    o    nome    de 

semiformação  (Halbbildung).  “No  clima  da  semiformação”,  escreve  Adorno 

(2010, p. 19), “os conteúdos objetivos coisificados e com caráter de mercadoria 

da  formação  cultural  perduram  à  custa  de  seu  conteúdo  de  verdade  e  de  suas 

relações vivas com o sujeito vivo”. Nessa dinâmica, a formação é marcadamente 

heterônoma  e  homogeneizadora,  além  de  prezar  por  um  abstracionismo  que 

pouco tem a contribuir com a vida da maioria dos sujeitos vivos que educa. A 

semiformação,  portanto,  está  pautada  na  reprodução  de  uma  ordem  de  coisas 

tende a ofuscar o caráter (auto)transformador do educando. 
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Reconhecemos que a civilização contemporânea está balizada nas ideias 

de revolução/progresso/desenvolvimento/inovação, ou seja, na transformação 

do estado de coisas. Entretanto, quando mencionamos o caráter 

(auto)transformador do humano desde sua matriz animal, influenciados pela 

perspectiva nietzschiana – que defende a autocriação do sujeito, a produção 

artística de si mesmo –, e o pensamos no âmbito de práticas educativas, nos 

voltamos para uma dimensão transformadora menos presente no processo 

educativo. Se a transformação de um estado de coisas no âmbito macropolítico, 

infra ou superestrutural, para operar, geralmente recorre a processos de 

homogeneização (certa racionalidade ou moral), a aposta numa relativa 

transgressão de tais processos ou, pelo menos, no estabelecimento de uma 

permanente tensão que os relativize, operando no âmbito da micropolítica, terá 

de lidar com a administração do embate de díspares, cuidando para que estes não 

se aniquilem. A democracia mesma não existe sem esses embates e seria menos 

democrática quanto mais fosse aniquiladora. Logo, a animalidade, em vez de 

representar a regressão a um estado primitivo ou a aposta na barbárie, é tomada 

aqui como conjunto de potências e sensibilidades que podem estar a serviço da 

transformação, fornecendo um repertório de experiências condizentes com a 

opção educativa transgressora que se quer e assumindo este traço relevante 

relativo à humanidade ao mesmo tempo em que acolhe seus diferentes 

produto(re)s. 

 
Animalidade como Potência Criativa na Educação 

 
 

Noutro  lugar,  categorizou-se  a   animalidade  a   partir   de   uma   matriz 

nietzschiana. A aposta de Nietzsche em uma razão corpórea e na valorização do 

mundo aparente em detrimento do mundo verdadeiro, em certa medida, põe em 

relevo a animalidade do humano como instância provedora de potencial criador 

e via de potenciação da vontade de poder. O mesmo se pode dizer da defesa da 

autocriação por Nietzsche, ou seja, de que todos devemos, em certa medida, ser 

artistas de nós mesmos. E a necessidade de criação, como afirma Rilke (2010, p. 

27), deve ser sondada nas profundezas de onde vem a vida de cada sujeito. Ele 

prossegue: “a vivência artística está tão inacreditavelmente próxima da vivência 

sexual, de sua dor e de seu prazer, que os dois fenômenos na verdade constituem 
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apenas formas diversas de um mesmo anseio e de uma mesma ventura” (RILKE, 

2010,  p.  37).  Com  essas  palavras,  o  poeta  deixa  claro  que,  em  sua  opinião,  a 

criação artística advém de funções animais  e de uma necessidade inerente aos 

animais   que   somos:   a   de   transformar.   Nesse   sentido,   “as   potências   da 

animalidade são tomadas a um só tempo como matrizes e como forças motrizes 

e nutrizes da educação” (COLLA, 2018, p. 22) e assim o são justamente por, na 

hipótese  que  defendemos,  estarem  a  serviço  de  transformações  no  âmbito  da 

micropolítica escolar. 

A noção de transformação, por sua vez, remonta à ideia do movimento 

como contraponto ao repouso e, de alguma maneira, tem ressonância na ideia de 

vontade de revolução, cunhada por Kant. Ora, o sentido da revolução (depois 

incorporada e transfigurada em progresso, desenvolvimento e inovação) carrega 

em si o entendimento do novo, da novidade como algo desejável. Esse é o sentido 

da crítica: acreditar que as coisas sempre poderiam ser diferentes do que estão 

sendo, isto é, a atitude crítica coloca o sujeito em uma posição não apenas de 

abertura mas o dirige no sentido da mudança, da transformação e da novidade. 

No entanto, não há como desconsiderar que essa mesma novidade é tomada como 

ameaça, em boa parte das formações sociais: o novo é o diferente que, na maior 

parte das vezes, será considerado uma ameaça e será combatido, expulso, 

dominado, perseguido, aniquilado. Ou seja, eis aqui outra contradição nesse 

desenho que tomamos como referência: a mesma sociedade que deseja a 

transformação, condena e persegue o diferente. 

A   animalidade,   como   enunciamos,   se   articula   com   o   corpo,   mas   o 

ultrapassa  e  retroage  sobre  ele.  Portanto,  trata-se  também  do  conjunto  de 

impulsos,  apetites  e  pulsões  que  conduzem  a  vida  dos  animais  que  somos  e 

representa o estopim criativo de nossas produções espirituais – marcando nosso 

processo     de    subjetivação    e    influindo     sobre    nossos    modos    de    ser 

animais/corporais. O termo vida, aqui, deve ser considerado levando em conta o 

sentido   que   lhe   atribuiu   Nietzsche   (2003,   p.   30):   um   “poder   obscuro, 

impulsionador, inesgotável que deseja a si mesmo”. A esta altura é interessante 

fazermos menção à noção de animalidade cunhada por Heidegger (2001, p. 238): 

ela é “o corpo vivente que vive corporalmente, isto é, o corpo pleno de impulsos 

que provêm dele mesmo e que o sobrelevam”. Assim, a animalidade é o conjunto 
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de potências que agencia a vida e possibilita a articulação desta com estados de 

maior potência. 

Ainda  que  discussões  em  torno  das  temáticas  da  corporeidade  e  da 

sexualidade  na  Educação  tenham  ganhado  corpo  nos  últimos  anos,  não  é  um 

disparate  considerar  que  os  processos  educativos  ainda  são  demasiadamente 

centrados  na  razão  –  e  esta  é  tomada  como  primazia  do  animal  humano. 

Enquanto    conjunto    de    potências    passíveis    de    promover    processos    de 

descentramento – desde o ímpeto (auto)transformador inerente aos animais que 

somos –, a animalidade representa uma abertura a uma pluralidade de modos de 

ser   cuja   contemplação/acolhimento   é   um   dos   deveres   de   uma   sociedade 

democrática. Como assevera Nietzsche (2009), o corpo é um grande raciocínio e 

é  nele/por  meio  dele  que  vigora  a  vida  do  ser,  vida  que  é  potência  que  se 

autodeseja, vontade de poder que tende à diferenciação e a criar caminhos de fuga 

da mesmidade. A despeito de o argumento nietzschiano poder soar, para alguns, 

anacrônico,  se  levarmos  em  conta  que  em  nosso  horizonte  estão  as  Diretrizes 

Curriculares  Nacionais  Gerais  para  a  Educação  Básica  de  2013,  ele  ajuda  a 

embasar a animalidade como instância a serviço da “transgressão” dos pendores 

homogeneizantes  da  escola,  que  deve,  ao  contrário,  destinar-se  “a  múltiplos 

sujeitos e tem como objetivo a troca de saberes” (BRASIL, 2013, p. 25). Trata-se, 

portanto,  do  lugar  onde  se  deve  abrigar  “desencontros  de  expectativas,  mas 

também   acordos   solidários,   norteados   por   princípios   e   valores   educativos 

pactuados   por   meio   do   projeto   político-pedagógico   concebido   segundo   as 

demandas sociais e aprovado pela comunidade educativa” (Ibid, p. 25). Note-se 

que  o  documento  menciona  que,  além  de  “desencontros  de  expectativas”  – 

criando condições de (auto)transformação –, a instituição escolar deve abrigar 

“acordos   solidários”   (grifo   nosso).   A   palavra   acordo   nos   remete   à   lógica 

estratégica   enquanto   método   que   propicia   estabelecer   as   conexões   entre 

heterogêneos  e  administrar  sua  coexistência.  Acordar  é  pactuar,  chegar  a  um 

meio  termo,  a  um  estado  de  harmonia  em  que  não  necessariamente  termos 

díspares são sobrepujados, mas especulam suas conexões e estabelecem meios de 

convivência.   Nessa   perspectiva,   termos   díspares   forçam   uns   aos   outros   à 

recriação. O fato é que o processo educativo, ao priorizar abordagens depuradas 

de  aspectos  da  animalidade,  aniquilam  algumas  cepas  de  termos  díspares, 

prescindindo de potências (auto)transformadoras. 
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Preocupada,  por  exemplo,  com  o  desenvolvimento  de  uma  “pequena 

razão”, o espírito, a Educação geralmente ignora e obstaculiza o surgimento de 

potencialidades  autocriativas  oriundas  do  “grande  raciocínio”,  o  corpo65,  e 

despreza  as  articulações  deste  com  os  “instrumentos”  que  devem  estar  a  seu 

serviço e não dominá-lo ou controlá-lo (Cf. NIETZCHE, 2009, p. 32). “As funções 

animais”,  afirma  Nietzsche  (2011,  p.  396)  noutro  lugar,  “são  mil  vezes  mais 

importantes que os belos estados de alma e os ápices de consciência: estes últimos 

são  um  excedente  enquanto  não  devem  ser  instrumentos  para  essas  funções 

animais”.  A  animalidade  humana,  assim,  apresenta-se  como  um  conjunto  de 

potências  passíveis  de  fomentarem  a  (re)criação  na/da  formação  humana. 

Enquanto    usina    de    forças    (auto)transformadoras    e,    consequentemente, 

diversificadoras de modos de ser, a instância da animalidade humana, ou melhor, 

sua   exploração   no   processo   educativo,   representa   uma   alternativa   para   a 

produção e o acolhimento da diversidade e de uma pluralidade de modos de ser. 

Explorar  pedagogicamente  a  animalidade  humana,  assim,  é  forçar  a  escola  à 

transformação, é optar por uma opção transgressora que fomenta a transgressão. 

Ao refletir sobre os obstáculos à universalização do acesso e da permanência na 

escola, a base normativa que estamos utilizando diz o seguinte: “as sociedades 

abertas  não  têm  os  caminhos  traçados  para  um  percurso  inflexível  e  estável. 

Trata-se  de  enfrentar  o  acaso,  a  volatilidade  e  a  imprevisibilidade,  e  não 

programas sustentados em certezas” (BRASIL, 2013, p. 14). O redirecionamento 

de algumas práticas pedagógicas, buscando a ênfase nas “funções animais” e a 

experienciação  destas,  além  de  tensionar  “certezas”  instituídas,  abre  margem, 

segundo defendemos, para a experiência do imprevisível, isto é, para processos 

de perspectivação/diferenciação que produzem modos de ser diversos. 

Se tomarmos o pensamento de Kant (1999) como exemplar do ideário da 

Modernidade, isso fica mais claro. Em seu conjunto de textos Sobre a Pedagogia, 

ele afirma que o homem é a única criatura que precisa ser educada e, ao longo do 

escrito, caracteriza a educação como uma articulação entre cuidado, disciplina e 

instrução,  sendo  a  disciplina  a  chave  para  transformar  a  animalidade  em 

humanidade. Ora, pode-se depreender daí que a concepção de educação como 

 

 
65 Não queremos dizer, com isso, que potencialidades autocriativas podem ser associadas 
estritamente à instância da animalidade, mas que nesta reside certo potencial, muitas vezes 
negligenciado nas práticas educativas, para que se explore tais potencialidades. 
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dispositivo civilizatório, amplamente praticado desde o começo dessa época, é 

uma construção que, propositalmente, faz uma opção pelo reforço à cisão dualista 

clássica, que separa corpo e alma, e reitera a ideia de que há uma forma específica 

de racionalidade a ser desenvolvida. Em lugar, por exemplo, de explorar 

diferentes formas de racionalidade e favorecer a pluralidade de modos de ser, o 

projeto civilizatório ocidental aposta na homogeneização e na unanimidade. Em 

que pese o fato de a diversidade ser uma característica incontornável, estamos há 

mais de um século combatendo a ideia de um sujeito único ou exemplar, erigido 

como uma abstração que tem a pretensão de ser universal e eterna. Na prática, 

no interior das formações sociais, o sujeito não é mais do que uma posição que 

assume em cada ato de existência, em articulação a outros sujeitos, igualmente 

entendidos como posições assumidas nesse mesmo campo, em situações 

discursivas que se constituem e se evanescem continuamente, no jogo da 

socialidade. A humanidade é plural, mas a Educação e o projeto civilizatório que 

têm sido praticados, porque pretendem ser gerais e universais, insistem em tentar 

fabricar um sujeito único, padronizado. E a via escolhida para esse projeto é o 

desenvolvimento de uma forma de racionalidade como se fosse a única. E, mais: 

essa forma de racionalidade (comumente chamada de “Razão”), justamente, se 

desenvolve em detrimento de outras formas – da razão corpórea, da razão 

estética, da razão sensível, etc. 

Quando pensamos a animalidade como uma questão, o fazemos com vistas 

a propor uma fratura no projeto moderno, seguido de uma consequente abertura 

na direção do favorecimento à emergência da diversidade e da pluralidade dos 

modos de ser-se humano. A animalidade ganha estatuto de instância da formação 

humana capaz de representar uma tensão criativa (produtiva de díspares, 

perspectivante) em sua concorrência com apelos formativos, sobretudo os 

moralizantes e civilizacionais, presentes em proposições educativas com fins 

homogeneizantes. Estas, por vezes, constituem demandas curriculares, mas que 

podem ser geridas de outro modo pelos(as) docentes a fim de propiciar a 

perspectivação e a produção de díspares. Nesse viés, a dimensão da animalidade 

humana, repleta de pendores que o projeto civilizacional pareceu querer calar, 

pode fornecer potências perspectivantes para, por assim dizer, dar vozes aos 

díspares. 
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Animalidade, Produção de Díspares e Lógica Estratégica 
 
 

A    animalidade    e,    mais    especificamente,    a    experienciação     das 

potencialidades/sensibilidades  dos  animais  que  somos,  pode  representar  uma 

abertura    a    uma    ampla    gama    de    possibilidades    de    subjetivação    que, 

provavelmente, podem contribuir em alguma medida em processos de recriação 

morais/educativos/sociais/curriculares,  agregando-lhes  um  caráter  ecosófico66 

(ecologia   generalizada)   centrado   num   valor-vida,   mas   não   redutível   a   ele 

(GUATTARI, 2003). 

Nessa     perspectiva,     o     exercício     de     sensibilidades     oriundas     da 

experienciação da animalidade que entra em jogo em práticas educativas geridas 

pela  lógica  estratégica,  pode  propiciar  a  “expansão  a  uma  ampla  variedade  de 

relações  que,  na  medida  em  que  existem  (agora  com  estatuto  de  eu-Outro), 

descentram,  derivam,  subjetivam,  devêm,  interpelam  por  respeito  relacional  e 

convocam a uma responsabilidade generalizada” (COLLA, 2014, p. 639). 

Do ponto de vista prático, nos parece que um caminho fecundo para que a 

animalidade humana ganhe lugar no processo educativo é a interlocução com as 

artes (independente da disciplina ou etapa da educação com que se trabalhe) e a 

exploração das sensações e sentimentos experimentados em práticas pedagógicas 

que promovam tal diálogo, bem como a exploração do corpo, levando em conta 

suas múltiplas dimensões (social, cultural, biológica, etc.), e da sexualidade. 

O risco inevitável é o paradoxo a que somos lançados: a emergência da 

pluralidade, de forma radical, provavelmente levará à emergência da diversidade 

de modo que as diferenças entre os sujeitos e as divergências de seus projetos, 

fatalmente, suscitarão conflitos. Compete-nos pensar como conciliar essa dupla 

condição: trabalhar a favor de uma humanidade (que se caracteriza pela 

pluralidade, oriunda da abertura da possibilidade de cada indivíduo constituir 

singularidades) que não pode se autodestruir (e, portanto, traz consigo a 

exigência de uma norma, um conjunto de vetores de normalização que, por 

excelência, representam a supressão das diferenças). A humanidade seria um 

 
 
 

66   Félix  Guattari  (2003)  fala  de  três  registros  ecológicos:  a  ecologia  do  meio  ambiente,  a  das 
relações humanas e a da subjetividade humana. Às abordagens ecológicas que contemplam esses 
três registros o autor dá o nome de ecosofia. Para Guattari (1992, p. 33), “a refundação do político 
deverá passar pelas dimensões estéticas e analíticas que estão implicadas” nessas três ecologias. 
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fator de igualdade, de aproximação entre os homens existentes, ao mesmo tempo 

que se caracteriza pela diversidade e pela pluralidade. 

Em tese, podemos considerar que o projeto civilizatório levado a cabo pela 

educação moderna representa a tentativa que a sociedade contratual encontrou 

de resolver o problema da liberdade, bandeira do sujeito renascentista que será o 

germe do liberalismo (econômico e político) e das revoluções democráticas. A 

democracia se caracteriza, dentre outras coisas, pela prerrogativa do indivíduo 

constituir-se em uma individualidade singular, livre e com opinião própria. Nesse 

sentido, a democracia pressupõe a coexistência da diversidade no interior das 

práticas sociais plurais. No entanto, essa mesma modernidade estabelece um 

artifício regulatório (a norma, o Direito e a lei) como dispositivos para arbitrar 

esse caldeirão fervente em que se converte a realidade humana. Essa foi a 

condição de possibilidade, até então. 

Nosso desafio, agora, seguindo o caminho aberto por Nietzsche, é como 

proporcionar condições de possibilidade para a emergência e para a coexistência 

de modos de ser que, apesar de serem díspares, devem permanecer díspares. Em 

que medida isso é possível? Essa é a pergunta “de fundo” deste nosso ensaio. 

Pensamos   que   uma   gestão   das   práticas   educativas   baseada   no   que 

Foucault chamou de lógica estratégica pode contribuir com esse intento. Na visão 

de  Foucault  (2008,  p.  58),  o  objetivo  de  tal  lógica  é  “estabelecer  as  possíveis 

conexões  entre  termos  díspares  que  permanecem  díspares”.  Dessa  maneira, 

trata-se de estabelecer “conexões entre heterogêneos” e isto exige a realização de 

certos acordos que ofereçam condições de possibilidade para que estes coexistam. 

A lógica estratégica não orienta a atuação docente no sentido de homogeneização 

de    termos    contraditórios,    mas    busca    demonstrar    suas    coerências    e    a 

plausibilidade   (bem   como   o   caráter   produtivo/criativo)   de   suas   mútuas 

existências. 

 
Considerações Finais 

 
 

Ao escrever este ensaio, consideramos a animalidade como uma instância 

formativa que, apesar de ainda pouco explorada na Educação, é prenhe de 

potências capazes de fomentar momentos de perspectivação nas práticas 

educativas. Isto é, segundo o argumento que defendemos, a abertura da 
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possibilidade para que o educando se nutra de tais potências em seu processo de 

construção de conhecimento, pode propiciar a emergência de miradas e vias de 

problematização diversas que não só contribuiriam com o processo em si, mas 

com a cultura escolar como um todo, aproximando a instituição escolar do ideal 

vislumbrado  nas  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  Gerais  para  a  Educação 

Básica, a saber: a escola como lugar de desencontro de expectativas destinado a 

múltiplos   sujeitos   (BRASIL,   2013).   Essas   emergências,   em   qualquer   caso, 

consistem  em  traços  do  modo  de  ser/pensar  dos  sujeitos  nelas  envolvidos  e 

devem   ser   tomadas   como   forças   que   estabelecem   tensão   com   as   práticas 

educativas, forçando estas a abrigar o múltiplo e deste se nutrir. As questões que 

se   colocam    são:    Como   propiciar    tal   abertura?   Como   administrar    tais 

emergências? 

Evidentemente que a primeira questão é um campo aberto para novos 

estudos e experiências, mas podemos sugerir alguns caminhos. Ao que nos 

parece, uma relativa abertura à instância da animalidade poderia ocorrer 

mediante: a contemplação dos sentidos e da corporeidade nas práticas 

pedagógicas, a contextualização das temáticas e conteúdos trabalhados no âmbito 

animalidade humana (problematizando o humano como uma espécie animal que 

integra o ecossistema), a relativização de normatizações e princípios morais, a 

problematização de olhares e argumentos antropocêntricos, etc. 

Quanto à segunda questão, nos valemos do conceito de “lógica estratégica”, 

cunhado   por   Foucault   (2008),   como   mecanismo   de   gestão   de   práticas 

pedagógicas  com  insurgências  de  termos  díspares.  Sob  olhar  e  intervenção 

docente orientados por tal lógica, a busca de conexão entre os termos afasta o 

risco de que estes se aniquilem e produz uma dinâmica favorável à pluralidade de 

modos de ser/pontos de vista e ao debate democrático. 
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7. MÚLTIPLAS RAINHAS NZINGA MBANDI E UM DESTINO: 

CONSIDERAÇÕES SOBRE CONSTRUÇÕES NACIONAIS EM ANGOLA 

ATRAVÉS DA LITERATURA 
 
 

Priscila Maria Weber67 

 
 

Resumo 

Este trabalho objetiva tecer considerações a respeito da construção nacional 

angolana no que tange o esforço de alguns intelectuais para edificar um projeto 

literário que reconstrua a história de Angola de modo que ela deixe de ser contada 

pelo colonizador. Problematizamos que o regime salazarista que tanto é refutado 

por esses intelectuais angolanos acaba servindo como uma matriz, visto a 

utilização de semelhante aparato político-pedagógico para a construção de líderes 

que representem a nação. Dessa forma, o destino de Nzinga Mbandi em 

literaturas poderia ser apenas um: servir ao contexto que a evoca através da 

intertextualidade presente na escrita de qualquer obra. 

Palavras-chave: Nacionalismos; Angola; Salazarismo; Portugal; Oliveira de 

Cadornega. 

 
 

A publicação da obra de Cadornega, o projeto literário e a construção 

do estado nacional angolano 

 
 

Durante o Estado Novo português o regime fascista liderado por António 

Salazar utilizou fortemente como pedagogia de estado a implementação de um 

sistema educacional (SANTOS. In. TORGAL, L.R; PIMENTA, F.T. SOUZA, J.S., 

2008, p. 54) nas colônias que fosse alimentado por conteúdos que louvassem a 

“alma   portuguesa”,   o   “mundo   que   Portugal   criou”   e   os   “conquistadores 

portugueses”  (CATROGA,  2011,  p.  281).  Esses  conteúdos  chegavam  aos  liceus 

angolanos  através  de  cartilhas  escolares  e  professores  enviados  pelo  regime 

salazarista, ou através da formação que jovens recebiam na Casa dos Estudantes 

do Império, que funcionou entre 1944 e 1965, com sedes em Lisboa, Coimbra e 

Porto (CASTELO, 2017, p. 145). 

Esses estudantes que saiam das colônias portugueses de Angola, 

Moçambique, Guine-Bissau, São Tomé e Príncipe e Cabo-Verde, acessavam 
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Nacional de História – ANPUHRS. E-mail: priscilamariaweber@gmail.com 
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literaturas  europeias  como  parte  de  sua  formação.  Nesse  contexto,  ou  mais 

especificamente a partir da década de 40 do século XX, os estudantes angolanos 

tiveram contato com várias obras de “conquistadores” editadas e impressas pela 

Divisão   de   Publicações   da   Agência   Geral   das   Colônias,   em   função   das 

comemorações dos Centenários da Restauração e da Nacionalidade (CATROGA, 

2005, p. 118). Entre esses escritores estava António de Oliveira de Cadornega, um 

cristão-novo que embarcou em 1639 em Lisboa rumando para Angola com um 

ofício de soldado comprado junto a  Casa dos Bragança (CADORNEGA, Catálogo 

de Manuscritos série vermelha, Cota 77 e 78, tomo I, página 03; WEBER, 2018, 

capítulo 01). 

Com apenas 15 anos de idade Cadornega deixou para trás família e estudos 

para  livrar-se  dos  jugos  inquisitoriais.  Ao  chegar  em  Angola  se  estabelece 

primeiramente  em  Massangano,  onde  se  insere  no  mercadejo  de  escravaria. 

Quando findada a ocupação holandesa consegue ir para Luanda, compondo uma 

elite luandanse e adquirindo cargos importantes, como juiz ordinário (HEINTZE, 

2007, p. 136). Cadornega escreve uma obra intitulada História Geral das Guerras 

Angolanas,  onde  retrata  com  detalhes  o  período  administrativo  e  atividades 

bélicas  dos  governadores  enviados  por  Portugal  para  Angola,  bem  como  as 

atividades desenvolvidas pela rainha Nzinga Mbandi, que recebe uma adjetivação 

múltipla na obra de Cadornega: ora é louvada, ora rechaçada, com adjetivações 

tão  flutuantes  quanto  as  alianças  políticas  e  comerciais  estabelecidas  entre 

portugueses e sobas. 

A  obra  de  Oliveira  de  Cadornega  influenciou  escritores  angolanos  no 

desenvolver de uma literatura que primava por construir uma nacionalidade, por 

imprimir no imaginário uma Angola insubmissa, que não se curvara aos mandos 

portugueses.  Isso  quer  dizer  que  descrições  de  Oliveira  de  Cadornega  sobre  a 

rainha Nzinga aparecem, principalmente, em obras como “A gloriosa família: o 

tempo dos flamengos” de Pepetela (PEPETELA, 1999), onde a personagem é uma 

líder da terra e sua principal característica é a resistência. Em “Nzinga Mbandi” 

de  Manuel  Pecariva  (PECARIVA,  1979),  a  rainha  aparece  em  uma  perspectiva 

endógena que recria a história das sociedades Mbundos. Já no livro de poesias 

“Sagrada   Esperança”   de   Agostinho   Neto   (NETO,  1977),  Nzinga  é   líder   e 

revolucionária que traduz a força do povo angolano desde o século XVII. 
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Ao passo que os autores angolanos acessavam literaturas europeias, com 

os alvores e articulações para o processo de revolução e independência, tudo que 

vinha de Portugal começou a ser negado. Surgia um movimento que desejava se 

contrapor,  negando  a  influência  literária  portuguesa  e  identificando  o  Brasil 

como o “irmão mais velho”, como a colônia portuguesa que conseguiu superar 

Portugal (VENÂNCIO, In. TORGAL, L.R; PIMENTA, F.T. SOUZA, J.S. 2008, p. 

109.;  VENÂNCIO,  1992,  p.  35).  A  literatura  brasileira  foi  tomada  como  mais 

parecida com o cotidiano e realidades de Angola e o modernismo e regionalismo 

brasileiro auxiliaram na construção de personagens e heróis nacionais angolanos. 

Autores  como  Jorge  Amado,  José  Lins  Rego,  Graciliano  Ramos,  Drumond  de 

Andrade, Castro Alves, Érico Veríssimo, entre outros, eram lidos para que fosse 

fundada uma “literatura tipicamente angolana” (TAVARES, 1999, p. 124-130). 

Entender as construções referentes a rainha Nzinga Mbandi na literatura 

de formação nacional em Angola (MATA, 2012, p. 23-45) é também compreender 

e problematizar os usos políticos do passado, para além do caráter intertextual de 

qualquer texto (BAKHTIN, 2011, capítulo 1; BARROS, FIORIN, 1999). As rainhas 

Nzingas de Pepetela, Pecariva e Agostinho Neto compunham um projeto literário 

que  estava  dentro  de  um  contexto  maior  das  independências,  caso  se  insira  a 

África  em  um  sistema  mundo  (AMIN,  1973).  Queremos  com  isso  dizer  que 

embora  houvesse  a  tentativa  de  negar  o  colonizador,  uma  análise  intertextual 

torna essas influências aparentes, bem como a influência da literatura brasileira, 

pois  desdobra  não  apenas  os  sujeitos  que  escrevem,  mas  em  que  contexto 

escrevem.68 

É nesse momento na literatura angolana e, também africana, que surge 

uma nova biblioteca com produções não apenas do colonizador, mas do 

colonizado, atlântica, e com todas as intertextualidades que um oceano pode 

propagar.69 Se observarmos a história, encontramos inúmeros casos que se 

assemelham a Portugal e Angola, no que tange suas construções enquanto nações 

modernas. Contudo, desconhecemos uma personagem com tamanha eloquência 

 
 

68 Sobre análise contextual sugere-se ver a primeira parte da obra POCOCK, John Greville Agard. 
Pensamiento político e história. Ensayos sobre teoria y método. Madrid: Ediciones Akal, 2009. 
69   MUDIMBE,  Valentin.  A  invenção  de  África.  Gnose,  filosofia  e  a  ordem  do  conhecimento. 
Luanda: Edições Mulemba, 2013, p. 16. (O conceito de Biblioteca Colonial de Mudimbe evidencia 
que havia antes das descolonizações quase que uma hegemonia literária europeia no continente 
africano. Foi através das lutas de independência que uma outra África começou a ser escrita, que 
uma outra “biblioteca” começou a ser formada). 
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nas  distintas  partes  do  globo  como  Nzinga  Mbandi,  que  para  além  de  ser 

mitificada no Brasil e no restante das Américas, também o é em Portugal e em 

Angola (FONSECA, 2012). A Nzinga que ora interessa-nos é aquela que está em 

movimento,     logo,     analisar     historicidades     através     da     condição     de 

transnacionalidade   e   intertextualidade   de   obras   literárias   é   uma   condição 

fundamental para que se pense as construções nacionais angolanas, e também, 

um antídoto para a imobilidade teórico-conceitual. 

 
O Regime Salazarista e a construção nacional de Angola 

 
 

No   ano   de   1940   as   corporações   culturais   do   regime   Salazarista 

organizaram o Oitavo Centenário da Nacionalidade e o Terceiro Centenário da 

Restauração: cerimonias, congressos e publicações, além de exposições, como a 

do “Mundo Português”, foram preparadas por arquitetos, artistas e decoradores. 

Essas     comemorações,     conforme     Oliveira     Marques,     constituem     uma 

“manifestação fascistizante no modo de interpretar o passado e de abusar dele 

para testemunhar o presente a anunciar o futuro” (OLIVEIRA MARQUES, 1986, 

p.  382).  Ainda  sobre  comemorações  desse  gênero,  Fernando  Catroga  na  obra 

“Nação,  mito  e  rito”,  as  caracteriza  como  sacralizantes,  em  “campos  cada  vez 

mais secularizados” (CATROGA, 2005, p. 118). 

A   sacralização   de   uma   nação   almejada   por   Salazar   encontra   em 

mitificações  históricas  o  trabalho  ideológico  necessário  para  colocar  efeito  na 

“causa de sua causa”. Isso quer dizer que serão criados elementos cívicos tanto 

em  Portugal  quanto  em  Angola  que  demarquem  essas  desejadas  fronteiras 

(CATROGA, 2011, p. 19). Com isso é plausível que observemos a enfatização do 

‘homem  de  letras’,  que  não  era  uma  novidade  em  Portugal,  pois  surgiu  na 

consolidação de um ideal aristocrático não assente no sangue, mas no mérito e 

nas  virtudes  guerreiras.70  O  regime  salazarista  utilizava-se  deste  artifício  para 

organizar a complexa engenharia institucional que o estado demandava, ou seja, 

obras de escritores portugueses que descreviam os sucessos bélicos de Portugal 

tinham suas publicações fomentadas para auxiliar nessa manutenção ideológica, 

 
70 Vale observar a argumentação do professor Fernando Catroga a respeito da apropriação da obra 
“Os  Lusíadas”  de  Camões.  In.:  ‘Camões:  o  “representante  man”  da  “alma  portuguesa”.  In.: 
CATROGA. Fernando. Nação, mito e rito. EUA, França, Portugal. Fortaleza: NUDOC-UFC, p. 
120-126. 
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como é o caso da obra “História Geral das Guerras Angolanas” de Oliveira de 

Cadornega. 

Um  caractere  que  contribui  para  unificar  os  distintos  povos  étnicos  em 

Angola,  conforme  Mariana  Lagarto,  foi  o  sistema  educacional  a  serviço  da 

ideologia  colonial,  que  cria  uma  noção  de  unidade  entre  a  metrópole  e  os 

territórios  ultramarinos.  Esse  acontecimento  forneceu  elementos  essenciais  à 

formação nacional angolana, pois foi utilizado para emergir novas nacionalidades 

africanas de expressão portuguesa (SANTOS, In. TORGAL, L.R; PIMENTA, F.T. 

SOUZA, J.S., 2008, p. 54). Ou seja, o colonialismo principalmente através do seu 

sistema de ensino, contribuiu para que houvesse uma conscientização territorial 

própria,  não  apenas  criando  as  fronteiras  dos  domínios  ultramarinos,  mas 

conscientizando para a existência desse território como uma realidade “palpável”, 

objetiva, alcançada pela visualização de mapas e imagens presentes nos manuais 

escolares e livros de iniciação a leitura (SANTOS, 2008, p. 55). 

Essa uniformização foi importante para o MPLA, pois instrumentalizou a 

ideia de unidade (JOSÉ, 2008, p. 165), justificada através da defesa de um partido 

único e do não fomento as disputas partidárias tidas como “tribalistas” (SANTOS, 

2008,  p.  56).  Deste  modo,  ressaltamos  que  os  mesmos  mecanismos  para  a 

construção  de  um  sentimento  pátrio  pelo  salazarismo  foram  utilizados  pelo 

MPLA. O caso mais eloquente é o projeto literário de Pepetela, Manoel Pecariva 

e  Agostinho  Neto  que  se  inscreve  como  nenhum  outro  na  história  recente  de 

Angola, e testemunha o processo político que conduziu o país a independência, 

atribuindo um rumo à nação após a descolonização (VENÂNCIO, In.: TORGAL, 

L.R; PIMENTA, F.T. SOUZA, J.S. 2008, p. 109). 

O nacionalismo angolano reuniu líderes provenientes das elites burguesas 

em parte formadas, e em alguma medida criadas pelo poder colonial. Essa elite 

tendeu a substituir a força colonial branca advinda da metrópole lusa, por uma 

nova força, em última análise exploradora, que reproduzia as velhas estruturas 

coloniais  e  gerava  novas  formas  de  poder.  Vale  dizer  ainda  que  o  horizonte 

cultural de um nacionalismo pode ser fatalmente limitado pela história comum 

que ele pressupõe ao colonizado e colonizador. Explico: o imperialismo foi um 

empreendimento  em  conjunto,  e  um  traço  marcante  de  sua  forma  moderna 

afirmava ser um movimento educacional comprometido em civilizar e educar o 

colonizado (SAID, 2011). 
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As  nações  requerem  para  a  sua  sobrevivência  a  construção  de  uma 

identidade  coletiva  para  contrabalançar  os  muitos  elementos  divergentes  que 

todas precisam enfrentar. Construir essa identidade requer mobilizar a história, 

e  com  isso  criar  heróis  nacionais,  mitos,  símbolos  e  alegorias  que,  por  vezes, 

produz apagamentos, recalques e invisibilizações (TORGAL, L. R.; PIMENTA, F. 

T.; SOUSA, J. S, 2008, p. 84). O processo que vai culminar no projeto literário de 

Pepetela, Manuel Pecariva e Agostinho Neto inicia na década de 40 do século XX. 

Mobilizando escritores que estavam em processo de formação principalmente na 

Casa dos Estudantes do Império em Portugal, esse movimento propunha criar 

uma “nova literatura angolana” e, segundo Mário Pinto de Andrade,71 

 
incitava os jovens a descobrir Angola em todos os aspectos através de um 
trabalho colectivo e organizado; exortava a produzir-se para o povo; 
solicitava o estudo das modernas correntes culturais estrangeiras, mas com 
o fim de repensar e nacionalizar as suas criações positivas válidas; exigia 
a expressão dos interesses populares e da autêntica natureza africana, mas 
sem que se fizesse nenhuma concessão à sede de exotismo colonialista. Tudo 
deveria basear-se no senso estético, na inteligência, na vontade e na razão 
africanas.72 

 

As modernas correntes estrangeiras citadas por Mario Pinto de Andrade 

são o modernismo e regionalismo brasileiro.  A literatura brasileira foi tomada 

como  mais  parecida  com  o  cotidiano  e  realidades  de  Angola  auxiliando  na 

construção de personagens e heróis nacionais (CUNHA, 2000, p. 89-95). Autores 

como Jorge Amado, José Lins Rego, Graciliano Ramos, Drumond de Andrade, 

Castro Alves, Érico Veríssimo, entre outros, eram lidos para que fosse fundada 

uma  “literatura  tipicamente  angolana”  (TAVARES,  1999,  p.  124-130).  Esse 

processo de formação da literária foi longo e surgiu em contraposição à literatura 

de  influência  europeia  que  se  verificou  em  períodos  anteriores.  A  literatura 

angolana  surgiu  num  período  marcado,  sobretudo,  por  contestações  políticas; 

pelo despertar da consciência dos africanos e pela luta pela independência das 

colônias africanas (VENÂNCIO, 1992, p. 43). 

Para Mikhail Bakhtin há um caráter intertextual em qualquer literatura. 

Para o autor russo, a relação dos diálogos é estabelecida por um cruzamento de 

vozes/discursos que conferem uma identidade específica, porém fluída ao 

 
 

71  Fundador e primeiro presidente do MPLA – Movimento Popular de Libertação de Angola. 
72   Apud  ERVEDOSA,  Carlos.  Roteiro  da  Literatura  Angolana.  Luanda:  União  dos  Escritores 
Angolanos, 1985, p. 155. 
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discurso  (BAKHTIN,  2003,  p.  289).  Essa  polifonia  ou  diálogo  entre  diversas 

vozes, possibilita observarmos que um texto não é um elemento estático, muito 

antes  pelo  contrário,  há  sempre  muitas  vozes  interagindo  e  conferindo  uma 

intertextualidade73    que   se   calca   em   experiências   múltiplas.   Um   discurso, 

qualquer que seja, nunca é isolado, nunca é falado por uma única voz, sempre é 

proferido por muitas vozes geradoras de textos que se intercalam no tempo e no 

espaço. 

Um discurso ao acessar outro, o ressignifica e sugere novas orientações ou 

sentidos a uma mesma obra. É o que ocorre com a obra de Oliveira de Cadornega, 

“História Geral das Guerras Angolanas”. Com usos específicos no século XVII 

(WEBER, 2018,  capítulos 13 ao  17), no  século XX é  impressa  e serve tanto ao 

regime  Salazarista  em  Portugal,  quanto  aos  jovens  escritores  angolanos  e  seu 

projeto   literário   e   nacionalista.   Do   mesmo   modo,   as   obras   dos   autores 

modernistas e regionalistas brasileiros lidos em Angola cruzam o oceano atlântico 

e  estabelecem  uma  relação  de  protagonista  a  quem  os  lê,  interpreta  e  escreve 

sobre as influências das suas vozes/discursos. 

Há, com isso, importância em sopesar os contextos de produção de cada 

obra,  pois  cada  contexto  discursivo  é  também  um  contexto  político,  social  ou 

histórico no interior da própria linguagem que o situa e, cada linguagem, por sua 

vez, seleciona e prescreve o contexto dentro do qual ela deverá ser reconhecida 

(POCOCK,  2003,  p.  37).  Somente  após  essa  operação  analítica  conseguiremos 

interpretar  e  desmitificar  uma  obra  escrita  enquanto  fonte  de  proposições 

descritivas: o constante desafio do historiador, nesse caso, reside em interpretar 

os códigos, regras, sistemas implícitos nas práticas de escrever, na seleção do que 

é lembrado e posto em palavras (POCOCK, 2003, p. 56). 

 
Considerações finais 

 
 

Este texto de nenhuma forma se propôs a esgotar qualquer temática que 

seja, muito antes pelo contrário, o que aqui propomos são reflexões a respeito da 

 
 

73   “A  palavra  intertextualidade  foi  uma  das  primeiras,  consideradas  como  bakhtinianas,  a 
ganhar prestígio no Ocidente. Isso se deu graças à obra de Júlia Kristeva. Obteve cidadania 
acadêmica,  antes  mesmo  de  termos  como  dialogismo  alcançarem  notoriedade  na  pesquisa 
linguística e literária”. In.: FIORIN, J. L. Interdiscursividade e intertextualidade. In: BRAIT, B. 
(Org.). Bakhtin: outros conceitos chave. 1. ed. São Paulo: Contexto, 2006, p. 161. 
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publicação da obra de Oliveira de Cadornega pelo regime salazarista, e a possível 

forma da circulação dessa obra na metrópole, Portugal, e colônias, especialmente 

Angola, através de um projeto político pedagógico. Essa circulação garantiu o 

acesso de intelectuais africanos a obra de Oliveira de Cadornega, cabendo uma 

análise literária que esmiúce a contribuição intertextual advinda da História 

Geral das Guerras Angolanas nos textos de Pepetela, Pecariva, e Neto. 

No entanto, nesse momento apenas verificamos essas literaturas e 

informamos sobre essa possibilidade de pesquisa que possui um pé no século XX, 

com as construções nacionais angolanas edificadas em parte através de heranças 

do projeto pedagógico de Oliveira Salazar, mas também no século XVII, com um 

autor escrevendo em Angola e remetendo seus escritos para Portugal, escrevendo 

para sobreviver e não voltar a ser perseguido pela inquisição. Pode-se conferir 

nesse trabalho diferentes usos políticos de uma mesma obra, em diferentes 

contextos e séculos. A ponte que liga o século XVII ao século XX não é a obra de 

Oliveira de Cadornega, mas toda a intertextualidade presente na construção de 

qualquer texto. Dessa forma, o destino de Nzinga Mbandi em todas as obras aqui 

tratadas só poderia ser um: servir ao contexto em que é evocada. 
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8. A RELEVÂNCIA PRESENTE DO CONCEITO DE DESOBEDIÊNCIA 

CIVIL PARA A DEMOCRACIA FRENTE À EMERGÊNCIA DE UM 

ESTADO DE EXCEÇÃO 
 
 

Emerson de Lima Pinto74 

 

 
Resumo 
A desobediência civil, de Thoreau, aborda que não seria preciso lutar fisicamente 
contra um governo ou sistema político caracterizado pelo autoritarismo ou pela 
opressão, pois seria suficiente e efetivo que a população não destinasse seu 
consentimento ou apoio a esse o sistema e que também não permitisse que o 
governo apoiasse os movimentos populares. Dessa forma, no plano do Direito, 
contemporaneamente, verifica-se que a desobediência civil é compreendida 
enquanto forma de expressão do Direito de Resistência, ação prática, que possui 
cunho jurídico, mas não precisa de leis para sua garantia. Na evolução dos 
elementos que fundam o Estado de Exceção, conforme Agamben, na sociedade 
contemporânea, torna-se necessário (res)significar a desobediência civil 
enquanto forma de agir na resistência desse ambiente hostil a preservação dos 
direitos fundamentais no Brasil. 

 
Introdução 

 
 

A desobediência civil (THOREAU, 2007, p. 30-1) aborda o fato de que não 

seria   preciso   lutar   fisicamente   contra   um   governo   ou   sistema   político 

caracterizado pelo autoritarismo ou pela opressão, pois seria suficiente e efetivo 

que a população não destinasse seu consentimento ou apoio a esse o sistema e 

que também não permitisse que o governo apoiasse os movimentos populares. 

Dessa  forma,  torna-se  relevante  uma  compreensão  do  Direito  contemporâneo 

que se verifica o quanto a Desobediência Civil é compreendida enquanto forma 

de expressão do Direito de Resistência, ação prática, que possui cunho jurídico, 

mas dispensa leis para sua garantia. 

A desobediência civil, em situações de crise, se constitui em possibilidade 

de limitar a discricionariedade excessiva ou o arbítrio do poder soberano na 

sociedade contemporânea, inclusive na emergência de um Estado de Exceção, 

sendo herdeira do direito de rebelião dos oprimidos contra os opressores ou da 

 
 

74 Doutor em Filosofia e Mestre em Direito Público (UNISINOS), Pós-doutor em Direito. Prof. da 
Universidade Feevale. E-mail: ersonlp@terra.com.br 

mailto:ersonlp@terra.com.br
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resistência a governos tiranos. Compreender a Constituição como cultura e seu 

processo  de  concretização  e  resgata  teorias  acerca  da  relevância  concreta  das 

garantias e liberdades na sociedade de hoje, relembra conceitos de hegemonia e 

da  organização  da  cultura  de  proteção  aos  direitos  fundamentais  mesmo  no 

ambiente  de  Defesa  do  Estado  e  das  Instituições  Democráticas  (THOREAU, 

2007, p. 56). 

Na presença de todos esses referenciais teóricos de campos diferentes de 

conhecimento, busca-se compreender melhor as transformações que a sociedade 

contemporânea brasileira tem atravessado ao longo dos últimos anos e seu curso 

em direção ao aprofundamento de uma espécie de constitucionalismo 

autoritário, que tem se distanciado de uma Teoria da Democracia e como essa 

ação tem representado um grave risco ao desenvolvimento da sociedade 

brasileira frente aos desafios de um mundo globalizado e contemporâneo. 

 
Desobediência civil e o Estado Democrático de Direito 

 
 

A  desobediência  civil  está  tornando-se  um  conceito  político-jurídico- 

filosófico  significativo  capaz  de  exercer  juridicidade  em  sua  conduta,  tanto 

quanto o Direito de Greve e do Direito de Revolução, que se referem ao direito do 

povo de resguardar sua soberania quando é ofendido por governo ilegítimo ou 

opressivo. Verifica-se que a autoridade recai sobre aquele que, a princípio, exerce 

o poder formal a partir do Estado. Entretanto, quando pensamos no exercício da 

desobediência  civil  pode-se  questionar  a  autoridade  em  outro  sentido,  com  a 

compreensão de quem tem autoridade e condição de quem tem conhecimento 

sobre aquilo que se dialoga, e não exclusivamente a quem tem a possibilidade do 

exercício da coerção a partir de seu lugar na fala do Estado (SCHMITT, 2006, p. 

37). 

O governo em si, que é apenas a maneira escolhida pelo povo para executar 
sua vontade, está igualmente sujeito ao abuso e à perversão antes que o povo 
possa agir por meio dele. [...] Assim, os governos demonstram até que ponto 
os  homens  podem  ser  enganados,  ou  enganar  a  sim  mesmos,  para  seu 
próprio benefício (THOREAU, 1997, p. 8-9). 

 
Desse modo, pode-se dizer que ela não tem a ver com a questão da 

obediência por obediência, tampouco com a submissão a alguém. Significa dizer 

que a autoridade se constitui pelo reconhecimento livre de que aquele que está à 
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minha frente é preciso, pois possui mais conhecimento. A essência da Teoria da 

Democracia contemporânea deve residir na participação consciente do povo, mas 

também  está  num  ato  da  liberdade  e  da  razão,  que  concede  autoridade  ao 

superior,   basicamente   porque   possui   uma   visão   mais   ampla   ou   é   mais 

consagrado, isto é, porque sabe melhor (GADAMER, 2002). 

Conforme Castro (2003), a democracia está próxima da ideia que concebe 

a  sociedade  a  partir  dos  direitos  fundamentais,  e  não  a  partir  da  concepção 

segundo  a  qual  o  povo  soberano,  como  afirma  Esteruelas  (2000),  limita-se 

apenas a assumir o lugar do monarca como elemento central da radicalização do 

Estado Democrático de Direito. Essa perspectiva, segundo Häberle (2000, p. 30- 

31), é uma consequência da relativização do conceito de povo — termo sujeito a 

entendimentos   equívocos   —   a   partir   da   ideia   de   cidadão!   A   liberdade 

fundamental  (pluralismo),  e  não  “o  povo”  converte-se  em  ponto  de  referência 

para a Constituição democrática. Conforme Grau (2002), essa capitis diminutio 

da concepção monárquica exacerbada de povo situa-se sob o signo da liberdade 

do cidadão  e  do  pluralismo  no mundo contemporâneo, mantendo  presente  as 

lições  sobre  o  primórdio  do  constitucionalismo  norte-americano  expresso  no 

pensamento de Thoreau (1997, p. 11) sobre os limites da lei: 

 
Não é desejável cultivar pela lei o mesmo respeito que cultivamos pelo 
direito. A única obrigação que tenho o direito de assumi é a de fazer a 
qualquer tempo aquilo que considero direito. [...] A lei jamais tornou homens 
mais justos, e, por meio de seu respeito por ela, mesmo os mais bem- 
intencionados transformam-se diariamente em agentes de injustiça. 

 

A sociedade, na sua complexidade, tem exibido novos centros de referência 

de produção de poder político e jurídico que precisam ser mais observados e que 

impõem ao jurista humanista uma rápida atitude legitimadora de vários destes 

centros e (des)constituidora de outros. De acordo com Trindade (1997), a função 

primeira do Estado Contemporâneo é a defesa dos Direitos Humanos não resta 

dúvida; no entanto, valores culturais humanistas, sejam eles individuais, sociais 

ou difusos, devem ser colocados de forma que uma compreensão mais ampla de 

“sociedade constitucional” institua no imaginário e na ação concreta da sociedade 

a necessidade de buscar (re)legitimá-los. 

A nossa atual tradição constitucional tem nos conferido grau de elaboração 

ainda incapaz de romper o teto constituído pelo velho paradigma liberal 
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contratualista. Nesse diapasão, por exemplo, ainda se afirmam direitos 

individuais (o que não poderia ser diferente) e não se reflete a partir de direitos 

coletivos (não de indivíduos agrupados) dos sujeitos coletivos ativos e passivos 

inerentes à nossa complexa sociedade. Como será visto adiante, no próximo item, 

às vezes possuímos os direitos materiais, e (in)existe instrumento processual 

adequado para satisfazê-los, ou os que existem são dotados de uma burocracia ou 

rituais “quase macabros” para utilizá-los. Entretanto, o antigo paradigma citado 

em Thoreau ainda assegura vitalidade na defesa dos Direitos Humanos e de 

contenção da violência estatal. 

Conforme  Guimarães  (2000),  analisar  a  desobediência  civil  é  recordar 

quem,  no  contexto  da  sociedade  capitalista  atual,  a  violação  de  direitos  pelo 

próprio  Estado  torna  o  debate  sobre  as  condições  em  que  se  encontram  os 

Estados Periféricos mais complexas, com a internacionalização das ideias e das 

culturas    que    estaria    sendo    gerada    pelo    processo    de    globalização.    O 

(des)conhecimento dessas relações, mesmo entre suas elites mais  ilustradas, é 

quase absoluto quanto ao seu cotidiano e maior ainda ao saber mais complexo e 

sofisticado de suas sociedades periféricas, que se encontram isoladas entre si e se 

veem umas às outras pelos olhos atentos dos países centrais, reproduzindo sua 

dependência ideológica (BERCOVICI, 2002). 

Sobre o Estado Democrático de Direito e o papel do jurista, nada se tem a 

acrescer  à  síntese  de  Streck  (2001),  visto  que,  como  afirma  Queiroz  (2006),  o 

Estado  Democrático  de  Direito  destina-se,  justamente,  a  instrumentalizar  o 

Direito  como  um  campo  privilegiado  na  concretização  dos  direitos  sociais, 

mediante  o  que  Krell  (2002)  chama  de  (des)locamento  do  foco  de  decisão  do 

Poder Executivo e do Legislativo para o Poder Judiciário. Isso leva em conta que 

a  maioria  dos  direitos  previstos  na  Constituição  ainda  não  se  realizou,  sendo 

possível dizer que a dogmática jurídica tem obstaculizado para a concretização 

desses direitos. Desta feita, com avanço democratico seria de se esperar que não 

fosse essencial o uso da desobediência civil contra as violações do Estado como 

nos movimentos de direitos civis, que adotaram tal estratégia nos anos de 1960 e 

1970, nos EUA, ou mesmo na independência da Índia. 

Como  afirma  Bonavides  (2001),  a  globalização  pode  ser  percebida  sob 

dois ângulos. No primeiro, percebe-se a globalização como o ponto de chegada do 

desenvolvimento    acelerado,    que    consolida    o    processo    da    modernidade 
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hegemônica capitalista ou da pós-modernidade. De outra sorte, tão significativo 

como  o  anterior,  é  o  que  concerne  o  referido  fenômeno  como  o  momento  da 

ruptura paradigmática, como diria Delmas-Marty (2003), momento crítico da 

transformação. Os efeitos desses dois aspectos são absolutamente devastadores 

para antigas reflexões sobre os chamados elementos constitutivos do Estado e a 

própria   Teoria   da   Constituição,   uma   vez   que   afastam   clássicos   preceitos 

democráticos sem a preocupação de apresentar elementos substitutivos. O vácuo 

reflexivo  pode  ser  observado  no  silêncio  e  na  apatia  dos  antigos  Estados 

Nacionais  no  que  se  refere  à  sua  desejável  e  não  ocorrida  (re)ação  de  modo 

organizado as pautas estabelecidas pelas grandes economias mundiais (SADER, 

2001). 

 
Estado de exceção, Direitos eResistência 

 
 

Evidentemente,  os  comandos  normativos  estatais  não  devem  produzir 

obediência  cega,  contudo,  a  relevância  que  o  conhecimento  indica  um  critério 

interessante  a  ser  utilizado  como  constrangimento  epistêmico,  em  suma,  a 

autoridade  que  a  doutrina  produz  é  relevante  para  o  processo  decisório  que 

envolve o Direito e, em especial, a doutrina constitucional quando por meio de 

sua  tradição  revela  a  relevância  de  sua  orientação  e  o  modelo  que  o  modelo 

contemporâneo do Estado de Exceção, conforme Agamben (2004) tem revelado 

em toda a experiência constitucional. No curso de tempos estranhos como se está 

vivendo tem-se a necessidade de (re)significar a contribuição da desobediência 

civil para a sociedade democrática. 

 
Todas las obligaciones y deberes morales son prima facie (excepto el deber 
de juicio final), en el sentido de que unos pueden ser superadas por otros bajo 
determinadas    circunstancias,    aunque    se    les    reconozca,    desde    esta 
perspectiva,  su  carácter  de  genuinos  deberes  y  obligaciones  (SEÑA,  1990, 
p.25). 

 
No Brasil, inclusive, na urgência de regulamentar o conceito de crise das 

instituições democráticas que tanto causou prejuízo à cidadania, observa-se que, 

em todas as suas manifestações, o tema foi usado como instrumento para a 

tomada do poder, sendo que deveria servir como objeto de defesa contra 

inimigos. Nasce, assim, a fundamental relevância em construir uma teoria que 

justifique a não regulamentação por lei, de forma a especificar cada ponto sem 
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deixar brechas para interesses que não sejam a defesa da nação, transformando- 

a em fato jurídico especial para situações excepcionais em que seja indispensável 

a suspensão temporária de princípios constitucionais e que do mesmo modo não 

se vincule a irregularidades políticas, tornando-a controlável e admissível sem 

sacrificar o Estado Democrático de Direito. 

Em sentido mais dogmático, no campo do Direito, a investigação promove 

deslocamentos  teóricos  que  visam  melhor  elucidar  a  compreensão  de  alguns 

âmbitos  de  atuação  dos  efeitos  da  tradição  que  envolve  o  Estado  de  Exceção 

(BERCOVICI, 2004, p. 39-40). Assim, seus efeitos para a Constituição fragilizada 

pelo processo social e econômico em curso, sejam elas emanadas na produção ou 

aplicação.   A   posição   escolhida   não   pressupõe   uma   dicotomia   entre   as 

necessidades para os protagonistas do mundo globalizado e da sociedade civil. No 

horizonte presente as saídas golpistas ou autoritárias passaram a ser admitidas 

reduzindo  a  democracia  a  seu  aspecto  formal.  O  passo  subsequente  poderá 

aproveitar-se  dos  institutos  constitucionais  e  legais,  a  fim  de  implementar  um 

Estado de Exceção sob aparência de legalidade (SCHMITT, 2006, p. 13). Talvez 

já estejamos inseridos neste ambiente, tendo em vista o subjetivismo decisionista 

que passou a ser aplicado no âmbito da jurisdição constitucional. 

De  acordo  com  Agamben  (2004),  o  conceito  de  Estado  de  Exceção  é  a 

suspensão  de  toda  a  ordem  jurídica  vigente,  identificando  concretamente  a 

própria existência do Estado com o fim de preservá-lo quando este é ameaçado. 

Em  outras  palavras,  trata-se  da  suspensão  do  Estado  de  Direito  através  do 

Direito. A ideia desse conceito é de que é indispensável suspender a Constituição 

em tempos de crise, ou seja, pode ponderar o Estado de Exceção naqueles casos 

em que a legislação prevê que o indivíduo não pode recorrer à própria legislação 

para abrigar-se (FERRIZ, 1993). 

Ao rememorar o conceito de desobediência civil e sua função de resistência 

o diagnostico sobre o papel dos cidadãos e de funcionários públicos traçado por 

Thoreau (1997, p. 13-14), parece atual: 

 
Uns poucos – como os heróis, os patriotas, os mártires, os reformadores no 
melhor sentido e os homens – servem ao Estado também como sua 
consciência, e assim necessariamente resistem a ele, em sua maioria, e são 
comumente tratados como inimigos. [...] Todos os homens reconhecem o 
direito de revolução, isto é, o direito de recusar lealdade ao governo , e opor- 
lhe resistência, quando sua tirania ou sua ineficiência tornam-se 
insuportáveis. 
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A  democracia  não  inicia  nem  termina  com  vocações  voluntaristas  e 

subjetivistas,   visto   que   se   constitui,   também,   pelo   sistema   de   valores   e 

legitimidade  das  decisões  —  pelo  seu  sistema  de  garantias  —,  que  não  estão 

automaticamente representadas e satisfeitas pelo voto, pois a verdade não pode 

ser   privilégio   de   maiorias   ou   minorias   necessariamente.   Nesse   sentido,   é 

fundamental citar Ferrajoli (1999), tendo em vista posicionar-se no sentido de 

que a legitimação do consenso não é obtida a partir de uma maioria eventual ou 

estável, se esta buscar tornar verdadeiro o que é falso ou falso o que é verdadeiro, 

pois, nem  por essa razão pode legitimar com seu  “consenso” uma condenação 

(in)fundada, porque pronunciada sem provas. 

 
Assim   é   que   nos   regimes   totalitários   contemporâneos   conhecidos,   a 
resistência é o cisma, o sistema politico o dogma. [...] Por fim, do ponto de 
vista constitucional, a opressão torna-se inconcebível porquanto, em virtude 
de sucessivas delações de competência, o poder se funda, afinal, na vontade 
unanime do povo.   Daí porque as constituições das chamadas democracias 
populares, finaliza Burdeau – não fazem sequer uma referencia indireta que 
seja,  ao  denominado  direito  de  resistência  à  opressão  (GARCIA,  1994,  p. 
147). 

 
Como exemplo desse modelo tem-se o processo de instauração do Estado 

de Sítio, que nada mais é que uma suspensão provisória e constitucional de 

diversas de suas liberdades, em que o Estado de Defesa restringe algumas 

liberdades, e, por sua vez, a Intervenção Federal não tem uma natureza jurídica 

capaz de restringir/suspender os direitos e garantias fundamentais. Dentre seus 

objetivos existe uma urgência de autodefesa própria do Estado, com a intenção 

de melhor atender a crise que está ocorrendo, caso não suficiente, tal situação 

pode redundar no Estado de Defesa ou mesmo ser condicional à instauração do 

Estado de Sítio, que visa o motivo de seu pedido ser decretado, tendo seus 

requisitos para a ocorrência como também aqueles requisitos do decreto que o 

instituiu. Por último, as medidas restritivas cabíveis durante o estado de sítio que 

tratam intencionalmente das garantias constitucionais. Ainda há direito na teoria 

do Estado de Sítio, contudo, a linha que separa o direito de sua plena suspensão 

não é evidente e o processo que envolve sua deliberação consiste num refletir 

sobre o qual a hermenêutica filosófica pode e deve agir a fim de evitar seu evoluir 

em direção ao Estado de Exceção, que, historicamente, institui conflitos com a 

prática e a garantia da Justiça. 
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Não é dever de um homem, na verdade, devotar-se à erradicação de qualquer 
injustiça, mesmo a maior delas, pois ele pode perfeitamente estar absorvido 
por outras preocupações. Leis injustas existem: devemos contentar-nos em 
obedecer a elas ou esforçar-nos em corrigi-los, obedecer-lhes ate triunfarmos 
ou   transgredi-las   desde   logo?   Num   governo   como   este,   os   homens 
geralmente pensam que devem esperar até que a maioria seja persuadida a 
alterá-las (THOREAU, 1997, p. 25). 

 
Em última análise, verifica-se que a autoridade recai sobre aquele que, a 

princípio, sabe mais. Nesse sentido, pode-se dizer que ela não tem a ver com a 

questão  da  obediência  por  obediência,  tampouco  com  a  submissão  a  alguém. 

Significa  dizer  que  a  autoridade  se  constitui  pelo  reconhecimento  livre  de  que 

aquele que está à minha frente é preciso, pois sabe mais. A verdadeira essência 

está  num  “ato  da  liberdade  e  da  razão,  que  concede  autoridade  ao  superior, 

basicamente porque possui uma visão mais ampla ou é mais consagrado, isto é, 

porque sabe melhor” (GADAMER, 2002, p.  190). Evidentemente  que isso não 

trata  de  obediência  cega,  contudo,  a  relevância  do  conhecimento  apresentado 

indica um critério interessante a ser utilizado como constrangimento epistêmico. 

Em  suma,  a  autoridade  que  a  doutrina  produz  é  relevante  para  o  processo 

decisório que envolve o Direito e, em especial, a doutrina constitucional quando 

por meio de sua tradição revela a relevância de sua orientação e o modelo que o 

modelo contemporâneo do Estado de Exceção tem revelado em toda a experiência 

constitucional  brasileira  indica  a  necessidade  de  regulamentar  o  conceito  que 

tanto causou prejuízo à cidadania (VALIM, 2017). 

 
 

Considerações Finais 
 
 

O constitucionalismo como afirmação da secularização da cultura como 

processo histórico, que tem como desdobramentos a obrigação de afirmar o 

constitucionalismo como cultura política, expõe restrições à ação estatal frente às 

liberdades consolidadas na Constituição. Seu pensamento liberal assegurador de 

direitos individuais (liberdades públicas), noção de pacto social ou contrato social 

que se assenta em constituição e a legalidade ordem jurídica, decorrente do novo 

processo de limites a um Estado autoritário, merecem ser observados no 

nascedouro de um modelo de Estado que, para se afirmar, reinventa a noção de 

constituição. É relevante analisar a noção conservadora de Constituição que hoje 

é empregada e a carga valorativa e cultural que é representada pala sua concepção 
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ligada densamente ao Estado. Desse modo, o clássico conceito de desobediência 

civil ressurge para recordar das ações legitimas que podem ser produzidas contra 

a própria ação de governos e estruturais estatais que ignoram a sua razão de ser, 

preservar a humanidade e assegura-lhe as melhores condições de prover a vida 

com dignidade. 

A práxis da desobediência civil trazida por Thoreau torna-se debate 

inadiável e intransferível enquanto instrumento a ser utilizado como contenção 

de um Estado Autoritário. A complexidade da sociedade contemporânea e a 

globalização enquanto realidade política-econômica-social e cultural transforma 

o debate sobre direitos individuais e coletivos, bem como, os abusos dos Estados 

Autoritários em processo de (re)desenho geográfico torna urgente a reflexão 

sobre a (re)vitalização da Teoria da Democracia e a defesa do Estado democrático 

de Direito onde a afirmação dos Direitos Humano assumem contorno de tarefa 

inadiável e intransferível na agenda humanista. 

Na emergência de um Estado de Exceção, as velhas lições que traz Thoreau 

e   todos   aqueles   que   sistematizaram   e   mantiveram   atuais   não   apenas   os 

ensinamentos, mas o agir prático de desobediência civil enquanto preservação da 

humanidade, se tornam essenciais nos dias de hoje. Portanto, percebe-se que os 

Direitos de Garantia e Proteção, conforme Canotilho (1998, p. 1338), se referem 

substancialmente ao Estado, e não à sociedade, em que a preservação de direito, 

inclusive, contra o arbítrio do próprio Estado, se torna essencial na garantia das 

liberdades públicas onde os direitos de resistência ou a resistência, inclusive, por 

meio da desobediência civil, deve ser considerada frente ao bem maior, que, nesse 

caso,  é  a  própria  defesa  da  democracia  frente  ao  pensamento  autoritário  e 

totalitário e a evolução de considerações sobre o uso e a ampliação do Estado de 

Exceção. 
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9. SPINOLISMO, OS MOVIMENTOS SOCIAIS E A NOVA 

DEMOCRACIA EM PORTUGAL 
 
 

Viviane Alves Chaves75 

Resumo 
Neste trabalho  analisaremos o período entre  25  de Abril  e 28  de Setembro de 
1974, período em que Portugal experienciou a presidência do General António de 
Spínola, sendo este o primeiro presidente após a longa ditadura que representou 
o Estado Novo, período no qual Portugal foi marcado por uma intensa explosão 
da  ação  dos  movimentos  sociais  até  então  reprimidos  e  que  abrangem  toda  a 
sociedade portuguesa. Analisaremos também como Spínola e as forças spínolistas 
inseridas   no   poder,   se   relacionaram   com   esses   movimentos.   Buscamos 
demonstrar   como   que   apesar   do   esforço   de   Spínola   para   conter   esses 
movimentos,  estes  estiveram  fortemente  ligados  ao  poder,  pressionando  e  em 
determinadas  situações  obrigando  o  governo  a  seguir  caminhos  até  então  não 
pretendidos.    Evidenciando    qual    o    impacto    deste    movimento    popular 
revolucionário,  no  processo  político  em  curso  e  sua  possível  correlação  com  a 
derrota   do   projeto   político   de   Spínola   e   a   sua   consequente   demissão   da 
presidência da república. 
Palavras-chave: Movimentos Sociais, Movimento Popular, Spínola, 25 de Abril. 

 
 

A última revolução Europeia do século XX 
 
 

No dia 25 de Abril de 1974, o mundo assistia ao derrube da mais antiga 

ditadura europeia contemporânea em menos de 24 horas. Foi com esta frase que 

iniciamos uma apresentação sobre o seguinte tema em simpósio universitário, ao 

final da apresentação uma também historiadora e que devido as suas pesquisas 

possuí conhecimento considerável sobre a história de Portugal, levantou algumas 

questões tais como: Nós falamos sobre o 25 de Abril, até comemoramos a data 

como a tão importante Revolução dos Cravos, mas não nos questionamos sobre 

o que vem depois, quem foi o Presidente de Portugal pós 25 de Abril? E mais em 

que   situação   se   encontrava   Portugal   após   a   queda   da   ditadura?   Esses 

questionamentos  não  são  de  fato  surpreendentes  e  reforçam  uma  série  de 

constatações  que  foram  surgindo  ao  longo  da  seguinte  pesquisa.  Uma  delas  é 

 
 
 
 

75 Licenciada em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Mestranda 
no programa de Pós-Graduação em História pela mesma instituição. Bolsista CNPq. E-mail: 
Viviane.chaves@acad.pucrs.br 
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exatamente o fato de existir uma espécie de amnesia autoimposta76  sobre esse 

período,  em  especial  sobre  os  5  meses  em  que  António  de  Spínola  esteve  na 

presidência   de   Portugal77,   reafirmando   a   necessidade   de   cada   vez   mais 

produzirmos trabalhos que tratem desse período e principalmente que explorem 

o  conflito  entre  a  modernidade  trazida  pelos  movimentos  sociais  e  a  visão 

spínolista de democracia. Durante este período temos visões conflitantes sobre a 

forma  como  devia  ser  conduzida  a  redemocratização  de  Portugal.  Segundo 

Kenneth Maxwell, “(...) Esse foi um período extraordinário: inesperado, muito 

mal compreendido, marcante em seus efeitos sobre o cenário internacional(...)”. 

(MAXWELL,2006, P.15). Ainda segundo Maxwell, a Revolução Portuguesa foi: 

(...)impressionante em seu poder psicológico, mas limitado na capacidade de 
reordenar  a  sociedade,  suficientemente  significativo  em  seu  impacto  para 
transformar o contexto do discurso sociopolítico e o contexto institucional 
no qual o poder político é exercido, mas, depois de terminado, difícil de ser 
levado  a  sério  por  muitos  observadores  estrangeiros.  (MAXWELL,  2006, 
p.15) 

 
O processo revolucionário português vem ao longo de décadas ganhando 

inúmeras interpretações e uma multiplicidade de visões. Devido a sua escala e 

complexidade, a memória da revolução, a forma como ela é escrita e essa espécie 

de  amnésia  autoimposta,  são  partes  indissociáveis  da  memória  histórica,  esta 

construção pode envolver tanto a afirmação quanto a negação dependendo do que 

se busca evidenciar ou destacar. Para analisarmos o processo revolucionário em 

que consiste a Revolução dos Cravos, devemos questionar se o 25 de Abril, foi a 

Revolução  dos  Cravos,  ou  melhor,  “O  que  foi  o  25  de  Abril?”  Segundo  o 

historiador César de Oliveira, “Trata-se de um golpe militar que o povo nas ruas 

transformou   em   Revolução”   (OLIVEIRA,   1993,   P.166   apud   REZOLA   in 

GONÇALVES;  PAREDES,  2017,  P.14).  O  25  de  Abril,  não  começou  como  uma 

revolução e sim, como um golpe militar que surgiu de dentro do próprio governo, 

um dos grandes propulsores para o golpe foi dado pelo próprio governo, com o 

Decreto Lei 353-7378, em que alterava o modo de ingresso de militares no quadro 

 

76 Termo utilizado por Kenneth Maxwell, em seu livro: O Império Derrotado: Revolução e 
Democracia em Portugal. Maxwell, utiliza essa expressão para se referir ao obscurantismo que 
ainda rodeia a Revolução Portuguesa. 
77  Período que se estende entre o 25 de Abril e a manifestação da “Maioria Silenciosa” em 28 de 
setembro e a consequente renúncia de Spínola em 30 de setembro de 1974. 
78  O Decreto-lei 353/73, de 13 de julho, que visava solucionar a carência de oficiais subalternos e 
capitães no Quadro Permanente (QP) do Exército. A frequência deste curso permitia aos oficiais 
milicianos integrar o Quadro Especial de Oficiais – quadro paralelo ao Quadro Permanente. 
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permanente,   criando   um   curso   intensivo   de   dois   semestres   para   capitães 

recrutados, ao invés do curso integral. O decreto causou uma inevitável agitação 

entre os oficiais, sentindo-se seriamente lesados e em resposta a essa alteração, 

os   oficiais   cadetes   mobilizam-se   e   constituem   o   Movimento   dos   Capitães 

(MOCAP) (que viria se tornar MFA, Movimento das Forças Armadas), que possuí 

as suas primeiras movimentações na Guiné-Bissau, mas sua constituição oficial 

se  dá  em  Evorá,  Portugal,  em  9  de  Setembro  de  1973.  Segundo  Maria  Inácia 

Rezola, “(...) Essa é uma reação inevitável, num momento em que é evidente a 

recusa  de  Marcelo  Caetano  em  encontrar  uma  Solução  política  para  a  guerra 

colonial e se adensam os sinais de crise que a ditadura portuguesa atravessava” 

(REZOLA, in GONÇALVES; PAREDES, 2017, P.12). 

A crise ultrapassou o setor militar, atingindo a base política do regime. 

Marcelo Caetano79 ensaia várias liberalizações o que desagrada as elites médias 

que compunham o governo, Caetano sob pressão tende a recuar, esse retrocesso, 

acaba transformando o Marcelismo em um Salazarismo sem Salazar, o que 

também desagrada os setores que ansiavam por mudanças. Um ponto importante 

a ser considerado, é a figura de Caetano, o mesmo não possuía as mesmas 

“habilidades políticas” que Salazar, deste modo Caetano encontra dificuldades 

em construir uma imagem de líder forte, tal como a imagem de Salazar, essa 

diferença logo é sentida, e começam a surgir em Portugal inúmeros focos de 

contestação que culminam numa sucessão de greves e mobilizações, 

transformando o Marcelismo em uma autêntica panela de pressão prestes a 

implodir. Apesar da crise80 e da pressão nacional e internacional pela qual 

Portugal passava, o Marcelismo resistia. Ainda assim o calcanhar de Aquiles da 

ditadura era sem dúvida a questão colonial, como já vimos, é nas colônias que 

surgem um dos principais focos de contestação (MOCAP/MFA). Segundo 

Kenneth Maxwell: “(...) Vários dos governadores civis e comandantes militares 

na África eram homens ambiciosos que se tornaram figuras públicas importantes 

 
 
 
 

79  Marcelo  José das Neves Alves Caetano  (1906-1980): Político, jurista,  historiador do direito, 
doutrinador do corporativismo e último Presidente do Conselho do Estado Novo Português após 
a incapacitação física de Salazar, permaneceu na presidência do conselho de (1968-1974). 
80  Em 1970-1971, tem início a maior crise econômica a nível mundial desde a II Guerra Mundial, 
que vai até 1973, só tendo sinais de recuperação a partir de finais de 1975. Portugal não foi exceção 
e  enfrentou  uma  crise  generalizada,  com  um  aumento  galopante  da  taxa  de  desemprego. 
(VARELA, 2015) 
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em Lisboa. O general Spínola, comandante-chefe da Guiné, era um deles, mas o 

menos típico(...)” (MAXWELL, 2008, p.54). 

Em  Maio  de  1968,  António  de  Spínola,  um  importante  e  condecorado 

General  Português,  foi  convocado  pelo  Presidente  do  Conselho,  António  de 

Oliveira Salazar a comparecer a uma entrevista onde lhe é feito o convite para se 

tornar  governador  e  comandante  das  forças  armadas  da  Guiné-Bissau,  nesta 

entrevista, segundo Spínola relata em seu livro “País Sem Rumo”81, este teve a 

oportunidade  de  colocar  Salazar  a  par  de  sua  opinião  sobre  a  questão  do 

Ultramar82, no que Salazar após ouvir em silencio, limitou-se a dizer “É urgente 

que  embarque  para  a  Guiné”  (SPÍNOLA  1978,  P.23).  Durante  seu  governo  na 

Guiné,  Spínola  tentou  equiparar  a  sua  influência  com  a  exercida  pelo  PAIGC 

(Partido  Africano  da  Independência  da  Guiné  e  Cabo-verde),  mediante  ações 

políticas, tais como, os congressos do povo, onde abria espaço para as populações, 

recebendo os líderes locais. Entre suas ações políticas inclui-se o contato que este 

manteve  secretamente  com  o  presidente  do  Senegal  Leopold  Senghor,  que 

sugeriu um possível contato com o líder do PAIGC, Amílcar Cabral, assim Spínola 

acreditava  estar  conquistando  os  meios  para  a  solução  negociada  que  tanto 

almejava, mas esses contatos foram interceptados pelo governo português. Para 

Caetano   era   preferível   perder   a   Guiné   militarmente   do   que   uma   solução 

negociada com guerrilheiros, vendo seus planos se desvanecerem, Spínola deixa 

a Guiné em férias, em agosto de 1973, para não mais retornar. 

O descontentamento com a maneira que o governo central lidava com a 

questão colonial, leva Spínola a escrever e publicar em fevereiro de 1974, o livro 

“Portugal e o Futuro”, um manifesto onde ele defende que a solução para a guerra 

colonial  seria  política  e  não  militar.  O  livro  abalaria  as  bases  da  ditadura, 

disponibilizando uma bandeira política para o recém-formado, Movimento dos 

Capitães defender, promovendo assim a figura de Spínola e tornando pública a 

crise e o fim eminente da ditadura. De fato, a publicação de “Portugal e o Futuro”, 
 

81  (...) perguntei a Salazar se desejava ouvir o que eu efectivamente pensava ou, apenas, o que lhe 
agradaria ouvir. Sem revelar o menor agastamento pela impertinência, incitou-me a que falasse à 
vontade, afirmando estar interessado em conhecer a minha opinião. Tive, então, oportunidade de 
expor o meu pensamento sobre o problema ultramarino. (SPÍNOLA, 1978, p 19-20). 
82  E,  nesta ordem de  ideias,  tudo apontava  para  a  evolução  no  sentido de  um  estatuto que se 
aproximasse do conceito de “Nação Pluriestatal”, mas, para que a soberania de uma tal Nação se 
tornasse incontestável, seria indispensável a plena adesão dos “Estados Membros” e esta adesão 
implicaria  uma  política  global  que  tornasse  esses  novos  “Estados”  verdadeiramente  solidários 
através dos indiscutíveis benefícios que lhes adviriam da Comunidade em que voluntariamente 
se manteriam integrados”. (SPÍNOLA, 1978, p 21) 
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instaurou   um   verdadeiro   caos   no   Marcelismo.   É   neste   contexto   e   em 

consequência do mesmo que em 16 de março de 1974, ocorreu o Golpe das Caldas, 

onde um grupo de oficiais do Regimento de Infantaria das Caldas da Rainha leva 

a cabo uma tentativa de golpe de Estado, que apesar de não ter obtido sucesso, 

serviu para medir as forças do governo e o despreparo das mesmas para reagir 

diante de um golpe, Caetano sabia, os dias do regime estavam contados. Segundo 

o que o mesmo escreveria em suas memória, ao terminar de ler o livro de Spínola 

ele “tinha compreendido que o golpe de Estado militar, cuja marcha pressentia 

há meses, era agora inevitável” (CAETANO, 1974, P.196). 

O fracasso da tentativa de golpe para além de desestimular as forças do 

MFA, o ensinou importantes lições e o fortaleceu ainda mais e um novo golpe foi 

planejado  e  posto  em  prática  as  00h  do  dia  25  de  Abril,  não  encontrando 

praticamente nenhuma resistência, com exceção da polícia política que quando 

foi  cercada  disparou  e  fez  os  únicos  quatro  mortos  do  25  de  Abril.  Caetano 

cercado, concordou  em render-se  desde que o poder fosse entregue a Spínola, 

para  que  assim  o  “poder  não  caísse  na  rua”.  O  golpe  estava  feito  e  a  ditadura 

derrubada. Passaram – se apenas 63 dias da publicação de “Portugal e o Futuro” 

até a queda do Marcelismo, Spínola fez com um livro o que talvez nunca tivesse 

conseguido fazer no campo de batalha, no entanto, a revolução de fato, não foi 

feita por Spínola, mas foi uma revolução que em grande medida foi promovida 

pelas ideias de Spínola.  Mas foi esta a Revolução dos Cravos? 

 
Do golpe à revolução: o despertar da explosão social 

 
 

É sem reservas que podemos afirmar que o 25 de Abril em sua base possuía 

pouquíssimas conotações revolucionarias, o 25 de Abril não começou como uma 

revolução  mas  sim  como  um  golpe  militar  que  surgiu  de  dentro  do  próprio 

governo,  no  entanto,  não  foi  um  golpe  comum,  pois  trouxe  uma  mudança  de 

regime  que  despertou  nos  portugueses  uma  movimentação  social  que  vinha 

sendo  reprimida  a  mais  de  40  anos,  essa  explosão  de  lutas  sociais  muito 

rapidamente destruiu com aquela imagem de que a nação portuguesa era uma 

nação pacifica e apolítica. Essa agitação popular se torna patente já no 25 de Abril, 

onde embora se peça que as pessoas permaneçam em suas casas, uma multidão 

toma conta das ruas, antevendo o que estava por vir. Segundo Raquel Varela: 



150 |Democracia e Desobediência civil 
 

De  imediato,  e  contra  o  apelo  dos  militares  que  dirigiram  o  golpe  –  que 
insistiam  pelo  rádio  para  que  a  população  ficasse  em  casa  –,  milhares  de 
pessoas saíram às ruas, sobretudo em Lisboa e Porto. Foi com elas à porta, a 
gritar “morte ao fascismo”, que no Quartel do Carmo, em Lisboa, o Governo 
foi cercado; as portas das prisões de Caxias e Peniche abriram-se para que 
saíssem  todos  os  presos  políticos;  a  PIDE/DGS,  a  polícia  política,  foi 
desmantelada;  a  sede  do  jornal  do  regime  A  Época  foi  atacada  e  a  censura 
abolida. (VARELA, 2015, p 279). 

 

Ainda assim e ainda hoje, essa amnesia autoimposta acaba por suprimir, o 

fato  de  que  em  grande  medida  esse  processo  de  resgate  e  redescoberta  da 

democracia  foi  feito  pela  mão  de  movimentos  sociais,  segundo  Maria  Inácia 

Rezola  “A  ação  dos  movimentos  sociais  constitui  uma  peça  fundamental    do 

processo revolucionário português”(REZOLA in GONÇALVES; PAREDES, 2007, 

P.19), principalmente nestes primeiros cinco meses, em que os partidos estavam 

reorganizando-se  internamente  após  a  longa  ditadura,  visando  as  próximas 

eleições que segundo o programa do MFA tinha a sua data marcada para o dia 25 

de Abril de 1975, enquanto isso os movimento sociais trazem a público a discussão 

em torno do modelo de sociedade que Portugal deveria seguir agora. De repente 

o povo em Portugal era “outro” e não mais aquele povo da mítica Salazarista, a 

movimentação social até então estagnada explode. Segundo Maria Inácia Rezola: 

 
Apesar de sua brevidade, a fase revolucionária da transição portuguesa foi 
particularmente    intensa,    proporcionando    mudanças    estratégicas    na 
estrutura sócio-econômica. Num país até então caracterizado por um baixo 
nível de mobilização e conflitualidade social, a explosão social afeta todos os 
meios. Desenvolve-se nas ruas, nos bairros, nas fabricas, nos campos, nos 
escritórios,      através      de      manifestações,      greves,      purgas      políticas 
(saneamentos),   ocupações,   criação   de   comissões   de   moradores   e   de 
trabalhadores, etc; Um processo que o envolvimento popular verificado no 
próprio  dia  do  golpe  de  estado  deixara  antever,  mas  cujas  proporções  e 
consequências são completamente inesperadas. (REZOLA in GONÇALVES; 
PAREDES, p.19, 2017). 

 

O agravante da questão reside na capacidade ou incapacidade do novo e 

frágil governo em conduzir, controlar ou reprimir a revolução. Segundo Raquel 

Varela,   é   a   dinâmica   dos   conflitos   sociais   que   determina   as   mudanças 

governamentais  e  institucionais  que  por  sua  vez  atuam  sobre  estes  conflitos 

(VARELA,   2016,   P.1109).   Maria   Inácia   Rezola,   afirma   que   o   processo   de 

descompressão  representado  pelo  fim  da  ditadura,  propiciou  uma  “janela  de 

oportunidades” que não foi desperdiçada pelos movimentos sociais, fazendo com 

que muitos desses movimentos passassem a se constituir como alternativas ao 
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próprio poder do Estado. Conforme a revolução avança, esses movimentos sociais 

desenvolvem-se, diversificam-se e complexificam-se, entre esses movimentos 

surgem as comissões que se constituirão como importantes órgãos que irão atuar 

como uma alternativa ao poder central. 

 
 

Comissões de trabalhadores 
 
 

Segundo Valério Arcary, “As revoluções adiadas são as mais radicais(...)” 

(ARCARY, 2004, P.71), com a Revolução dos Cravos, isso se tornou evidente em 

Portugal,  no  entanto,  o  mais  extraordinário  da  mesma  não  foi  o  colapso  da 

decrepita ditadura de Salazar (embora isso tenha sido espetacular), mas sim o 

surgimento e entrada em cena de milhões de trabalhadores nessa revolução. Até 

hoje nenhum historiador conseguiu reunir em levantamento quantas reuniões de 

trabalhadores ocorreram por todo país só na primeira semana do 25 de Abril, os 

levantamentos que foram feitos levam em consideração os principais jornais, o 

que    pode    provavelmente    deixar    de    fora    inúmeras    regiões    do    país    e 

movimentações em torno de empresas pequenas.83 O mundo empresarial é quase 

que de imediato atingido por ações coletivas e do vazio organizativo imposto ao 

longo de 48 anos de ditadura, surgem as comissões de trabalhadores. 

O  movimento  operário  era  um  dos  poucos  que  possuíam  algum  relevo 

durante  a  ditadura  e  por  isso  conseguiram  se  mobilizar  tão  rapidamente,  esta 

rápida  mobilização  é  reflexo  da  crise  econômica  pela  qual  passava  Portugal. 

Desde o último trimestre de 1973, era crescente a movimentação e luta operária, 

ou seja, embora essa movimentação não fosse necessariamente uma novidade, 

pegou  grande  parte  da  população  portuguesa  de  surpresa,  devido  a  essas 

movimentações  não  serem  trazidos  á  público  durante  a  ditadura,  trazer  isso  a 

esfera pública é algo novo para grande maioria dos portugueses. Essas comissões 

de trabalhadores eram em grande medida autônomas, nesse primeiro momento, 

os  sindicatos  não  tiveram  grande  influência  na  constituição  e  fortalecimento 

dessas comissões, porque ou haviam sido desmobilizados e desmembrados pelo 

regime ou haviam sido integrados nos quadros do mesmo, levando assim tempo 

para se reorganizar, ainda assim pouca ou nenhuma credibilidade possuíam com 

 

83 Sobre esses levantamentos torna-se imprescindível salientarmos a importância do trabalho 
realizado por Raquel Varela, juntamente com Alejandro Lora e Joana Alcântara. 
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os operários, poucos eram os sindicatos que conseguiram manter a sua estrutura 

durante a ditadura. Apesar de autônomas esse tipo de organização operaria 

espalhou-se por todo país, e por ser um movimento fragmentado mostrou-se de 

difícil contenção. 

Embora esses conflitos laborais se estendam por todo território português, 

a  maior  incidência  se  dá  no  Porto,  Setúbal  e  principalmente  em  Lisboa84, 

atingindo praticamente todos os setores, desde o setor têxtil até os setores como 

construção e obras públicas. Duran Munoz,85 registrou 300 conflitos de empresas 

e fábricas apenas entre maio e junho de 1974, no entanto, o maior número de 

conflitos  ocorrem  em  empresas  com  menos  de  250  trabalhadores.    Já  nos 

primeiros  15  dias  de  maio,  ocorrem  greves,  paralisações,  ocupações  de  uma 

quantidade incalculável de empresas e em alguns casos sequestros de gestores. 

Segundo Raquel Varela: 

 
O  que  mais  impressiona  do  ponto  de  vista  dos  movimentos  sociais  na 
revolução portuguesa não é, porém, o seu número, relevante claro, mas a sua 
dinâmica.  As  greves  que  se  registam  são  maioritariamente  “selvagens”, 
decididas  em  assembleias  democráticas  de  trabalhadores  e  dirigidas,  na 
maior parte dos casos, pelas comissões de trabalhadores. São convocadas à 
margem do Partido Comunista e do Partido Socialista – ambos faziam parte 
do governo – e dos sindicatos, que estavam agora a formar-se na maioria dos 
casos. (...) (VARELA, 2016, p. 124). 

 
Na  segunda  quinzena  de  maio,  forma-se  o  I  Governo  Provisório  (16  de 

maio),  um  governo  com  a  participação  de  comunistas,  socialistas  e  liberais. 

Diante da radicalização dos conflitos o Partido Comunista Português (PCP), pedia 

calma  as  comissões,  segundo  o  mesmo,  a  revolução  seria  feita  de  dentro  do 

governo, pedia que a classe trabalhadora apoiasse esse governo, pedido que em 

nada  acalmou  os  conflitos  sociais.  O  Partido  Socialista  (PS),  tentava  em  certa 

medida  apoiar  e  se  apoiar  nessas  manifestações,  mas  de  maneira  geral  as 

comissões  eram  independentes  o  que  tornava  difícil  qualquer  tipo  de  acordo, 

pressão  e  até  mesmo  repressão  por  parte  do  governo.  O  governo  de  Spínola 

manifesta-se,  alegando  não  ser  contra  a  revolução  em  Portugal,  a  grande 

revolução, segundo o mesmo, já estava feita, mas que o caos não podia continuar. 

 
 

84 Isso se dá em função da grande massa de jovens camponeses recém qualificados e que deixam 
o campo em direção a cidade (a partir da década de 60) e se concentram na cintura industrial de 
Lisboa. 
85 MUÑOZ, Rafael Duran, Contención y Transgressión. Madrid, CEPC, 2000, p.142, apud 
VARELA, Raquel. Os Movimentos Sociais na Revolução Portuguesa, 2016, p.122. 
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O governo buscou fazer acordos, mas exatamente pelos movimentos serem 

autônomos, o governo não alcançou grandes resultados. 

As  comissões  de  trabalhadores  pressionavam  o  governo  em  prol  de 

reinvindicações diversas, tais como, aumento do salário mínimo, participação nos 

lucros  das  empresas,  participação  na  administração  das  empresas,  13°  e  na 

maioria dos casos exigiam saneamentos, em inúmeros casos, esses saneamentos 

foram colocados em prática pelos próprios operários. Saneamento segundo Varela, 

“não remete a uma purga, mas para um bem: higiene, saúde, limpeza”. (VARELA, 2016, 

p.1114), sendo um eufemismo para expulsão dos gestores e membros da empresa 

que haviam sido afetos ou haviam de algum modo colaborado com a ditadura, os 

famosos “bufos”. Essa era uma das grandes reclamações dos sindicalistas do PCP, 

por segundo eles, os grevistas desconsiderarem os meios tradicionais de luta, não 

tentarem  negociar  e  moverem  ações  sem  possuir  um  caderno  reivindicativo 

estruturado  e  por  partirem  para  ação  direta  e  instituírem  a  cogestão.  Nesse 

processo   os   trabalhadores   não   levam   em   conta   que   muitas   vezes   não   se 

encontravam   preparados   para   tal,   levando   muitas   empresas   a   situações 

financeiras complicadas. Esses saneamentos atingem tanto pequenas empresas 

como   aquelas   que   constituem   a   coluna   vertebral   do   movimento   operário, 

indústria naval, transportes aéreos, comunicações etc... Segundo Arcary: 

 
Os operários da Lisnave deram o exemplo – foram a “Putilov” da revolução 
portuguesa – organizando piquetes para ocupar o seu sindicato. Na Amadora 
– a “Vyborg” ou o “ABC” de Lisboa, uma das grandes concentrações operárias 
-, a Sorefame, uma das maiores indústrias metalúrgicas do país entrou em 
greve, assim como a Toyota, a Firestone, a Renault, a Carris (motoristas de 
ônibus), a TAP e a CP (ferroviários), mas também pelo interior, como entre 
os têxteis da Covilhã, ou nas minas da Panasqueira (...) ( ARCARY, 2004, 
p.78-79). 

 
Esse  conjunto  de  greves  (contrariando  a  orientação  dos  sindicatos), 

fizeram com que em determinados momentos Portugal ficasse ao mesmo tempo, 

sem correios, transportes, gás e até eletricidade, dentre outros serviços essenciais 

tornando Portugal, segundo Spínola, “ingovernável”. Essa pressão fez com que o 

governo  cedesse  aprovando  no  dia  24  de  maio,  um  salário  mínimo  de  3300 

escudos, no entanto, o valor era muito aquém do exigido pelos trabalhadores que 

reivindicavam um salário mínimo de 4000 escudos, alguns cogitavam um salário 

mínimo de até mesmo 6000 escudos, o valor aprovado ao invés de amenizar as 

movimentações, radicalizou ainda mais o surto de greves e ocupações de fábricas 
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e empresas. A contra resposta do governo veio com tudo em agosto, com a Lei da 

Greve86, que proibia um dos principais tipos de greve que havia surgido nesse 

período, que é a Greve de Solidariedade. A lei não foi respeitada e ocorreram 

marchas (convocadas por operários da Lisnave87) pedindo a sua revogação, por 

ser considerada antioperária. O Estado tentava intervencionar de alguma forma 

nessas ocupações e greves, normalmente isso se dava mediante intermédio do 

ministério do trabalho, embora estas permanecessem autogeridas. 

Como  resposta  a  esse  processo  o  governo  de  Spínola  fez  uso  de  outros 

meios além da legislação, a greve da TAP (Transportes Aéreos Portugueses), por 

exemplo,  por  ser  num  setor  chave  da  economia,  acaba  sendo  reprimida  com 

armas e com a militarização dos trabalhadores. No dia 26 de agosto, o exército 

reprime  a  greve  da  TAP  e  no  dia  28,  os  trabalhadores  são  enquadrados  no 

Regulamento de Disciplina Militar. Dia 22 de Agosto, os trabalhadores do Jornal 

do Comércio entram em greve e ocupam as instalações da empresa e o governo 

novamente responde com armas, o que gera uma série de greves de solidariedade, 

é nesse momento que o governo responde e torna ilegal as manifestações. Essa 

era uma situação conflitante se recordarmos que faziam parte integrante deste 

governo  o  PCP  e  o  PS.  Essa  agudização  dos  conflitos  faz  com  que  essa  tensão 

social não seja sentida apenas entre trabalhadores e governo, mas também entre 

as  forças  armadas,  onde  o  impacto  da  revolução  começa  a  abalar  as  bases  do 

mesmo, exemplo disso, é o dia 12 de Setembro, em que os fuzileiros do COPCON 

(Comando  Operacional  do  Continente)  se  recusam  a  reprimir  a  manifestação 

convocada pela Lisnave, o que acaba virando uma longa marcha de 6horas que 

percorreu as principais avenidas de Lisboa e com escolta militar. 

 
Comissões de moradores 

 
 

A revolução Portuguesa conforme devidamente salientado no tópico 
 

 
86  A lei previa que: 1) os contratos colectivos não podiam ser renegociadas antes do fim do prazo, 
o  que  significava,  num  quadro  de  inflação  de  dois  dígitos,  que  os  salários  eram  rapidamente 
comidos por esta, criando condições para acelerar a extracção da mais valia; 2) Proibia a greve às 
forças militares e militarizadas, aos bombeiros, ás forças policiais e aos magistrados judiciais; 3) 
Proibia a “cessação isolada de trabalho por parte do pessoal colocado em sectores estratégicos da 
empresa,  com  o  fim  de  desorganizar  o  processo  produtivo”  e  proíbe  a  ocupação  dos  locais  de 
trabalho  durante  a  greve;  4)  No  seu  artigo  6°  proíbe  a  greve  política  e  de  solidariedade;  5) 
Assegurava a entidade patronal o direito de lock-out. (VARELA, 2016, p129). 
87 Lisnave (Estaleiros Navais de Lisboa), são uma empresa de construção e reparação naval. 
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anterior,  foi  fortemente  marcada  pela  intensa  atuação  operária,  através  das 

comissões  de  trabalhadores,  no  entanto,  a  efervescência  revolucionária  se  fez 

presente  em  outros  setores  da  sociedade  portuguesa.  Segundo  Maria  Inácia 

Rezola   “Uma   das   manifestações   mais   características   do   movimento   social 

português   durante   a  Revolução   foi   o   processo   de   ocupação   de   casas   e   a 

constituição de comissões de moradores.” (REZOLA in GONÇALVES; PAREDES, 

2007, P.21). Essas comissões nascem quase que de imediato ao 25 de Abril, eram 

“órgãos  de  decisão  local”  atuavam  como  um  poder  paralelo  face  as  câmaras 

municipais em recomposição. Essas comissões atuam essencialmente nas zonas 

urbanas, surgem da necessidade de garantir inicialmente casas dignas aos setores 

mais pauperizados. Esses setores são reflexo da intensa movimentação ocorrida 

na década de 60, de pessoas deixando o campo rumo as cidades  em crescente 

processo de industrialização, em busca de melhores oportunidades, gerando um 

aumento  da  população  ativa  nas  cidades,  que  sem  condições  de  comporta-las 

dignamente,  dão  origem  aos  bairros  pobres  de  trabalhadores,  os  chamados 

bairros de barracas ou abarracados. 

Essas comissões funcionavam com base em assembleias que decidiam o 

caderno  reivindicativo  e  como  ocorreriam  as  ocupações,  foram  os  primeiros 

organismos a conseguirem se organizar entre si, antes mesmo das comissões de 

trabalhadores.  Enquanto  isso  as  câmaras  municipais  eram  preenchidas  pelos 

quadros  dos  partidos  (PS  e  PCP),  deixando  de  ter  praticamente  qualquer 

influência na gestão das localidades, devido essa função ter sido assumida pelas 

comissões  que  se  diziam  apartidárias  (embora  tivessem  nelas  membros  de 

partidos  de  extrema  esquerda,  o  que  não  incluí  o  PS  e  o  PCP,  mas  sim,  o 

MDP/CDE88,  que  visavam  não  apenas  apoiar  mas  controlar  e  monopolizar  o 

movimento), atuando com articulação quase direta com o poder central e  MFA. 

Segundo  Varela,  a  primeira  ocupação,  ocorre  no  dia  28  de  abril,  onde  os 

moradores do bairro da Boa Vista, em Lisboa, ocupam casas vagas e recusam-se 

a sair, nem mesmo a intimidação policial e militar consegue convencê-los a sair.89 

Segundo Francisco Bairrão Ruivo: 

 
 
 

88  Movimento Democrático Português/Comissão Democrática Eleitoral, antes do 25 de Abril foi 
uma  das  mais  importantes  organizações  da  oposição  democrática  ao  regime  do  Estado  Novo 
Português, após o golpe buscou manter a sua posição. 
89  VARELA, Raquel. Movimentos Sociais na Revolução Portuguesa, 2016, p.123. 
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(...)  Era  o  primeiro  sinal  de  que  as  massas  populares  envolver-se-iam 
activamente  no  processo  de  mudança  que  estava  prestes  a  acontecer  e  da 
importância que as lutas urbanas viriam a ter. Neste bairro de barracas nos 
arredores de Lisboa centenas de pessoas obtiveram, finalmente, casa, através 
das  ocupações,  porque  esperavam  há  mais  de  quinze  anos.  Viviam  em 
barracas  de  madeira  e  telha,  sendo  a  maioria  das  famílias  compostas  por 
mais de 10 pessoas. Assim, a ocupação de casas desabitadas, devolutas ou 
ligadas a regimes de atribuição contestados, tornou-se um acontecimento do 
quotidiano português (RUIVO, 2013, p 255). 

 
Ainda Segundo Ruivo: 

 
A 30 de Abril, no Porto, um grupo de moradores do bairro camarário São 
João   de   Deus   reuniu-se   em   assembleia,   redigiu   o   primeiro   caderno 
reivindicativo e elegeu a primeira comissão de moradores. No dia seguinte, 
marcou presença nas manifestações do 1° de Maio e entregou, dias depois 
após  um plenário  na  Escola  de  Belas-Artes,  no Quartel-General  do  Norte, 
aquele que foi o primeiro documento reivindicativo de uma comissão ad-hoc 
de um bairro camarário, onde se pedia a demissão do presidente da Câmara 
Municipal do Porto que acabaria por ser demitido a 13 de Maio. O movimento 
reivindicativo  e  a  luta  por  melhor  habitação  alastram-se  a  outros  bairros 
portugueses: Bairro de Previdência da Pasteleira, Bairros camarários de S. 
Vicente de Paulo, de S. Roque ou ‘ilha do Acácio (RUIVO, 2013, p. 255-256). 

 
Essas ocupações iniciam no Porto, onde haviam casas desocupadas 

aguardando a liberação da câmara municipal para a distribuição, ou seja, haviam 

prédios inacabados ou apenas desocupados (alguns privados, mas a grande 

maioria era do próprio governo), essas moradias seriam destinadas a população 

mediante distribuição através das câmaras municipais, no entanto, essa 

distribuição não contemplava a população mais pobre (esse processo também 

envolvia um esquema de subornos dentro do antigo regime). Segundo Raquel 

Varela: 

(...) Aparentemente o primeiro movimento de ocupação dá-se no Porto, onde 
as casas estavam desocupadas apesar dos sucessivos pedidos as câmaras que 
faziam depender a distribuição de casas, até o 25 de Abril, da fidelidade ao 
regime e de subornos. O movimento estende-se, em Lisboa, aos bairros de 
Chelas, Relógio, Casalinho, Curraleira, Caxias, nos subúrbios de Oeiras, entre 
muitos  outros  locais.   E  também  a  Setúbal  e   outros  bairros  do   Porto 
(VARELA, 2016, p.1116). 

 

Esse movimento espalha-se em diversos bairros de Lisboa, Porto e Setúbal 

e o que essas comissões faziam frente a desarticulação das câmaras municipais 

era orientar e conduzir as populações mais pobres a ocuparem esses prédios, 

passando por cima do sistema até então vigente. Além de reivindicarem o direito 

de habitar um espaço condigno, fazia parte do caderno reivindicativo, direitos das 

populações mais pobres que embora possuíssem moradia, não possuíam 
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condições e direitos básicos. Muitos desses bairros de setores operários ou 

médios, possuíam infraestruturas deficientes tais como, saneamento básico, luz, 

gás, muitos sequer possuíam água encanada ou transporte coletivo, quanto mais 

estradas asfaltadas. As comissões também exigem que seja disponibilizado a 

essas populações, serviços básicos como farmácias, creches e escolas, sem que 

para isso as populações tenham que ser removidas desses locais ou bairros. 

Os movimentos de ocupação, organizados pelas comissões de moradores 

ocorreram por todo país e se regeram através de 3 princípios básicos: autonomia, 

unidade e apartidarismo o que torna difícil a sua contenção. O governo diante das 

ocupações reage, “apoia” o que está feito mediante decreto no dia 11 de maio, onde 

dá   o   seu   aval   as   casas   ocupadas,   como   se   efetivamente   estivessem   sido 

legitimamente  atribuídas,  mas  diante  da  gravidade  da  situação,  ameaça  as 

ocupações via imprensa dizendo que “Não serão admitidas pela Junta de Salvação 

Nacional  mais  ocupações  abusivas  de  casas”90.  Mas  a  população  desobedece. 

Embora  o  governo  tente  organizar  o  processo,  mediante  técnicos  ligados  a 

habitação, acaba cedendo diante dessa situação que para além de ser algo ilegal, 

violava  também  propriedades  privadas.  As  comissões  de  moradores  contavam 

com  o  apoio  de  comissões  de  trabalhadores  das  companhias  de  água,  gás  e 

eletricidade  que facilitavam as respectivas ligações  destes serviços.  Coadunava 

também  com  a  ação  e  pensamento  da  esquerda  radical,  permitindo  uma  ação 

orientada  para  a  esfera  cultural,  através  da  organização  de  festas,  projetos 

cinematográficos,    campeonatos    esportivos    e    musicais.    As    comissões    de 

moradores  encontram  um  bloco  de  poder  político-militar  mais  receptivo  e 

sensível as suas aspirações e ações, ou seja, as comissões de moradores passam a 

contar  com  o  apoio  do  próprio  MFA  que  passa  a  se  recusar  a  reprimir  as 

ocupações.  Em  um  diálogo  entre  um  ocupante  e  um  militar  surgiria  a  celebre 

frase que estamparia as páginas do Diário de Lisboa em 5 de julho de 1974, “O 

militar respondeu: ‘não peça ocupe’”91. É nesse quadro político crescentemente 

favorável à ação popular que percebe se, a progressiva fragilidade e o isolamento 

de Spínola ao longo desses cinco meses de governo. 

 
 
 
 

90  Diário Popular, 11 de maio de 1974, apud, VARELA, 2016, p.116. 
91  Diário  de  Lisboa,  5  de  julho  de  1974,  p.12.  Diálogo  entre  um  ocupante  e  um  militar,  apud, 
RUIVO, 2013 p.252. 
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Reforma agrária 

 
 

Após  o  25  de  Abril,  verifica-se  uma  atividade  frenética  nos  campos,  as 

greves e invasões se dão em grande medida perante a ausência de investimentos 

na agricultura, ainda assim constituem-se em grande medida um reflexo das lutas 

reivindicativas   que   se   desenvolvem   no   espaço   urbano.   Em   função   das 

mobilizações  no  campo  serem  mais  lentas  que  a  verificada  no  espaço  urbano, 

possibilita  que  os  partidos  consigam  exercer  alguma  influência  sobre  essas 

movimentações.  As  primeiras  ocupações  ocorreram  na  região  alentejana,  em 

finais  de  1974,  sendo  assim,  a  questão  agrária  não  chega  a  gerar  um  conflito 

preocupante durante os cinco meses de governo Spínolista, vindo a agravar-se no 

início do ano seguinte. 

 
O movimento estudantil 

 
 

A sensação latente pós 25 de Abril, era a de que toda a antiga ordem parecia 

desabar, sendo assim, como nos demais setores a revolução também teve o seu 

reflexo no mundo estudantil, embora aqui a mobilização tenha sido em menor 

escala, não foi menos importante, o ministério da educação foi palco da maioria 

dos  saneamentos  espontâneos,  todos  os  reitores  universitários  e  diretores  de 

faculdades são afastados pela JSN92. Logo após a queda do regime reabrem-se 

centros   estudantis,   encerrados   pelo   Marcelismo   e   precedem-se   inúmeros 

plenários    que    pressionam    fortemente    os    saneamentos    de    professores 

universitários adeptos ao antigo regime. Ainda assim o movimento estudantil não 

representou uma explosão social e reivindicativa tal como nos demais setores da 

sociedade portuguesa, um dos fatores que influenciaram na ação estudantil, foi o 

grande êxito de jovens que Portugal passava desde a década de 60, quando teve 

início a guerra colonial, muitos jovens que possuíam condições de sair do país, o 

fizeram, com intuito de escapar do serviço militar obrigatório que era de quatro 

anos,  destes  quatro  anos,  dois  deveriam  ser  prestados  nas  colônias  e  dois  na 

metrópole,  no  entanto,  muitos  jovens  já  estavam  a  mais  de  quatro  anos  nas 

 
92  A JSN, Junta de Salvação Nacional (25 de abril - 16 de maio de 1974), foi um grupo designado 
para sustentar o governo português até que fosse constituído o Primeiro Governo Provisório 
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colônias e não haviam sido dispensados e os jovens universitários que 

permaneciam na metrópole se sentiam de alguma forma enquadrados no regime. 

É importante salientar que esses jovens nunca haviam vivido numa democracia, 

a política que eles conheciam era aquela da ditadura salazarista. Ao longo das 

pesquisas, não encontramos trabalhos que foquem exclusivamente na questão 

estudantil durante a revolução portuguesa, sendo este um campo que ainda tem 

muito o que ser explorado pela historiografia. 

 
Os impactos da revolução 

 
 

O  período  entre  25  de  abril  e  28/30  de  setembro,  que  corresponde  ao 

período em que Spínola foi presidente de Portugal, é marcado por essa intensa e 

inesperada dinâmica popular que acaba em grande medida sendo apoiada pelo 

MFA, que foi quem de fato derrubou a ditadura, colocando o “poder” nas mãos 

de  Spínola.  Essas  movimentações  acabam  tendo  influência  direta  no  governo 

spínolista,  impedindo  que  projetos  políticos  de  Spínola  fossem  colocados  em 

prática. Essas movimentações empurraram os rumos políticos da revolução em 

definitivo para a esquerda, trazendo a necessidade das instituições e partidos se 

enquadrarem   nesse   novo   sistema,   todos   tentavam   de   alguma   forma   tirar 

vantagens do processo revolucionário (o que Spínola chamava de oportunismo 

cínico). Dentro desse cenário os partidos políticos de centro se aproximaram da 

esquerda e os partidos de direita migraram para o centro. Segundo Ruivo: 

 
(...) Ao não ser contida pelo Estado e pelas instituições a que este recorre, o 
movimento popular tem um papel decisivo na passagem para uma revolução, 
na esquerdização e radicalização do processo político e na derrota do projecto 
spínolista. (RUIVO, 2103, p.201). 

 

A revolução portuguesa nos mostra que nenhuma revolução é igual a outra, 

segundo Valério Arcary, cada revolução tem o seu próprio vocabulário, e o que 

percebemos  na  Revolução  dos  Cravos,  é  um  evidente  travestismo  político,  as 

palavras,  os  planos  de  partido  e  governo,  não  coincidiam  com  a  ação  política. 

Nesse contexto é importante salientarmos que antes de qualquer coisa Spínola 

era   um   general,   e   a   visão   de   democracia   dele   ainda   possuía   traços   do 

autoritarismo  e  do  conservadorismo  salazarista.  Spínola  tinha  apenas  16  anos 

quando   a   ditadura   começou   e   aproximadamente   22   anos   quando   Salazar 
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ascendeu ao poder então toda a construção política e militar de Spínola se deu 

dentro do regime. Sendo assim Spínola via as movimentações sociais como 

anarquia, as movimentações para ele não representavam o espirito português, 

segundo ele era uma minoria revoltosa, perante uma maioria silenciosa. Essa 

visão de Spínola fica patente em seu livro “Ao Serviço de Portugal”, obra que 

contém os discursos e opiniões de Spínola sobre o período em que foi presidente 

de Portugal. Segundo Spínola: 

 
Mas passado o primeiro mês de eufórico entusiasmo, é tempo de todos os 
Portugueses  reflectirem  que  uma  sociedade  livre  e  democrática  não  é 
possível sem disciplina cívica e respeito mútuo. Para que a bandeira da Pátria 
seja efetivamente o símbolo da liberdade do seu povo, cada cidadão tem de 
respeitar a liberdade dos seus concidadãos, pois só num clima de recíproco 
respeito, na disciplina e na ordem poderemos consolidar a liberdade que as 
Forças Armadas nos ofereceram (SPÍNOLA, 1976, p.54). 

 

Ainda segundo Spínola: 

 
Eis a primeira grande opção que o Povo Português tem de fazer: a liberdade 
democrática ou o anarquismo, aquele anarquismo que em todos os tempos 
foi o  cancro demolidor das sociedades democráticas (...) E desejo reforçar 
este apelo à consciência do Povo Português com a garantia de que as Forças 
Armadas  não  deixarão  trair  a  pureza  dos  princípios  democráticos  que 
inspiraram o Movimento do 25 de Abril; e se alguma vez forem obrigadas a 
responder  à  violência  com  a  força  fá-lo-ão  sem  hesitações,  agora  com  a 
reforçada  e  legitimada  autoridade  de  quem  age  em  defesa  da  autêntica 
liberdade do Povo Português.(SPÍNOLA, 1978, p.54 – 55). 

 

Para António de Spínola o 25  de Abril, foi  uma “revolução traída”, essa 

traição,   teria   encaminhado   o   país   a   ruína.   Esse   posicionamento   não   é 

surpreendente se analisarmos a trajetória político-militar de Spínola, mas o que 

explicaria  o  posicionamento  do  PCP  ao  tentar  reprimir  as  movimentações 

sociais?  Por  mais  controversa  que  seja  a  fala  de  Spínola,  ele  está  correto  ao 

afirmar que a grande convulsão popular a que passava Portugal não agradava ao 

PCP.   Essa   grande   transformação   política   e   social   trazida   pela   mão   dos 

movimentos sociais é sem dúvida o maior impacto da revolução, impacto que se 

fez sentir na presidência de Spínola levando ao seu eminente fracasso político, 

segundo Ruivo: 

 
Constata-se que a derradeira arrancada de Spínola pelo poder no ano de 1974 
corresponde socialmente a um momento de reagudização das lutas sociais. 
Após a explosão de Maio e Junho, o final de Agosto e Setembro conhecem 
novo  pico  reivindicativo,  o  que  nos  permite,  mais  uma  vez,  detectar  uma 
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correspondência entre a dinâmica popular de luta e mobilização e o fracasso 
do spinolismo. (RUIVO, 2013, p 251). 

 
Ainda Segundo Ruivo: 

 
Chegados a Setembro este movimento revolucionário deixava diariamente a 
sua marca. Juntamente com partidos e militares, ainda que num processo de 
aproximação instável, com nuances e contradições, fazia uma revolução o, 
forjava uma dinâmica que, dia a dia, fragilizava na rua o projeto político de 
Spínola. (RUIVO, 2013, p 201). 

 
Para Spínola esse processo, materializava-se no que ele considerava o caos, 

a marxização do país, um clima anárquico, levando Portugal a uma grave crise 

social e econômica, algo criminoso segundo o mesmo. Essa visão de Spínola se dá 

em   função   da   instabilidade   causada   pelo   processo   revolucionário.   Essa 

fragilidade eminente leva Spínola a apelar a uma manifestação pública de apoio 

a si próprio e ao seu governo, o que foi chamado por ele de a “maioria silenciosa”, 

segundo  Spínola  essa  “maioria  silenciosa”  representava  a  grande  massa  dos 

Portugueses, que haviam atendido ao seu alerta contra o novo totalitarismo que 

ameaçava e avassalava o país. No entanto, diferente do que Spínola pensava, estes 

que saíram em sua defesa, não representavam a maioria, sendo assim no dia 28 

de  setembro  de  1974,  ocorre  a  manifestação  da  “maioria  silenciosa”,  que  é 

rapidamente  reprimida  pelo  MFA,  levando  Spínola  diante  da  falta  de  apoio  e 

demissão eminente, a renunciar ao cargo de presidente da república no dia 30 de 

setembro. 

 
Considerações finais 

 
 

O 25 de Abril e a sua consequente revolução colocou por terra a ideia de 

que  a  nação  portuguesa  estava  pouco  interessada  em  fazer  política,  foi  um 

fenômeno cultural, psicológico, mas sobretudo político, um momento de rápido 

e  gigantesco  sobressalto  ideológico,  uma  experiência  democrática  coletiva,  um 

momento de mobilização social em que as massas de diferentes setores fizeram 

política, impondo a democratização do país. Ainda assim o 25 de Abril em si não 

foi a Revolução, foi um golpe militar que derrubou a ditadura de dentro para fora 

e   abriu   as   portas   ao   processo   que   culminaria   na   Revolução   dos   Cravos, 

recolocando  questões  esquecidas  e  suprimidas  pela  ditadura,  novamente  na 

discussão pública, invadindo reitorias, empresas, fábricas e até mesmo estatais. 



162 |Democracia e Desobediência civil 
 

Esse  resgate  da  democracia  posto  em  prática  pelos  movimentos  sociais  se 

mostrou único, inédito e inesperado, colocando a prova a ambígua relação que o 

então  presidente  possuía  com  a  democracia.  Spínola  visava  controlar  esse 

processo e usou a Revolução Portuguesa e suas inevitáveis consequências como 

justificativa para sua estratégia de contenção das liberdades e para o reforço dos 

poderes presidenciais, para assim defender “os princípios contidos no programa 

do MFA” e que deveriam orientar a redemocratização do país. Segundo a ótica 

spínolista muscular os poderes presidenciais  seria a única forma de garantir a 

legitimidade do “verdadeiro espírito do 25 de Abril”, o cerne da questão é que 

mesmo entre os que viveram os fatos, existia essa disputa, ou seja, há vários “25 

de Abris”, o 25 de Abril do MFA e do seu programa, o 25 de Abril de Spínola e da 

ala que o apoiava e o 25 de Abril da luta popular. Para a ala spinolista o “25 de 

Abril”, na sua “pureza original”, contida no “verdadeiro espirito” do programa do 

MFA  nunca  se  cumpriu,  já  para  a  esquerda  (aqui  não  incluí  o  PCP  e  o  PS),  a 

essência do 25 de Abril, é a revolução, é o poder que caiu na rua demonstrando a 

força do poder popular. 

Embora não possamos responder de forma simples e definitiva sobre o que 

foi  o  25  de  Abril,  há  uma  coisa  que  se  torna  evidente,  diferente  do  que  foi 

defendido pela ala spínolista, não foi a democracia que impediu a evolução de 

Portugal,  a  crise  que  o  país  enfrentou  possuí  raízes  mais  profundas,  ligadas 

diretamente a herança da política salazarista e mesmo o caos eminente fez parte 

integrante   de   um   processo   complexo   de   reestruturação   das   instituições 

democráticas que se estenderia até o ano de 1976. A amnesia autoimposta sobre 

esse período reflete a dificuldade de lidar não apenas com as marcas deixadas 

pela ditadura em Portugal, mas sobretudo, com a dificuldade de aceitação de boa 

parte  dos  portugueses,  com  o  que  representou  a  revolução  portuguesa  e  a 

adequação que estes precisariam sofrer após a ruptura brusca do status quo então 

vigente.   A   revolução   política   muito   rapidamente   se   transformou   em   uma 

revolução   social,   milhões   de   trabalhadores   foram   as   ruas   em   Portugal,   e 

conseguiram através de suas organizações (majoritariamente autônomas) o fim 

da  guerra  colonial,  o  retorno  e  legalização  dos  partidos  políticos,  aumentos 

salariais e demais direitos trabalhistas, buscaram pôr em prática em Portugal um 

verdadeiro  Estado  de  bem-estar  social,  que  até  então  o  país  não  conhecia.  A 
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reforma portuguesa atingiu tantos setores, que alguns dos homens mais ricos do 

país fugiram de Portugal, com medo da ruptura eminente. 

O período em que António de Spínola esteve na presidência de Portugal, 

foi marcado por essa dinâmica e explosão social, que interferiu diretamente no 

plano político de Spínola, tanto nas colônias, com a recusa do MFA em continuar 

a guerra e na metrópole com a recusa do mesmo em reprimir as movimentações 

sociais e auxiliar Spínola em sua tentativa de fortalecer novamente o poder 

central. As lutas sociais, são decisivas na definição do processo político, 

escapando das mãos da ala spínolista, o poder assim como, Caetano temia “caiu 

na rua”, empurrando em definitivo os rumos da redemocratização portuguesa, 

para a esquerda, culminando no fracasso do projeto político de Spínola (inclusive 

aquele exposto em seu livro), resultando em sua inevitável renúncia. A renúncia 

de Spínola é reflexo da incapacidade do Estado em conter estes movimentos, que 

o ultrapassam e não esperam as determinações estatais, colocando em causa o 

poder estatal, ao impor reivindicações, direitos, conquistas e liberdades antes de 

sua oficialização pelo governo, dando início a uma mudança estrutural da 

sociedade portuguesa. Foi ao longo desses intensos cinco meses de governo 

spínolista que verifica-se essa radicalização dos movimentos sociais que buscam 

acima de tudo demarcar um rompimento definitivo com o passado ditatorial, 

impondo uma abertura às democracias e redefinindo o que começou como um 

golpe militar em uma revolução democrática, ou como muitos consideram, foi 

dado início a verdadeira revolução dentro da Revolução dos Cravos. 
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10. A DESOBEDIÊNCIA CIVIL COMO GARANTIA DO ESTADO 

DEMOCRÁTICO DE DIREITO 
 

 
Ricardo Luis Reiter93 

 

Resumo 
O presente artigo aborda o tema da desobediência civil a partir dos escritos de 
teóricos políticos contemporâneos, tendo como principal referência bibliográfica 
os escritos de Jürgen Habermas. Para o autor, não há como pensar democracia 
dentro do Estado democrático de direito sem a garantia da legitimidade da 
desobediência civil. Conforme o filósofo alemão, a desobediência civil é a pedra 
de toque do Estado democrático de direito, uma vez que a democracia não se 
sustenta sobre um sistema de leis positivas fechado, mas deve sempre estar em 
constante atualização. Partindo dessa afirmação, o artigo se desenvolve em três 
sessões: na primeira é abordada a relação entre princípios, direito positivo e o 
reconhecimento por parte da população sobre a relação entre os mesmos porque 
é nas fissuras desse processo de reconhecimento que a desobediência civil 
encontra seu espaço, a saber, ela se localiza na tensão entre legitimidade e a 
legalidade; na segunda, é abordado a construção de uma cultura política eu visa 
naturalizar a possibilidade de atos de desobediência civil, traçando características 
fundamentais para que um ato possa ser reconhecido ou não como sendo de 
desobediência civil; por fim, na terceira sessão ressalta-se que a desobediência 
civil por diversas vezes ocorre na penumbra da história, o que impede uma 
rotulação imediata da mesma. 
Palavras-chave: Estado democrático de direito. Desobediência civil. Jürgen 
Habermas. 

 

O retorno do termo “desobediência civil” para as pautas dos debates sobre 

teoria política justifica-se muito mais pelo momento histórico que a democracia 

vem vivenciando do que por uma mera retomada romântica de um conceito que 

por si só exala o perfume da resistência. O levante político de grupos de extrema 

direita e reacionários nos mais diversos cenários políticos a nível global acendeu 

novamente a chama da resistência e desobediência contra a tirania dos 

governantes. Entretanto, estes não são mais os tempos de La Boétie, muito menos 

são os tempos de Thoreau. 

Não é preciso discorrer aqui sobre as  mudanças que a  sociedade  sofreu 

desde 1576 – ano da publicação da citada obra de La Boétie – até os tempos atuais. 

Hoje,  poucos  teóricos  políticos  concordariam  que  desobedecer  ao  governante, 

enquanto figura política, dentro de uma democracia seja possível ou até mesmo 

louvável.  Entretanto,  parece  seguro  afirmar  que  a  ousadia  de  tal  proposta  é  a 
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gênese daquela rebeldia política que a história definiu como desobediência civil. 

Mais contemporâneo que La Boétie, os escritos de Thoreau aparecem como 

leitura obrigatória para os teóricos políticos que tem interesse em enveredar pelos 

caminhos da desobediência civil. Não se desobedece mais ao tirano – conforme a 

proposta de La Boétie – mas sim a leis injustas. 

Com o projeto político da modernidade, mais especificamente, a partir do 

momento em que o Estado democrático passa a ser garantido pela esfera do 

direito, forja-se o ato de desobediência civil como sendo, parafraseando 

Habermas, a pedra de toque do Estado democrático de direito. Não há como 

conceber um Estado democrático sem que esteja garantida a possibilidade do ato 

de desobediência civil. 

Portanto, o nexo entre desobediência civil e Estado democrático de direito 

faz com que alguns aspectos precisem ser mais esclarecidos. É preciso estabelecer 

a  relação  entre  princípios,  direito  positivo  e  o  reconhecimento  por  parte  da 

população sobre a relação entre os mesmos porque é nas fissuras desse processo 

de reconhecimento que a desobediência civil encontra seu espaço, a saber, ela se 

localiza  na  tensão  entre  legitimidade  e  a  legalidade  (1).  Dessa  forma,  faz-se 

necessário naturalizar na cultura política a possibilidade de atos de desobediência 

civil,   traçando   características   fundamentais   para   que   um   ato   possa   ser 

reconhecido ou não como sendo de desobediência civil (2). Por fim, vale ressaltar 

que a desobediência civil por diversas vezes ocorre na penumbra da história, o 

que impede uma rotulação imediata da mesma (3). 

 
1 

 
 

O projeto político da modernidade é marcado pela disputa entorno do 

sistema que melhor garante a supremacia popular. Como pano de fundo dessa 

disputa, se encontra o constante conflito entre liberdade e segurança. A 

construção do modelo político hobbesiano não é aceita, muito porque não garante 

a soberania popular por tirar a população virtualmente do jogo político, apesar 

de garantir a segurança aos cidadãos. Há alguns aspectos fundamentais que 

dizem respeito a soberania popular que devem ser observados. Como bem apresenta 

Habermas, 
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No princípio da soberania popular, segundo o qual todo poder do Estado vem 
do povo, o direito subjetivo à participação, com igualdade de chances, na 
formação democrática da vontade, vem ao encontro da possibilidade 
jurídico-objetiva de uma prática institucionalizada de autodeterminação dos 
cidadãos. Esse princípio forma a charneira entre o sistema dos direitos e o 
Estado de direito.94 

 

O nexo interno entre a soberania popular e o Estado pode ser por diversas 

vezes problemático. A fundamentação do direito positivo precisa ser reconhecida 

como legítimo pela população. Colocando a questão de outra forma, a 

constituição de uma determinada nação necessita ser legitimada pelos cidadãos, 

porque tal legitimação é parte de um legítimo e genuíno processo democrático. 

Sem essa legitimidade, não pode esperar-se dos cidadãos uma obediência as leis 

que eles desaprovam - tem-se aqui vivo o pensamento de Rousseau, por mais que 

o modelo democrático proposto pelo mesmo possa ser considerado como utópico 

 
A constituição tem de poder justificar-se por princípios cuja validez não pode 
depender de o direito positivo concordar com eles ou não. Por isso, o Estado 
constitucional moderno só pode esperar de seus cidadãos a obediência às leis 
se e na medida em que se apoia em princípios dignos de reconhecimento, a 
cuja luz o que é legal pode justificar-se então como legítimo – ou, dado o caso, 
ser reprovado como ilegítimo.95 

 
Não carece aqui adentrar na questão sobre quais são estes princípios que 

justificam o poder positivo porque não é esta a preocupação aqui. O que é 

pertinente é estabelecer esse nexo interno entre princípios reconhecidos pelos 

cidadãos e a fundamentação do direito positivo sobre esses princípios para que o 

mesmo seja reconhecido como legítimo pelo povo e, portanto, obedecido. Ou seja, 

no Estado de direito democrático, a obediência ao direito positivo não se dá mais 

pelo peso da espada, como propusera Hobbes, mas sim pelo reconhecimento de 

legitimidade dos princípios que fundamentam o direito positivo. 

Uma vez que a constituição do Estado democrático de direito fundamenta- 

se sobre a soberania popular e, portanto, sobre princípios que precisam do 

reconhecimento dos cidadãos, cria-se por vezes um lapso no reconhecimento civil 

da lei positiva. Esse lapso é, segundo Habermas, parte do processo democrático. 

A constituição de um país, ou seja, o direito positivo, não pode ser um conjunto 

de normas prontas, finalizado. Ele precisa estar em constante atualização. Dessa 

forma, é parte do processo democrático que as leis positivas percam sua 

 

94  Habermas. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Vol. I, p. 212. 
95  HABERMAS, Jürgen. A nova obscuridade. Pg. 136 
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legitimidade, uma vez que não mais se sustentam sobre princípios reconhecidos 

pelos cidadãos ou venham a violar os mesmos. 

 
A justificação da desobediência civil apoia-se numa compreensão dinâmica 
da constituição, que é vista como um projeto inacabado. Nesta ótica de longo 
alcance, o Estado democrático de direito não se apresenta como uma 
configuração pronta, e sim, como um empreendimento arriscado, delicado e, 
especialmente, falível e carente de revisão, o qual tende a reatualizar, em 
circunstâncias precárias, o sistema dos direitos, o que equivale a interpretá- 
los melhor e a institucionalizá-los de modo mais apropriado e a esgotar de 
modo mais radical o seu conteúdo.96 

 

O processo de ajustar a lei positiva com os princípios reconhecidos pelos 

cidadãos exige uma ferramenta que esteja suspensa entre a legitimidade e a 

legalidade dos princípios. Cabe, portanto, a desobediência civil cumprir este 

papel. A natureza do ato de desobediência, entretanto, não se configura 

meramente como um simples desobedecer por desobedecer. Como bem aponta 

Habermas, “a desobediência civil se refere aos princípios pelos quais a própria 

constituição se legitima”97. 

É interessante perceber que o ato de desobedecer, nas teorias políticas 

contemporâneas, recebe uma nova tonalidade, diferente daquela apresenta nos 

textos de Thoreau98. A motivação já não é mais um ato solitário, motivado por um 

não reconhecimento da legitimidade – ou moralidade – de uma lei a partir de 

princípios individuais, mas sim – no que diz respeito ao Estado democrático de 

direito – um ato de desobediência contra leis que ferem princípios que dizem 

respeito a todos. O ato solitário, presente nas obras de Thoreau, transforma-se 

agora em um ato político que se afirma como legítimo por defender que a lei não 

fere apenas princípios individuais, mas sim, princípios fundamentais para a 

construção da constituição. E aqui, o apelo social torna-se mais forte. 

Como bem aponta Habermas, 

 
O caso da desobediência civil só pode ocorrer sob as condições de um Estado 
de direito intacto em seu todo (...). A possibilidade de justificar a 
desobediência civil resulta para ele somente da circunstância de que as 
regulações legais podem ser ilegítimas mesmo no Estado democrático de 
direito – no entanto, ilegítimas não segundo os critérios de uma moral 
privada qualquer, de um direito especial ou de um acesso privilegiado à 

 

96  HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Vol. II, pg. 119. 
97  HABERMAS, Jürgen. A nova obscuridade. Pg. 157 
98 É pauta de discussão se em Thoreau existe uma defesa a desobediência civil ou a objeção de 
consciência, uma vez que seu artigo que recebe o título de Desobediência Civil não foi assim 
nomeado por ele. 
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verdade. São decisivos somente os princípios morais convincentes para 
todos, nos quais o Estado constitucional moderno funda a expectativa de ser 
reconhecido por seus cidadãos de moto próprio. 99 

 
A desobediência civil cumpre o papel de manter o direito positivo 

fundamentado sobre princípios reconhecidos pela população. Não é nenhuma 

novidade que aquilo que está prescrito como lei pode vir a se tornar (ou ser) 

ilegítimo. Mas não ilegítimo segundo um conjunto de crenças individuais, e sim 

segundo princípios que ferem a própria democracia. Não se trata de desobedecer 

a uma lei por violar privilégios individuais, mas sim, por ferir direitos que podem 

ou não ser individuais. Existe, obviamente, uma diferença grotesca entre ferir 

privilégios e garantir direitos. Não carece aqui adentrar neste ponto. Contudo, 

deve ficar claro que nem todo ato de descumprimento de uma norma pode apelar 

para o princípio da desobediência civil para legitimar-se. Um grupo de 

empresários pode negar-se a pagar determinados direitos trabalhistas e para tal 

alegar estarem desobedecendo uma lei que é injusta. Mas parece inviável que tal 

argumentação se sustente. Por outro lado, um grupo de jornalistas pode divulgar 

determinados fatos que estão sendo acobertados e censurados por um 

determinado governo, alegando que a censura fere a liberdade de expressão. 

 
Nas questões sobre princípios, não basta a legitimidade procedimental – o 
próprio  procedimento  e  a  ordem  jurídica  em  seu  todo  têm  de  poder  se 
justificar   a   partir    de   princípios.    Esses   princípios    legitimadores   da 
constituição     têm     de     encontrar     reconhecimento,     por     seu     turno, 
independentemente de  o  direito  positivo  concordar com ele ou não. Se as 
duas  coisas  divergem,  a  obediência  às  leis  não  pode  mais  ser  exigida 
incircustancialmente.100 

 
Cohan  e  Arato  escrevem  que  “a  desobediência  civil  implica  um  conflito 

entre o dever natural de cumprir as leis promulgadas por uma maioria legítima e 

o  direito  de  defender  as  próprias  liberdades  e  de  se  opor  à  injustiça”101.  A 

manutenção do Estado democrático de direito passa pela constante atualização 

da constituição. Tal atualização se dá por diversos mecanismos previsto dentro 

das particularidades de cada constituição, buscando revisar a legitimidade da lei 

positiva. Dessa forma, a desobediência civil não faz parte do corpo jurídico de um 

 
 

99  HABERMAS, Jürgen. A nova obscuridade. Pg. 139 
100  HABERMAS, Jürgen. A nova obscuridade. Pg. 171 
101  COHEN, Jean; ARATO, Andrew. Civil society and political theory. Pg. 573-574. Tradução livre 
do da passagem em inglês: 
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Estado democrático de direito, mas sim da própria natureza do Estado 

democrático do direito. Ela não é institucionalizada como lei porque ela é anterior 

ao direito positivo. A desobediência civil, em última instância, nunca é um direito 

positivo do cidadão, mas sim um dever do mesmo. Ela é o último recurso para 

que leis injustas sejam revistas e se tornem legítimas. 

 
2 

 

Uma vez que o próprio ato de desobediência civil faz parte da manutenção 

do Estado democrático de direito, faz-se necessário que tal ato seja incorporado 

na cultura política do povo. Em outras palavras, o povo precisa ter consciência de 

que desobedecer a leis injustas é um direito e dever seu, mesmo que a 

desobediência possa parecer, de imediato, incoerente com o direito positivo. Essa 

incoerência surge devido a natureza da desobediência civil. Uma vez que ela não 

está no campo do direito positivo, recorrer a ela é um ato de violação do direito 

positivo, mas não dos princípios do Estado democrático de direito. 

Construir  uma  cultura  política  pode  não  ser  tão  simples  como  parece, 

obviamente.  Habermas  trabalha  com  a  noção  de  ideal  de  uma  racionalidade 

política, na qual os cidadãos participem dos processos políticos movidos apenas 

pela     racionalidade     e,     desta     forma,     estando     dispostos     a     participar 

deliberadamente  da  vida  política.  Entretanto,  essa  construção  ideal  encontra 

falhas quando se passa ao campo prático a vida política. Os processos políticos se 

dão em realidades distintas daquelas idealizadas. Por diversas vezes, processos 

democráticos  –  principalmente  eleições  –  são  decididos  sem  que  se  recorra 

necessariamente a um agir racional, muito menos deliberativo. O mais recente 

caso  que  ilustra  tal  situação  foi  o  processo  eleitoral  brasileiro  (2018),  onde  o 

segundo turno foi marcado pela ausência de debates políticos racionais, sendo 

que de ambas as partes o que houve foram propagandas midiáticas marcadas por 

ataques  a  figura  política  do  outro.  Ou  seja,  não  houve  racionalidade  e  muito 

menos deliberação. Mas essa não é a questão central a ser tratada aqui, por mais 

pertinente  que  possa  vir  a  ser.  A  questão  central  refere-se  a  dificuldade  de 

construir uma cultura política que traga em seu escopo a prática da desobediência 

civil como mecanismo de garantia da soberania popular, evitando assim que um 

sistema democrático se torne uma tirania. 
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O amadurecimento da cultura política, em um sistema democrático, se faz 

perceber à medida em que a população começa a desmitificar a clássica imagem 

das  urnas  como  sinônimo  de  democracia.  Votar  é  apenas  um  dos  aspectos  da 

democracia. E não deve ser a finalidade dela, muito menos o aspecto central. A 

democracia  pressupõe  que  o  povo  participe  ativamente  da  vida  pública,  não 

apenas respondendo ao chamado de comparecer às urnas de tempos em tempos. 

Ou seja, a democracia se fortalece à medida em que se estabelece uma cultura 

política racional102, a partir da qual o povo estabeleça uma relação de participação 

na vida pública que vai além do mero ato de votar. 

Desmitificar a redução da atuação política ao simples ato de votar é um 

passo importante para a construção de uma cultura política que fortaleça a 

democracia. O passo seguinte é educar politicamente a população. É preciso que 

o cidadão aprenda que sua vida é uma vida política e que, portanto, todo ato é um 

ato político. O povo precisa entender seu papel político. Precisa compreender que 

a lei positiva não pode ferir os princípios sobre a qual ela deve se fundamentar. 

Um governante que fomenta a criação de leis arbitrárias que mantenham 

privilégios de alguns enquanto viola direitos fundamentais de todos é, por 

natureza, um déspota, um tirano. Investir na educação básica de seus cidadãos é 

um passo importante para a construção de uma cultura política. De grosso modo, 

pode-se afirmar que a ignorância política é diretamente proporcional à 

precarização do sistema de ensino público de uma nação. E o motivo é simples: 

uma democracia que pretenda sua constante manutenção exige que os cidadãos 

estejam educados politicamente. Não investir na educação política permite que 

déspotas governem e se perpetuem no poder. 

Para a manutenção do Estado democrático de direito, é necessário que o 

povo se reconheça como a origem do poder do governante. E aqui as palavras de 

La Boétie fazem-se ainda atuais: 

 
[G]ostaria  apenas  de  compreender  como  é  possível  que  tantos  homens, 
tantos burgos, tantas cidades, tantas nações tolerarem, por vezes um tirano 
sozinho, cujo único poder é aquele que lhe conferem; cujo poder de lesá-los 
depende  apenas  da  vontade  que  têm  de  tolerá-lo;  que  não  lhes  faria  mal 
algum se não preferissem sofrer a contradizê-lo.103 

 

102 Por cultura política racional estou me referindo, de forma quase ingênua, a uma cultura política 
que pressuponha que os atores tenham amplo conhecimento de termos e conceitos políticos, bem 
como uma razoável compreensão que o papel político do cidadão é muito mais amplo que apenas 
comparecer às urnas de tempos em tempos. 
103  LA BOÉTIE, Étiene de. Discurso sobre a servidão voluntária. Pg. 34. 
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Uma vez que o povo é quem elege o governante, cabe também ao povo o 

dever de fiscalizar a atuação do mesmo. Dessa forma, os cidadãos precisam 

reconhecer-se no direito, não positivo, de desobedecer às leis positivas que ferem 

o princípio da soberania. Dessa forma, como bem aponta Habermas, 

 
A  desobediência  civil  tira  sua  dignidade  da  pretensão  de  legitimação  do 
Estado  democrático  de  direito,  fincada  em  um  patamar  elevado.  Se  os 
advogados públicos e os juízes não respeitam essa dignidade, se perseguem 
o infrator de regras como criminoso e lhe impõem penas usuais, eles decaem 
em um legalismo autoritário.104 

 
Por mais que possa parecer contraditório, os manuais contemporâneos de 

teoria política têm dedicado extensos capítulos sobre o tema da desobediência 

civil. Rawls o faz na sua obra Uma teoria da justiça; Cohen e Arato finalizam seu 

livro Civil Society and political theory com um capítulo dedicado à desobediência 

civil. Os autores discordam em diversos pontos, como já era de se esperar; 

contudo, há concordâncias em relação ao papel fundamental da desobediência 

civil dentro da manutenção do Estado democrático de direito. Para Cohen e 

Arato, Rawls concebe a desobediência civil como sendo 

 
uma  forma  de  discurso  público,  dirigido  à  maioria  detentora  do  poder 
político, expressando a profunda convicção política conscienciosa de que, em 
sua  opinião,  a  maioria  política  violou  a  concepção  aceita  de  justiça  e  os 
fundamentos morais da cooperação social.105 

 
Justiça. Essa é a motivação daquele que recorre a desobediência civil. 

Percebendo que o Estado, através de seu sistema jurídico, viola os direitos 

fundamentais de uma parcela social e vendo que os caminhos previstos pelo 

aparato político se mostraram ineficazes, resta apenas recorrer à desobediência, 

em uma última tentativa de atrair a atenção social para um problema que estava 

até então sendo ignorado. Habermas defende que os atores que recorrem a 

desobediência civil são justamente aqueles que são 

 
(...) os primeiros a experimentar na própria carne a injustiça. Aqueles que 
são os primeiros a sentir a injustiça não são dotados, via de regra, de 
autoridade ou de qualquer chance privilegiada de influir – seja por meio da 
pertença aos parlamentos, aos sindicatos e aos partidos, seja por meio do 

 

104  HABERMAS, Jürgen. A nova obscuridade. Pg. 144 
105  COHEN, Jean; ARATO, Andrew. Civil society and political theory. Pg. 573-574. Tradução livre 
do da passagem em inglês: “a form of public speech, addressed to the majority that holds political 
power,  expressing  the  profound  conscientious  political  conviction  that,  in  one's  considered 
opinion,  the  political  majority  has  violated  the  accepted  conception  of  justice  and  the  moral 
underpinnings of social cooperation”. 
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acesso às mídias de massa, seja por meio do potencial de ameaça dos que 
podem   acenar   com   uma   greve   de   investimentos   durante   campanhas 
eleitorais.   É   também   por   essas   razões   que   a   pressão   plebiscitária   da 
desobediência  civil  representa  frequentemente  a  última  possibilidade  de 
corrigir os erros no processo de realização do direito de colocar em marcha 
algumas inovações (...). O que é prima facie desobediência pode se revelar 
muito  rapidamente,  visto  que  o  direito  e  a  política  são  concebidos  em 
adaptação  e  revisão  constantes,  como  a  marcha  pioneira  de  correções 
atrasadas   e   inovações.   Nesses   casos,   as   infrações   civis   às   regras   são 
experimentos moralmente fundamentados, sem os quais uma república vital 
não  pode  conservar  sua  capacidade  de  inovação  nem  a  crença  de  seus 
cidadãos na legitimação.106 

 
A legitimidade do ato de desobediência civil está no fato de tal ato ser o 

último recurso reconhecido em um Estado democrático de direito para a 

manutenção do mesmo. Nenhum Estado chegou ao seu ápice e tornou-se 

perfeito. Sempre é possível tornar o Estado mais justo. Para tal, entretanto, é 

necessário que se fomente e permita tensões entre a legalidade e a legitimidade 

do direito positivo. É interessante perceber que o Estado não deve regulamentar 

a desobediência civil. Seria contraditório que uma lei autorizasse a desobediência 

das demais leis. Contudo, cabe ao Estado permitir que tais – mesmo que ilegais 

– ocorram porque atos de desobediência civil não são, de forma alguma, imorais. 

No momento em que atos que reivindicam a legitimidade de atos de 

desobediência civil forem censurados e perseguidos pelo Estado, então o mesmo 

já não será mais democrático. 

O ato de desobediência civil deve ser um ato pacífico. Seu alvo não é uma 

instituição nem uma pessoa. A desobediência civil sempre tem como alvo leis 

injustas que não se legitimam e, portanto, acabam não sendo mais reconhecidas. 

Dessa forma, a manifestação que tem interesse em se legitimar a partir do direito 

a desobediência civil precisa ser uma manifestação pacífica, pois seu alvo é o 

direito positivo. A lei positiva não se reduz à um prédio ou à uma pessoa. 

Portanto, ataques violentos tornam-se ilegítimos porque passam a ser 

considerados como atos de terrorismo. Conforme Habermas, 

 
A desobediência civil se encontra sob as reservas que resultam forçosamente 
da  garantia  da  paz  jurídica  do  Estado,  pois  o  monopólio  da  violência  é 
constitutivo do Estado de direito tanto quanto a pretensão de legitimidade 
democrática. A existência e o sentido da ordem jurídica em seu todo têm de 
permanecer intactos. Disso  resulta que a desobediência civil não  pode ser 
legalizada como tal.107 

 

106  HABERMAS, Jürgen. A nova obscuridade. Pg. 140-141 
107  HABERMAS, Jürgen. A nova obscuridade. Pg. 174 
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Entretanto, o fato de não ser legalizada não a desvaloriza nem impede que 

ela possa ser realizada. Como já foi apontado acima, o que garante ao Estado 

democrático de direito a sua revitalização e constante atualização é a 

possibilidade do povo em – uma vez não reconhecendo a legitimidade do direito 

positivo – desobedecer a leis que considerar injustas. Contudo, por mais que o 

Estado reconheça o papel essencial da desobediência civil para a sua manutenção, 

o mesmo não pode torna-la um mecanismo legalizado, pois ela correria o risco de 

perder sua legitimidade. É necessário recordar que a desobediência civil se situa 

entre a legitimidade e a legalidade do direito positivo. Ou seja, quem invoca o 

princípio da desobediência civil é, sob a perspectiva do direito positivo, um 

criminoso. Entretanto, sob a perspectiva dos princípios que fundamentam o 

direito, o ato é considerado correto. Como bem argumentam Cohen e Arato, 

 
A desobediência civil é, portanto, uma forma ilegal de participação política 
por parte dos atores coletivos. É uma ação política com um objetivo político 
que, por definição, ativa as esferas públicas da sociedade civil e envolve uma 
atividade cidadã extra institucional.  A sua justificação última numa política 
democrática deve residir na própria democracia e na ideia de direitos morais 
fundamentais.108 

 
A pauta da violência gera controversas entre os que pesquisam o tema da 

desobediência civil. Assumir que todo ato de mobilização social que acaba 

recorrendo a violência perde sua legitimidade, acaba por legitimar ações 

opressoras do Estado e desmobiliza futuras ações de mobilização da população. 

Não se pode pressupor que todas as mobilizações sociais seguirão o modelo da 

Marcha do Sal, organizada por Gandhi. E dificilmente se encontrará uma 

população que, frente a opressão do Estado, estenderá as mãos e seguirá ao 

cárcere de bom grado, semelhante a imagem bíblica da prisão de Jesus Cristo. Há 

algo de atraente na violência. Entretanto, mobilizações que esperam legitimar-se 

 
 
 
 
 
 

108  COHEN, Jean; ARATO, Andrew. Civil society and political theory. Pg. 588. Tradução livre do 
da passagem em inglês: “Civil disobedience is thus an illegal form of political participation on the 
part of collective actors. It is political action with a political aim that by definition activates the 
public  spheres  of  civil  society  and  involves  extrainstitutional  citizen  activity.  Its  ultimate 
justification  in  a  democratic  polity  must  lie  in  democracy  itself  as  well  as  in  the  idea  of 
fundamental moral rights.” 
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como ações de desobediência civil não devem ter na violência sua finalidade e 

instrumentalização.109 

 
3 

 
 

Habermas afirma que “a desobediência civil se move frequentemente na 

penumbra da história  da  época; essa  penumbra dificulta a avaliação política  e 

moral para o contemporâneo”110. Essa afirmação é particularmente interessante 

e merece algumas considerações. Como discutido acima, atos de desobediência 

civil são incompatíveis com atos de violência. Contudo, é frequente perceber um 

processo  de  deslegitimar  atos  populares  alegando  que  os  mesmos  são  atos 

bárbaros e violentos. 

É curioso perceber como o Estado utiliza da violência como ferramenta de 

deslegitimar a mobilização social. No Brasil, tem se tornado corriqueiro os casos 

de, frente a manifestações de estudantes, professores e outras categorias, o uso 

imediato de aparelhos de controle social. Antes de dialogar, o Estado brasileiro 

prefere recorrer a violência. A mídia participa desse arranjo, divulgando atos de 

depredação e violência por parte dos manifestantes contra os repressores. Cria- 

se uma narrativa que – partindo da violência – deslegitima a mobilização social. 

A partir disso, o debate nas esferas públicas sobre determinada manifestação é 

pautado não sobre a legitimidade das reivindicações, mas sim, se tal ato foi ou não 

legítimo uma vez que houve uso de violência. 

Para Cohen e Arato, 

 

A  desobediência  civil  pode  ser  vista  como  um  componente  crucial  da 
mudança  numa  democracia  constitucional.  É  uma  fonte  importante  para 
criar direitos (ou seja, para institucionalizar direitos morais que não foram 
previamente institucionalizados), e inicia um processo de aprendizagem que 
contribui  para  o  desenvolvimento  da  cultura  política  e  para  a  mudança 
institucional.  O  referente  da  desobediência  civil  é  a  opinião  pública,  no 
sentido   profundo   do   que   tomamos   como   nossos   princípios   morais 
politicamente relevantes.111 

 
109  Recomenda-se a nível de leitura sobre o tema desobediência civil e violência, o capítulo 14 do 
livro Protest, justification, and the law, escrito por Tony Milligan. 
110  HABERMAS, Jürgen. A nova obscuridade. Pg. 141 
111  COHEN, Jean; ARATO, Andrew. Civil society and political theory. Pg. 582. Tradução livre do 
da passagem em inglês: “Civil disobedience can be seen as a crucial component of change within 
a constitutional democracy. It is a major source for creating rights (that is, for institutionalizing 
moral rights that have not been previously institutionalized), and it initiates a learning process 
that contributes to the development of political culture and to institutional change. The referent 
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Uma vez que, a partir do uso da violência e do uso dos meios de comunicação, o 

Estado consegue vender para a opinião pública uma narrativa que deslegitima uma 

determinada ação, e se a opinião pública aceita a narrativa como sendo verdadeira, então 

a natureza do ato de desobediência acaba – naquele momento – perdendo sua força e 

razão de ser. Uma vez que atos de desobediência civil tem como objetivo atrair a atenção 

da opinião pública sobre determinadas injustiças sociais, e se esse objetivo não é 

alcançado porque, através de narrativas parciais o Estado coloca a opinião pública contra 

os manifestantes, pode-se cometer o equívoco de rotular determinada manifestação 

como sendo ilegítima. 

Neste ponto, a afirmação de Habermas parece ser muito precisa. É preciso um 

certo tempo e afastamento dos casos de organização política para reconhecer se a 

reivindicação de determinado grupo era legítima ou não. Fato é que todo ato de 

desobediência civil é um ato ilegal. Mais do que isso, é uma forma ilegal de participação 

política. Como bem recordam Cohen e Arato 

 
A  desobediência  civil  envolve  atos  ilegais,  geralmente  por  parte  de  atores 
coletivos,  que  são  públicos,  de  caráter  principiante  e  simbólico,  envolvem 
principalmente meios de protesto não violentos, e apelam à capacidade de 
razão e ao senso de justiça da população. O objetivo da desobediência civil é 
persuadir  a  opinião  pública  na  sociedade  civil  e  política  (ou  na  sociedade 
econômica) de que uma determinada lei ou política é ilegítima e que uma 
mudança é necessária. Os atores coletivos envolvidos na desobediência civil 
invocam os princípios utópicos das democracias constitucionais, apelando às 
ideias    de    direitos    fundamentais    ou    legitimidade    democrática.    A 
desobediência  civil  é,  portanto,  um  meio  para  reafirmar  a  ligação  entre 
sociedade  civil  e  política  (ou  sociedade  civil  e  econômica),  quando  as 
tentativas  legais  de  exercer  a  influência  da  primeira  sobre  a  segunda 
fracassaram e outras vias se esgotaram.112 

 
Entretanto, a desobediência civil não é imoral. As organizações populares que 

resultam em mobilizações constantemente são o último recurso que esferas públicas 

fracas – para recorrer a um termo cunhado por Nancy Fraser – encontram para 

 

of civil disobedience is public opinion, in the profound sense of what we take to be our politically 
relevant moral principles”. 
112 COHEN, Jean; ARATO, Andrew. Civil society and political theory. Pg. 587-588. Tradução livre 
do da passagem em inglês: “Civil disobedience involves illegal acts, usually on the part of collective 
actors, that are public, principled, and symbolic in character, involve primarily nonviolent means 
of protest, and appeal to the capacity for reason and the sense of justice of the populace. The aim 
of  civil  disobedience  is  to  persuade  public  opinion  in  civil  and  politicalsociety  (or  economic 
society) that a particular law or policy is illegitimate and a change is warranted. Collective actors 
involved  in  civil  disobedience  invoke  the  utopian  principles  of  constitutional  democracies, 
appealing to the ideas of fundamental rights or democratic legitimacy. Civil disobedience is thus 
a means for reasserting the link between civil and political society (or civil and economic society), 
when legal attempts at exerting the influence of the former on the latter have failed and other 
avenues have been exhausted.”. 
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apresentar suas reivindicações. Fato é que o Estado democrático de direito 

constantemente se mostra excludente. As minorias ou determinados setores não 

possuem canais efetivos de comunicação com o governo. E o Estado, por diversas vezes, 

não percebe ou não considera as demandas de determinados grupos sociais. É por essas 

questões que se faz necessário conceber qualquer Estado democrático de direito como 

sendo inacabado. A revisão de suas leis é um processo natural da democracia. 

Há uma tensão natural entre atos de desobediência civil e repressões por parte 

do governo. Há uma disputa de forças internas que faz parte do jogo político. Por esse 

motivo,  é  necessário  afastar-se  dos  acontecimentos para  compreender  as  motivações. 

Ainda em 2019 discute-se as reais intensões das Jornadas de Junho, no Brasil, ocorridas 

em 2013.  Não se pode negar os impactos das mobilizações do  citado  período  sobre o 

cenário   político   atual.   Entretanto,   ainda   hoje,   há   muita   divergência   sobre   a 

fundamentação e legitimidade de tais atos. Os noticiários na época pareciam procurar 

insistentemente   atos   de   violência,   numa   clara   tentativa   de   desprestigiar   e   até 

deslegitimar as ações populares. 

Ao tratar-se o tema da desobediência civil, é preciso ter em mente que há uma 

série de questões capilares que não devem ser desconsideradas. Este breve artigo 

apresenta apenas algumas considerações sobre pontos específicos. A relação da 

desobediência civil com o Estado democrático de direito é evidente. Entretanto, é 

reservada à história o papel de julgar as motivações das manifestações populares. 

Por outro lado, existem certos princípios que não podem deixar de estar claros. 

Todo ato que reivindique para si o rótulo de desobediência civil precisa justificar as suas 

motivações e deixa-las as mais reveladas possíveis. Os participantes precisam estar 

convictos da legitimidade das reivindicações do movimento pelo qual participam, para 

evitar-se cair em um sentimento de “manda”: participa-se do ato porque todos estão 

participando, sem importar-se realmente com a legitimidade da ação. 

Por fim, é frequente que participantes tenham motivações distintas. O que não 

parece ser problemático, desde que todos possam ser consideradas legítimas e não se 

pautem na violência. Por mais que o Estado vá utilizar da violência para refrear as 

mobilizações, tal ação apenas demonstra a quão precária é a legitimidade de tal governo. 

Em uma democracia, o governo que se nega a dialogar com o povo, ou com setores da 

população, mostra-se, por si só, como sendo um déspota. E autores como Stuart Mill e 

Alexis de Tocqueville já deixaram explícito como governos déspotas devem ser tratados. 
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11. A DESOBEDIÊNCIA CIVIL NO PENSAMENTO DE RAWLS113 

 

 

Julio Tomé114 

 
Resumo 
Neste trabalho, tem-se por objetivo estudar a definição de desobediência civil 
apresentada por John Rawls na sua obra Uma Teoria da Justiça. Pretende-se 
investigar as possibilidades para que, segundo Rawls, em uma sociedade 
democrática, mais ou menos justa e bem-ordenada, os cidadãos e as cidadãs 
possam desobedecer às leis, que anteriormente foram instituídas de forma 
legitima e respeitando os procedimentos constitucionais e democráticos. Para 
realizar tal propósito investiga-se se a definição de desobediência civil 
apresentada por Rawls acaba por ser um conceito excessivamente normativo (ou 
formalista), assim como questiona-se se o conceito de desobediência civil 
cunhado pelo autor é logicamente compatível com o pensamento filosófico 
apresentado em TJ, ou se o conceito constitucional de desobediência civil 
apresentado pelo autor representa a maneira de Rawls admitir, ainda que nas 
entrelinhas, que não conseguiu ter êxito em seu empreendimento de apresentar 
uma teoria da justiça. Tendo esses pontos de investigação em vista, neste trabalho 
defende-se a perspectiva de que a desobediência civil formulada por Rawls não é 
a afirmação da impossibilidade de um sistema político justo, ou qualquer coisa 
nesse sentido, mas sim que deve ser vista enquanto mecanismo de luta contra as 
possíveis opressões e injustiças, que até mesmo em uma sociedade bem- 
ordenada, no seu todo, pode ocorrer, i.e., defende-se que a desobediência civil 
representa, no pensamento rawlsiano, um mecanismo de estabilização da 
sociedade quase-justa, que tem por objetivo uma sociedade cada vez mais justa. 
Palavras-chave: Rawls. Desobediência civil. Justiça como equidade. 
Legitimidade. Democracia. 

 
Introdução 

 
 

Neste trabalho, tem-se por objetivo estudar a definição de desobediência 

civil apresentada por Rawls, e as possibilidades para que se possa desobedecer às 

leis, segundo o autor. Para tanto, pretende-se apresentar a discutir a definição de 

 
113 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior - Brasil (CAPES) - código de Financiamento 001. Além disso, trata-se de um texto 
que é o resultado da dissertação de mestrado em filosofia defendida no PPGFil/UFSC em 2018, 
intitulada “Rawls e a desobediência civil”. Agrade-se ao professor Delamar Volpato Dutra pela 
orientação, aos professores Alessandro Pinzani, Denilson L. Werle e Lucas Petroni pelas leituras 
atentas e criteriosas em diferentes momentos do processo da escrita da dissertação. Agradece-se 
também aos organizadores e participantes do II Colóquio Justiça e Democracia (ocorrido em 2017 
na  UFSC)  e  do  Simpósio  Democracia  e  Desobediência  Civil  (que  em  2019,  em  Porto  Alegre, 
proporcionou  uma  imersão  nas  discussões  contemporâneas  sobre  a  desobediência  civil)  onde 
versões preliminares desse texto foram apresentadas. Com toda a certeza sem os apontamentos, 
críticas e sugestões dos participantes desses eventos esse texto não seria possível. 
114  Doutorando em Filosofia no PPGFIl/UFSC, sob orientação do professor doutor Denílson L. 
Werle. Bolsista CAPES/DS. Juliohc7@hotmail.com 

mailto:Juliohc7@hotmail.com
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desobediência apresentada pelo autor em Uma Teoria da Justiça, sobre o qual 

investiga-se se a definição de desobediência civil apresentada por Rawls acaba 

por ser um conceito excessivamente normativo (ou formalista). Outro aspecto a 

ser analisado neste trabalho, é se o conceito de desobediência civil cunhado pelo 

autor é logicamente compatível com o pensamento filosófico de Rawls, ou se ela 

representa  a  maneira  do  autor  admitir,  ainda  que  nas  entrelinhas,  que  não 

conseguiu ter êxito em seu empreendimento de apresentar uma teoria da justiça. 

Bem,   sabe-se   que   a   teoria  da   justiça   como   equidade   é   uma   teoria 

contratualista115   que,  segundo  Rawls,  utiliza-se  do  método  construtivista  para 

que, a partir do experimento da posição original, chegue-se aos dois princípios da 

justiça. Os dois princípios da justiça como equidade seriam: 

 
Primeiro princípio 
Cada pessoa deve ter um direito igual ao mais abrangente sistema total de 
liberdades básicas iguais que seja compatível com um sistema semelhante de 
liberdades para todos 
Segundo princípio 
As desigualdades econômicas e sociais devem ser ordenadas de tal modo que, 
ao mesmo tempo: 
(a) tragam o maior benefício possível para os menos favorecidos, obedecendo 
às restrições do princípio da poupança justa, e 
(b) sejam vinculadas a cargos e posições abertos a todos em condições de 
igualdade equitativa de oportunidades (TJ, §46, p. 333).116 

 
Esses princípios são intitulados como (i) o princípio da igual liberdade; e 

(ii) (a) princípio da diferença e (b) princípio da igualdade equitativa de 

oportunidades. Eles são princípios para as instituições sociais e econômicas de 

uma sociedade, i.e., são princípios para a estrutura básica da sociedade, sendo 

que o primeiro se sobrepõe ao segundo. 

 
 

 
115   Julga-se  importante  salientar  que  o  contratualismo  rawlsiano  difere  dos  contratualismos 
clássicos, como de Hobbes, Locke, Rousseau e Kant, por exemplo. No contratualismo do filósofo 
estadunidense  do  século  XX,  por  exemplo,  não  há  a  passagem  do  Estado  de  Natureza  para  o 
Estado  civil,  elemento  comum  às  teorias  contratualistas  clássicas.  Além  do  mais,   [...]  no 
contratualismo moderno (Hobbes, Locke, Rousseau) não há uma distinção entre o justo e o bem, 
nem uma prioridade do primeiro sobre o segundo. O contrato refere-se tanto ao justo quanto ao 
bem. Logo, são as leis civis que definem o bem e o mal; são elas as regras do justo e do injusto [...] 
O neocontratualismo rawlsiano abandona esta ideia. Não há leis naturais que fundamentem os 
princípios de justiça. Estes são objeto de construção. (WEBER, 2015, p. 73). 
116  As citações das obras rawlsianas se darão da seguinte forma: abreviação do título da obra em 
inglês, seguido do parágrafo (quando aplicável) e da paginação. Deste modo, a obra Uma Teoria 
da Justiça será abreviada como TJ, [abreviação de A Theory of Justice], O Liberalismo Político 
como PL; Justiça como equidade: uma reformulação como JFR e assim por diante. Exemplo: TJ, 
§ 0, p. 000. 
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É importante salientar que o experimento da posição original consiste em 

ser o ponto de partida do contrato social rawlsiano. Ela não é concebida como 

uma situação histórica real, nem condição primitiva de cultura, mas sim deve ser 

vista como uma situação puramente hipotética caracterizada de modo a conduzir 

uma certa concepção de justiça, sobre a qual a estrutura básica da sociedade é o 

objetivo. Além disso, cabe ressaltar que o acordo visado na posição original é para 

a organização de uma estrutura básica. Desta forma, não é para definir o modo 

como os cidadãos e cidadãs devem agir, ou para relações interestatais (como faz 

Rawls em The Law of People). Ademais, o acordo na posição original difere de 

acordos realizados no dia a dia pelos cidadãos e cidadãs de um Estado (qualquer 

que  seja)  que  realmente  existe.  “[...]  O  que  Rawls  almeja  em  Uma  teoria  da 

justiça é, então, encontrar uma concepção liberal e igualitária de justiça social. 

Essa concepção diz respeito à estrutura básica da sociedade, não aos indivíduos 

particulares [...]” (PINZANI, 2011, p. 124 – grifos do autor.). O acordo buscado 

na posição original é hipotético e a-histórico117. 

 
(I) é hipotético na medida em que nos perguntamos o que as partes 
(conforme foram descritas) poderiam acordar, ou acordariam, e não o que 
acordaram; (II) é a-histórico na medida em que não supomos que o acordo 
tenha sido concertado alguma vez ou venha a ser celebrado. E mesmo que o 
fosse, isso não faria nenhuma diferença (JFR, §6, p. 23). 

 
Assim, para Rawls, partindo da posição original, se chegaria aos dois 

princípios da justiça. A maneira com que Rawls justifica a escolha dos princípios 

da justiça como equidade frente aos outros princípios apresentados na posição 

original, envolve dois importantes aspectos da teoria rawlsiana, a saber, o fato de 

que as partes estarem sob as limitações do véu de ignorância, e que elas são 

racionalmente autônomas. Sendo que ao pressupor a racionalidade das partes, o 

filósofo estadunidense introduz a ideia de bens primários, e por meio deles a 

justiça como equidade seria preterida frente as outras opções pelas partes. Pois, 

 

117  A ideia de um contrato hipotético e a-histórico no pensamento de Rawls faz com que alguns 
autores critiquem a posição original. Por exemplo, para Dworkin (2002), contratos hipotéticos 
não fornecem um argumento em favor da equidade do cumprimento dos seus termos, não sendo 
contrato algum, i.e., não possui validade. Pois, uma concordância hipotética não vale como uma 
razão  para  se  aplicar  as  regras  contra  uma  pessoa  que  de  fato  não  acordou  os  termos  que 
realmente  valeria117.  Rawls  responde  esta  crítica  afirmando  que  as  dificuldades  que  a  posição 
original  poderia  sofrer  são  superadas  por  meio  da  ideia  dela  como  um  procedimento  de 
representação.  Sendo  que,  enquanto  dispositivo  de  representação,  a  posição  original  serve  de 
meio  para  a  reflexão  pública  e  permite  um  autoesclarecimento.  Ela  serve  para  unificar  as 
convicções mais ponderadas das partes e para aproximá-las umas das outras a fim de alcançar um 
acordo mútuo maior e uma melhor compreensão delas próprias. 
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o  autor  julga  ser  racional  que  as  partes,  mesmo  sem  saberem  de  detalhes 

específicos, irão preferir uma maior fatia a uma menor de benefícios118. Os bens 

primários,  para  Rawls,  são  uma  característica  fundamental  de  uma  sociedade 

política bem-ordenada. Eles representam que há um entendimento público, não 

somente sobre os tipos de exigências que os cidadãos podem apropriadamente 

fazer,  como  também  sobre  a  forma  pela  qual  essas  exigências  devem  ser 

defendidas119. 

Cabe salientar que para Rawls os cidadãos e cidadãs da sociedade bem- 

ordenada são diferentes das partes na posição original, pois enquanto as partes 

são representantes racionalmente autônomos, os cidadãos e cidadãs possuem 

também a capacidade de promover suas concepções de bem de forma compatível 

com o respeito aos termos equitativos de cooperação social, i.e., possuem a 

faculdade da razoabilidade. Assim, enquanto as partes conseguem decidir qual a 

melhor forma de se conseguir os bens primários, na posição original, as pessoas, 

na sociedade bem-ordenada, buscam, por um lado, que seus objetivos sejam 

realizados e, por outro, que a sociedade consiga ser estável ao ponto de garantir 

que cada cidadã e cidadão consiga viver sua vida, respeitando os demais 

concidadãos. As pessoas – enquanto cidadãos e cidadãs livres e iguais – possuem 

uma grande importância na organização e estabilidade da sociedade bem- 

ordenada, sobre a qual não há a pressuposição de uma cidadania ideal, uma vez 

 

118  Neste ponto, faz-se digna de menção a crítica de Habermas à Rawls. Para Habermas (1998), 
Rawls introduz os bens básicos como meios para que as pessoas possam realizar seus planos de 
vida – e é por isso que as partes preferem uma maior fatia de bens frente à uma menor. Contudo, 
para o filósofo alemão, “[...] para los ciudadanos de una sociedad bien ordenada algunos de estos 
bienes básicos tienen el carácter de derechos [...]” (p. 47-48), sendo que na PO os direitos podem 
ser vistos como uma categoria de bens primários entre outras. Desta forma, como afirmado por 
Araujo (2010), para o autor alemão, Rawls teria se aproximado de uma ética da vida boa, com a 
noção  de  bens,  aproximado-se  também,  portanto,  de  uma  concepção  teleológica.  Contudo, 
segundo Werle (2014b), “[...] A questão central de uma teoria crítica da justiça não é promover a 
autorrealização ética ou a autonomia individual negativa dos indivíduos, mas sim fazer com que 
a estrutura básica da sociedade não determine arbitrariamente a vida das pessoas. Parece-nos ser 
esta também a preocupação que está na base do liberalismo político de Rawls: a justiça não tem a 
ver com a promoção da vida boa, mas com a primazia das liberdades básicas na organização da 
estrutura básica da sociedade que salvaguarda as pessoas das vulnerabilidades internas e externas 
relacionadas à autonomia, ao proporcionar, entre outras coisas, as bases sociais do autorrespeito”. 
(WERLE, 2014b, p. 86). Sobre este ponto, conf.: Habermas; Rawls (1998); Araujo (2010); Werle 
(2014a; 2014b). 
119  É importante salientar que: “[...] trata-se de bens primários sociais, isto é, distribuídos pelas 
instituições da estrutura básica, e não de bens primários naturais, como talentos, inteligência, 
beleza etc. Estes últimos não podem ser objetos diretos duma teoria da justiça que se ocupa da 
estrutura básica da sociedade, ainda que seja possível  – uma vez organizada tal estrutura com 
base nos princípios de justiça rawlsianos – tentar corrigir as desigualdades na distribuição natural 
desses  bens,  já  que  se  trata  de  desigualdades  arbitrárias  pelas  quais  os  indivíduos  não  são 
responsáveis”. (PINZANI, 2011, p. 130). 
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que são vistos como livres e iguais. Rawls deposita uma grande cota de esperança 

no senso de justiça das pessoas da sociedade bem-ordenada. Para o autor, 

conforme se vive em uma sociedade justa é uma consequência natural que se 

adquira o senso de justiça correspondente, e isso constitui um valor social muito 

grande. É verdade que o autor pressupõe uma concepção de pessoa normativa e 

política, contudo, julga-se que isso é diferente de dizer que haja uma cidadania 

ideal a ser seguida. 

Recorda-se que ao mesmo tempo em que Rawls pressupõe uma ideia 

política e normativa de pessoa, o filósofo estadunidense também afirma uma 

concepção ideal de sociedade, esta concepção estaria imbricada na ideia de 

sociedade bem-ordenada, que está ligada à questão da estrutura básica da 

sociedade, i.e., às principais instituições sociais. Assim, a estrutura básica seria o 

objetivo primário da justiça como equidade, pois, segundo o autor, o sistema 

social não é um sistema imutável, mas, na verdade, é um sistema que depende 

das instituições, sendo que onde há instituições justas haverá um sistema social 

também justo – e o inverso também parece ser verdadeiro. 

Rawls afirma que não é necessário que todas as pessoas tenham um motivo 

suficiente para preservar seu senso de justiça, pois pode ocorrer que muitas 

pessoas não encontrem um senso de justiça que realize o seu bem. Assim, uma 

das principais preocupações da teoria da justiça como equidade, diz respeito à 

estabilidade da teoria – e da sociedade bem-ordenada. A questão da estabilidade 

está ligada ao segundo argumento da posição original, que tem como objetivo a 

separação entre o bem e o justo, de maneira que mesmo as pessoas tendo visões 

de mundo divergentes, elas possam conviver de maneira harmoniosa e consiga- 

se garantir a cooperação social. Isto é, a questão da estabilidade é fundamental 

no pensamento de Rawls, uma vez que para o autor essa questão está diretamente 

ligada ao senso de justiça dos cidadãos e cidadãs da sociedade bem-ordenada. 

Assim, para o autor, uma sociedade será estável quando os cidadãos e cidadãs 

ficarem satisfeitos com a estrutura básica da sociedade. O segundo argumento da 

posição original, portanto, está ligado diretamente com a questão da estabilidade 

dos princípios da justiça como equidade. 

É importante afirmar que a divisão em dois momentos do argumento da 

posição original pressupõe que além dos princípios de justiça, também sejam 

escolhidos os princípios para os indivíduos. Os princípios para os indivíduos 
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serão o princípio da equidade e o de dever natural. Para o autor, somente após a 

escolha desses princípios é que se alcança a concepção completa do justo. 

Contudo, o autor reconhece que mesmo assim é possível que haja injustiças. Em 

vista disso, Rawls pressupõe a necessidade de um sistema jurídico como forma 

de garantir a estabilidade da sociedade bem-ordenada, sobre a qual, mesmo não 

pressupondo uma estabilidade, como em Hobbes, pela coação, o filósofo 

estadunidense afirma que o sistema jurídico é uma ordem coercitiva das normas 

públicas destinadas a pessoas racionais. 

Para Rawls, o sistema jurídico deve respeitar os preceitos de que dever 

implica poder; de que casos semelhantes devem ser tratados de igual modo; de 

que não há ofensa sem lei. Assim, ao se respeitar esses preceitos, pode-se falar em 

um sistema de penalidades e sanções, porque até mesmo em sociedades guiadas 

pelos dois princípios da justiça, as injustiças são possíveis. Isso porque 

pressupõe-se que a sociedade bem-ordenada, da justiça como equidade, é uma 

sociedade democrática, que precisa da regra de maioria para decidir sobre as 

questões constitucionais e legislativas, por exemplo. No pensamento de Rawls, 

dada a legitimidade de uma lei, i.e., se ela foi formulada segundo os mecanismos 

e procedimentos estipulados e aceitos pelos cidadãos e cidadãs, pode ser que 

alguns ordenamentos e leis saiam do padrão publicamente aceito como justo. 

Surge, desse modo, a questão da desobediência civil, sendo que mesmo o autor 

afirmando que a injustiça de uma lei não é motivo suficiente para se justificar a 

desobediência a ela, o filósofo estadunidense também afirma a possibilidade de 

se desobedecer uma lei, ou política de governo, considerada injusta. 

Para que se possa avançar e discutir a desobediência civil no pensamento 

de Rawls, deseja-se apenas explicitar, ainda que de modo bastante breve o fato de 

que as questões concernentes a regra de maioria e a legitimidade estão 

intimamente ligadas as discussões sobre a desobediência civil no pensamento de 

Rawls, pois a justiça como equidade é uma sociedade democrática e toda 

sociedade democrática está sujeita a falhas, imperfeições e injustiças, tanto por 

parte dos indivíduos quanto do próprio sistema, uma vez que precisa fazer uso da 

regra de maioria, e a maioria pode se enganar e cometer erros. 
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A Desobediência Civil no Pensamento de Rawls 
 
 

Dito isso, deve-se destacar, ao se iniciar esta seção, que no pensamento de 

Rawls a desobediência civil não é contra a autoridade democrática ou contra a 

regra de maioria, ou ainda, contraria a ideia de regras constitucionais e morais 

para a organização da vida em sociedade. Pelo contrário, todas essas ideias são 

pontos  essenciais  no  pensamento  rawlsiano.  Desta  maneira,  uma  vez  que  é 

comum se associar atos de desobediência civil com o(s) anarquismo(s) (vide o 

caso dos black bloc’s no Brasil, a partir de junho de 2013), pode-se questionar: 

que tipo de desobediência civil interessa a Rawls? 

Para  se  responder  ao  questionamento,  deve-se  salientar  que  o  autor 

trabalhará com a desobediência apenas no âmbito de um Estado democrático, 

mais ou menos justo, no qual os cidadãos reconhecem e aceitam a legitimidade 

da Constituição. Assim, Rawls verá a desobediência civil como um mecanismo 

legítimo de defesa de minorias e, também, como um teste crucial para qualquer 

teoria da base moral da democracia. Isso porque a desobediência civil, segundo 

Rawls,  lida  diretamente  com  a  questão  da  natureza  e  os  limites  da  regra  de 

maioria,  assim  como  com  a  distinção  entre  justiça  e  legitimidade  (VOLPATO 

DUTRA, 2008). 

É importante salientar que no pensamento de Rawls há três justificativas 

para a desobediência civil. A primeira condição é quando o princípio da igual 

liberdade está sendo desrespeitado; a segunda condição é quando o uso público 

da razão, a justificação pública e a razoabilidade foram abandonadas, e não há o 

que se possa fazer nos meios legais e políticos contra uma lei (ou ordenação) 

injusta; já a terceira maneira de justificar a desobediência civil consiste em 

delimitar as injustiças que se deram mais ou menos deliberadas durante um largo 

período de tempo, o que satisfaz as restrições geradas pela questão da equidade. 

Na justificativa da desobediência civil, invoca-se a concepção comumente 

compartilhada da justiça que subjaz à ordem política e, portanto, respeita-se a 

ideia de que o justo se sobrepõe ao bem, implicando que os cidadãos não apelam 

para princípios de moral pessoal ou doutrinas religiosas, não podendo a 

justificativa ser fundamentada unicamente no interesse pessoal ou de grupo, “[...] 

a desobediência deve ser baseada em um ideal de justiça que seja 

argumentavelmente válido e minimamente generalizável, na medida em que 
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outros cidadãos possam também concordar com a validade da desobediência [...] 

(SCHIRMER, 2016, p. 94). É um ato que visa suprimir as injustiças da sociedade 

democrática e que, como consequência, deve ser um ato ponderado, sendo que a 

constatação de uma injustiça é o motivador para o ato de desobediência à lei. 

A  desobediência  civil,  para  Rawls,  “[...]  opera  como  un  recurso  ilegal 

estabilizador de un sistema de cooperación (la sociedad) cuando éste se ha visto 

sometido   a   fuertes   desequilibrios   expresados   en   injusticias   graves   [...]” 

(PRESSACCO, 2010, p. 13.). Assim, ao lado de certos fatores, como eleições livres 

e regulares e um sistema jurídico independente com poderes para interpretar a 

constituição, a desobediência, quando usada de maneira moderada e com critério 

justo,  ajuda  a  manter  e  reforçar  as  instituições  justas.  Ela  serve  para  prevenir 

desvios  da  rota  da  justiça  e  para  corrigí-los  quando  ocorrerem.  “[...]  Ela  é, 

portanto,   uma   salvaguarda   da   legitimidade   das   expectativas   legítimas   dos 

indivíduos  frente  à  legalidade  latente  ao  estado  de  direito,  num  contexto  de 

cooperação social entre pessoas livres e iguais” (ROHLING, 2014, p. 14). 

Para Rawls, a desobediência civil se dá quando se tem uma sociedade que 

é quase-justa, mas que, entretanto, há casos sérios de violações de justiça. O foco 

do autor, na questão da desobediência civil, é responder a seguinte questão: “[...] 

em que ponto o dever de obedecer a leis estabelecidas por uma maioria do 

legislativo (ou por iniciativa do executivo com apoio dessa maioria) deixa de ser 

obrigatório, em vista do direito de defender as liberdades pessoais e do dever de 

se opor à injustiça? [...]” (TJ, §55, p. 403). 

Com este intuito, Rawls formula uma teoria constitucional da 

desobediência civil, que ele divide em três partes. A primeira diz respeito à 

definição da espécie de dissensão adotada, assim como à diferenciação das outras 

formas de oposição. Na segunda parte, ele apresenta as razões da desobediência 

civil, no seio de uma sociedade democrática quase-justa e bem-ordenada, e, 

também, apresenta as condições em que a ação da desobediência se justifica. Por 

último, o autor justifica que se deve explicar o papel da desobediência civil dentro 

de um sistema constitucional e a adequação do ato de desobedecer em uma 

sociedade livre. 
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Para o autor, a desobediência é diferente da ação armada e da prática da 

obstrução; não é uma resistência que faz uso da força120. A desobediência civil 

rawlsiana  se  apoia  em  princípios  da  justiça  ditados  pelo  senso  comum,  cuja 

obediência  pode  ser  mutuamente  exigida  entre  os  homens  e  as  mulheres.  A 

desobediência, assim, decorre da concepção pública da justiça que caracteriza a 

sociedade   democrática,  pois  faz  parte  da   teoria  do  governo  livre  e   é  um 

mecanismo  de  dissensão  que  está  diretamente  ligado  à  teoria  da  soberania 

popular, pois, “Rawls […] thinks the justification of civil disobedience requires 

that the protesters appeal to moral or constitutional principles shared with the 

general public […]” (DEBAU, 2002 [1991], p. 11). 

Rawls define a desobediência civil como “[...] um ato público, não violento, 

consciente e não obstante um ato político, contrário à lei, geralmente praticado 

com o objetivo de provocar uma mudança na lei e nas políticas do governo [...]” 

(TJ, §55, p. 404). A desobediência civil apresentada por Rawls é, portanto, como 

afirma Hannah Arendt, uma violação aberta da lei121, sobre a qual, em prol de um 

grupo,  desafia-se  as  leis  e  as  autoridades  estabelecidas,  por  meio  de  minorias 

organizadas, que de alguma maneira importam quantitativa e qualitativamente, 

na questão da opinião. 

Para Rawls, a desobediência civil é uma forma política que pode ser 

entendida como um modo de recorrer ao senso de justiça da comunidade, uma 

invocação dos princípios reconhecidos da cooperação entre iguais, sendo um 

 
120 Como afirmado por Walzer, diferentemente dos grupos revolucionários que desafiam o sistema 
legal estabelecido, que tentam derrubar e substituir um governo por outro e/ou tentam atacar a 
própria existência do estado, os grupos com ideais de desobediências têm reivindicações parciais 
e não têm por objetivo a supressão do Estado, apenas exigem que seus membros desobedeçam 
em determinados momentos, mas não sempre, e que se recusem a obedecer determinadas ordens 
legais, mas não toda ordem geral. Isto é, os grupos de desobedientes civis aceitam a organização 
social em seu contexto geral, contudo, desejam mudanças em determinados pontos. Deste modo, 
a desobediência civil: “[...] Não tenta substitui um poder independente por outro, mas apenas 
questiona o limite preciso da autoridade. Isso não é revolução, mas sim desobediência civil, uma 
expressão por meio da ação de uma reivindicação parcial contra o Estado” (WALZER, 1977, p. 17). 
Michael Walzer afirma que a desobediência civil justifica-se por meio dos valores e compromissos 
compartilhados,  sendo  um  processo  social,  geralmente  de  grupos  pequenos,  minorias,  que 
acreditam  ter  o  dever  de  desobedecer  às  leis.  E,  quando  se  trata  de  grupos  com  ideais  de 
desobediência  civil,  o  autor  afirma  que  essas  pessoas  justificam-se  por  meio  de  frases  como 
“estamos obrigados enquanto ‘membros da comunidade humana’”; ou então, por seus laços com 
os oprimidos. As obrigações desse grupo são universais, sendo que, no pensamento do autor, o 
real objetivo dos desobedientes ao não respeitarem as leis de seu Estado é a ideia de criarem a 
obrigação  de  que  as  pessoas  respeitem  umas  às  outras  enquanto  membros  da  comunidade 
humana. Tem-se a ideia de que a moral (inclusiva) deva se sobrepor a uma legislação (exclusiva). 
121 É importante salientar que a desobediência de Rawls não implica que o ato de desobedecer seja 
a violação contra a lei a que se protesta, podendo ser um ato tanto indireto, quanto direto (quando 
se pratica a desobediência contra a lei em que se protesta). 



188 |Democracia e Desobediência civil 
 

apelo à base moral da vida cívica e, portanto, um ato político. É um ato político 

em dois sentidos: i) no sentido em que se dirige à maioria que detém o poder 

político; e ii) porque é um ato que orienta e justifica-se pelos princípios políticos, 

i.e., pelos princípios da justiça que regulam a constituição e as instituições sociais. 

No pensamento rawlsiano, assim como a desobediência é um ato político 

de duas maneiras, é também um ato público de duas formas: i) da maneira que 

se dirige a princípios públicos; e ii) é um ato realizado em público, com 

comunicação franca, não sendo encoberto, nem secreto, é um apelo público, uma 

expressão de convicção política profunda e consciente, que ocorre no fórum 

público. E, para Rawls, é por este motivo que sua desobediência não é um ato 

violento. 

A não-violência é uma característica fundamental da desobediência civil 

rawlsiana.  O  autor  justifica  a  importância  da  desobediência  ser  um  ato  não- 

violento, pois assim os desobedientes devem apelar de forma sincera ao senso de 

justiça da maioria122. Um exemplo deste tipo de desobediência civil, que apela ao 

senso de justiça da comunidade política, são as passeatas em favor dos direitos 

LGBTQ’s, hoje, e as passeatas contra a segregação racial nos Estados Unidos da 

América,  com  a  figura  central  de  Luther  King,  na  década  de  50/60  do  século 

passado. Segundo Rawls, atos violentos são incompatíveis com a desobediência 

civil  enquanto  uma  forma  de  apelo  público,  pois  ela  (a  desobediência  civil 

rawlsiana) é a expressão de uma desobediência dentro dos limites da fidelidade à 

lei,  mesmo  estando  na  margem  externa  da  legalidade,  pois  desse  modo  “[...] 

permite probar a las mayorías que el acto del desobediente es político, sincero y 

legítimo, Lo que apoya el llamado que se hace a la concepción de justicia de la 

comunidad […]” (QUINTANA, 2003, p. 78). 

Além disso, quando se viola a lei, tem-se a disposição de aceitar as 

consequências jurídicas da própria conduta. É verdade que para o autor os 

tribunais deveriam levar em conta a natureza do ato de protesto, quem recorre à 

desobediência civil e o fato de que isso se justifica a luz dos princípios políticos 

que fundamentam a constituição; e, com base nesses argumentos, deveria ser 

 
 
 
 

122  Apesar de a não violência fazer parte do imaginário liberal acerca da desobediência civil, este 
é  um  tópico  tradicionalmente  contestado.  Na  seção  que  tratará  sobre  as  críticas  a  teoria 
constitucional da desobediência civil se voltará a este ponto. 
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reduzida  e  até  mesmo  suspensa  à  sanção  legal,  em  determinados  casos123. 

Segundo    Rawls,    deve-se    “[...]    reconhecer    que    a    desobediência    civil    é 

normalmente uma forma razoável e eficaz de dissensão apenas em uma sociedade 

regulada, num grau significativo, pelo senso de justiça. [...]” (TJ, §59, p. 429). 

 
Críticas a Desobediência Civil de Rawls 

 
 

Tendo  em  mente  a  definição  rawlsiana  de  desobediência  civil,  Candice 

Delmas 2016, usando os exemplos históricos de Thoreau, Gandhi e Luther King, 

afirma que  se pode  questionar  a ideia  de  desobediência  civil  apresentada  pelo 

filósofo estadunidense, pois, ao se pegar esses exemplos históricos, eles saem do 

padrão definido pelo autor na TJ. Para Delmas (2016, p. 682), por exemplo, “[...] 

King’s bus boycott was not unlawful; at least Gandhi had revolutionary goals124 

 

123 Avançando mais na ideia de não penalização aos desobedientes, Dworkin afirma que a ideia de 
que “lei é lei” e deve ser sempre aplicada, não distingue entre o homem que age obedecendo seu 
próprio  julgamento  sobre  uma lei  com  validade  passível de dúvida, de um  criminoso comum. 
Donde, segundo Dworkin, deve-se diferenciar, legalmente, esses dois tipos de casos. Sendo que, 
para o autor, deve-se desenvolver  e testar a lei  por  meio de experimentações  praticadas pelos 
cidadãos   e   cidadãs   por   meio   do   contraditório.   Para   Dworkin,   “[...]   o   governo   tem   uma 
responsabilidade  especial  para  com  os  que  agem  com  base  em  uma  apreciação  razoável  que 
determinada  lei  é  invalida.  Ele  deve  ser,  tanto  quanto  possível,  conciliatório,  quando  isso  for 
compatível com outras políticas. Pode ser difícil decidir o que, em nome dessa responsabilidade, 
o  governo  deve  fazer  em  casos  particulares.  A  decisão  será  uma  questão  de  equilíbrio;  regras 
inflexíveis   em   nada   ajudarão.   Ainda   assim   alguns   princípios   podem   ser   estabelecidos”. 
(DWORKIN,  2002,  p.  332).  O  autor  afirma  que  a  penalização  de  comportamento  dissidente, 
quando se trata de leis que estão postas em dúvidas, não deve ocorrer, pois a penalidade por meio 
de uma lei vaga fere os ideais morais e políticos da cláusula do  processo legal regular de duas 
maneiras: i) pois coloca-se um cidadão ou cidadã na posição nada equânime de ou agir por sua 
conta  em  risco  ou  de  aceitar  uma  restrição  sobre  sua  vida;  ii)  pois  a  condenação  confere  ao 
promotor público e aos tribunais o poder de legislar na esfera do direito penal. Já a condenação 
com base em uma lei penal, cuja validade constitucional é duvidosa, fere a cláusula de processo 
legal regular, da primeira forma, pois força a presumir o pior ou agir por sua conta em risco. Fere 
também  a  cláusula  do  justo  processo  legal  regular,  da  segunda  maneira,  pois  a  maioria  dos 
cidadãos  e  cidadãs  seria  dissuadida  por  uma  lei  duvidosa,  se  violá-la  implicasse  em  serem 
penalizados juridicamente. Portanto, os tribunais poderiam sentenciar e impor penas mínimas 
ou suspender o efeito das sentenças, como forma de respeito pela posição dos dissidentes, uma 
vez que, no pensamento de Dworkin, “[...] los juristas tienen una responsabilidad hacia quienes 
desobedecen las leyes por motivos de conciencia y que puede exigirse que no se los enjuicie, sino 
más bien que se cambien las leyes o se adapten los procedimientos judiciales para darles cabida 
[...]” (QUINTANA, 2003, p. 81). 
124 Bem, é verdade que neste ponto Rawls poderia contra-objetar que, apesar de comumente o ato 
de  Gandhi  ser  apresentado  como  um  ato  de  desobediência  civil,  Gandhi  não  vivia  em  uma 
democracia e, por mais que sua dissensão tenha bastante dos elementos da desobediência civil, é 
um fato que o objetivo da  denúncia de  Gandhi era denunciar o sistema colonial imposto  pelo 
Reino Unido à Índia. Assim, ao se levar em conta o pensamento de Rawls  – que afirma que a 
desobediência civil seria um ato de dissensão próprio aos sistemas democráticos – e, também, a 
ideia  de  Raz  –  que  defende  a  ideia  de  desobediência  revolucionária  (que  é  diferente  da 
desobediência civil e da objeção de consciência) enquanto uma dissensão que visa mudanças de 
governo  ou  disposição  constitucional,  uma  vez  que   “desobediencia  revolucionaria  es  uma 
violación del derecho políticamente motivada, hecha para cambiar o para contribuir directamente 
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[...] King described his willingness to accept punishment in tactical terms only125 

[...]”. 

Também  é  fato  notável,  segundo  Delmas,  que  o  ato  desobediente  de 

Thoreau não foi público – tornou-se conhecido apenas anos mais tarde, quando 

Thoreau escreveu e lecionou sobre o assunto. A autora reconhece que a resposta 

rawlsiana a este ponto é afirmar que o ato de Thoreau se tratava, na verdade, de 

um  ato  de  objeção  de  consciência.  Verifica-se  isso,  principalmente,  quando  se 

recorda  que  Thoreau  defendia  o  não  pagamento  de  imposto,  como  ato  de 

desobediência civil, sendo este um ato problemático, quando se tem a ideia de 

desobediência  civil  rawlsiana.  Tendo  em  mente  este  ponto,  Celikates  (2014) 

afirma  que,  apesar  de  em  um  primeiro  olhar  a  saída  rawlsiana  estar  correta, 

contudo,  o  problema  se  dá  quando,  em  um  segundo  olhar,  retira-se  o  foco  da 

questão do não pagamento de impostos e verifica-se que se deve entender a ideia 

de  ‘público’,  incluída  na  definição  da  desobediência  civil  rawlsiana,  como  um 

público que diz respeito a não ser um ato secreto, que precisa ser avisado com 

antecedência às autoridades e aos demais concidadãos. É problemático, tal ponto, 

para Celikates, pois, segundo o autor, com esta exigência: 

 
The exercise of some well-established forms of civil disobedience – blocking 
an intersection, occupying a port or obstructing the deportation of socalled 
illegal immigrants, to give just a few examples – depends on not giving the 
authorities fair notice in advance. It would be strange to exclude these forms 
of protest by definition, whatever else one may think of them (CELIKATES, 
2014, p. 213). 

 
Dessa maneira, como citado por Delmas, o fato de a teoria da 

desobediência civil rawlsiana não se encaixar nos exemplos históricos, 

surpreende, pois, os casos de Thoreau, Gandhi e King são vistos como pilares da 

desobediência civil. Além disso: 

 
 

 

al cambio del gobierno o de las disposiciones constitucionales (el sistema de gobierno)” (RAZ, 
1985,  p.  324)  –  julga-se  que  se  pode  afirmar  que  o  ato  de  Gandhi  é  uma  desobediência 
revolucionaria. 
125  Neste ponto, cabe relembrar que, no que tange à questão das penalidades impostas, apesar de 
ser um pressuposto para Rawls que os desobedientes civis aceitem as sanções legais e jurídica, o 
autor afirma, como visto anteriormente, que os tribunais deveriam levar em conta a natureza do 
ato de protesto e de quem recorre à desobediência civil, e o fato de que isso se justifica à luz dos 
princípios políticos que fundamentam a constituição e, com base nesses argumentos, deveria ser 
reduzida   e   até   mesmo   suspensa   a   sanção   legal,   em   determinados   casos.   Contudo,   os 
desobedientes deveriam aceitar, não apenas de maneira tácita, se for essa a decisão dos tribunais, 
as penalidades impostas. 
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[...] it is objectionable, insofar as Rawls and other theorists misrepresented 
(not  deliberately  but  perhaps  as  a  result  of  a  “moral  blindness”  bred  by 
privilege)  both  their  exemplars’  beliefs  about  their  own  activities  and  the 
socio-political realities they were trying to change (DELMAS, 2016, p. 682). 

 
Outro ponto apresentado contra a teoria constitucional da desobediência 

civil,  apresentada  por  Rawls,  diz  respeito  à  questão  da  não-violência.  Nesta 

questão, Delmas (2016)  afirma que muitos  teóricos questionam  a  condição  da 

não-violência para atos de desobediência civil. Um dos fatos que faz com que se 

tenha o debate sobre a não-violência é o problema para se afirmar o que é um ato 

violento  ou  não.  Um  desses  teóricos  que  questiona  a  não-violência  é  Robin 

Celikates.  Segundo  o  autor,  a  contestação  se  dá  pela  dificuldade  (conceitual, 

política e jurídica) de se definir o que é a própria violência. Para o autor: 

[...]  It  is unclear  whether  the  nonviolent  character  of  civil  disobedience  is 
incompatible only with serious violations of the physical integrity of others 
or also with violence against property, violence against oneself, or minimal 
violence in self-defense [...] (CELIKATES, 2015, p. 2). 

 
O autor, em um artigo publicado em 2014, afirma que na ausência de uma 

maior elaboração, fazer da não-violência parte da definição da desobediência civil 

suscita preocupações teóricas e políticas. Isso ocorre, pois a ideia da não-violência 

pode excluir questões normativas e estratégicas importantes sobre a pesagem dos 

custos de diferentes formas de desobediência, especialmente diante da injustiça 

severa. Esta mesma preocupação já se encontrava presente em Joseph Raz (1985) 

que  afirmava  que  mesmo  sendo  preferível  um  ato  de  não-violência,  não  deve 

haver uma proibição total à violência em atos de desobediência civil, porque o 

mal que a desobediência civil está procurando corrigir pode ser tão grande que a 

violência  contra  pessoas  inocentes  pode  ser  justificada,  desde  que  a  violência 

sofrida e aplicada acabe ali. Raz afirma que o uso da violência tem que ser feito 

muito raramente e com grande precaução. Contudo, seu ponto é defender que 

toda violência, em absoluto, não é por si mesma má, em casos de desobediência 

civil. 

Celikates  (2015)  argumenta  que,  por  meio  de  uma  perspectiva  liberal, 

como a de Rawls, a desobediência civil aparece principalmente como uma forma 

de  protesto  de  portadores  de  direitos  individuais  contra  governos  e  maiorias 

políticas que transgridem os limites estabelecidos por princípios e valores morais 

constitucionalmente    garantidos.    Contudo,    segundo    Celikates,    há    uma 
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desobediência civil que representa uma perspectiva de democracia radical. Esta 

perspectiva  vê  a  desobediência  civil  como  “[...]  the  expression  of  democratic 

citizenship and as a dynamizing counterweight to the rigidifying tendencies of 

state institutions” (CELIKATES, 2015, p. 3). Nessa perspectiva, a desobediência 

civil é descrita, em termos mais gerais, como algo que aponta para uma tensão 

que  há  dentro  da  própria  noção  de  democracia  –  “[...]  the  tension  between 

democracy as a system of institutions and democracy as a practice of citizenship 

that  can  also  take  an  insurrectional  form”  (CELIKATES,  2015,  p.  3).  Segundo 

Celikates,  o  poder  democrático  radical  da  desobediência  civil  não  pode  ser 

adequadamente  entendido  se  a desobediência civil  for reduzida  a  um protesto 

meramente simbólico e enquadrada como essencialmente um ato não-violento. 

 
[...]  Against  this  background,  it  seems  that  civil  disobedience  can  only 
function  as  symbolic  protest  if  it  involves  moments  of  real  confrontation, 
such   as  practices  of  blockade  and  occupation  that  sometimes  contain 
elements  of  violence  [...]  And  at  the  same  time  it  can  only  function  as  a 
confrontational  practice  if  its  protagonists  are  aware  of  its  irreducible 
symbolic dimension (CELIKATES, 2015, p. 3-4). 

 
Delmas (2013) também rejeitou a ideia de que a desobediência civil é um 

ato não-violento de resistência. Para a autora, a desobediência civil deve ser vista 

como um ato de resistência, contudo, resistência significa uma abreviação para: 

 
[...]   designate   a   multi-dimensional   continuum   of   dissenting   acts   and 
practices,  which  all  express,  very  broadly,  a  refusal  to  conform  to  the 
dominant  system’s  norms.  ‘Resistance'  thus  applies  to  a  broad  range  of 
activities,   from   petitions,   demonstrations,   and   strikes,   to   slowdowns, 
boycotts, direct action, and strategic sabotage (DELMAS, 2013, p. 18-19). 

 
A  autora  afirma  que  atos  de  resistência  podem  ser  legais  ou  ilegais, 

públicos  ou  secretos,  violentos  ou  não-violentos,  prejudiciais  ou  inofensivos, 

dirigidos ao público ou a um agente privado. No artigo de 2016, por exemplo, a 

autora afirma que a ideia rawlsiana de desobediência civil, enquanto um ato não- 

violento  excluiria  de  antemão  muitas  formas  de  protesto  não  convencionais. 

Segundo a autora: 

 
[...] some forms of theatrical and possibly offensive, albeit harmless, protests, 
such  as  Pussy  Riot’s  “Punk  Prayer”  in  Moscow’s  Cathedral  of  Christ  the 
Savior  and  Femen’s  topless,  heckling  protests.  Both  accounts  rule  out 
demonstrations   in   which   protestors   shout   down   their   opponents   [...] 
(DELMAS, 2016, p. 684). 
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Para Delmas, isto ocorre, pois, a partir do final do século XX e início do 

século XXI, testemunha-se o surgimento de muitas formas de protestos ilegais: 

 
[...]     including     ecosabotage,     animal     rescue,     antiglobalization     and 
transnational   protests,   illegal   immigrants’   squatting,   street   art,   digital 
disobedience,  leaks,  and  government  whistleblowing,  which,  like  the  two 
feminist movements just mentioned, fit poorly the classic framework of civil 
disobedience (DELMAS, 2016, p. 684). 

 
Sendo que, em um primeiro momento, todos esses protestos e movimentos 

são vistos enquanto atos de desobediência civil. Contudo, haja vista o pensamento 

de  Delmas  (e  Celikates126),  pode-se  questionar:  todos  esses  atos,  protestos  e 

movimentos podem, realmente, ser considerados como desobediência civil ou é 

necessário  pensar  esses  (novos)  movimentos  como  atos  de  dissensões  que  se 

diferem   da   desobediência   civil   e   das   outras   formas   de   dissensões   mais 

tradicionais e que, portanto, precisa-se de novas maneiras para se identificar e 

classificar essas formas de dissensão? 

A resposta a essa questão, segundo Delmas, pode ser dada de duas 

maneiras: i) ao se propor definições mais amplas de desobediência civil – caso de 

Celikates; e ii) ao se propor a utilização de conceitos diferentes para identificar e 

avaliar os atos, que em um primeiro momento, foram vistos como desobediência 

civil. É importante salientar que, para os teóricos do primeiro grupo, Rawls 

formula uma teoria da desobediência civil com muitas exigências e presa ao 

sistema jurídico, i.e., a teoria constitucional da desobediência civil seria legalista 

demais. Já o segundo grupo de teóricos, parece estar casado, como afirma 

Delmas, com a estreita concepção rawlsiana. 

Dito isso, com tudo o que se viu até agora, julga-se que as críticas que 

afirmam que a desobediência civil rawlsiana é restrita, formalista ou normativista 

demais estão corretas (ao menos em alguns de seus pontos), mas não em todos. 

Isto é, neste trabalho, defende-se uma posição que considera que Rawls formulou 

uma concepção muito normativista de desobediência civil, porém, também 

afirma-se que o filósofo estadunidense parece estar correto em formular uma 

teoria da desobediência civil mais restrita, mas que consegue se diferenciar, com 

 

126  Celikates (2015) critica a teoria rawlsiana da desobediência civil, afirmando que justificativa 
exigida  para  atos  de  desobediência  civil  –  que  exigiria  a  oposição  a  violações  graves  dos 
princípios  básicos  da  justiça  ou  das  liberdades  individuais  –  implicaria  em  um  foco  muito 
estreito, o que faria com que muitas formas além de desobediência civil fossem descartadas de 
antemão. 
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razoável sucesso, de outros tipos de dissensão (em especial da objeção de 

consciência, da revolta armada e da desobediência revolucionária). 

Assim, levando em conta a definição apresentada por Rawls de 

desobediência civil e as críticas apresentadas a ela, julga-se que a desobediência 

não precisa ser sempre um ato ilegal – como se viu na questão de King –, nem 

público em seu planejamento, principalmente se com a necessidade de comunicar 

as autoridades públicas implicar em perdas significativas para os desobedientes 

civis, por exemplo, se a publicidade implicar em uma maneira da polícia 

conseguir impedir que o ato desobediente realmente aconteça ou implique na 

prisão de pessoas diretamente ligadas aos protestos dissidentes. Contudo, 

acredita-se que a desobediência civil precisa sempre ser pública em seu outro 

sentido, i.e., no sentido de se dirigir a princípios públicos de justiça (aos 

princípios que regem a sociedade). 

Além disso, tende-se a concordar com Raz (assim como Celikates e 

Delmas), que por mais que a não-violência seja preferível, muitas vezes a 

violência estatal de uma lei ou política injusta é muito mais prejudicial do que 

algumas vidraças e prédios danificados – ou atrasos sofridos pelos cidadãos e 

cidadãs em um fechamento de avenida. Sendo que, quando se aborda a questão 

do embate entre polícia e manifestantes, julga-se uma falsa simetria comparar o 

braço armado do Estado com poder de fogo para tirar muitas das vidas presentes 

em um protesto com coquetéis molotov, paus e pedras carregados por 

manifestantes civis. Porém, julga-se, diferentemente de Delmas, que os atos de 

desobediência civil não podem ser prejudiciais, ao menos não prejudicais aos 

demais cidadãos e cidadãs de uma sociedade democrática, assim como não pode 

ser motivo para fazer ruir toda a estrutura social. Dessa maneira, também se 

defende como problemática a ideia de Raz de que a desobediência civil poderia 

ser um ato violento para com pessoas inocentes que nada tem a ver, ao menos 

diretamente, com os atos de protesto. 

Já no que tange à ideia de atos de desobediência civil contra agentes 

privados, pensa-se que é um mecanismo de dupla face, em uma primeira, 

positiva, uma vez que muitas empresas, universidades etc. podem cometer 

injustiças com seus alunos e funcionários, por exemplo. Contudo, pensa-se ser 

problemática a maneira como irá se fazer para diferenciar essas formas de apelo 

– enquanto atos de desobediência civil – da objeção de consciência, ao se levar 
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em conta, por exemplo, a questão das igrejas ou associações civis, que são, ao 

menos por definição, entes privados. 

Desta forma, Rawls parece acertar ao afirmar que a desobediência civil 

precisa ser um ato político, que apela ao senso de justiça da maioria política, e 

que se orienta e justifica-se por meio dos princípios da justiça como equidade. 

Além disso, o autor parece estar correto em sua definição mais restrita de 

desobediência civil, quando se verifica que ele escapa de outro problema, a saber, 

colocar muitas coisas diferentes e, muitas vezes, até mesmo antagônicas, como 

alguns teóricos atuais estão fazendo, como sendo desobediência civil. Como 

consequência, afirma-se que Rawls pode ser criticado por ser muito exigente 

sobre o que pode ser visto como desobediência civil, e pode-se até mesmo afirmar 

que para o autor (quase) nada é desobediência civil, sendo difícil verificar um ato 

que o autor consideraria digno de receber essa classificação. Por outro lado, o 

filósofo estadunidense acerta em diferenciar a desobediência civil de outras 

formas de dissensão. 

Antes de se finalizar, mais uma vez deve-se levar em conta o pensamento 

de  Robin  Celikates  (2014),  pois,  segundo  o  autor,  a  ideia  de  que  o  ato  de 

desobediência civil precisa ser um ato consciente, uma vez que a desobediência e 

objeção de consciência precisam ser diferenciadas, pode gerar questionamentos 

do tipo: não se pode desobedecer por todos os tipos de razões legítimas legais, por 

exemplo, razões de autorrespeito ou responsabilidade política, que não são ações 

conscientes, pelo menos em sentido estrito? Segundo Celikates, existe a defesa da 

desobediência civil que não é necessariamente baseada na consciência e que pode 

realmente ser empreendida com uma atitude mais ou menos estratégica. Assim, 

para Celikates, “[...] again Rawls’s focus turns out to be too narrow in excluding 

these forms of civil disobedience – however dificult their justifcation might turn 

out to be – from the very definition” (CELIKATES, 2014, p. 215). 

Contudo, ao se ler esta última questão apresentada por Celikates, de que o 

ato de desobediência civil, ao exigir que seja consciente, excluiria formas de 

protesto, surgidas, por exemplo, no calor do momento, o que implicaria o 

conceito de desobediência civil rawlsiano ser estreito demais, afirma-se que esta 

crítica, em específico, não parece proceder, uma vez que se julga correta a ideia 

de Rawls de que é necessário que sejam atos ponderados, para que, assim, as 

pessoas possam realmente avaliar se se trata de uma injustiça, no seio da 
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sociedade democrática, ou se não é apenas o caso de opiniões divergentes – e 

questões ligadas às concepções do bem. 

 
A Teoria da Justiça como Equidade e a Desobediência Civil 

 
 

Antes de se finalizar este trabalho, pretende-se responder mais duas 

questões concernentes ao pensamento rawlsiano sobre a desobediência civil. As 

questões são as seguintes: i) porque é necessário Rawls falar em desobediência 

civil?, e; ii) ao aceitar que injustiças são possíveis, o filósofo estadunidense não 

estaria reconhecendo que sua teoria da justiça não dá conta de organizar e 

estabilizar uma sociedade? 

Na tentativa de responder o primeiro questionamento, recorda-se, como 

se  verificou  anteriormente,  que  a  desobediência  civil  está  ligada  às  discussões 

sobre a regra de maioria; da justiça (e injustiça); e da legitimidade. No que tange 

à  regra  de  maioria,  tem-se  que  ela  é  um  mecanismo  decisório,  que  serve  para 

casos em que os cidadãos e cidadãs estão divididos e não é possível que cheguem 

a um consenso. Desta maneira, qualquer decisão tomada ali pode ser vista como 

o  reflexo  de  uma  sociedade,  ou  melhor,  o  reflexo  de,  pelo  menos,  51%  da 

sociedade, em um determinado momento. Contudo, mesmo ao se adotar a regra 

de maioria, não se tem a garantia de que se conseguirá, sempre, a decisão mais 

justa possível, nem que a decisão tomada não signifique o interesse de um grupo 

sendo imposto aos demais cidadãos e cidadãs – o que é um grande problema para 

Rawls, uma vez que o autor rejeita a ideia de democracia enquanto “ditadura da 

maioria”. 

Para tentar solucionar este problema, o autor afirma que as decisões 

tomadas, por exemplo, no legislativo, podem ser revistas, sendo a própria 

desobediência civil um mecanismo de “revisão” das leis e políticas de governo, 

tendo em vista os princípios da justiça. Recorda-se que, segundo Rawls, não será 

o legislativo ou o judiciário que dará a palavra final sobre o que é justo ou não, 

em uma sociedade bem-ordenada, mas sim o eleitorado como um todo, i.e., o 

‘povo’ – a soberania popular. Assim, uma vez que será do povo a palavra final da 

justiça na sociedade bem-ordenada e mesmo que as pessoas adquiram o senso de 

justiça com o passar dos tempos, acredita-se ser plenamente plausível que, em 

algum momento, o povo se engane – ou que a maioria seja injusta com a minoria. 
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Tendo isto em mente, julga-se que Rawls introduz a discussão sobre a 

desobediência civil de maneira acertada para a teoria da justiça como equidade, 

pois se necessário a minoria pode apelar ao senso de justiça da maioria política e 

pode fazer com que a maioria reveja sua posição. 

Para se responder à questão sobre se Rawls, ao pressupor a necessidade de 

um mecanismo de reparação como a desobediência civil, não se estaria 

reconhecendo que sua teoria da justiça não conseguiria organizar e estabilizar 

uma sociedade. Pode-se, então, afirmar que a desobediência não deve ser vista 

como a maneira do autor “jogar a toalha” e admitir que não consegue organizar 

uma sociedade bem-ordenada por meio dos princípios de justiça. Isso porque 

Rawls está trabalhando sob a perspectiva da democracia – liberal e constitucional 

– sobre a qual, as injustiças podem ser frutos de decisões legítimas. 

Cabe aqui salientar que para Rawls, uma lei ou política de governo ser 

implementada por meio de um procedimento legítimo não garante a justiça dela, 

pois a ideia de legitimidade é mais fraca do que a de justiça. Assim, por mais que, 

em um primeiro olhar, possa ser estranho que se fale em desobediência civil, leis 

e políticas de governo injustas, em uma sociedade bem-ordenada, julga-se que 

ainda mais estranho seria se Rawls não houvesse pressuposto uma forma de 

analisar a justeza das decisões, assim como a estabilidade da sociedade, i.e., se o 

autor não pensasse um mecanismo estabilizador, para além do sistema jurídico, 

uma vez que esse também pode legitimar injustiças e tomar decisões injustas, 

mesmo respeitando os procedimentos legais (e legitimamente estabelecidos). 

Dessa maneira, com o mecanismo da desobediência civil, vê-se dois importantes 

aspectos do pensamento de Rawls, a saber: i) a confiança do autor no senso de 

justiça dos cidadãos e cidadãs; e ii) o papel da razoabilidade, que será a faculdade 

responsável para que as pessoas analisem suas decisões passadas diante das 

reivindicações de grupos minoritários 

Dessa forma, julga-se que a desobediência civil rawlsiana é logicamente 

compatível com o pensamento filosófico do autor estadunidense. Sendo que, por 

mais justas que sejam as instituições sociais que estruturam a sociedade bem- 

ordenada não é possível que se alcance, sempre, decisões justas. E isto não é uma 

falha da teoria rawlsiana; seria uma falha, na verdade, se o autor houvesse 

pressuposto que sua teoria daria conta de todos os problemas de uma sociedade 

democrática – e da teoria democrática. Julga-se, então, que Rawls acertadamente 



198 |Democracia e Desobediência civil 
 

pensou na necessidade de haver um mecanismo estabilizador, como a 

desobediência civil, sendo que qualquer argumentação que busca afirmar que ao 

aceitar a desobediência civil Rawls teria aceitado que sua teoria da justiça como 

equidade é insuficiente não se segue. 

 
Considerações finais 

 
 

É comum a associação da desobediência civil com ideias anarquistas, como 

à luta pela ausência de poderes e ordem, que visa o rompimento com as 

instituições sociais e governamentais. Essa leitura pode, por exemplo, ser 

defendida ao se verificar o escrito de Thoreau acerca dessa questão (numa visão 

um tanto quanto não literal, do autor, é verdade). Contudo, como se verificou 

neste trabalho, esta não é a única leitura possível para a desobediência civil, além 

disso, julga-se que também não é a preferível, uma vez que quando vista pela ótica 

do liberalismo político, a questão da desobediência civil diz respeito às discussões 

sobre a legitimidade (do governo, das leis e políticas adotadas), assim como sobre 

a regra de maioria e o senso de justiça dos cidadãos e cidadãs. 

Tendo esses aspectos em mente, neste trabalho, verificou-se que para o 

filósofo estadunidense John Rawls a violação contínua e deliberada dos 

princípios básicos de justiça por um largo período de tempo incitava a submissão 

ou a resistência, sobre a qual invoca-se a concepção de justiça comum e 

compartilhada pelos membros da sociedade bem-ordenada e quase-justa e assim 

pressupõe a desobediência civil. Sendo que na ideia de desobediência civil 

respeita-se a ideia de que o justo se sobrepõe ao bem. Desse modo, não se apela 

para princípios morais ou doutrinas abrangentes unicamente, mas quer-se 

demonstrar que uma injustiça está sendo cometida, i.e., que os princípios da 

justiça, de algum modo, estão sendo violados parcialmente. A desobediência civil 

é uma maneira de se prevenir desvios da rota da justiça e corrigi-los quando 

ocorrerem. 

É importante recordar que Rawls formula uma teoria constitucional da 

desobediência civil que é dividida em três aspectos: definição da espécie de 

dissensão adotada; razões para os atos de desobediência civil; e o papel que a 

desobediência civil desempenha dentro do sistema constitucional, assim como a 

adequação da desobediência a uma sociedade livre. Além disso, tem-se que a 
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desobediência civil é vista por meio de duas perspectivas distintas, por um lado, 

por meio dos fundamentos filosóficos e teóricos do ato de desobedecer, por outro, 

enquanto uma questão que diz respeito aos problemas de direitos e deveres 

conflitantes. 

No que tange as críticas a ideia de desobediência civil apresentada por 

Rawls, verificou-se que a desobediência civil rawlsiana é logicamente compatível 

com o pensamento da justiça como equidade, uma vez que Rawls sai da teoria 

ideal para adentrar à teoria não ideal da justiça e, assim, passa-se a verificar a 

questão da obrigação parcial, sobre o qual mais significativo é o fato de que a 

desobediência é um mecanismo estabilizador, é uma maneira de tentar fazer com 

que a sociedade seja vista como cada-vez-mais-justa ao decorrer do tempo. 

Já naquilo que diz respeito à crítica que afirma a ideia de desobediência 

civil rawlsiana como sendo legalista demais, verificou-se que em alguns aspectos 

essas críticas estão corretas, por exemplo, na ideia de que sempre a desobediência 

civil será um ato ilegal, público (em seu planejamento) e estritamente não- 

violento. Contudo, julgou-se que o autor estava correto em afirmar que a 

desobediência civil precisa ser um ato político, que apela ao senso de justiça da 

maioria política, e que se orienta e justifica-se por meio dos princípios da justiça 

como equidade. Também parece ser preferível que se tenha uma ideia de 

desobediência civil mais restrita do que uma ideia de desobediência civil que 

englobe muitos tipos de dissensões, atos e protestos, como sendo a mesma coisa, 

pois a normatividade seria ignorada e perdida. Dessa forma, pode-se dizer que 

uma desobediência civil precisa ser normativa, contudo, não precisa ser 

excessivamente normativista. 

Viu-se também que ao se questionar o porquê a justiça como equidade 

recorre às dissensões tem-se como resposta que a legitimidade e as 

regulamentações pressupostas pelos sistemas democráticos (inclusive da justiça 

como equidade) não implicam que sempre se conseguirá decisões justas e 

corretas, nem é possível que se queira isso ao se apresentar uma teoria de justiça 

democrática. Pois, ao se assumir a democracia como um valor inalienável, se 

pressupõe o uso da regra de maioria e uma vez que é da natureza das pessoas que 

elas pensem diferentes umas das outras (i.e., ao se assumir o pluralismo inerente 

às pessoas), mesmo que os cidadãos e cidadãs possuam o senso de justiça, é 

possível que as maiorias possam cometer erros e, por consequência, deliberem de 
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modo que imponham algum tipo de lei que oprima ou cause danos sobre os 

ombros de alguma minoria política. Será sobre esses ônus, ou melhor, sobre essas 

injustiças que a desobediência civil atuará, i.e., o papel da desobediência civil é 

corrigir as injustiças da sociedade bem-ordenada e quase-justa, visando uma 

sociedade cada-vez-mais-justa. 
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Resumo 
O presente artigo pretende analisar os conceitos de poder, de esfera pública e de 
desobediência civil a partir do marco teórico da Hannah Arendt. O poder como 
capacidade humana para agir em conjunto e a esfera pública como espaço onde o 
ser humano pode exercer sua condição política que o distingue dos demais seres, 
a desobediência civil emerge como momento exemplar de poder -como grupo de 
pessoas unido por propósitos específicos- buscando recuperar e preservar o 
espaço público- espaço da ação e do discurso, do homem como zoon politikon. 
Desse modo, a desobediência civil garante a preservação do espaço público por 
meio do poder (coletivo dos cidadãos). O método de abordagem utilizado é o 
dedutivo, buscando-se atingir novos conhecimentos a partir de verdades gerais, 
e no que se refere ao método de procedimento, utilizou-se a técnica de pesquisa 
da documentação indireta 
Palavras-chave: poder; esfera pública; desobediência civil. 

 
 

Introdução 
 
 

Na política, a questão decisiva sempre foi a de quem domina quem. Assim, 

o senso comum sempre definiu poder como instrumento de domínio, de 

afirmação e de imposição da vontade contra a resistência dos outros, do que 

decorre a de que a violência seria a sua manifestação mais pura. Se o poder 

corresponde à efetividade de comando, então não há maior poder do que “aquele 

emergente do cano de uma arma” e seria difícil dizer “em que medida a ordem 

dada por um policial é diferente daquela dada por um pistoleiro”. 

Hannah Arendt, porém, ao resgatar a herança filosófica grega, reanalisa o 

conceito de poder e o concebe como a capacidade humana para agir em conjunto 

quanto a um curso de ação. O poder, só existe enquanto o grupo se conserva unido 

(potestas in populo), logo, nunca é particular a um indivíduo. O poder emerge 

onde haja a reunião de pessoas em um agir comum e sua legitimidade deriva 

desse momento inicial. 

 
127Advogada, mestre em Direito pela Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP-RS) 
e   com   especialização   em   andamento   em   Filosofia   e   Teoria   do   Direito   pela   PUCMINAS. 
flavia.hagen.matias@gmail.com 
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Desse modo, o poder irá garantir a existência da esfera pública, o espaço 

onde o ser humano pode exercer sua condição política que o distingue dos demais 

seres vivos. Enquanto o indivíduo isolado detém ‘apenas’ a força consigo, reunido 

com outros em uma meta comum (elemento aglutinador) cria poder. Na esfera 

pública, o homem é elevado à cidadão, podendo discutir ideias, tomar decisões e 

transformar concepções junto com seus iguais por meio do discurso e da ação. A 

atividade política não é o preço da liberdade, mas a própria liberdade em si. 

Assim, quando os espaços públicos- locais de discussão, de garantia da 

cidadania, logo, da condição humana em si- são ameaçados, a própria democracia 

está em crise. A desobediência civil surge como um meio de poder preservando o 

espaço público. Desse modo, quando os cidadãos se reúnem para protestar contra 

arbitrariedades, existe poder entre eles. 

Desse modo, pensar na concepção de poder de Hannah Arendt significa 

pensar que a ação de desobediência civil busca recuperar o espaço público para o 

debate e é mecanismo eficaz para os cidadãos quando acreditam que um governo 

perdeu sua legitimidade. Desse modo, o espaço público é preservado mediante o 

poder que está sempre por emergir quando os cidadãos se reúnem em prol de um 

propósito comum. 

Nesse sentido, o presente artigo visa discutir a desobediência civil como 

momento exemplar do poder -como grupo unido por propósitos específicos- 

buscando recuperar e preservar o espaço público- espaço da ação e do discurso, 

do homem como zoon politikon. Desse modo, a desobediência civil na 

preservação do espaço público por meio do poder (coletivo dos cidadãos). 

Assim, o presente artigo será dividido na análise do conceito de poder e 

violência; após, da concepção de liberdade e esfera pública e por fim, no papel da 

desobediência civil como meio de recuperação da esfera pública. O método de 

abordagem utilizado é o dedutivo, buscando-se atingir novos conhecimentos a 

partir de verdades gerais, e no que se refere ao método de procedimento, 

utilizando-se a técnica de pesquisa da documentação indireta. 

 
Poder: A Capacidade Humana De Agir Em Conjunto 

 
 

Conceitos como autoridade, poder e violência- elementos facilmente 

tratados como sinônimos e que normalmente se sobrepõem na realidade política- 
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constituem   o   contraponto   necessário   para   compreender   a   liberdade   e   o 

consentimento. Thomas Hobbes defendia que o temor do estado de natureza – 

de guerra perpétua de todos contra todos - persuadia os homens a se reunirem 

em  uma  comunidade,  submetendo-se  a  um  senhor  em  troca  de  proteção  e, 

portanto, renunciando a todo direito e liberdade nocivos a paz. Logo, os homens 

se   uniam   aos   outros   por   interesse   e   necessidade   e   não   pelo   instinto   de 

sociabilidade- que os  gregos reconheceram  no gênero humano,  classificando-o 

como zoon politikon. Assim, “a sociedade política é o fruto artificial de um pacto 

voluntário,  de  um  cálculo  interesseiro”  (GARCIA,  1994,  p.  37).  Locke,  em 

contrapartida, compreendia que cada homem recebeu de seu criador igual direito 

sobre si mesmo e sobre sua extensão, devendo, portanto, respeitar a liberdade do 

outro.  Ao  soberano,  empossado  no  poder  político,  cabia  apenas  declarar  e 

garantir  a  ordem  jurídica  que  lhe  é  anterior.  Logo,  a  obediência  resulta  da 

garantia de manutenção da igualdade de direitos de cada um e de todos, na ordem 

social. 

Assim, a essência do poder se concretiza com o comando de um lado e a 

obediência da outra parte. Disso decorre que a violência é a manifestação mais 

pura do poder do Estado. “Toda política é uma luta pelo poder; a forma definitiva 

do poder é a violência”128 (MILLS, 1956, p. 171). O Estado constitui o domínio do 

homem pelo homem a partir dos meios de violência legítima (ARENDT, 2016, p. 

51); logo, a guerra retrata sua essência.  Então, o fim da guerra significaria o fim 

dos  estados?  E,  por  sua  vez,  o  fim  da  violência  nas  relações  estatais,  o  fim  do 

poder? (ARENDT, 2016, p. 52). 

Em  face  disso,  o  progressivo  aperfeiçoamento  dos  meios  de  destruição 

para guerras futuras virou  uma ameaça não  só para o adversário como para o 

próprio Estado, ou melhor, para todos. Essa é a ironia da guerra, um “lembrete 

da  imprevisibilidade  onipotente  que  encontramos  no  momento  em  que  nos 

aproximamos do domínio da violência” (ARENDT, 2016, p. 19), intensificando a 

sensação  de  pavor  e  de  impotência  individual  (FROMM,  1968,  p.  111).  Uma 

guerra termonuclear não seria a continuação da política por outros meios, mas 

um suicídio universal (ARENDT, 2016, p. 24). Contudo, a guerra persiste como 

ferramenta porque não surgiu ainda um substituto último nas questões políticas 

 
128  “All politics is a struggle for power; the ultimate kind of power is violence”. Tradução livre. 
MILLS, C. Wright. The Power Elite, Nova York, 1956. p. 171. 
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internacionais. Pactos sem espadas são meras palavras? A violência é usada como 

o  último  recurso  para  proteger  a  estrutura  de  poder  de  inimigos  nativos  ou 

externos, como se fosse o pré-requisito do poder. E este é “nada mais do que uma 

fachada, a luva de pelica que ou esconde a mão de ferro ou mostrará ser um tigre 

de papel” (ARENDT, 2016, p. 64). 

Diferentemente, Hannah Arendt irá resgatar a herança filosófica grega e 

reanalisar o poder como inerente a qualquer comunidade política e resultante da 

capacidade humana para agir em conjunto, o que, por sua vez, requer o consenso 

de muitos quanto a um curso de ação (LAFER, 2016, p. 11). Em sentido contrário, 

a  falta  de  consenso  e  de  opinião  favorável  leva  à  desintegração  do  poder  que 

enseja a violência. Logo, para a filósofa, a violência não só não integra o fenômeno 

do poder, como o destrói. 

Desse modo, “é o apoio do povo que confere poder às instituições de um 

país, e esse apoio não é mais do que a continuação do consentimento que trouxe 

as  leis  à  existência”  (ARENDT,  2016,  p.  57).    As  instituições  políticas  são  as 

materializações  desse  poder  e,  portanto,  tão  logo  deixem  de  receber  apoio 

popular, desmantelam-se. O poder se assenta na opinião. Na monarquia, o rei, 

autoridade solitária, depende muito mais do consenso da sociedade do que em 

outras  formas  de  governo.  Até  o  tirano,  “o  Um  que  governa  contra  todos” 

(ARENDT, 2016, p.58), cujo isolamento  é sua característica  essencial  segundo 

Montesquieu, depende de outros para a realização de seus interesses.  O poder do 

governo reside ‘na proporção do número ao qual é associado. Logo, a tirania é a 

forma mais violenta- a qual não vem necessariamente caracterizada pela fraqueza 

e esterilidade- e menos poderosa de governo, contradizendo a condição humana 

da    pluralidade    (ARENDT,    2007,    p.    214).    Em    sua    forma,    impede    o 

desenvolvimento  do  poder  em  sua  totalidade,  levando-o  à  impotência  e  à  sua 

própria destruição129  (MONTESQUIEU, 1996). 

Enquanto o poder depende dos números (adesão), a violência pode até 

certo ponto operar sem eles, visto que se assenta em implementos que amplificam 

 
 

129  “O princípio do governo despótico corrompe-se incessantemente, porque ele é corrupto por 
natureza. Os outros governos perecem porque acidentes particulares violam seu princípio; este 
perece  porcausa  de  seu  vício  interior,  a  não  ser  que  algumas  causas  acidentais  impeçamseu 
princípio de corromper-se. Assim, ele só se mantém quando circunstâncias tiradas do clima, da 
religião, da situação ou do gênio do povo o forçam a seguir certa ordem ou a suportar certa regra. 
Estas coisas forçam sua natureza sem transformá-la; permanece a sua ferocidade; ela está domada 
por algum tempo”. MONTESQUIEU. O espírito das leis. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 128. 
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e multiplicam o vigor humano. A violência sempre pode destruir o poder, mas 

dela  nunca  emergirá  o  poder  em  si.  O  poder  em  sua  forma  extrema  constitui 

“todos contra um”, pois o vigor individual é sempre sobreposto pelo potencial de 

uma maioria, e a forma extrema da violência, “um contra todos” (ARENDT, 2007, 

p. 58), somente é possível por meio de implementos de violência multiplicadores 

do vigor (LAFER, 1988, p. 209). 

Poder, vigor, força, autoridade e violência são termos que indicam meios 

pelos quais o homem domina o homem e, por exercerem a mesma função, são 

equivocadamente tratados como sinônimos. O poder, como a capacidade humana 

para agir em conjunto, só existe enquanto o grupo se conserva unido (potestas in 

populo). Logo, nunca é particular a um indivíduo. Quando se fala que um homem 

é  poderoso,  está  se  referindo,  na  verdade,  ao  vigor,  que  consiste  em  uma 

propriedade inerente a um objeto ou uma pessoa e que define o seu caráter, como 

o vigor físico de alguém. É dotado de independência peculiar (ARENDT, 2016, p. 

61)  em  relação  aos  demais.  A  força,  empregada  usualmente  no  sentido  de 

violência- especificamente coerção- significa “energia liberada por movimentos 

físicos ou sociais” (ARENDT, 2016, p. 61). Logo, deve ser usada para designar as 

forças  da  natureza  ou  das  circunstâncias130   (STOPPINO,  1998,  p.  503-504). 

Autoridade significa o reconhecimento inquestionado que não requer coerção ou 

persuasão dos que a obedecem. “O maior inimigo da autoridade é o desprezo, e o 

mais seguro para miná-la é a risada” (ARENDT, 2016, p. 62). 

A violência, dotada de caráter instrumental, busca através de seus 

implementos multiplicar o vigor natural até sua completa substituição. Ainda que 

 
 

130  “Na doutrina jurídica, tende-se a designar com o termo Força as intervenções conforme a lei, 
e, portanto, lícitas, e com o termo violência as intervenções que violam as normas jurídicas, e são, 
portanto, ilícitas. Enfim, entre as concepções ideológicas podemos mencionar a de Georges Sorel 
que,  numa  perspectiva  de  exaltação  da  violência,  via  na  Força  o  instrumento  do  domínio 
autoritário de uma minoria sobre a maioria e. na violência, o instrumento de libertação da maioria 
da exploração  de poucos.  É de evidência imediata que todas estas distinções estão fortemente 
impregnadas  de  juízos  de  valor  (...)  usar  neste  sentido  os  dois  termos  Força  e  violência  é 
frequentemente despropositado, porque o emprego de dois termos diferentes tende a objetivar a 
distinção, a torná-la muito rígida, a sugerir que haja um consenso unânime ou quase unânime 
acerca das intervenções físicas que devem ser consideradas legítimas ou ilegítimas (...) renunciar 
à  mencionada  distinção  entre  Força  e  violência,  usando  os  dois  termos  como  sinônimos  ou 
empregando somente um deles para significar as intervenções físicas, e distinguir, através de uma 
fórmula  que  tem  a  vantagem  da  imediata  clareza,  entre  empregos  da  Força  ou  violência 
"considerados  legítimos"  e  empregos  "considerados  ilegítimos"  em  determinados  grupos  ou 
agregados sociais, como também distinguir entre os diversos sistemas de valores, com base nos 
quais  diferentes  grupos  sociais  consideram  legítimos  ou  ilegítimos  certos  usos  da  Força  ou 
violência”.   STOPPINO,   Mario.   In.   BOBBIO,   Norberto;   MATTEUCCI,   Nicola;   PASQUINO, 
Gianfranco. Dicionário de Política. 11 ed. Brasília: UNB, 1998. p. 503-504. 



210 |Democracia e Desobediência civil 
 

o poder esteja diversas vezes acompanhado da violência, o contrário não ocorre. 

Não existiu nenhum governo fundado exclusivamente em meios violentos. Até o 

domínio  totalitário,  com  a  tortura  como  principal  ferramenta  de  dominação, 

necessita  de  uma base  de  poder,  qual  seja,  a  polícia secreta  e  informantes. “O 

poder é o fator primário e predominante” (ARENDT, 2016, p. 69). 

Dessa maneira, é o poder que constitui a essência do governo, “um fim em 

si mesmo” (ARENDT, 2016, p. 68), ao passo que a violência, por necessitar de 

justificação para ser aplicada ao fim almejado, não pode ser essência de nada. O 

poder é a “própria condição que capacita um grupo de pessoas a pensar e a agir 

em  termos  das  categorias  de  meios  e  fins”  (ARENDT,  2016,  p.  69).  Como 

elemento   intrínseco   à   existência   da   vida   em   sociedade,   não   precisa   de 

justificação, mas de legitimidade. “A legitimidade, quando desafiada, ampara-se 

a si mesma em um apelo ao passado, enquanto a justificação remete a um fim que 

jaz no futuro” (ARENDT, 2016, p. 69). 

Em contrapartida, a violência pode até ser justificável, porém, nunca será 

legítima.  Pode  servir  para  trazer  a  atenção  pública  para  algo,  exercendo  uma 

função simbólica de dramatização para a situação que se deseja questionar ou 

manter (STOPPINO, 1998).  Diversas vezes é usado para assegurar a moderação, 

sendo, ironicamente, muitas vezes antes da reforma que da revolução (ARENDT, 

2007. P.100). No entanto, quanto mais o fim almejado se distanciar no futuro, 

mais  perderá  sua  plausibilidade:  como  nunca  se  pode  saber  as  consequências 

futuras das ações, a violência só permanece racional como reação (e não ação), 

com  objetivos  de  curto  prazo.  Por  isso,  a  resistência  violenta  à  opressão  é 

compreendida  como  uma  reação  ao  descumprimento  dos  direitos  e  deveres 

recíprocos entre governantes e governados. Discute-se nesse âmbito se os meios 

são adequados aos fins. 

Quando a violência não alcança seus fins rapidamente, seu fracasso pode 

provocar sua difusão em toda a totalidade do corpo político, mudando o mundo 

para  um  lugar  ainda  mais  violento  (ARENDT,  2016,  p.  101),  na  qual  o  terror 

assume  como  forma  de  dominação.  Para  que  a  plena  força  do  terror  possa  se 

efetivar e ser eficaz, qualquer oposição deve ser suprimida de modo que o grau de 

atomização social deve ser totalizante. A dominação totalitária funda-se no terror, 

enquanto as tiranias e ditaduras, na violência. A primeira investe contra qualquer 

poder,  inclusive  de  seus  amigos  e  apoiadores,  alcançado  seu  ápice  quando  “o 
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estado policial inicia a devoração de suas próprias crias, quando o executante de 

ontem se torna a vítima de hoje” (ARENDT, 2016, p. 73). Quando o poder está 

desaparecendo,  a  tentação  de  substituí-lo  pela  violência  é  forte,  e  por  isso,  é 

comum a combinação na experiência política de violência e impotência (LAFER, 

1988, p. 209), desgastada imensamente por futilidades. A experiência histórica e 

ocidental nomeou esse fenômeno de tirania (ARENDT, 2007). 

Portanto, é o poder que garante a existência da esfera pública, o espaço 

potencial de aparência entre homens que discursam e agem (ARENDT, 2007, p. 

212). Enquanto o indivíduo isolado detém ‘apenas’ a força consigo, reunido com 

outros em uma meta comum (elemento aglutinador) (ALMEIDA, 2001, p. 35), 

cria poder. A convivência próxima mantém presentes as potencialidades de ação 

de tal maneira que a fundação das cidades -estado, que viraram paradigmas de 

organização política ocidental, foi “a condição prévia material mais importante 

do poder”  (ARENDT, 2007, p. 213). Passado o momento de  ação, a união  das 

pessoas é quem sustenta o poder. Em contrapartida, aquele que se isola, por mais 

válidas que sejam suas justificativas, automaticamente renuncia ao poder.   Na 

história  humana  talvez  nada  “tenha  durado  tão  pouco  quanto  a  confiança  no 

poder, e nada tenha durado tanto quanto a desconfiança platônica e cristã em 

relação ao seu espaço de aparência; e- finalmente, na era moderna- nada é mais 

difundido que a convicção de que o ‘poder corrompe’” (ARENDT, 2007, p. 217). 

Quando os comandos não são mais obedecidos, os meios de violência são 

inúteis,  visto  que  o  poder  se  assenta  na  opinião  e  no  número  daqueles  que  a 

compartilham. Quando se rompe com a obediência às leis, aos governantes e às 

instituições- manifestação externa de apoio e consentimento (ARENDT, 2016) - 

o  poder  se  desintegra  e  as  revoluções  se  tornam  possíveis.  No  entanto,  as 

revoluções  só  realmente  acontecerão  se  existir  um  grupo  preparado  para  o 

confronto direto. Inúmeras vezes regimes impotentes permaneceram no poder 

simplesmente  porque  não  teve  ninguém  para  questioná-lo  (ARENDT,  2011,  p. 

66). 

 
Esfera Pública: a aspiração humana pela liberdade 

 
 

A história da humanidade aspira à liberdade, tendo sido o fundamento, “o 

valor supremo sobre o qual as leis são estabelecidas nas comunidades humanas, 
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que decisões são tomadas e que juízos são feitos” (ARENDT, 2013, p. 189).   Na 

modernidade,  fundou-se  como  valor  referente  à  garantia  do  espaço  íntimo  no 

qual os homens podiam fugir da coerção externa e sentir-se livres. Após o mundo 

ter negado a liberdade tantas vezes, ela se realizava plenamente na interioridade. 

Da antiguidade tardia até o século XIX, aqueles que não tinham um lugar próprio 

no mundo e que careciam, portanto, de uma condição mundana compreenderam 

a liberdade como o “domínio interno da consciência” (MILL, 2001, p. 15). Essa 

formulação filosófica tinha como pano de fundo o declínio da liberdade no fim do 

império romano, evidenciado pelo papel que noções como poder, dominação e 

propriedade nele desempenhavam (ARENDT, 2013). A liberdade interna então 

se revelava em viver como se queria e fazer o que desejasse, limitado ao que estava 

em seu poder (MILL, 2001). 

Logo, a noção de liberdade aparecia totalmente sem significação política, 

como uma tentativa de alcançar uma fórmula na qual “fosse possível ser escravo 

no mundo e ainda assim ser livre” (ARENDT, 2013, p. 193). Epicteto irá transpor 

a noção da antiguidade de que o homem era livre enquanto exercia poder sobre 

os demais  e possuísse um lar para a noção de que a liberdade residia dentro do 

próprio ser, descobrindo que “que nenhum poder é tão absoluto como aquele que 

o homem tem sobre si mesmo, e que o espaço interior onde o homem dá combate 

e  subjuga  a  si  próprio  é  mais  completamente  seu,  isto  é,  mais  seguramente 

defendido   de interferência externa, que qualquer lar poderia sê-lo” (ARENDT, 

2013, p. 194). 

A  experiência  política,  tantas  vezes  marcada  pelo  totalitarismo  e  pela 

supressão  dos  direitos  civis  contribuiu  para  a  dissociação  de  política  com  a 

liberdade. “Inclinamo-nos a crer que a liberdade começa onde a política termina, 

por termos visto a liberdade desaparecer sempre que as chamadas considerações 

políticas prevaleceram sobre todo o restante” (ARENDT, 2013, p. 195).  Logo, o 

credo liberal irá afirmar que quanto menor o espaço ocupado pelo político, maior 

será o domínio para a  liberdade. De fato, parece natural  pensar a  extensão da 

liberdade  conferida  em  uma  comunidade  política  com  a  garantia  dada  para 

atividades   aparentemente   não-políticas,   como   a   livre   iniciativa   econômica, 

liberdade   de   ensino,   de   religião,   de   expressão,   de   atividades   culturais   e 

intelectuais. O senso comum era, portanto, de que “a política é compatível com a 
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liberdade unicamente porque e na medida em que garante uma possível liberdade 

da política” (ARENDT, 2013, p. 195) 

Os   séculos   seguintes   ampliarão   o   hiato   entre   liberdade   e   política, 

assumindo  o  governo  o  papel  de  não  tanto  protetor  da  liberdade,  mas  dos 

interesses da sociedade e dos indivíduos. A segurança se reforça como critério 

para o “desenvolvimento uniforme do processo vital da sociedade como um todo”. 

Desse modo, “toda a idade moderna separou liberdade de política” (ARENDT, 

2013,  p.  197)  e  as  reivindicações  ocasionais  do  povo  exigindo  sua  parcela  no 

governo ou sua admissão na esfera política não consistiam tanto em um desejo 

de liberdade, mas de um forte sentimento de desconfiança frente à figura estatal 

(ARENDT, 2013, p. 197). 

Contudo,  apesar  da  forte  influência  da  liberdade  interior  e  apolítica  na 

tradição,   o   homem   não   saberia   sobre   liberdade   interior   se   não   a   tivesse 

experimentado  anteriormente  na  realidade  mundana.  “Tomamos  inicialmente 

consciência  da  liberdade  ou  do  seu  contrário  em  nosso  relacionamento  com 

outros, e não no relacionamento com nós mesmos.” (ARENDT, 2013, p. 194). Na 

polis grega, o homem para ser livre precisava se libertar das necessidades da vida. 

Contudo,  ao  ato  de  liberação  não  se  seguia  automaticamente  a  liberdade,  que 

dependia também da companhia de outros homens iguais em um espaço público 

comum,  “no  qual  cada  homem  livre  poderia  inserir-se  por  palavras  e  feitos” 

(ARENDT, 2013, p. 194) 

Desse  modo,  a  constatação  de  que  a  ideia  da  liberdade  necessita  de 

condições  não  somente  possíveis,  como  propiciadoras  para  o  seu  exercício 

permanente faz emergir a conexão existente entre liberdade e igualdade:  a falta 

de meios adequados para a vida, pré-requisitos materiais para participar na vida 

da  comunidade  como  habitação  e  alimentação;  a  falta  de  acesso  aos  meios  de 

trabalho, que permitem o exercício das capacidades produtivas do homem; e a 

falta de proteção contra a invasão dos outros, seja pela inexistência da tutela dos 

direitos individuais, seja pela escassez de meios de vida ou de trabalho (LAFER, 

1980) demonstram a necessidade de criar condições sociais e econômicas para o 

exercício da liberdade131. A liberdade é o supremo bem, sem o qual “a igualdade 

 

 
131  Muitas vezes a ânsia de criar condições sociais e econômicas nas quais a liberdade possa se 
efetivar faz os homens esquecerem da liberdade em si mesma. BERLIN, Isaiah. Quatro ensaios 
sobre a liberdade. Univ. de Brasília: Brasília, 1981. p. 133. 
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não  tem  razão  de  ser,  pois  ainda  que  se  realizasse  plenamente  no  seu  aspecto 

material,  faltará  a  igualdade  formal,  somente  reconhecível,  ademais  sob  o 

enfoque  da  liberdade”  (GARCIA,  1994,  p.  36).  A  liberação  da  necessidade 

condiciona o exercício da liberdade e esta é a própria constitutio libertatis. 

Hannah Arendt irá afirmar que a vida humana se divide em três atividades 

fundamentais: labor, trabalho e ação. O labor corresponde à atividade referente 

ao  processo  biológico  do  corpo  humano  e  suas  necessidades  vitais  durando  o 

processo da vida. “A condição humana do labor é a própria vida” (ARENDT, 2007, 

p.  15).  O  trabalho  corresponde  ao  mundo  artificial  criado  para  a  existência 

humana, dentro da qual habita cada vida individual, e destinado a sobreviver e a 

transcender  todas  as  vidas  individuais.  “A  condição  humana  do  trabalho  é  a 

mundanidade” (ARENDT, 2007, p. 15).  A ação, por sua vez, é a única atividade 

exercida diretamente pelos homens, sem mediações de coisas, correspondendo à 

condição humana da pluralidade. A pluralidade é não somente a conditio sine qua 

non, mas a conditio per quam de toda vida política. Todos somos os mesmos, sem 

que  ninguém  seja  exatamente  igual  ao  outro.  Enquanto  o  labor  garante  não 

somente a sobrevivência do indivíduo, mas a espécie, o trabalho e seu resultado 

emprestam permanência e durabilidade à vida humana. A ação, empenhada na 

fundação e na preservação de corpos políticos, “cria a condição para a lembrança, 

ou seja, para a história” (ARENDT, 2007, p. 16-17). 

Desse modo, a liberdade, a política e o dom da ação humana estão conexos: 

a  ação  e  política  não  seriam  potencialidades  concebíveis  sem  a  existência  da 

liberdade,  percebendo-se,  desse  modo,  que  “é  difícil  tocar  em  um  problema 

político  particular  sem  implícita  ou  explicitamente,  tocar  em  um  problema  de 

liberdade  humana”  (ARENDT,  2013,  p.  192).  A  liberdade  constitui  o  próprio 

motivo   pelo   qual   os   homens   convivem   politicamente   organizados,   dando 

significado à vida política. “A razão de ser da política é a liberdade, e seu domínio 

de experiência é a ação” (ARENDT, 2013, p. 192), revelando-se como dois lados 

da mesma matéria. Para existir concretamente, necessita de espaço público e se 

expressa por meio da ação. Caso contrário, permanece nos corações dos homens 

como desejo, vontade, esperança, e como o coração humano pode ser sombrio, 

sua obscuridade retira sua possibilidade de ser um fato demonstrável (ARENDT, 

2013). 
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A polis grega proporcionou aos homens esse espaço de ação, de liberdade, 

de participação, descobrindo a essência e a esfera do político.   As comunidades 

antigas foram fundadas para os livres, ou seja, aqueles que não eram escravos, 

nem   sujeitos   a   coerção   de   outrem,   nem   trabalhadores   sujeitados   pelas 

necessidades   da   vida   (excluía-se   o   escravo,   o   estrangeiro   e   o   bárbaro   na 

antiguidade, o trabalhador e o artesão antes da idade moderna, na atualidade, o 

assalariado e o homem de negócios)132, estabelecendo e mantendo a existência de 

um espaço em que a liberdade como virtuosismo pudesse aparecer. Mas para que 

os  homens  pudessem  agir  era  necessário  assegurar  um  lugar  definido  e  uma 

estrutura organizada: o espaço era a esfera pública da cidade-estado e a estrutura, 

a lei. Logo, legislador e arquiteto pertenciam a mesma categoria e sua ação era de 

fabricação. Essas entidades eram erguidas então em torno de um espaço público 

preexistente,  estabilizando  o  conteúdo  da  política,  os  atenienses  (ARENDT, 

2013). 

Assim, a polis não corresponde à cidade-estado em sua localização física, 

mas a organização da comunidade no agir e no falar em conjunto, nas pessoas 

que  vivem  unidas  por  tal  propósito.  “Onde  quer  que  vás,  serás  uma  polis”, 

demonstrando a convicção grega de que ação e discurso são capazes de criar entre 

as partes um espaço situável em qualquer tempo e lugar (ARENDT, 2013). Esse 

espaço  é  o  espaço  da  aparência,  na  qual  os  homens  ficam  evidentes  uns  aos 

outros. Ninguém pode viver permanentemente nesse espaço, contudo, também 

não pode se privar dela totalmente. 

A esfera pública, tal como uma mesa se interpõe entre os que sentam ao 

seu redor, constitui o mundo comum que reúne os indivíduos na companhia uns 

dos outros, mas que também evita que eles colidam; ou seja, separa e ao mesmo 

tempo estabelece a relação entre eles. Nesse sentido, a sociedade de massas é 

 

 
132 Aristóteles distinguia três modos de vida (bioi) que os homens podiam escolher livremente, em 
inteira independência das necessidades da vida e das relações delas decorrentes. Esta condição 
prévia de liberdade eliminava qualquer modo de vida dedicado basicamente à sobrevivência do 
indivíduo- não apena so labor, que era o modo de vida do escravo, coagido pela necessidade de 
permanecer vivo e pela tirania do senhor, mas tb a vida de trabalho dos artesãos livres e a vida 
aquisitiva do emrcador. Excluía todos aqueles que involuntária ou voluntariamente, permanente 
ou  temporariamente,  já  não  podiam  dispor  em  lbierdade  dos  seus  movimentos  e  ações.    Se 
ocupam do belo, de coisas  que não  eram nem necessárias e nem uteis; a vida voltada para os 
prazeres do corpo, na qual o belo é consumido tal como é dado; a vida dedicada aso assuntos dap 
olis,  na  qual  a  excelência  produz  belos  feitos;  e  a  vida  do  filósofo  dedicada  à  investigação  e  à 
contemplação  das  coisas  eternas,  cuja  beleza  perene  não  pode  ser  causada  pela  interferência 
produtiva do homem nem alterada através do consumo humano. 
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difícil de ser suportada não pelo número de pessoas que nela habitam, mas pela 

incapacidade do mundo em mantê-las juntas e de relacioná-las, bem como de 

mantê-las separadas. A esfera política supõe a capacidade humana de agir em 

conjunto com seus iguais movido por uma ação comum fundada na igualdade. 

Desse modo, a importância dos direitos e, logo, a conclusão de que a igualdade é 

inerente à condição humana. 

A   liberdade   política   encontra   na   cidadania   a   sua   plena   realização 

(ARENDT, 2013, p. 199), mediante o exercício da liberdade pelo indivíduo como 

membro de uma sociedade política. Nesse sentido, a liberdade deve ser mais e 

mais  participação  na  formação  das  decisões  políticas,  na  gestão  dos  assuntos 

locais, de serviços econômicos e sociais e sobretudo na concretização de medidas 

de proteção das liberdades. “Poder do estado e cidadania, autoridade e liberdade 

representam  o  eterno  binômio  da  dimensão  social,  jurídica  e  política  do  ser 

humano”   (GARCIA,   1994,   p.   121).   Nesse   sentido,   a   liberdade   política   da 

cidadania, com o exercício dos direitos políticos, necessita de um âmbito público 

politicamente  assegurado  para  aparecer.  Ela  “contribui  a  tornar  os  homens 

dignos dela, a fazer deles cidadãos, nem  conformistas nem rebeldes, críticos  e 

responsáveis” (ARON, 1984, pp. 143-4). 

Cidadania consiste não só na qualidade daquele que habita a cidade, mas 

a efetivação dessa residência através do direito político que lhe é conferido, por 

meio da participação na formação das decisões políticas de seu país. Logo, a 

cidadania é o vínculo que relaciona a natureza política e jurídica existente entre o 

homem-cidadão à pátria e ao povo que ele pertence, resultando direitos e 

obrigações para ambos. Em suma, é “o elemento pessoal do estado (nação) 

membro da comunidade política e participante ativo do poder político”, enquanto 

os direitos sociais são os direitos a prestações positivas do Estado visando efetivar 

o exercício das liberdades, e os direitos institucionais garantem a existências da 

instituições, institutos, princípios jurídicos e garantias constitucionais, tal como 

técnicas ou remédios jurídicos de proteção dos direitos individuais. 

A cidadania conceitua-se como a expressão da liberdade política, como o 

exercício da soberania popular e de suas prerrogativas, compreendendo os 

deveres cívicos e políticos inerentes ao cidadão, em especial a participação na vida 

política, administrativa e cívica do país. A cidadania complementa o exercício dos 

direitos de liberdade e de igualdade. “O conteúdo da condição do status do 
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cidadão   consiste   no   gozo   de   direitos   políticos”   (GARCIA,   1994,   p.   123), 

essencialmente democráticos. 

A cidadania,  avançando na sua  compreensão, envolve a prerrogativa do 

exercício  dos  direitos  políticos  e  a  efetivação  dos  direitos  humanos,  pois  esta 

somente  será  possível  com  o  acesso  de  todos  ao  espaço  público.   A  atividade 

política não é o preço da liberdade, mas a própria liberdade em si. A cidadania 

constitui como imunidade jurídica aos excessos estatais, um verdadeiro direito 

de resistência aos abusos de poder, pois detém a prerrogativa de responsabilizar 

os agentes excessivos mediante a tutela jurisdicional contra os mesmos. “O súdito 

é  o  indivíduo  isolado,  de  uma  ciência  social  individualista;  o  cidadão,  pelo 

contrário,  é  o  membro  que  forma  parte  de  um  todo  orgânico  superior,  na 

concepção universalista da sociedade”133 (KELSEN, 1934. p. 26). 

 
Desobediência civil: exemplo de manifestação de poder na 
preservação da esfera pública 

 
A potestas sempre precedeu à libertas, ou seja, a esfera da liberdade 

reservada aos indivíduos necessariamente derivava de uma concessão dos 

detentores de poder. A figuração do poder político aparecia na doutrina da 

seguinte maneira: 

Se  o  governante  e  o  pastor  (que  se  recorde  a  polêmica  entre  Sócrates  e 
Trasímaco sobre esse tema), os governados são o rebanho (a oposição entre 
a  moral  dos  senhores  e  a  moral  do  rebanho  chega  até  Nietzsche);  se  o 
governante  é  o  timoneiro,  ou  gubernator,  o  povo  é  a  chusma  que  deve 
obedecer,   e   que,   quando   não   obedece   e  se  rebela,   acreditando   poder 
dispensar a experiente direção do comandante (como se lê numa passagem 
de A república de Platão), faz com que a nave vá necessariamente a pique; se 
o governante é o pai (a figuração do Estado como uma família ampliada, e, 
portanto, do soberano como pai do seu povo, é urna  das mais comuns em 
toda a literatura política, antiga e moderna), os súditos são comparados aos 
filhos que devem obedecer às ordens do pai, porque ainda não alcançaram a 
idade  da  razão  e  não  podem  regular  por  si  mesmos  suas  ações  (BOBBIO, 
2004, p. 50). 

 
 

Logo, a relação política entre governantes e governados pode assumir as 
 
 

 
133   Tradução  livre:  “el  súbdito  es  el  individuo  aislado  dentro  uma  teoria  individualista  de  la 
sociedade, mientras que el icudadano es parte integrante de un todo ogánico superior, membro 
perteneciente  a  uma  entidade  colectiva  dentro  de  uma  teoria  universalista  de  la  sociedad”. 
KELSEN, Hans, Esencia y valor de la democracia. Barcelona: Editora Labor, 1934. p.26. 
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seguintes direções: como uma relação de poder recíproco, de poder do primeiro 

sobre o segundo, e, por fim, do segundo sobre o primeiro. 

Essa última forma de ação política pode ser entendida como um modo de 

apelar aos princípios de cooperação social que estão sendo desprezados. Apoia- 

se em princípios de justiça ditados pelo senso comum e, portanto, tem natureza 

moral e não religiosa. Com base no senso de justiça comum, é possível exigir a 

obediência entre os homens, ao passo que, se o apelo fosse de cunho religioso, 

não atingiria a todos. 

Recorre-se  à  desobediência  civil  quando  esgotadas  as  possibilidades  de 

reforma por meio dos procedimentos institucionais e legais existentes. Veja-se, a 

ação direta provoca crises e tensões na comunidade, portanto, deve ser iniciada 

somente  por  motivos  relevantes134     e  após  a  devida  preparação  dos  ativistas. 

Diante   de   fraturas   significativas   da   lei   e   de   práticas   governamentais,   a 

desobediência civil se justifica e, assim, os praticantes exercem sua condição de 

cidadãos  participando  ativamente  para  a  conquista  do  tipo  de  Estado  que 

almejam. 

Ela  representa  um  atributo  da  cidadania,  que  exige  ser  tolerado  pelo 

governo. A força da desobediência civil está em sua justa ilegalidade em conflito 

com a legalidade injusta (COSTA, 1990, p. 53). 

A desobediência civil evidencia ao público as distorções do governo, 

persuadindo-a a buscar mudanças numa perspectiva mais democrática. Não é 

ato destrutivo, o que se poderia pensar num primeiro momento, mas construtivo, 

pois procura expandir os meios de expressão política. Ela modifica leis, práticas 

governamentais ou ainda decisões judiciais que estejam incoerentes com a 

realidade social, política e econômica que se busca. 

 
 

134  “Quando estamos convencidos de que tentamos impedir algo que é de facto um mau moral 
grave,  temos  ainda  outras  perguntas  morais  a  fazer  a  nós  próprios.  Temos  de  contrapor  à 
magnitude do mal que tentamos impedir a possibilidade de os nossos atos levarem a um declínio 
drástico  do  respeito  pela  lei  e  pela  democracia.  Temos  também  de  levar  em  consideração  a 
probabilidade de os nossos atos falharem o seu objetivo e provocarem uma reação que reduziria 
as hipóteses de êxito por outros meios (...). Um resultado da abordagem consequencialista desta 
questão que, à primeira vista, pode parecer estranho é que quanto mais profundamente enraizado 
estiver o hábito de respeito pelo regime democrático tanto mais facilmente se pode defender a 
desobediência.  Contudo,  não  há  aqui  qualquer  paradoxo,  mas  apenas  mais  um  exemplo  da 
verdade  prosaica  de  que,  se  as  plantas  jovens  precisam  de  cuidados  especiais,  as  que  já  estão 
desenvolvidas podem dispensar essas atenções ”. SINGER, Peter. Democracy and Disobedience. 
Clarendon Press, Oxford, 1973, p. 90. Disponível em: 
https://pt.scribd.com/document/79838473/Peter-Singer-Democracy-and-Disobedience.  Acesso 
em: 06 de maio de 2017, p. 205. 
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Portanto, o ato desobediente é coletivo, podendo, contudo, ser individual 

em determinadas circunstâncias; tem caráter público, na medida em que se 

direciona para a sociedade; suas reivindicações têm conteúdo político e são de 

interesse geral; é utilizado somente como último recurso, depois de esgotadas 

todas as possibilidades de reforma pelos meios institucionais e legais disponíveis; 

é não-violento, sendo, no entanto, possível a utilização da força excepcionalmente 

com o fim de atingir um público maior, submetendo-se os desobedientes às 

sanções correspondentes aos atos ilícitos praticados. 

A desobediência civil, portanto, em face do dever que assume de se opor às 

arbitrariedades do Estado135, caracteriza-se como um exercício da cidadania, cujo 

objetivo é mobilizar a opinião pública para a reforma ou a revogação das normas 

e práticas governamentais questionadas. 

Enquanto    a    perspectiva    liberal    da    desobediência    civil    aparece 

principalmente como forma de protesto dos direitos individuais contra políticas 

governamentais  que  ultrapassam  os  limites  estabelecidos  pelos  princípios  e 

valores constitucionalmente garantidos, a perspectiva democrática não percebe a 

desobediência civil em termos de limitação da soberania popular. Compreende 

mais    como    a    expressão    de    uma    prática    democrática    e    coletiva    de 

autodeterminação,  como  uma  contrabalança  dinâmica  contra  as  tendências 

rígidas das instituições estatais que atentam absorver o poder constituinte de seus 

sujeitos (CELIKATES, 2016, p. 41). 

Portanto, parece necessário redefinir a desobediência civil de maneira 

menos restritiva como um ato coletivo de protesto ilegal baseado em princípios 

(em oposição com os protestos legais e criminosos ordinários) no qual os 

cidadãos perseguem o desejo político de mudar leis, políticas e instituições 

específicas (em contraste com a objeção de consciência que é protegida em 

 
135  “As circunstancias defendidas pelos fautores da desobediência civil e que favorecem mais a 
obrigação  da  desobediência  do  que  a  da  obediência  são  substancialmente  três:  o  caso  da  lei 
injusta, o caso da lei ilegítima e o caso da lei inválida (ou inconstitucional). Segundo os fautores 
da desobediência civil, em todos esses casos não existe lei em seu sentido pleno: no primeiro caso 
não o é substancialmente, no segundo e no terceiro não o é formalmente. Principal argumento: o 
dever (moral) de obedecer às leis existe na medida em que é respeitado pelo legislador o dever de 
produzir leis justas (conforme aos princípios de direito natural ou racional, aos princípios gerais 
do direito ou como se lhes queira chamar) e constitucionais (ou  seja, conforme aos princípios 
básicos e às regras formas previstas pela constituição)ç. Entre cidadão e legislador, haveria uma 
relação  de  reciprocidade:  se  é  verdade  que  o  legislador  tem  direito  à  obediência,  também  é 
verdade que o cidadão tem o direito de ser governado com sabedoria e com leis estabelecidas”. 
BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. 11 ed. 
Brasília: UNB, 1998, p. 345. 
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determinados estados como direito fundamental de não buscar mudança). Trata- 

se  de  uma  definição  deliberadamente  minimalista  que  deixa  em  aberto  se  a 

desobediência civil é pública, não violenta, consciente, se apela ao senso de justiça 

da  maioria  e  se  é  restrita  aos  limites  de  fidelidade  à  lei.  A  desobediência  civil 

emerge como uma prática política de contestação essencialmente coletiva, como 

uma forma de luta na qual a forma vertical da autoridade estatal é confrontada 

com o poder horizontal dos indivíduos associados entre si (CELIKATES, 2016, p. 

41). 

 
Conclusão 

 
 

Percebe-se  que,  após  conquistas  inegáveis  das  revoluções  democráticas 

dos séculos anteriores, o autoritarismo permanece presente nos estados: “a cada 

abuso policial (...) está a presença autoritária do poder absoluto, tratando como 

servo, e não cidadão, o ser humano vilipendiado em seus direitos” (PINTO, 2016, 

p. 140). Percebe-se que “sob o manto da democracia, produzem-se medidas de 

exceção” (CARTA CAPITAL, 2018), no qual golpes são dados por meio de regras 

e procedimentos e com aval de autoridades democráticas. Não é mais necessário 

instituir  uma  nova  constituição,  apenas  se  esvazia  de  sentido  a  vigente.  Os 

direitos  são  reduzidos  a  símbolos:  o  direito  de  defesa  está  consagrado  na 

Constituição, mas é negado à maioria dos presos; há o direito à vida, porém a 

polícia brasileira é uma das que mais mata e morre no mundo; o valor da paz 

social  é  invocado,  porém  se  vive  uma  guerra  civil  não  declarada.  Morre-se 

diariamente tanta gente e eles não têm nome” (CARTA CAPITAL, 2018). Nessa 

seara, a mídia desempenha papel ambivalente, ao mesmo tempo em que veicula 

a informação age segundo um consenso político que exclui a propagação de fatos 

desconfortáveis e marginaliza opiniões alternativas. 

Nesse sentido, a desobediência civil permanece como um meio de resgatar 

e efetivar o poder da população, aproximando o titular do poder e o poder em si. 

Ela emerge como momento exemplar do poder -como grupo unido por propósitos 

específicos- buscando recuperar e preservar o espaço público- espaço da ação e 

do discurso, do homem como zoon politikon. A desobediência civil ganha 

significado como garantidora do espaço público por meio do poder (coletivo dos 

cidadãos). 



Flávia Hagen Matias| 221 
 

Por  trás  dos  líderes  da  desobediência  civil,  também  lutaram  e  lutam 

multidões  anônimas  contra  os  atos  de  opressão,  de  marginalização,  de  sutil 

segregação, de injustiça, de censura, de desmantelamento da dignidade humana, 

tantas  vezes  se  aproximando  à  servidão,  no  qual  não  saberemos  os  nomes. 

“Éramos as pessoas que não estavam nos jornais. Vivíamos nos espaços brancos 

não  preenchidos  nas  margens  da  matéria  impressa.  Isso  nos  dava  liberdade. 

Vivíamos nas lacunas entre as matérias” (ATWOOD, 2017). 
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13. A HEGEMONIA NORMATIVA DAS RELAÇÕES 

INTERNACIONAIS E O TERRORISMO COMO FORMA DE 

DESOBEDIÊNCIA REVOLUCIONÁRIA 
 

 
João Henrique Salles Jung136 

 
Resumo 
As Relações Internacionais são dotadas de uma normatividade ocidental que se 
pretende universal. Através das correlações de força ao longo da história, os 
países do eixo euro-americano se colocam enquanto detentores da moral legítima 
na política internacional. Nesse âmbito cria-se o discurso dos Rogue States, 
países que seguem outro código moral que não o delimitado pelo Ocidente, e que 
como consequência têm em si adesivados conceitos como o de terrorismo. Ao 
serem marginalizados e boicotados, tais Estados, enquanto forma de 
Desobediência Revolucionária, performam atos de terror a fim de protestar 
contra a hegemonia normativa das Relações Internacionais. O cenário resultante 
é o de um conflito perpétuo onde não há legitimidade em nenhum dos lados. 
Palavras-Chave: Relações Internacionais; Rogue States; Terrorismo; 
Desobediência Revolucionária; Legitimidade. 

 
 

Introdução 
 
 

Há uma hegemonia normativa nas Relações Internacionais imposta tanto 

por uma subjetividade que se pretende universalista - o ocidentalismo -, quanto 

por  uma  materialidade  positivada  em  um  arcabouço  jurídico,  formadora  do 

Direito Internacional Público. Tal normatividade tem como polo produtor o eixo 

euro-americano,   que   com   o   fim   da   Segunda   Guerra   Mundial   e,   mais 

especificamente, a partir da Carta  de São Francisco (1945)  e da Convenção de 

Bretton  Woods  (1944),  teceram  um  emaranhado  de  instituições  com  alcance 

global em meados do século XX. Em tal conjuntura, na qual há uma Sociedade 

Internacional    permeada    de    instituições,    valores,    normas    e    costumes 

compartilhados (WATSON, 2004; WENDT, 2001), aqueles que não seguem o que 

é  determinado  por  essas  premissas  se  tornam  párias.  É  neste  contexto  que 

surgem  os  Rogue  States  e  o  terrorismo  como  assuntos  prioritários  na  agenda 

global. 

 
136   Presidente  do  Instituto  Sul-Americano  de  Política  e  Estratégia  (ISAPE),  Mestrando  em 
Filosofia  pela  PUCRS,  Bacharel  em  Relações  Internacionais  pela  ESPM-Sul  e  Graduando  em 
Ciências Sociais pela UFRGS. Email: joaosallesjung@gmail.com 

mailto:joaosallesjung@gmail.com
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Apesar   do   terrorismo   ser   uma   prática   milenar   que   possui   diversas 

clivagens conceituais, é a partir da Doutrina Bush, após os atentados ao World 

Trade Center em setembro de 2001, que o tema surge como prioridade na política 

externa  estadunidense,  transbordando  sua  relevância  à  pauta  securitária  de 

demais países. Com este novo paradigma de política internacional, as atenções se 

voltam ao Oriente Médio - com desdobramentos na Ásia Central e no Magreb - 

em torno daqueles que passam a ser considerados os “rogue states”. 

Com  a  legitimação  ideológica  do  liberalismo  intervencionista137,  se  tem 

como normais as ações de controle e combate a tudo aquilo que pode vir a afetar 

a hegemonia normativa das Relações Internacionais na ordem internacional, sob 

o pretexto de universalização da democracia e da liberdade. A soberania, pedra 

angular   do   sistema   internacional,   é   relegada   a   segundo   plano.   O   direito 

consuetudinário, entidade tradicional das Relações Internacionais e que regia o 

ordenamento legal da Sociedade Internacional, passa a perder espaço para a lei 

positivada, expressa em tratados e resoluções oriundos tanto das instituições de 

Bretton Woods quanto das que compõem o Sistema da Organização das Nações 

Unidas (ONU). 

Neste âmbito surgem as possibilidades de desobediência. Seus agentes, os 

detratores     da     normatividade     imposta     nas     Relações     Internacionais 

contemporâneas, são denominados enquanto Rogue States, os “Estados-pária”. 

Por sua vez, o terrorismo - pelo menos no nível do discurso de quem os acusa - é 

o seu instrumento de subversão. Contudo, é importante logo esclarecer algumas 

questões para evitar confusões conceituais. Se a Desobediência Civil, noção mais 

difundida e academicamente fundamentada, tem a não-violência como um valor 

importante138, pode-se destarte excluí-la enquanto uma possibilidade para este 

trabalho,  tendo  em  vista  os  horrores  humanitários  que  são  intrínsecos  ao 

terrorismo. Assim, o conceito de Desobediência Revolucionária será aqui adotado 

enquanto mecanismos analítico. Isso se dá pela força do conceito em relacionar o 

terrorismo a um ato político público que possui enquanto intenção a denúncia a 

uma suposta opressão (RAZ, 1985). 

 
 
 

137  Em  Política  Internacional,  liberalismo  intervencionista  é  a  doutrina  que  nasce  a  partir  dos 
“Quatorze pontos” de Woodrow Wilson, no qual a defesa do liberalismo se dá com a possibilidade 
de impô-la. 
138 
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Portanto, pretende-se com este capítulo refletir sobre alguns pontos: i) 

como se concebe uma normatividade universal nas relações internacionais e a 

quem ela interessa; ii) quem são os atores que não aderem a esta agenda 

normativa; iii) em que medida estes atores podem e/ou realizam algum 

movimento de contestação a tal normatividade. Para isso, serão divididas três 

seções para além da introdução e da conclusão: a primeira, destrinchando o que 

é a hegemonia normativa das Relações Internacionais aqui abordada; uma 

segunda tratando sobre a questão dos Rogue States e do conceito de terrorismo 

em suas múltiplas atribuições, dando ênfase ao uso propagandístico que se tem 

do termo atualmente; e por último a seção que descreve como é possível se 

estabelecer um princípio de desobediência à Sociedade Internacional. 

 
A Normatividade Ocidental e o seu pretenso universalismo: uma 
realidade imposta 

 
A  realidade  internacional  que  se  conhece  atualmente  é  fruto  de  uma 

expansão do sistema de Estados Europeus (WATSON, 2004). A empresa colonial 

e a exploração mercantil desenhou na história a cartografia que desembocou no 

mapa-mundi conhecido atualmente. As diferentes formas de organização social e 

política,   ainda   lembrada   através   de   registros   históricos,   arqueológicos   e 

antropológicos,  foram  esmagadas  frente  a  capacidade  do  Estado-Nação  de  se 

adequar    aos    pressupostos    do    sistema    capitalista    em    desenvolvimento 

(WALLERSTEIN, 1974). 

Nessa esteira surge a noção de Sociedade Internacional (WATSON, 2004; 

WIGHT, 2002; BULL, 2002), que é imbuída de uma perspectiva que encara as 

relações internacionais sob a ótica da constante troca de valores entre os atores 

desta  sociedade,  marcadamente  Estados,  Organizações  Internacionais,  Grupos 

Transnacionais,  entre  outros.  Desta  forma,  a  tradição  da  Escola  Inglesa  se 

aproxima  da  epistemologia  Construtivista  (WENDT,  1999;  ONUF,  2013)  e  da 

ideia  de  que  há  uma  subjetividade  compartilhada  entre  os  componentes  da 

Sociedade Internacional. 

A partir da Paz de Westphalia, em 1648, os Estados ocuparam o posto de 

ator central das relações internacionais (JUBILUT, 2010; WALTZ, 1979), tanto 

em  termos  materiais  (TILLY,  1996;  FOUCAULT,  2008)  quanto  em  termos 

simbólicos (BOURDIEU, 2014; HALLIDAY, 2004). Os processos dicotômicos de 
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guerra e paz, globalismo e isolacionismo, regionalismo e internacionalismo, entre 

outros,   eram   moldados   unicamente   pela   iniciativa   política   dos   Estados 

(MORGENTHAU,  2003;  HELD,  1995)  formando  uma  estrutura  de  relações 

denominada  como  Sistema  Internacional.  Desde  então,  a  ordem  internacional 

variou  entre  a  anarquia  e  a  hierarquia  (KAUFMAN;  LITTLE;  WOHLFORTH, 

2007;  BULL,  2002)  e  foi  adquirindo  subjetividades  diversas  de  tempos  em 

tempos  naquilo  que  se  denomina,  para  além  do  sistema,  de  uma  Sociedade 

Internacional (WATSON, 2004). 

Cria-se, assim, a partir de um conjunto de relações que possuem vieses 

morais, uma normatividade planejada para esta sociedade, uma 

intersubjetividade internacional com raízes na subjetividade ocidental. Desta 

forma, em um plano de universalismo deste projeto intersubjetivo, aqueles que 

não se adequam ao escopo por ele proposto acabam “falando outra língua”, não 

se adequando ao projeto moral da Sociedade Internacional, marginalizando-se à 

proposta de homogeneização global. 

Formada  após  a  I  Guerra  Mundial,  no  intuito  de  que  nenhum  conflito 

parecido ocorresse novamente (CARR, 2001; JUBILUT, 2010; SARAIVA, 2007; 

HOBSBAWM,  1995),  a  Liga  das  Nações  correspondeu  a  uma  tentativa  de 

equalizar o caráter anárquico da Sociedade Internacional, sendo a primeira fase 

de institucionalização ampla das relações entre os Estados. Se o Estado foi criado 

para que houvesse ordem e segurança dentro de um território (HOBBES, 1983), 

a Liga das Nações expandiu esta noção para o âmbito internacional e estabeleceu 

que instituições são necessárias para manter a ordem e a segurança na Sociedade 

Internacional. 

O   processo   de   institucionalização   da   agenda   internacional   pode   ser 

compreendido tanto a partir da intensificação da globalização (SARAIVA, 2007; 

KEOHANE; NYE, 2001; PETERSEN; SOUZA, 2002; HOBSBAWM, 1995) quanto 

pelo  esforço  deliberado  em  se  coordenar  um  projeto  de  governança  global 

(ROSENAU,  2000;  HELD,  1995).  Em  ambas  as  compreensões  -  que  não  são 

excludentes - é intrínseca a mudança no papel do Estado, que deixa de ser o ator 

central   das   Relações   Internacionais   (ROSENAU,   2000;   ZACHER,   2000; 

KEOHANE;   NYE,   2001).   O   caótico   período   entreguerras   (CARR,   2001; 

HOBSBAWM,  1995)  criou  nova  clivagem  na  ordem  internacional,  que  passou 
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para uma fase de institucionalismo intensificado a partir da formação do advento 

do Sistema ONU (JUBILUT, 2010). 

Do liberal Peter Calvocoressi (2008) ao marxista Eric Hobsbawm (1995) 

há uma vasta literatura que trata das diversas mudanças estruturais que a esfera 

internacional passou entre os acordos de Bretton Woods em 1944 - que ditaram 

a  nova  arquitetura  financeira  global  -  e  a  Carta  de  São  Francisco  em  1945, 

resultados da II Guerra Mundial. A criação do que é chamado de Sistema ONU se 

faz, para Francisco Rezek (2014), concomitante ao amadurecimento do Direito 

Internacional Público e de temas que tomam hoje cada vez maior importância na 

lógica da governança global, como o dos Direitos Humanos. 

Logo, percebe-se que a formação do mundo atualmente conhecido não se 

deu  por  uma  “evolução  natural”  da  história  ou  pelo  “desenvolvimento”  de 

“civilizações atrasadas”, mas sim pela idealização de uma sociedade internacional 

que  fosse  eficiente  e  útil  aos  seus  criadores  na  construção  de  uma  ordem 

hegemônica (COX, 1986). A intencionalidade da construção de uma sociedade 

internacional eurocentrada e moralmente dependente do Ocidente (SAID, 2007) 

confere uma base normativa para quais são as instituições, costumes e valores 

legítimos desta. 

Percebe-se assim que as condições materiais da existência da Sociedade 

Internacional como hoje se conhece é acompanhada de um poder simbólico que 

a molda. As ideias tomadas enquanto legítimas no âmbito global partem de uma 

subjetividade  ocidental  (SAID,  2007)  que  pretende,  através  de  um  exercício 

intersubjetivo, se tornar universal. A pretensão já é uma realidade, como pode-se 

observar    nas    instituições    internacionais    que    regulamentam    as    relações 

internacionais contemporâneas, algumas supracitadas. 

Observa-se que o cenário presente é de um conjunto de atores - Estados, 

empresas  multinacionais,  Organizações  Internacionais,  grupos  transnacionais, 

entre    outros    -    que    compartilham    de    uma    determinada    normatividade 

institucionalizada. Fenômenos transnacionais e supranacionais se tornam cada 

vez mais frequentes e influentes na ordem internacional que está em processo 

(HELD, 1995; NYE, 2009; ZACHER, 2000). Neste contexto, o enfraquecimento 

de  atores  como  Estados  e  grupos  transnacionais  localizados  nas  margens  é 

condição   sine   qua   non   para   a   manutenção   de   uma   ordem   internacional 

ocidentalizada  e  construída  normativamente  a  partir  de  um  centro  de  poder 
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(ENLOE, 1996). A manutenção de um Oriente construído pelo Ocidente (SAID, 

2007) é essencial para o status quo. 

 
O caso dos “Rogue states” e o terrorismo enquanto ferramenta 
política de duas vias 

 
Tem-se até agora que existe uma normatividade internacional que parte 

de uma subjetividade ocidental e que pretende se colocar enquanto uma ideologia 

universal através de um agir intersubjetivo. Como agem os diversos atores, 

anteriormente citados, frente a isto? Neste capítulo se dá uma maior importância 

aos Estados - ainda que em relação à temática proposta a uma correlação com 

grupos transnacionais denominados enquanto terroristas. 

Há  aqueles  países  que  descumprem  as  regras  institucionalizadas  na 

Sociedade Internacional e aqueles que as seguem, um bom exemplo deste grupo 

é o Brasil. A intenção aqui é focalizar o primeiro grupo, aqueles que descumprem 

com  as  regulamentações  internacionais.  É  possível  dividir  agora  este  em  dois 

subgrupos: i) aqueles que tomam ações unilaterais mas não são penalizados e; ii) 

os   que   contestam   a   ordem   internacional   através   de   atividades   fogem   da 

normatividade então proposta. Estes últimos são os chamados de Rogue States. 

Nessa  divisão  entra  o  domínio  do  discurso,  justamente  a  esfera  intersubjetiva 

estruturante (FOUCAULT, 1971) do que é a normatividade internacional. 

Nisso, Chomsky (2000) coloca que há dois tipos de noções sobre Rogue 

States,  a  neutra  e  a  propagandística.  A  primeira  se  atém  ao  conceito,  e  neste 

âmbito é possível ampliar o escopo de quais países adentram a categoria de Rogue 

States,  ou  seja,  Estados  que  descumprem  o  Direito  Internacional  e  ferem  a 

normatividade  prevista  para  as  relações  internacionais.  Na  visão  do  próprio 

Chomsky   (2000),   assim   como   em   outras   possíveis   de   mapear   (MONIZ 

BANDEIRA, 2014), os Estados Unidos são o principal Rogue State da Sociedade 

Internacional, juntamente a outros países do eixo euro-americano que se colocam 

enquanto   defensores   do   Direito   Internacional.   Por   outro   lado,   a   noção 

propagandística se refere ao discurso político, àquilo que se vende para legitimar 

ações ilegítimas. Neste caso entram os países aos quais normalmente se dirigem 

a noção de Rogue States, sendo protagonistas o Irã, o Iraque, a Líbia, entre outros 

países que normalmente se encontram no Magreb e no Machrek. O discurso é 
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normalmente proferido por aqueles que seriam os principais Rogue States na 

noção neutra. 

Para tal inversão de noções e consequente venda de um discurso político 

aceito pelo público, há um elemento essencial: o terrorismo. Normalmente, os 

Rogue  States  de  propaganda  são  vinculados  ao  terrorismo,  algo  que  ganhou 

extrema relevância na Sociedade Internacional a partir dos atentados ao World 

Trade Center em 2001, dando início àquilo que se denomina Doutrina Bush. O 

terrorismo, assim, se torna o elemento definidor do que é um  Rogue State na 

esfera intersubjetiva internacional, sendo o seu próprio signo. Isso leva a questão: 

o que é terrorismo? E aqui, novamente e por analogia, seria possível distinguir 

nos mesmos dois tipos: o neutro e o propagandístico. 

O conceito de terrorismo, tal qual conhecemos hoje, é fruto de um processo 

de construção histórica que data do final do século XX, mas precisamente a partir 

da década de 1980. No entanto, o termo terrorismo vem sendo empregado há 

séculos  para  representar  atos  de  violência  contra  um  determinado  grupo  de 

pessoas, ou uma pessoa específica, justificados por alguma motivação de cunho 

político ou ideológico. Isso vem dando espaço para alguns autores defenderem a 

existência  de  um  ‘velho  terrorismo’  e  um  ‘novo  terrorismo’  (NASSER,  2014). 

Segundo esta lógica, o conceito de velho terrorismo estaria associado a práticas 

de grupos de orientação marxista, socialista revolucionária ou anarquista, além 

de grupos nacionalistas de libertação; com suas principais motivações sendo de 

ordem política ou ideológica (CRENSHAW, 2010; NASSER, 2014). 

O   termo   foi   muito   empregado   para   caracterizar   os   movimentos   de 

guerrilha da segunda metade do século XX, apesar das particularidades de cada 

um.  Esse  tipo  de  luta  revolucionária  foi  amplamente  utilizado  nos  países  de 

Terceiro Mundo após-1945, em especial naqueles em que havia resistência a uma 

descolonização pacífica por parte das potências coloniais (HOBSBAWM, 1995). 

Muitos desses grupos foram taxados como terroristas. 

Entre  as  décadas  de  1970  e  1980,  grupos  europeus,  a  maior  parte 

movimentos  de  guerrilha  urbana,  –  como  as  Brigadas  Vermelhas  (Itália),  a 

Facção  do  Exército  Vermelho  (Alemanha)  e  os  movimentos  separatistas  basco 

ETA (Espanha) e irlandês (IRA, Exército Republicano Irlandês) – eram taxados 

como  terroristas.   (MESSARI,  2010;  HOBSBAWM,  1995).  Na  mesma  época,  o 

movimento   de   libertação   da   Palestina,   materializado   na   sua   organização 
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representativa, a OLP (organização para a Libertação da Palestina), também foi 

considerado como terrorista uma vez que utilizava, entre suas práticas, atos que 

recorriam  à  força  ou  violência  para  chamar  atenção  à  causa  palestina,  como 

também    para    aumentar    sua    força    e    apoiadores    para    poder    enfrentar 

politicamente com Israel (DINIZ, 2010). 

Na África e Ásia, os movimentos de libertação nacional viram no uso da 

força  um  meio  de  combater  as  potências  coloniais.  A  Frente  de  Libertação 

Nacional  (FLN)  da  Argélia,  desde  1954,  foi  essencial  para  a  cisão  do  discurso 

francês  de  igualdade  entre  europeus  e  argelinos  e,  consequentemente,  para  a 

independência do país, pelo destaque provocado por sua recorrência à violência 

(DINIZ, 2010). A noção de que existiria um novo terrorismo tem início na década 

de 1990, com o atentado às Torres Gêmeas de 1993. 

O pressuposto por detrás do conceito desse ‘novo terrorismo’ seria que, na 

década de 90, emergiu um tipo de terrorismo com base em movimentos religiosos 

-  com  ênfase  no  islamismo  radical  -  supostamente  mais  letal  em  número  de 

vítimas  e  no  uso  da  violência.  Alia-se  tais  questões  com  a  hipótese  de  que  tal 

terrorismo  tem  como  alvo  o  ethos  ocidental,  representado  no  tipo-ideal  da 

indústria cultural estadunidense. Seus objetivos seriam a violência por si mesma. 

Em contrapartida, o ‘velho terrorismo’ é identificado com grupos seculares que 

usavam  práticas  de  terror  antes  da  década  de  1990,  com  objetivos  claros  e 

específicos, tais quais os grupos nacionalistas e de independência supracitados 

(CRENSHAW,  2007).  Por  trás  dos  conceitos  de  velho  e  novo  terrorismo  há 

claramente um interesse geopolítico em assim os definir. 

Não há um consenso, tanto no Direito Internacional Público (DIP), quanto 

no meio político, sobre o significado do termo “terrorismo”. Em que pese que sua 

definição e adoção por si só já constitui uma questão de orientação política, vários 

esforços  vêm  sendo  adotados  na  direção  da  construção  de  uma  visão  comum 

sobre o termo em organismos internacionais. Foi no âmbito da Liga das Nações 

em   que   ocorreu   uma   das   primeiras   tentativas   de   avançar   em   direção   ao 

enfrentamento   do   terrorismo,   por   meio   da   Convenção   para   Prevenção   e 

Repressão do Terrorismo de 1937 – que não chegou a entrar em vigor. No âmbito 

da  Organização  das  Nações  Unidas  (ONU),  por  sua  vez,  a  escolha  por  uma 

nomenclatura  comum  e  como  enfrentá-lo  vem  sendo  discutida  desde  1972, 
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quando ocorreram os primeiros debates na Assembleia Geral (CEPIK et al, 2014). 

Entretanto, até hoje não se formalizou um conceito oficial para o termo. 

 
O terrorismo enquanto forma de desobediência revolucionária 

 
 

Importante mais uma vez esclarecer que aqui não há nenhuma forma de 

romantismo em relação à revolução, muito menos uma defesa do terrorismo 

enquanto forma legítima de expressar a contestação a uma determinada ordem 

dominante. Pelo contrário, uma das intenções deste capítulo é estender a 

denominação de terrorista àqueles Estados que normalmente não são assim 

caracterizados mas que também chancelam atos de terror humanitário. Tendo 

isso em vista, pode-se partir para a análise final deste capítulo. 

Será brevemente esclarecido aqui o conceito de Desobediência Civil, tendo 

em vista que este está melhor explicado em outros capítulos desta coletânea que 

lidam diretamente com o conceito. Além disso, essa noção não seria adequada à 

proposta deste capítulo. Pode-se enfim partir para a noção de Desobediência 

Revolucionária, que atua enquanto contestação no nível relacional, possibilitado 

pela concepção de uma Sociedade Internacional. 

A diferença entre a conceituação de Desobediência Civil e a Desobediência 

Revolucionária reside no uso da violência e na radicalidade dos atos perpetrados 

pelo segundo tipo (RENNER, 2018). Se a concepção clássica de Henry Thoreau 

(2002)  coloca a violência enquanto um meio não legítimo de desobediência, a 

noção de Desobediência Revolucionária toma o caminho oposto, considerando a 

violência enquanto a força motriz da revolução, e esta enquanto a única forma de 

trazer mudanças estruturais (MARCUSE, 1998). Entre as duas tipologias há de 

comum a execução de atos de desobediência à ordem política através de ações 

públicas e abertas (RAZ, 1985). Logo, a politicidade é o pilar dos dois tipos-ideais 

de desobediência. Ainda além, pode-se considerar que a finalidade de ambas é a 

mesma,  pois  a  produção  dos  efeitos  políticos  produzidos  pela  desobediência 

(RAZ, 1985) visa o rompimento com uma determinada ordem imposta em vias de 

democratizar as relações sociais - no caso deste trabalho, internacionais. 

Assim, pode-se colocar que no âmbito doméstico os atores da 

desobediência são (i) grupos sociais oprimidos frente à normatividade civil 

imposta e o método, na tipologia revolucionária, é (ii) a violência - que pode se 
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desenvolver de diversas maneiras - em vias de se atingir (iii) a revolução. Em 

paralelo, e indo de alcance aos objetivos deste estudo, na esfera internacional os 

atores da desobediência (revolucionária) são (i) Rogue States excluídos da 

normatividade que rege a comunidade internacional, os quais performam atos de 

(ii) violência - que se desenvolve aqui enquanto o terrorismo - para (iii) 

desocidentalizar/desamericanizar a ordem das relações internacionais. Deve-se, 

como base de todo este esquema e destas relações assimétricas, considerar a 

realidade ainda colonial da ordem internacional. 

É possível vislumbrar a Sociedade Internacional a partir da tipologia com 

a qual Herbert Marcuse (1986) trabalha a Ideologia da Sociedade Industrial, na 

qual    há    um    unidimensionalidade    que    remete    ao    totalitarismo.    Como 

anteriormente  explicitado,  apesar  de  atos  de  terror  ser  perpetrado  tanto  por 

países  que  contestam  a  normatividade  internacional  quanto  por  aqueles  que 

detém a sua hegemonia (COX, 1986) - considerado aqui o terrorismo enquanto 

qualquer  ato  de  terror  humanitário  -,  adesiva-se139    o  terrorismo  apenas  à 

determinados Estados, os Rogue States, em vias de deslegitimar contestações à 

normatividade internacional imposta, uma normatividade unidimensional. 

Ao se ter conhecimento de quais são os países denominados de Rogue 

States, qual a concepção que se tem de terrorismo e o respectivo desinteresse em 

formalizar um conceito adequado para este, pode-se elencar algumas premissas 

lógicas que formam um espécie de ciclo: i) há uma normatividade pretensamente 

universal nas relações internacionais imposta a partir da moral ocidental; ii) 

tanto os países produtores desta normatividade quanto os que são subordinados 

a ela realizam ações que a contrariam; iii) o controle discursivo é 

instrumentalizado por aqueles que detém os meios de produção da 

intersubjetividade internacional, em vias de apontar àqueles que não detém estes 

meios como Estados-pária; iv) o terrorismo é a ação adesivada neste países, 

caracterizando-os de Rogue States ao apontar relações entre estes e grupos 

supostamente terroristas; v) a normatividade internacional é tensionada e o 

distanciamento social entre os países é ampliado; vi) Estados marginais não 

reconhecem tal normatividade e performam atos que demonstram sua 

 
139   O  termo  adesivar  (traduzido  não  literalmente  de  stickness)  é  trabalhado  por  Sara  Ahmed 
(2014) enquanto forma de dotar de signos determinados elementos. A autora, por coincidência, 
trabalha com o terrorismo enquanto um discurso adesivado de um signo que remete ao medo e 
ao nojo dentro de seu arcabouço teórico das emoções políticas. 
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insatisfação com o ocidentalismo através do que denominamos aqui de 

Desobediência Revolucionária; vii) o ciclo se reproduz. 

 
Conclusão 

 
 

Desta maneira, pode-se considerar que aqueles “foras da lei” no âmbito 

internacional, que se colocam contra as determinações do Direito Internacional 

e das fontes que formam o arcabouço jurídico internacional, são os Rogue States. 

Mas o interessante nisso tudo é como há uma disputa narrativa sobre quais são 

aqueles que assim o são considerados, pois quando se analisa o cumprimento das 

ordens    no    aspecto    normativo    internacional,    percebe-se    que    os    países 

usufruidores de status de potência nas Relações Internacionais também ferem 

constantemente   as   convenções   estabelecidas,   tomando   atitudes   unilaterais 

contrárias ao globalmente institucionalizado (CHOMSKY, 2006). Contudo, tais 

países   não   recebem   a   conotação   de   serem   Estados-Pária   justamente   por 

possuírem  o  controle  discursivo  da  esfera  pública  internacional,  partindo  do 

centro   das   relações   de   poder   das   relações   internacionais   (ENLOE,   1996), 

justificando suas ações como pertencentes a um télos pretensamente universal, o 

de levar democracia e liberdade ao mundo inteiro. 

Tendo   em   vista   o   contexto   normativo   hegemônico   das   Relações 

Internacionais, cria-se uma dicotomia entre obediência ou não-obediência; deve- 

se  seguir  a  normatividade  em  vias  de  não  fomentar  problemas  e,  por  fim, 

legitimá-la,    ou    contestá-la    e    causar    um    tensionamento    na    sociedade 

internacional? A autoridade tácita que é intrínseca à tal normatividade deve ser 

consentida para que seja obedecida. Tal consentimento partiria de uma base não- 

instrumental na qual haveria uma aquiescência moral daqueles que adotariam a 

posição  de  obediência.  Tendo  em  vista  que  a  desobediência  ocorre,  pode-se 

pressupor um desalinhamento valorativo entre Oriente e Ocidente que acaba por 

caracterizar o Oriente, pela narrativa ocidental (SAID, 2007), como passível de 

intervenções que o “ajudariam” a se adequar aos valores tidos como corretos. 

A insurreição dos Rogue States é acompanhada pela formação de grupos 

extremistas que se utilizam do terrorismo, performance política caracterizada 

pelo terror e que tem por fim publicizar determinadas demandas, para contrastar 

com as imposições normativas do centro político. O terrorismo se caracteriza 
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enfim como a ação que demonstra a desobediência a uma normatividade que 

necessita de consentimento para se tornar legítima. O paradoxo é que acaba não 

havendo legitimidade tanto nos atos terroristas enquanto ação política, devido ao 

horror humano que representa quando considerado em aspectos morais e 

humanitários, quanto na imposição de uma normatividade universalizante, pois 

além de ser sabido que a mesma possui interesses geopolíticos por trás, não há a 

aquiescência de certas regiões, logo, não há a legitimidade do consentimento. 

 
Referências 

 
 

AHMED, Sara. The Cultural Politics of Emotion. 2ª ed. Edinburgh: University 
Press, 2014. 

 
BOURDIEU, Pierre. Sobre o Estado. São Paulo: Companhia das Letras, 2014. 

 
BULL,   Hedley.  A   Sociedade  Anárquica:   um  estudo  da   ordem   na   política 
internacional. Brasília: EdiUnB, 2002. 

 
CALVOCORESSI, Peter. World Politics Since 1945. London: Routledge, 2008. 

 
CARR, Edward. Vinte anos de Crise: 1919-1939. Uma introdução ao estudo das 
Relações Internacionais. Brasília: Editora da UnB, 2001. 

 
CEPIK,   Marco.   CANABARRO,   Diego.   BORNE,   Thiago.   A   securitização   do 
ciberespaço e o terrorismo: uma abordagem crítica. In Souza, André de Mello e. 
Nasser,  Reginaldo  Mattar.  Moraes,  Rodrigo  Fracalossi  de  (Org.).  Do  11  de 
setembro de 2001 à guerra ao terror: reflexões sobre o terrorismo no século XXI. 
Brasília: Ipea, 2014. 

 
CHOMSKY, Noam. Rogue States: the Rule of Force in World Affairs. London: 
Pluto Press, 2000. 

 
COX,  Robert.  Gramsci,  Hegemony  and  International  Relations:  as  Essay  in 
Method.   In:   GILL,   Stephen   (ed.).   Gramsci,   Historical   Materialism   and 
International Relations. Cambridge: University Press, 1986. 

 
CRENSHAW,  Martha.  O  terrorismo  visto  como  um  problema  de  segurança 
internacional.  In:   HERZ,   Monica.   AMARAL,   Arthur   Bernardes   de.   (Org.). 
Terrorismo e relações internacionais: perspectivas e desafios para o século XXI. 
Rio de Janeiro: PUC-Rio: Edições Loyola, 2010. 

 
DINIZ, Eugenio. A guerra contra a Al-Qaeda: avaliação e perspectivas. In HERZ, 
Mônica.   AMARAL,   Arthur   (Org.).   Terrorismo   e   relações   internacionais: 
perspectivas  e  desafios  para  o  século  XXI.  Rio  de  Janeiro:  PUC-Rio:  Edições 
Loyola, 2010. 



João Henrique Salles Jung| 235 
 

ENLOE, Cynthia. Margins, Silences, and Bottom Rungs: How to overcome the 
underestimation of power in the study of International Relations. In: Smith et al. 
(eds.) International Theory. Cambridge University Press, 1996. 

 
FOUCAULT,  Michel.  Segurança,  território,  população  (Curso  no  Collège  de 
France 1977-1978). São Paulo: Martins Fontes, 2008. 

 
FOUCAULT, Michel. L´ordre du discours. Paris: Gallimard, 1971. 

 
HALLIDAY,   Fred.   Repensando   as   Relações   Internacionais.   Porto   Alegre: 
EdUFRGS, 2004. 

 
HELD,   D.   Democracy   and   the   global   order:   from   the   modern   State   to 
cosmopolitan governance. Stanford: Stanford University Press, 1995. 

 
HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico 
e civil. 3ª ed. São Paulo: Abril Cultural, 1983. 

 
HOBSBAWM,  Eric.  A  era  dos  extremos:  o  breve  século  XX  (1914-1991).  São 
Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

 
JUBILUT,  Liliana  Lyra.  Não  intervenção  e  legitimidade  internacional.  São 
Paulo: Saraiva, 2010. 

 
KAUFMAN, Stuart; LITTLE, Richard; WOHLFORTH, William. The balance of 
power in World History. New York: Palgrave Macmillan, 2007. 

 
KEOHANE, Robert; NYE, Joseph. Power and Interdependence: World Politics 
in Transition. Boston: Little, Brown and Co., 2001. 

 
MARCUSE,  Herbert.  A  Ideologia  da  Sociedade  Industrial.  6ª  edição.  Rio  de 
Janeiro: Zahar, 1978. 

 
MARCUSE,  Herbert.  Ética  e  revolução.  In:  MARCUSE,  Herbert.  Cultura  e 
sociedade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1998. 

 
MESSARI,  Nizar.  Terrorismo  nas  Relações  Internacionais:  lições  do  passado, 
ações  no  presente.  In  HERZ,  Mônica.  AMARAL,  Arthur  (Org.).  Terrorismo  e 
relações  internacionais:  perspectivas  e  desafios  para  o  século  XXI.  Rio  de 
Janeiro: PUC-Rio: Edições Loyola, 2010. 

 
MONIZ   BANDEIRA,   Luiz   Alberto.   A   segunda   guerra   fria:   geopolítica   e 
dimensão estratégica dos Estados Unidos, das rebeliões na Eurásia à África do 
Norte e ao Oriente Médio. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014. 

 
MORGENTHAU, Hans. A política entre as nações: a luta pelo poder e pela paz. 
Brasília: EdiUnB: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo: Instituto de Pesquisa 
em Relações Internacionais, 2003. 

 
NASSER, Reginaldo Mattar. As falácias do conceito de “terrorismo religioso”. In 
SOUZA, André; NASSER, Reginaldo; MORAES, Rodrigo (Org.). Do 11 de 



236 |Democracia e Desobediência civil 
 

setembro de 2001 à guerra ao terror: reflexões sobre o terrorismo no século XXI. 
Brasília: Ipea, 2014. 

 
NYE,  Joseph.  Transnational  Relations  and  Interstate  Conflicts:  an  Empirical 
Analysis. In: International Organization, V.28, n.04, pp. 961-996, 2009. 

 
ONUF,  Nicholas.  World  of  our  making:  rules  and  rule  in  social  theory  and 
international relations. New York: Routledge, 2013. 

 
PETERSEN, Nikolai; SOUZA, Draiton Gonzaga de (orgs.). Globalização e Justiça 
- Globalisierung und Gerechtigkeit.  Porto Alegre: Edipucrs, 2002. 

 
RAZ, Joseph. La Autoridad del Derecho: ensayos sobre derecho y moral. 2. ed. 
Cidade do México: Universidade Autônoma do México, 1985. 

 
RENNER,  José  A.  Desobediência  Civil  e  Não  Violência.  In:  Revista  Direitos 
Humanos e Democracia, v.6, N.11, jan/jun, 2018. 

 
ROSENAU, James N. Governança, ordem e transformação na política mundial. 
In:  ROSENAU,  James  N.;  CZEMPIEL,  Ernst-Otto.  Governança  sem  governo. 
Brasília: EdiUnB, 2000. 

 
SAID, Edward. Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2007. 

 
SARAIVA,    José    Flávio    S    (org.).    História    das    relações    internacionais 
contemporâneas:   da   sociedade   internacional   do   Século   XIX   à   era   da 
globalização. São Paulo: Saraiva, 2007. 

 
THOREAU, Henry David. A Desobediência Civil e Outros Escritos. São Paulo: 
Martin Claret, 2002. 

 
TILLY, Charles. Coerção, Capital e Estados Europeus. São Paulo: Edusp, 1996. 

 
WATSON,  Adam.  A  evolução  da  Sociedade  Internacional.  Brasília:  EdiUnB, 
2004. 

 
WENDT,   Alexander.   Social   Theory   of   International   Politics.   Cambridge: 
University Press, 1999. 

 
WIGHT, Martin. A política do poder. Brasília: EdiUnB, 2002. 

 
ZACHER, Mark W. Os pilares em ruína do templo de Vestfália: implicações para 
a  governança  e  a  ordem  internacional.  In:  ROSENAU,  James  N.;  CZEMPIEL, 
Ernst-Otto. Governança sem governo. Brasília: EdiUnB, 2000. 
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Resumo 
As democracias têm em seu cerne o conflito. Essas lutas envolvem a luta por 
espaços de legitimidade e de aceitação. Para saber se podemos ou não exercer 
uma atitude de desobediência civil, primeiro temos que esclarecer a história da 
desobediência civil. Assim, falar em desobediência civil já pressupõe 
antecipadamente propor e aplicar uma força mobilizadora e emancipatória 
contra a obediência a alguma lei, que é garantida por um Estado que 
consideramos injusto. Caso a pessoa não tenha direito a justificação, o que se tem 
não são leis e muito menos desobediência a uma lei, mas apenas relações 
assimétricas e injustas, as quais são impostas coercitivamente, não havendo uma 
democracia. Dessa forma, procuramos refletir sobre o contexto histórico e social 
de produção do texto de Thoreau que é fundador da noção de desobediência civil, 
passando então a explorar o desenvolvimento e adaptação desse princípio em 
outros contextos históricos. Assim, procuramos mostrar a legitimidade da 
desobediência civil aplicando o conceito de razoabilidade, bem como o direito à 
justificação legítima, que garante a possibilidade da desobediência civil ao 
governo injusto, como Thoreau defende, sendo que ambas ajudam a desenvolver 
um governo mais justo e democrático. 
Palavras-chave: Moral; História; Justificação; Razoabilidade; Legitimidade. 

 
 

A Desobediência civil e seus pressupostos 
 
 

É um fato que a desobediência civil é um dos motores da democracia. Para 

termos uma democracia é necessário que hajam protestos, além de uma ampla 

liberdade de expressão e que os desacordos através de manifestações sejam 

garantidas. No entanto, temos que reconhecer que também para se ter uma 

democracia política é importante ter claro o que seriam leis justas e de como as 

mesmas podem ser endossadas legitimamente. Por sua vez, poder-se-ia dizer que 

a razão de ser da lei, justificando ou não a coerção, colocou à filosofia do direito a 

necessidade  de  superar  um  dilema  histórico.  Muitos  líderes  de movimentos 
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políticos e sociais, além de muitos filósofos se ocuparam destes temas da 

desobediência civil e do direito coercitivo do Estado. A partir destas ideias, temos 

no mínimo duas concepções acerca do que seja a justiça e de como as leis são 

criadas: uma seria a tradição jusnaturalista e outra juspositivista. 

A visão do direito positivo, que é explicitada desde Platão, em sua obra “A 

República”, coloca na boca de Trasímaco a seguinte definição: a justiça não é 

outra coisa senão a conveniência do mais forte. Sendo que o justo nunca é aquilo 

que a razão produziria de maneira equilibrada, correta, mas sempre a força dos 

que tem poder. Essa forma de compreender a justiça tem grande fama, fazendo 

eco a essa tradição sofística até os dias atuais, sendo que a lei nada mais é que 

uma relação de poder das classes dirigentes contra as subordinadas, a lei é usada 

como camisa de força contra os desprivilegiados. Montaigne, nos “Ensaios”, 

irônico em sua análise, aproveita essa ideia amplamente difundida da justiça 

proposta por Trasímaco para produzir a seguinte interpretação: as leis mantêm- 

se credíveis, não por serem justas, mas por serem leis. A coerção é o que faz a lei 

ser respeitada e não a sua suposta natureza divina, inalienável ou racional. 

Antes  de  Montaigne,  a  corrente  de  pensamento  mais  próxima  de  uma 

tradição entendida como estritamente cristã, defendeu durante o longo Medievo 

europeu  uma  visão  que  conciliou  a  filosofia  pagã  platônica  com  a  mensagem 

bíblica.  Essa  corrente  tem,  durante  o  período  da  Patrística,  em  Agostinho  de 

Hipona seu maior expoente, “mas evolui através da Idade Média sob diferentes 

expressões,   sistematizando-se,   no   século   XIII,   com   a   escola   franciscana   e 

granjeando especial relevância nos trabalhos de Duns Scotus e William Ockham” 

(CULLETON, 2011, p. 17). 

Como reação a essa forma pervertida de justiça e de como as leis foram 

sendo criadas e justificadas, sendo uma excrescência de um grupo oligárquico, 

surgem os jusnaturalistas, autores que defendem a ideia de que a base de todo o 

sistema jurídico reside na ideia de que o direito natural é válido na medida em 

que   deriva   de   uma   ideia   composta   por   normas   (moral)   e   valores   (ética) 

inerentemente  justos.  É  importante  ressaltar  que  o  jusnaturalismo  liga-se  à 

tradição  cristã,  mas  trata-se  de  uma  “corrente  universalista  particularmente 

receptiva  à  filosofia  profana  -  Anselmo,  Abelardo,  Alberto,  a  interpretação  de 

Cícero   do   direito   romano,   de   Aristóteles   e   de   Averróis   -,   corrente   que 

desembocará na grande síntese de Tomás de Aquino” (CULLETON, 2011, p. 17). 
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Como explica Alfredo Culleton, ambas as tradições contribuíram de forma 

importante para o desenvolvimento da doutrina jurídica moderna. 

 
Mas é sem dúvida, e sobretudo, de Ockham e seu nominalismo que procedem 
as  bases  mais  sólidas  do  individualismo  que  inicialmente  caracteriza  o 
pensamento jurídico moderno. Podemos encontrar um fio direto e contínuo 
entre   Ockham   -   e,   em   menor   medida,   Scotus   -   e   os   profetas   desse 
pensamento moderno nos séculos XVI e XVII: Lutero, Descartes, Hobbes, 
Locke e Pufendorf (CULLETON, 2011, p. 17-18). 

 

Assim, para Ockham a falibilidade atribuída ao ser humano se fundamenta 

numa  precaução  acerca  da  vontade  humana.  A  liberdade  da  vontade  humana 

pode levar o homem a contrariar sua razão interior. Diferente de Hobbes, cético 

acerca   do   conhecimento   humano,   a   ética   ockhamista   dá   suporte   a   um 

pensamento político baseado no voluntarismo que tem como ponto central a sua 

atitude   a   respeito   dos   expertos.   “Enquanto   Ockham   exige   conhecimento 

qualificado para tratar de questões políticas, ele não propõe uma constituição na 

qual se dê autoridade política aos sábios”, uma vez que “aqueles que buscavam sr 

reconhecidos como sábios pelas suas qualificações intelectuais podiam ser inúteis 

ou  mesmo  danosos  em  questões  concretas  por  decorrência  de  seus  defeitos 

morais” (CULLETON, 2011, p. 120). Em uma linha de pensamento de legitimação 

da ação coercitiva do Estado que encontra eco até mesmo no final do século XVIII, 

em Kant, Ockham defende que o governo secular deve controlar comportamentos 

que comprometam a ordem pública, ao mesmo tempo em que o desenvolvimento 

dos altos valores morais e espirituais em uma comunidade depende das escolhas 

feitas pelos indivíduos. 

 
No mesmo sentido, Ockham enfatiza a liberdade pessoal; a sua insistência 
em  dizer  que  homens  livres  são  melhores  que  escravos  não  deveria  ser 
entendida  em  termos  puramente  negativos  ou  atribuída  somente  à  sua 
leitura  da  Política  de  Aristóteles.  Em  termos  da  sua  própria  filosofia,  a 
demanda  de  liberdade  de  ação  era  uma  importantíssima  demanda  moral, 
pela  qual  a  liberdade  é  uma  precondição  necessária  para  uma  existência 
humana significativa. (CULLETON, 2011, p. 121) 

 

Se essa corrente juspositivista fundamentará o direito do governo civil à 

coerção com critérios morais, é o viés jusnaturalista, que utiliza a moral para 

legitimar uma interpretação correta da justiça, que dá ensejo ao aparecimento da 

questão da desobediência civil. Algo que devemos destacar em relação a 

desobediência civil é que para haver a mesma não é necessário que existam leis 
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positivas ou leis naturais a serem desobedecidas. Para dar azo a essa ideia, basta 

citar alguns exemplos de desobediência civil: um destes casos seria o ato de 

Antígona enterrar seu irmão contra a ordem de Creonte, não havendo qualquer 

lei que regulasse essa ação. 

Outros   exemplos,   estes   sim   ligados   a   desobediência   a   leis   injustas 

vinculadas a Estados, temos o caso da segregação racial nos EUA, sendo Martin 

Luther King Jr. um dos líderes do movimento e, Mohandas K. Gandhi, na Índia, 

contra a dominação imperialista britânica. Basta haver uma noção de injustiça 

compartilhada  entre  os  afetados  para  a  ideia  começar  a  fermentar  entre  os 

revoltosos. A desobediência civil não precisa de leis ou regras que a corroborem, 

pois a desobediência civil é uma forma de “ter um direito a ter direitos”142, uma 

forma de legítima defesa nas relações sociais com potencial lesivo as regras de 

justiça social igualitária que são compreendidas como injustas por aqueles que 

fazem o ato de resistência, pois no fundo, não respeitam a base moral básica da 

igual consideração de interesses semelhantes. 

Justamente essa relação estreita com a ideia de resistência torna-se 

essencial para a compreensão da influência do manifesto de Henry David 

Thoreau, que é fundador da noção de desobediência civil. Embora o texto tenha 

se tornado conhecido com o título de “A desobediência civil” e tenha inspirado a 

adoção do princípio de “desobediência civil” por figuras políticas como Mohandas 

K.  Gandhi  e  Martin  Luther  King  Jr.,  foi  publicado  originalmente  no  periódico 

Aesthetic Papers, em 14 de maio de 1849, com o título “Resistência ao Governo 

Civil”.  O  título  internacionalmente  famoso  foi  atribuído  ao  texto  em  uma 

publicação póstuma, no livro A Yankee in Canada. Inclusive, é notável que no 

texto de Thoreau só encontremos a duas ocorrências do termo “desobediência” e 

nenhuma  da  expressão  “desobediência  civil”.  Na  primeira  ocorrência,  o  autor 

refere-se à desobediência ao governo, na segunda, desobediência ao Estado. Por 

sua vez, por onze vezes Thoreau usa a palavra “resistência” ou o verbo “resistir”, 

no infinitivo ou conjugado (THOREAU, 1997). 

 
 
 
 

142 Ao modo como Hannah Arendt entende essa ideia, ou seja, toda pessoa tem o direito a ter uma 
cidadania e reclamar por seus direitos. Indo a um ponto mais radical, podemos dizer que todos 
têm o direito a exigir que os Direitos Humanos o salvaguardam, pois quando algum Estado deixa 
de  garantir  a  sua  liberdade,  vida  e  segurança,  eles  têm  “direito  a  terem  direitos”  básicos 
garantidos. 
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Conforme  argumenta  Eduardo  Vicentini  de  Medeiros  (2018,  p.  47),  “o 

tema da sociabilidade natural e suas ramificações morais e políticas formam um 

divisor  de  águas  [...]  na  defesa  do  direito  à  resistência  civil  em  Thoreau”, 

influência do “ideário  Unitarista de participação política na comunidade como 

uma forma de crescimento pessoal”, que no entanto sofrerá um vigoroso embate 

por  parte  do  autor.143   A  grande  contribuição  de  Thoreau  ao  debate  político  e 

filosófico sobre o direito de resistência civil se dá por sua crítica não ser apenas 

dirigida à noção juspositivista de legitimidade coercitiva, mas também à noção 

jusnaturalista de legitimidade moral e ética. O repertório temático da liberação 

Unitarista  deu  origem,  em  Thoreau,  não  apenas  à  emancipação  da  ortodoxia 

calvinista,  mas  também  a  uma  justificação  da  resistência  ao  governo  civil 

independente de normas e valores coletivos. “Não apenas a confiança em Deus, 

mas também a obrigação de obedecer a qualquer ordenamento jurídico ou acatar 

as decisões  da maioria, devem poder  ser  abandonadas  em nome  da afirmação 

autônoma da consciência – ponto de partida de Resistance to Civil Government” 

(MEDEIROS, 1997, p. 84). 

Dessa  forma,  a  desobediência  ao  Estado  defendida  por  Henry  David 

Thoreau   apresenta   uma   perspectiva   contrária   ao   princípio   iluminista   de 

legitimação do governo na moral cristã e numa ética da maioria. Em Immanuel 

Kant, o esclarecimento é um processo de desenvolvimento de uma consciência 

autônoma que não autoriza o indivíduo a desobedecer às leis. Cabe ao governo 

esclarecido garantir o mínimo de liberdade civil para o exercício do uso público 

da razão pelos governados, bem como lhe cabe também a manutenção de “um 

exército  bem  disciplinado  e  numeroso  para  garantir  a  ordem  pública”  (KANT, 

[1993?], p. 7). A liberdade civil é vantajosa para o desenvolvimento do espírito do 

 
 

143  “O Unitarismo, em sua versão americana, foi uma extensão do movimento Congregacionalista 
em  ação  na  Reforma  Puritana  da  Igreja  Anglicana.  A  filiação  Congregacionalista  explica  a 
liberalidade teológica que o Unitarismo apresentou na Nova Inglaterra. Esse tipo particular de 
Cristianismo liberal representou uma reação a determinados pontos doutrinais, em especial ao 
dogma da Trindade (Pai, Filho e Espírito Santo em uma só Divindade), à Dupla Predestinação, 
em  que  Deus  determina  o  destino  de  cada  ser  humano,  seja  pela  salvação,  seja  pela  punição 
eterna; e à Total Depravação da natureza humana pelo Pecado Original” (MEDEIROS, 2018, p. 
27-28). Medeiros argumenta que a formação moral de Thoreau aproximou-se de temas clássicos 
da dicção Unitarista, que considera a expressão mais acabada do Liberalismo Cristão, movimento 
de rompimento das amarras da ortodoxia Calvinista. Tanto as críticas de Thoreau à religiosidade 
institucional  de  seus  pares,  como  seu  contato  com  textos  religiosos  da  tradição  oriental,  não 
poderiam  nos  levar  a  desconsiderar  as  influências  das  discussões  teológicas  do  Unitarismo. 
Assim, por mais que dirija frontalmente sua pena à cartilha Unitarista em diversos momentos, os 
temas e o vocabulário político de Thoreau só são compreendidos no contexto da liberação cristã. 
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povo, mas também estabelece para Kant limites intransponíveis que permitem 

que ele se desenvolver em toda sua capacidade. Quando o governo esclarecido “vê 

que toda a melhoria verdadeira ou presumida coincide com a ordem civil, pode 

então permitir que em tudo o mais os seus súbditos façam por si mesmos o que 

julguem necessário fazer para a salvação da sua alma”, uma vez que o príncipe 

efetivamente esclarecido “tem por dever nada prescrever aos homens em matéria 

de   religião”   (KANT,   [1993?],   p.   5-6).   Em   relação   à   legislação,   os   limites 

intransponíveis defendidos por Kant vão ao encontro da tradição jusnaturalista 

de defesa do direito de coerção e mesmo de censura a partir de um “discernimento 

superior”. É contra esse consenso iluminista que Thoreau dirige sua pena quando 

escreve seu manifesto “Resistência ao Governo Civil”. 

Considerando   o   governo   permanente   como   instrumento   de   poucos 

indivíduos  que  se  utilizam  dele  sem  o  consentimento  de  seu  povo,  Thoreau 

reconhece  o  direito  dos  homens  à  revolução,  recusando  lealdade  e  opondo 

resistência ao governo quando sua tirania ou ineficiência se tornam insuportáveis 

(THOREAU,  1997).  Essa  situação  se  apresentava  para  o  autor  no  contexto  da 

guerra entre os EUA e o México (1845-1848), pois uma nação que se compromete 

a ser abrigo da liberdade via seu governo ser instrumento de defesa da escravidão 

nos estados do Sul e invadir injustamente e conquistar um país vizinho. Uma vez 

que se reconhece a existência de leis injustas, Thoreau nos coloca diante de um 

problema:   devemos   procurar   corrigi-las   sem   deixar   de   obedecê-las   até 

persuadirmos a maioria a alterá-las ou transgredi-las desde logo? Para Thoreau, 

a   desobediência   civil   é   legítima   porque   o   governo   deveria   se   antecipar   e 

proporcionar a reforma, encorajando seus cidadãos a apontarem seus defeitos, 

em lugar de resistir às mudanças e declarar que seus críticos são rebeldes. Em 

segundo  lugar,  cabe  refletir  sobre  o  fundamento  filosófico  e  a  legitimidade  da 

desobediência civil. A desobediência é legítima, se as leis não podem ser aceitas 

de maneira recíproca e universal, usando-se de um critério normativo moral. 

 
Razoabilidade e legitimidade 

 
 

Uma tese fundamental é que a razoabilidade caminha pari passu ao 

sistema democrático, ou seja, são interdependentes. Consequentemente, temos 

como uma derivação desta ideia que a desobediência civil ocorreu e ocorrerá 
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sempre quando uma reivindicação por justiça for quebrada ou negada, ou seja, 

quando a pessoa moral sentir que seu direito à justificação é simplesmente 

desprezado. 

Toda a discussão acerca da desobediência civil é normativamente 

dependente do conceito de justiça. Quando isso acontece, surgem tensões e 

busca-se colocar em marcha uma reivindicação por relações políticas e sociais que 

possam ser justificadas reciprocamente. Mas antes de continuar é necessário 

saber primeiramente de que justiça e para quem estamos enviando este discurso. 

O nosso escopo fica delimitado a esfera política democrática. E a concepção de 

justiça que aqui trabalhamos é a justiça como equidade. Após esta demarcação 

podemos iniciar o debate sobre o direito à justificação. Quando o direito 

justificação é desrespeitado, mesmo após várias tentativas e sistematicamente 

nos são fechadas as oportunidades de um reequilíbrio de forças, podemos então 

agir através da desobediência civil, que não é nada mais do que uma reação 

justificada, por meio de uma luta não violenta. Ser razoável não é nada mais do 

que exigir um tratamento igual em casos semelhantes. Porém, o que mais se 

percebe é o contrário disso. E isso ocorre muitas vezes por uma má formação do 

que seja uma demanda por igual respeito. Comumente, aconteçam leituras 

míopes da realidade. Obviamente que quando isto ocorrer, automaticamente 

através do e pelo direito à justificação são colocados em confronto as várias 

interpretações e justificações do porque seria injusta determinada lei ou prática 

social. Por meio da razão prática podemos analisar se as justificativas são boas ou 

não. Para saber se uma prática é injusta ou não, basta testá-la pelo princípio da 

justificação, que não é nada mais do que averiguar se reciprocamente e 

universalmente nossa máxima passa por este teste. 

A partir desses procedimentos, há certo consenso que afirma que quanto 

mais aberta uma sociedade, mais tolerante e mais razoável ela se torna. Uma 

sociedade que for justa, decente, dificilmente terá atos de desobediência civil, e 

caso ocorram, serão bem-vindos. Para nós há uma correlação entre uma 

sociedade justa e harmônica, logo possuindo mais legitimidade, e uma sociedade 

injusta e desarmônica, na qual haveria várias deformações entre a “lei” e a 

imposição de um “modo de vida”, entendido como o único correto e verdadeiro. 

Lembrando que só se torna lei ou somente é lei aquilo que é justo. Falar em leis 

injustas é contraditório e ilógico. Entretanto, atualmente vemos um 
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recrudescimento destas contradições através das lutas identitárias e de ambos os 

lados, tanto à esquerda como à direita. Para reforçar essas ambiguidades, há hoje 

um movimento forte de reabilitação de modos de vida que seriam os 

verdadeiramente corretos, mas que foram perdidos tanto pela mistura das mais 

variadas etnias, bem como pelos mais exóticos modos de vida e valores religiosos 

diversos, tanto quanto por certa libertinagem dos valores sociais e culturais de 

um povo. Não é a toa que vem se misturando e se confundindo a desobediência 

civil com guerra cultura ou mesmo com a debate do politicamente correto. Sendo 

que os incautos crêem que desobediência civil seria lutar por sua individualidade 

ou pela imposição de valores do seu grupo sobre os outros. Não devemos 

confundir o proselitismo e a politicagem com a demanda moral por igualdade e 

liberdade. Imediatamente tendemos a fazer sempre uma leitura política, no mau 

sentido da palavra, entendida como imposição de um ponto de vista que eu 

concordo e aceito e que todos os outros devem concordar. A política, no sentido 

originário, liga-se ao moral, ou seja, deve se preocupar acima de tudo com a 

legitimidade das suas pretensões, que somente pode ser testadas e legitimadas se 

passarem pelo teste procedimental da reciprocidade e da universalidade. Claro 

que isto, baseia-se na ideia de uma razão prática, que não é nada mais do que dar 

e receber razões para aceitar ou negar estas mesmas pretensões de justificação. 

Somente por meio do diálogo e do debate amplo e aberto é que teremos a 

oportunidade de nos esclarecer e se emancipar. 

Assim, utilizando Rawls como base, pode-se considerar que o conceito de 

razoável é o fundamento do Liberalismo Político. Todos procuram oferecer razões 

e justificativas às suas ideias e convicções. Nada mais comum do que julgar a si 

mesmo como a pessoa mais moderada e razoável, pois ninguém se julga jamais 

como sendo radical ou fanático. No entanto, nos casos que envolvem a religião, 

essa moderação e razoabilidade geralmente ficam obscurecidas, por se tratar de 

temas e questões transcendentais, que se debruçam sobre a salvação da alma 

humana e da vida correta a ser vivida para, com isso, ter uma vida eterna. O 

simples fato de enunciar a ideia da razoabilidade já traz consigo dificuldades. 

Tentar colocar uma definição fixa e irreversível revela-se infrutífero, além de ir 

contra a própria ideia da razoabilidade. Porém, antes de continuarmos, vale a 

pena, pelo menos provisoriamente, definir o que compreendemos ser uma pessoa 

razoável: 
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[...] provisoriamente caracterizamos uma pessoa razoável como alguém que tem uma 
vontade  de  cooperar  em  termos  justos,  reconhece  e  aprecia  a  consequências  do 
"fardo do julgamento" e tem um sentido de justiça. Ele [Rawls] pretende mostrar que 
uma pessoa razoável, no final das contas, é alguém que afirma os seus princípios de 
justiça.  Princípios  de  justiça  que  são  (a  maioria)  razoáveis  para  cidadãos  livres  e 
iguais, sendo aqueles que seriam acordados por representantes de pessoas razoáveis 
na posição original e que se encaixam com as nossas convicções morais no equilíbrio 
reflexivo. (FREEMAN, 2004, p. 2035). 

 

Assim sendo, a razoabilidade tem um papel essencial na construção dos 

dois estágios da exposição nesta obra, ou seja, na justificação da concepção 

política da justiça e do que seja o racional e o razoável, além de buscar demarcar 

o que são as doutrinas razoáveis e não razoáveis. Primariamente, Rawls define o 

razoável diferenciando-o do racional, eles são entendidos como duas ideias 

distintas e independentes. Rawls associa ao razoável, primeiro, a disposição de 

propor e sujeitar-se a termos equitativos de cooperação e, segundo, à disposição 

de reconhecer os limites do juízo e de aceitar suas consequências. Nesse sentido 

as pessoas razoáveis levam em conta as consequências de suas ações sobre o bem 

estar dos outros. Contrariamente, a forma de sensibilidade propriamente moral 

é algo que o agente racional não tem. Então, o racional aplica-se a um agente 

único e unificado, dotado das capacidades de julgamento e deliberação ao buscar 

realizar fins e interesses peculiarmente seus. Isso não significa que o razoável seja 

o mesmo que altruístico, nem tampouco que seja o mesmo que uma preocupação 

exclusiva consigo mesmo, como no caso do racional. Trata-se de uma postura 

moral entre estas duas. Contudo, muitos críticos sustentam que Rawls não 

ofereceu uma definição clara e convincente desse conceito. Podemos distinguir 

dois tipos de críticas, entre as mais relevantes. A primeira crítica afirma que o 

razoável é puramente e simplesmente uma virtude liberal, sendo uma 

componente interna da doutrina abrangente do liberalismo. Nesse sentido – 

como afirma Chantal Mouffe – o razoável esconderia uma repressão arbitrária da 

diversidade. A segunda crítica, por sua vez, acusa que o conceito de razoável 

carece de uma justificação epistemológica e, sendo o razoável o elemento 

fundante da concepção política da justiça, essa última não teria uma validade 

normativa sólida devido a essa carência. De qualquer maneira, a segunda crítica 

liga-se à primeira. Mas para além das críticas, que são razoáveis, mas que não 

ferem a teoria de modo mortal, é interessante buscarmos analisar o potencial 

teórico prático e emancipador da desobediência civil como um dos princípios que 

movem e renovam a democracia. 
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Acreditamos que o debate racional na busca pela razoabilidade é possível 

e desejável, mas que ao mesmo tempo necessita de uma forma de discurso que 

esteja livre da coerção tanto das leis injustas quanto de um estado interventor. 

Dessa forma podemos desobedecer também qualquer tipo de discurso que não 

pode ser traduzido para qualquer pessoa, serão aceitos. Ou seja, não aceitaremos 

discursos que apelam para uma visão dogmática ou que busca impor somente um 

ponto de vista sobre qualquer assunto. Assim, acreditamos que o direito à 

justificação razoável baseado na racionalidade prática desempenha o papel de 

juiz da racionalidade prática. Pois, caso venha a ocorrer uma imposição de ideias 

através do engano intencional e da coerção injustificada, ou que a razão que se 

procura justificar não passe de mera arbitrariedade, não há mais nada o que fazer 

e cada um poderá voltar para a segurança de seu lar mais convencido ainda de 

que vive a vida correta, a única verdadeira e autêntica. Mas isso não é uma vida 

livre, mas sim a imposições de ideias arbitrárias sobre pessoas que aceitam a sua 

condição submissa. 

Por infortúnio de nossa época e por causa da deformação de nossa 

racionalidade do senso comum, estamos imersos em um tempo no qual todos se 

tornaram especialistas nas próprias opiniões. Quando este fenômeno passa a 

existir, temos um espaço curto para a razão e para a deliberação livre, ampla e 

irrestrita, na qual o melhor juízo vence. O conhecimento, dizem, se torna 

supérfluo e manipulativo e a razão, impotente. Entramos no jogo da dialética 

negativa, ou seja, quanto mais se fala em razão mais nos afundamos no 

irracionalismo, sendo que chegamos ao tempo da veneração dos irracionalismos. 

Em tempos como estes, dizem os pessimistas, que nada mais são do que 

otimistas bem informados, fomos subjugados por uma sociabilização 

disfuncional, que, em algum momento, perdeu a capacidade motivadora e 

emancipadora de construir um futuro melhor, nos restando apenas buscar 

alguma fagulha de racionalidade ali e acolá, mas que não tem mais força para 

modificar o real, sendo que nos restam apenas alguns redutos culturais que 

permitem que a alta cultura se reproduza mas sem nenhuma pretensão de 

modificação, apenas um espaço aristocrático em meio a decadência. Por outro 

lado, para os mais otimistas (alguns dirão apenas os mais desinformados e 

ingênuos) resta ainda uma esperança de melhora e assim devemos superar o 

desespero de uma época irracional e buscar mostrar que uma racionalidade (uma 
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razão prática) é possível e pode nos proporcionar uma visão de mundo diferente, 

e   que   sim,   podemos   construir   algo   diverso   do   que   aí   se   mostra   a   nós 

cotidianamente, uma realidade que deve ser de outra forma, mas que ainda não 

é,  como  aparece  na  letra  da  música  “Was  ist  ist”,  da  banda  Einstürzende 

Neubauten:  “Was  ist  ist;  Was  nicht  ist  ist  möglich;  Nur  was  nicht  ist  ist 

möglich.”144  Assim,  temos  uma  grande  oportunidade  de  reviver  e  aproveitar  a 

“resistência civil” como mecanismo de renovação social. 

 
Referências 

 

CULLETON, Alfredo. Ockham e a lei natural. Florianópolis: Editora UFSC, 2011. 

FREEMAN, Samuel. Public Reason and Political Justifications. New York, V.72 
Fordham Law Review. 2021. 2004. Disponível em: 
https://ir.lawnet.fordham.edu/flr/vol72/ iss5/29 Acesso em: 21 jun. 2019. 

 
KANT,  Immanuel.  Resposta  à  pergunta:  “O  que  é  o  Iluminismo?”.  [recurso 
eletrônico]    Tradução:    Artur    Morão.   [S.l.:   s./n.,    1993?]   Disponível    em: 
http://www.lusosofia.net/textos  /kant_o_iluminismO_1784.pdf  Acesso  em:  30 
jul. 2019. 

 
MEDEIROS, Eduardo Vicentini de. Thoreau: Moralidade em Primeira Pessoa. 
[recurso eletrônico] Pelotas: NEPFIL Online, 2018. 

 
THOREAU, Henry David. A desobediência civil. Tradução: Sérgio Karam. Porto 
Alegre: L&PM, 1997. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

144  O que é é, o que não é é possível, só o que não é é possível. 

http://www.lusosofia.net/textos


 

 



 

15. A DESOBEDIÊNCIA ABERTA DE HENRI BERGSON 

 
José Altran145 

 
 

Resumo 
Embora pouco estudada no Brasil, podemos considerar a última obra de Henri 
Bergson, As Duas Fontes da Moral e da Religião (1932), a conclusão propositiva 
de  toda  a  estrutura  filosófica  que  o  pensador  ergueu  nos  livros  anteriores.  A 
sociedade, para o francês, é o desembocar de um desenvolvimento evolutivo que 
transformou, no homem, o instinto em inteligência, mas que, muito aperfeiçoada, 
fadou a espécie a um ciclo autodestrutivo impelido pelo poder de fechamento da 
obediência.   Nesta   pesquisa   procuro   fiar   um   raciocínio   que   une   temas 
fundamentais do bergsonismo – a inserção simpática da intuição na duração,  o 
desenvolvimento da inteligência, a separação do elã – para enfim revelar que seu 
apelo, no último livro, é por uma forma muito particular de desobediência, legada 
aos grandes heróis das sociedades fechadas. 
Palavras-chave: Bergson. desobediência. intuição. elã. 

 

 
Introdução 

 
 

Podemos  nos  referir   ao  tipo  de  desobediência  aqui   abordada   como 

desobediência aberta porque, em termos bergsonianos, afronta o movimento de 

fechamento  das  sociedades,  que  é  sustentado  pela  obediência.  Em  relação  às 

definições    de    desobediência    civil    consagradas    pela    tradição    filosófica 

contemporânea, esta é uma ação menos estratégica, menos autoconsciente de seu 

papel político, e mais subjetiva; isso, entretanto, não a torna menos eficaz ou com 

menor  amplitude.  Delinear  e  entender  este  fenômeno  é  nosso  propósito  aqui. 

Assim,  a  cada  tópico  deste  artigo  sintetizo  uma  tese  ou  conceito  da  extensa 

bibliografia  de  Henri  Bergson  que,  por  mais  que  sejam  temas  complexos  e  on 

their  own,  além  de  apresentados  em  obras  muito  distintas,  fundamentam  a 

conclusão do francês em seu último livro – e a nossa, ao fim do texto - como um 

denominador  comum.  Ler  As  Duas  Fontes  da  Moral  e  da  Religião  (1932)  de 

forma  separada  da  arquitetura  teórica  construída  pelo  autor  durante  toda  sua 

vida pode fazer a obra parecer um apelo romântico, proselitista e genérico por 

moralidade  e  ação  no  mundo,  mas  entendê-lo  como  continuidade  de  suas 
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reflexões sobre intuição, inteligência e interdições pode lançar o tema 

desobediência de um perímetro político a um perímetro espistemológico e até 

cosmológico. 

 
Intuicionismo 

 
 

Em Matéria e Memória (1896), Bergson planta sua própria concepção de 

imagem  no  vale  entre  o  idealismo  e  o  realismo,  aquelas  duas  montanhas 

longamente  sedimentadas  pela  tradição.  Ela,  a  imagem,  não  chega  a  ser  uma 

coisa,  mas  certamente  é  algo  maior  que  uma  representação.  Nossa  percepção 

diante  de  um  objeto  visível  pode  fazer-nos  supor  que  aquele  objeto  existe 

independentemente, mas ao mesmo tempo, como a diatribe entre racionalistas e 

empiristas   modernos   já   cansou   de   nos   mostrar,   somos   frequentemente 

enganados  pelos  nossos  sentidos;  ora,  nem  um  reducionismo  materialista  de 

moldes  positivistas,  nem  um  radicalismo  berkeleyano  poderia  resolver  esta 

questão.   É   ciente   do   impasse   destas   “duas   teses   igualmente   excessivas” 

(BERGSON, 2008, p. 2) que Bergson apresenta, sob aquele termo, uma existência 

intermediária    que,    conforme    pretendemos,    só    pode    ser    devidamente 

compreendida dentro do quadro epistemológico erguido pelo filósofo francês em 

sua obra anterior, Ensaio Sobre os Dados Imediatos da Consciência  (1888), e 

enriquecido  pelos  ensaios  que  a  sucederam,  como  Introdução  à  Metafísica 

(1903). A imagem bergsoniana poderia ser, enfim, entendida como uma espécie 

de  instância  conectiva  entre  a  realidade  que  tomamos  por  absoluta  e  nossa 

apreensão dela via intuição. 

Intuição, para o autor, é “a investigação metafísica do objeto no que ele 

tem de especial  e próprio” (BERGSON,  1974, p. 24). Seria esta uma faculdade 

inerente ao homem que, por estar condicionado a um paradigma logocêntrico, 

dela  sequer  toma  consciência:  “do  fato  de  que  fracassamos  ao  reconstituir  a 

realidade  viva  com  conceitos  rígidos  e  pré-fabricados,  não  se  segue  que  não 

possamos  apreendê-la  de  alguma  outra  maneira”  (BERGSON,  1974,  p.  38). 

Bergson insiste neste recurso de investigação, que seria capaz de fazer coincidir 

sujeito com objeto e, assim, captar sua univocidade, unicidade, seu absoluto; uma 

experiência metafísica, e faculdade cognoscitiva do verdadeiro filósofo. Em suma, 
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uma realidade observada pela fragmentação e imobilização do real146  não pode 

captar os objetos como são, e este congelamento teórico está na própria razão de 

ser  da  linguagem.  Procurar  equivaler  coisas  a  conceitos  sobre  as  coisas  (ou 

mesmo  sobre  as  imagens,  quando  nossa  reflexão  extrapola  o  perímetro  da 

matéria) é desfigurá-las, delas apenas isolarmos características de nosso interesse 

mediante a infinidade de propriedades que cada objeto naturalmente tem. 

A primeira característica que separa o método analítico do intuitivo tem a 

ver com o posicionamento do sujeito frente ao objeto observado. Enquanto na 

análise  se  procura  observá-lo  de  fora,  por  pontos  de  vista  fora  dele,  Bergson 

sugere que à intuição compete “entrar no objeto” por uma simpatia, que ocorre 

quando “atribuo ao móvel um interior e como que estados de alma (...) e neles me 

insiro por um esforço de imaginação” (BERGSON, 2006, p. 184). Vê-lo de fora 

implica em observar apenas um de seus lados, ou uma parcela limitada dele, e 

ainda assim tendo sua imagem determinada pelos símbolos147  que preenchem o 

interstício   entre   sujeito   e   objeto.   Assim,   apenas   experimentando   o   objeto 

interiormente poderíamos observar sua totalidade, seu absoluto: 

Fig.1: Representação da diferença de apreensão do objeto no bergsonismo (ALTRAN, 2018) 
 

146  O conceito de duração (o tempo real e não-espacializado, que se constrói indefinidamente) 
pode ser tomado como o centro da doutrina do filósofo, mas aqui não a abordaremos diretamente, 
apenas suas consequências. 
147   Para  o  filósofo,  símbolos  são  “sistemas  de  eixos  ou  de  pontos  de  referência  aos  quais  o 
relaciono” (BERGSON, 1974, p. 19). Ou seja, entendemos por este termo todo o aparato racional- 
linguístico disponível para a tentativa de tradução daquele objeto: expressões, conceitos, imagens, 
dados   e   os   diversos   referenciais   úteis   para   compreendermos   pela   racionalidade   e   para 
apontarmos pela linguagem o que tal coisa (teoricamente) é. Perfazem estes símbolos a ampla 
gama  de  recursos  empregados  pelas  ciências  e  pela  filosofia  racionalista  na  investigação  de 
qualquer assunto definido. 
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Para compreendermos o que seria essa inserção, dentre outros exemplos, 

o  filósofo  pede  que  tomemos  a  personagem  de  um  romance.  Por  mais  que  o 

escritor descreva-a com minúcias acerca de suas características de personalidade, 

isso   não   valerá   o   sentimento   simples   e   indivisível   de   se   estar   dentro   da 

personagem.  Todos  aqueles  que  se  encantam  por  ficções  mediadas  pela  arte 

conhecem  essa  sensação:  muito  embora  talvez  não  a  percebamos  acontecer, 

quando  mergulhados  naquela  história,  somos  nós  mesmos  vivendo  aqueles 

papéis com os quais nos identificamos. Talvez seja justamente esta inserção não- 

racional – de nossa consciência dentro da figura fictícia, como se nos tornássemos 

ela própria por um instante  – que justifique tantas paixões ao se  acompanhar 

algumas obras. Bergson não traça uma metodologia minuciosamente formalizada 

para  aplicarmos  esta  intuição, mas  considera que tal  inserção no  objeto não  é 

nenhum mistério à experiência humana. O exemplo mais evidente que teríamos 

para  compreender  esse  recurso  seria  nossa  auto-observação:  “Podemos  não 

simpatizar  intelectualmente,  ou  antes,  espiritualmente,  com  nenhuma  outra 

coisa.  Mas  certamente  simpatizamos  com  nós  mesmos.”  (BERGSON,  2006,  p. 

188).  Intuímos  que  somos  uma  unidade  que  não  se  limita  a  uma  entidade 

psicológica ou à soma de características; embora possamos nos identificar por um 

nome, sabemos que nosso absoluto o transcende. “A linguagem captura [apenas] 

similaridades e características compartilhadas entre experiências. (...) Unicidade 

[do objeto] só se percebe no íntimo do experimentador” (MATILAL, 1992, p. 145). 

É  evidente,  porém,  que  o  intelecto,  que  media  nossa  linguagem  instrumental, 

opera apenas com comparações entre ideias: “a análise é a operação que reduz o 

objeto a elementos já conhecidos, isto é, comum a este objeto e a outros. Analisar 

consiste, pois, em exprimir uma coisa em função do que não é ela” (BERGSON, 

1974,   p.   20-21).   Em   outras   palavras,   os   símbolos   (conceitos,   teorias)   são 

artificialmente criados para fazermos essa mediação. Assim, a análise não só é 

uma  artificialização  da  realidade,  como  não  pode  alcançar  unicidades  –  por 

exemplo, o absoluto daquela personagem, ou o absoluto de nós mesmos. 

Além disso, se considerarmos a intuição uma espécie de “sexto sentido”, 

podemos considerar que sua apreensão se dá em uma cadência instantânea: 

 
Ora, esta extensão e este trabalho de aperfeiçoamento lógico podem 
prosseguir durante séculos, enquanto o ato gerador do método dura apenas 
um instante. (...) É relativo o conhecimento simbólico por conceitos 
preexistentes que vai do fixo ao movente, mas não o conhecimento intuitivo 
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que  se  instala  no  movente  e  adota  a  própria  vida  das  coisas.  (BERGSON, 
1974, p. 39) 

 
A  percepção  do  objeto  por  parte  do  sujeito  que  nele  se  insere  em  uma 

simpatia é, portanto, imediata. Toda a interpretação que inevitavelmente tomará 

palco em seguida – mesmo antes da tentativa de expressão, mas também em sua 

própria compreensão intrasubjetiva – será um processo racional, portanto, uma 

circunstancialização   daquele   absoluto.   Este   sentido   intuitivo   nos   traria   a 

unicidade  do  objeto  de  imediato,  sem  intermediários:  “Há  um  paralelo  a  ser 

percebido entre a ideia de comunicabilidade sem um veículo e a ideia de intuição 

como   uma   faculdade   que   concede   imediata   consciência,   uma   percepção 

acentuada sem nenhum veículo para fazer a mediação” (BAMBROUGH, 1978, p. 

210).  Aqui,  acompanhando  Bergson,  consideramos  a  interpretação  simbólica 

sempre posterior à impressão e, consequentemente, a análise sempre posterior à 

intuição, o que talvez sugira uma “univocidade não-racional” subjacente a nossas 

percepções racionais. 

Assim, a intuição bergsoniana poderia ser compreendida como um método 

de apreensão imediata (e não mediada) de imagens, um movimento mais rápido 

que a construção analítica do ideal, e ao mesmo tempo uma descoberta do rastro 

do real. Conforme apontarei adiante, é esta a apreensão que, subjacente mas 

sempre vigilante, permite que multidões compreendam e sigam os desobedientes 

heróicos apontados por Bergson em sua última obra, mesmo que mal ou pouco 

expressem suas ideias. 

 
Evolucionismo 

 
 

Inspirado pelo darwinismo e intrigado pela questão do tempo, é possível 

notar que uma perspectiva evolucionária percorre a obra de Bergson. Não tem o 

peso  axiológico  da  perspectiva  positivista  –  que  o  francês,  aliás,  critica  -,  mas 

entende a vida como movimento criativo, de infindável indeterminação, norteado 

por um eixo invisível e inelutável, tal qual lei natural, que teorizou como élan vital 

(BERGSON, 2005a), ou “elã”. Os homens teriam, portanto, um trilho evolutivo a 

percorrer   como   espécie,   que   invariavelmente   criaria   dimensões   sociais   e 

políticas.  Para  o  autor,  o  entendimento  da  evolução  biológica  deveria  passar 

primeiro  por  uma  crítica  do  mecanicismo  e  do  finalismo,  pois  não  há  um 
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planejamento dado de antemão no mundo, uma causa eficiente anterior, sequer 

uma  inerência  teleológica,  apenas  aquele  liame.  A  vida  é  desenvolvimento 

contínuo e imprevisível no tempo vivido, e não suas teorias sobre ela. “Nós não 

pensamos  o  tempo  real.  Mas  nós  o  vivemos,  porque  a  vida  transborda  a 

inteligência” (BERGSON, 2005a, p. 50). 

Assim, em seu livro ganhador do Nobel148, Bergson categoriza os seres a 

partir das ramificações orquestradas pelo elã: o vegetal fixo e autótrofo se opõe 

ao animal móvel que o consome direta ou indiretamente, associando consciência 

a liberdade de escolha e, consequentemente, de locomoção, pois “o papel da vida 

é inserir indeterminação na matéria” (BERGSON, 2005a, p. 137). Importa-nos, 

aqui, saber que o filósofo ainda diferenciará o homem dos demais animais por 

considerar  que  a  evolução  o  muniu  da  inteligência  como  desdobramento  do 

instinto. Este trunfo, que é o gérmen da racionalidade, lhe conferiu o poder de 

representação  e  predição  diante  do  mundo  natural,  fazendo-o  se  socializar  e, 

consequentemente,   exercer   poder   sobre   a   natureza   e   os   outros   animais, 

cuminando em coletividades complexas e especializadas que se conservam e se 

mobilizam pela obediência. 

Enquanto sociedades como a das formigas e abelhas revelam alto grau de 

organização,  harmonia  e  especialização,  mostrando  que  o  instinto  também  é 

capaz  de  dar  norte  coletivo  aos  seres,  é  desnecessário  apontar  quão  mais 

complexa e superior tecnicamente a civilização dos animais racionais se tornou. 

O instinto animal é inato, simplesmente está posto e segue inevitavelmente as leis 

naturais, que recebem o compasso do elã. Já a inteligência humana é inata como 

faculdade, mas de conteúdo sempre maleável, arbitrário e em construção, e ousa 

de quando em quando criar sua própria regra a partir de premissas morais, nem 

sempre de acordo com a natureza. Assim, logo o que é lei (determinação física) 

não parecerá diferente de uma instrução imperativa (mandamento humano), e 

vice-versa: “À segunda podemos subtrair-nos; obriga, mas não torna necessário. 

A primeira é, pelo contrário, inelutável, porque se algum facto se afastasse dela, 

seria erroneamente que a teríamos tomado por uma lei” (BERGSON, 2005b, p. 

25). 

Fazendo uso da inteligência que desenvolveu no processo evolutivo, o 

homem será capaz de prever e de se comunicar. Assim, se organizará em 
 

148  A Evolução Criadora (1907), que ganhou o prêmio em 1927. 
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sociedades complexas, e produzirá cultura. Esta cultura produzirá elementos 

morais e religiosos que logo se configurarão no entendimento das pessoas como 

mandamentos humanos, e não leis naturais. Entretanto, para manter a 

estabilidade daquela coletividade, tais mandamentos serão tomados por 

necessários, e segui-los será uma obrigatoriedade. Recusando o elã e a diretriz do 

instinto na natureza para nortear sua integração na coletividade (como fazem os 

outros animais), o homem busca criar seu próprio norte pelo intelecto – e impõe 

esse norte através das interdições políticas que cimentam a sensibilidade. Ou 

seja: desobedece a lei (natural) para obedecer aos imperativos artificiais daquela 

coletividade. Este movimento priva o homem não apenas do elã, mas também de 

sua autenticidade (pois há de se conformar a um compasso artificial), de sua 

desobediência (pois o mandamento artificial coage) e de sua liberdade. É o 

resgate destas três instâncias que Bergson buscará no último livro, aplicando sua 

ideia de evolução criadora – “seguir o compasso ascendente do elã” – ao 

desenvolvimento moral da humanidade. 

 
Desobediência 

 
 

Entretanto, se lermos As Duas Fontes da Moral e da Religião e tratarmos 

a  ação  dos  desobedientes  bergsonianos  como  “desobediência  civil”,  estaremos 

contrariando  as  concepções  mais  célebres  da  expressão  que  vieram  à  tona  na 

Filosofia Política  do século XX.  O  debate  prestou  contas quase  consensuais  às 

definições de John Rawls, que em 1971 hasteou a coletividade e a cidadania como 

características  fundamentais  deste  tipo  de  ação,  excluindo  da  categoria  tudo 

aquilo  que  escapa   do  formato  de  um  protesto  público,  não-violento,  com 

estratégia  e  demanda  bem  definidas,  encabeçado  por  muitas  pessoas  e  leal  ao 

Estado,  mesmo  que  protestando  contra  alguma  lei  ou  medida  específica  dele. 

Neste argumento, o desobediente legítimo é, antes, um cidadão que reconhece a 

soberania  do  Estado  e  coloca  sua  manutenção  como  horizonte  ético,  sendo  a 

desobediência um desvio excepcional e específico, afrontivo mas cirúrgico, o mais 

breve  e  ordeiro  quanto  possível.  Pensadores  políticos  como  Hannah  Arendt, 

Joseph Raz e Hugo Adam Bedeau lançaram definições particularizadas, mas, de 

certa maneira, sustentadas por esqueleto teórico semelhante, podendo delinear 

bem  os  protestos  de  seu  século  -  como  a  Marcha  do  Sal  de  Gandhi  (1930),  o 
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boicote aos ônibus de Montgomery liderado por Rosa Parks e Martin Luther King 

Jr (1955-1956), ou os sit-in em protesto ao Massacre de Mỹ Lai no Vietnã (1968) 

-, mas insuficiente para compreender as novas formas de desobediência do 

ativismo que hoje se desespacializa na virtualidade, e sequer sabe dizer bem a 

qual lei deveria se submeter num mundo globalizado. 

Aquelas definições não abarcariam a ação dos heróis morais que Bergson 

anuncia no último livro. A desobediência bergsoniana, para ser eficaz, não precisa 

ser coletiva e racional: pelo contrário, quando sob o ímpeto de uma grande figura 

moral, é individual e intuitiva, uma espécie de objeção de consciência que, ainda 

assim, não só gera efeitos, como gera os maiores efeitos. Procuraremos no tópico 

seguinte uma explicação para esta curiosa eficácia anunciada. Não à toa o próprio 

inaugurador da expressão, Henry David Thoreau, preconizava uma 

desobediência de caráter individual calcada em uma ética unitiva. Bergson não é 

precisamente um teórico da desobediência, tampouco um filósofo político, mas 

um intuicionista, um pensador do tempo movente, e ao mesmo tempo um 

evolucionista equilibrando-se entre a mecânica e a mística. Não se propõe a 

discutir definições de desobediência civil, mas, em minha leitura, a conferir um 

status cosmológico ao solavanco que a desobediência em si representa. Enquanto 

a obediência tem um papel crucial de conservação da espécie, a desobediência é 

o apelo fundamental para sua evolução, posto que a espécie há de reencontrar o 

corrimão do elã. Mas, a partir do momento em que Bergson lança suas ideias em 

uma cadência contínua que culminará na mística como o instante climático da 

moral absoluta, essa afirmativa sem dúvidas soará, aos gênios mais céticos e em 

um primeiro momento, como uma espécie de apelo confessional especulativo e 

abrangente demais para um filósofo que dizia que “o que faltou à filosofia é a 

precisão”. 

De qualquer forma, uma desobediência racionalizada, por melhor 

intencionada que seja, é semore um impulso circunstancial; sendo circunstancial, 

conspira a favor de um grupo, e não exatamente em favor da humanidade, que é 

o horizonte do herói bergsoniano. A política se quer pragmática, e olhando para 

isso, nossa cultura logocêntrica toma a racionalidade como única juíza possível 

para este instrumento; mandamentos sociais são criados e logo perpetuados pelo 

hábito feito imperativos kantianos, tomados por inelutáveis feito leis da natureza; 

a obediência ressoa em nosso âmago desde a interdição original do fruto proibido, 
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e enquanto todos decerto têm a predisposição de mandar e obedecer, na prática 

a   maioria   só   obedece:   "Para   que   essa   coesão   seja,   portanto,   garantida 

necessariamente,  ela  se  funda  em  uma  predisposição  humana  a  obedecer  e  a 

mandar" (CAPELLO, 2017, p. 154). A desobediência é um desvio, e para ser um 

desvio  completo  no  perímetro  da  sociedade,  há  de  ser  um  desvio  do  próprio 

espírito   analítico.   Uma   longa   argumentação   se   faria   necessária   aqui,   mas 

podemos concluir que um fenômeno que extrapola a racionalidade do eu social 

ocorre quando um indivíduo segue um desobediente no sentido bergsoniano. A 

aspiração  desviante  que  tal  figura  faz  os  outros  sentirem  é  como  a  digestão 

instantânea de todas as imagens que deixou cair no caminho, diante dos olhos 

daquele  que  o  vê  ainda  a  alguma  distância.  A  pergunta  sobre  essa  “digestão”, 

enfim, se impõe: como a aspiração poderia comunicar? 

 
Turbilhão 

 
 

A  resposta  mais  precisa  talvez  esteja  no  ensaio  A  Intiuição  Filosófica. 

Segundo Bergson, não é incomum que, durante um contato renovado com certo 

filósofo, acabemos por  nos sentir instalados  dentro de seu  pensamento. Nesse 

momento,  vemos  sua  doutrina  transfigurar-se,  a  complicação  diminui  e  as 

rebarbas que ainda pareciam escapar na tarefa de síntese racional do historiador 

agora se apresentam encaixadas como nunca antes pareceram. Esta simpatia que 

por  vezes  sentimos  como  se  estivéssemos  subitamente  situados  no  âmago  do 

filósofo, e enfim capazes de perceber todo o contextualismo e individualidade que 

moveu  de  um  lado  a  outro  seus  pensamentos,  é  uma  intuição.  Isso  porque  o 

homem, em seu momento mais inspirado de reflexão, tinha algo no espírito que 

não  podia  ser  formulado  integralmente.  Como  a  palavra  era  seu  único  e  mais 

querido  recurso,  tentava  traduzir  suas  percepções,  mas  não  “sem  se  sentir 

obrigado a corrigir sua formulação e, depois, a corrigir sua correção” (BERGSON, 

2006,  p.  125).  O  desbravar  intelectual  do  mundo  é  um  processo  contínuo  e 

interminável, como o  atesta a própria  história da filosofia. Mas a  epifania que 

dentro de sua individualidade curiosa o instigava, e a qual muito se esforçou para 

partejar, era coesa e simples. O ofício tortuoso do filósofo não é esta habilidade 

de  responder  o  mundo  para  si  e  dentro  de  si  -  que  é  prazerosa  e  espontânea, 

mesmo que catalisada por angústias -, mas despender energias e papéis e tintas 
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procurando   restituir   por   fórmulas,   e   com   uma   aproximação   crescente,   a 

simplicidade de sua intuição original. Bergson diz que a complexidade daquela 

doutrina,  por  mais  rebuscada  e  extensa  que  se  torne,  nada  mais  é  que  a 

incomensurabilidade  entre  sua  ideia  pura  e  os  meios  de  que  dispunha  para 

exprimi-la.  Por  mais  analítico  que  seja,  conforme  cria,  o  pensador  tem  seus 

lampejos de intuição, que é do que se faz a própria criação – e esta é a etapa que 

o inflama, dando forças para aquela laboriosa que se segue. Ela, a ideia original, 

só   poderia   ser   simples.   A   imagem   intermediária   entre   o   desejo   e   o   ato 

(considerando  que  desejamos  conhecer  a  verdade  e  nos  sentimos  impelidos  à 

ação de transmiti-la) é a sombra que acompanha um filósofo. “Olhemos bem essa 

sombra: adivinharemos a atitude do corpo que a projeta. E se nos esforçarmos no 

sentido de imitar essa atitude, ou antes, de nela nos inserirmos, iremos rever, na 

medida do possível, aquilo que o filósofo viu” (BERGSON, 2006, p. 126). 

A  potência  intuitiva  de  negação,  que  Bergson  lamenta  não  ter  sido 

estudada com mais atenção na história da filosofia, pode emergir mesmo diante 

de ideias correntemente aceitas e que façam pleno sentido àquele pensador, como 

uma pulga atrás de sua orelha; uma sensação de incompletude que não permite 

julgar como terminada aquela tentativa de expressão da realidade. E ora ouvindo- 

a de dentro, ora se atendo ao equacionado fora, que o filósofo faz de sua doutrina 

um ziguezague que se perde e se reencontra indefinidamente. O legado intelectual 

de  sua  época  é  a  matéria  disponível  para  dar  uma  forma  concreta  a  seu 

pensamento. Mas, muito embora pareça, às vezes, que a filosofia pretende ser um 

sistema  completo,  não  podemos  tomar  por  elemento  constitutivo  da  doutrina 

aquilo  que  fora  apenas  seu  meio  de  expressão.  Mesmo  olhando  de  fora,  este 

brilhante   trabalho   de   mosaico   é   ilusório   e   não   satisfaz   nosso   desejo   de 

compreender  a  realidade  unívoca,  muito  embora  a  toque  pela  intuição,  “pois 

rapidamente percebemos que o filósofo, ali mesmo onde parece repetir coisas já 

ditas, as pensa à sua maneira” (BERGSON, 2006, p. 128): 

 
Um filósofo digno desse nome nunca disse mais que uma única coisa: e, 
mesmo assim, antes procurou dizê-la do que a disse verdadeiramente. E 
disse apenas uma única coisa porque soube apenas um único ponto: e mesmo 
assim foi menos uma visão que um contato; esse contato forneceu um 
ímpeto, esse ímpeto um movimento, e, embora esse movimento, que é como 
um certo turbilhonamento de uma certa forma particular, só se torne visível 
aos nossos olhos por meio daquilo que ele apanhou pelo seu caminho, nem 
por isso é menos verdade que outras poeiras bem que poderiam ter sido 
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levantadas e teria sido ainda assim o mesmo turbilhão (BERGSON, 2006, p. 
129). 

 

Segundo Bergson, as coisas que se querem ditas são simples e sempre as 

mesmas – mudam as condições e formas disponíveis a cada local e época para 

fazê-lo. Um Espinosa nascido antes de Descartes teria escrito algo diferente do 

que escreveu mas, vivendo e escrevendo, ainda teríamos o espinosismo149. E aqui 

a reflexão atenta para algo que corresponde a uma particularidade da consciência 

do  sujeito,  que  muito  possivelmente  está  presente  em  cada  indivíduo  sob  o 

mesmo princípio mediador, mas com uma unicidade distinta em relação a cada 

outro ser. Se chamássemos esta instância de “turbilhão”, por exemplo, diríamos 

que os filósofos não entendem com a mente, mas com o turbilhão - e falam com 

a mente. O autor também toma Berkeley como exemplo de uma alma acessível à 

nossa intuição e aponta que o pensamento deste filósofo se alicerça em quatro 

teorias  distintas.  Ao fim de  longa  argumentação,  porém,  atesta que todas, por 

mais complexas que venham a parecer, se interpenetram em uma ideia: 

 
Sem dúvida, nenhuma imagem jamais reproduzirá o sentimento original (...) 
mas muitas imagens diversificadas, emprestadas à ordem de coisas muito 
diferentes, poderão, pela convergência de sua ação, dirigir a consciência para 
o ponto preciso em que há uma certa intuição a ser apreendida. Escolhendo 
imagens tão disparatadas quanto possível, impediremos que uma qualquer 
dentre elas venha usurpar o lugar da intuição que ela está encarregada de 
evocar,  pois,  neste  caso,  ela  seria  imediatamente  expulsa  por  suas  rivais. 
Fazendo com que todas exijam de nosso espírito, apesar de suas diferenças 
de aspecto, a mesma espécie de atenção e, de alguma forma, o mesmo grau 
de  tensão,  acostumaremos  pouco  a  pouco  a  consciência  a  uma  disposição 
bem particular e bem determinada, precisamente aquela que deverá adotar 
para aparecer a si mesma sem véu. Mas ainda será preciso (...) fazer o esforço 
requerido e chegar, ela própria, à intuição (BERGSON, 1974, p. 23). 

 

Qualquer aproximação racionalista, por mais que se pretenda metafísica, 

é “um sistema único de relações que aprisiona a totalidade do real numa rede 

montada  antecipadamente,  torna-se  um  conhecimento  puramente  relativo  ao 

entendimento  humano”  (BERGSON,  1974,  p.  42).  Pela  análise,  não  teremos 

atingido a imagem mediadora capaz de adentrar a alma da ideia (ou do homem 

que a carrega), apreender sua totalidade coesa: “uma imagem que é quase matéria 

 
149 Esta delicada afirmativa é feita, categoricamente, por Bergson. O mesmo ele diz sobre Berkeley 
em  páginas  posteriores.  Sua  proposta  não  é  a  de  que  o  filósofo  está  emancipado  do  contexto, 
menos ainda que sua produção esteja. O que ele supõe é que há “algo abstrato” que particulariza 
o gênio destas figuras, anterior a qualquer contexto, e que procurará “se partejar” com os recursos 
que forem disponíveis em sua época e lugar. 
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pelo fato de ainda se deixar ver e quase espírito pelo fato de não se deixar mais 

tocar” (BERGSON, 2006, p. 136). Essa imagem seria algo tão inefável quanto real. 

E Bergson insiste: é necessário intermediar  com tal  imagem a “intuição 

original” e o “espírito da doutrina”, diminuindo a impressão do primeiro como 

algo vago e do segundo como abstração - ao passo que o primeiro é o que há de 

mais preciso na doutrina, e o segundo o que há de mais concreto. Este turbilhão 

é  a  mensagem  carregada  ao  outro  pela  aspiração,  que  é  uma  das  formas  da 

intuição. “É em conceitos que o sistema se desenvolve; é numa imagem que ele se 

contrai quando o rebatemos na direção da intuição da qual ele desce” (BERGSON, 

2006, p. 138). A imagem mediadora ainda não é a percepção mais legítima que 

podemos  imaginar,  então  é  compreensível  tentarmos  ultrapassá-la;  mas  pela 

análise necessariamente cairemos em conceitos e conceitos, e aquilo que antes 

tinha uma centelha de vida e sentido vai perdendo sua clareza, torna-se complexo 

e ao mesmo tempo insosso, definitivamente algo distinto daquilo que se estava 

procurando. Bergson nos incentiva a fazer “subir essas ideias de volta à imagem 

de onde haviam descido” por uma simpatia, e de lá encontrar a impulsão que dá 

o elã, ou seja, a própria intuição. Este movimento de subida, de resgate (e não o 

de minúcia e expansão) há de ser nosso intuito, “pois o filósofo não veio até a 

unidade, partiu dela" (BERGSON, 2006, p. 144). 

Perceberíamos aí que, como o espinosismo anteriormente referido, noutro 

tempo Berkeley diria diferentemente a mesma filosofia, porque há “algo de 

misterioso” que une todo o aparato simbólico que angariou ao longo de sua vida 

intelectual. O sumo de uma ideia está na simplicidade fugidia de uma epifania; é 

essa que interessa-nos buscar, e é bastante esclarecedor observarmos o detalhe 

de que, na tentativa de falar sobre ela, Bergson instantaneamente a caracteriza 

como um movimento: 

 
mas, o movimento sendo o mesmo, essas teses estariam situadas da mesma 
maneira umas com relação às outras; teriam tido a mesma relação entre si, 
como as palavras novas de uma nova frase entre as quais continua a correr 
um sentido antigo; e teria sido a mesma filosofia (BERGSON, 2006, p. 139). 

 
 

Heróis 
 
 

No bergsonismo, é consequência natural da evolução que os humanos se 
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coletivizem e então “fechem” essa coletividade, desenvolvendo ferramentas que 

visam sua manutenção e conservação, dentre as quais, as leis, que têm como 

elemento aglutinador a obediência. Conforme Bergson mostra, entretanto, a 

separação da espécie em blocos – as sociedades fechadas – os fada 

inevitavelmente ao confronto, e assim toda a sorte de violências e opressões entre 

povos são esperadas como determinação, e consideradas até mesmo meritórias 

perante a moral fechada daquele grupo. 

Entretanto, conforme insiste no último livro, há uma margem de 

indeterminação na natureza que permite que, de tempos em tempos, surjam 

figuras que escapam deste mecanismo como uma espécie de anomalia, 

impulsionando a humanidade adiante, a um novo e imprevisto passo de seu 

desenvolvimento. Essas figuras - apontadas por vezes como os místicos, os 

artistas, os heróis ou os santos - conferem à sociedade um suplemento de vida 

nova e, embora mal consigam expressar os fundamentos da moral que seguem, a 

têm como absoluta, e curiosamente inspiram muitos outros ao mesmo ímpeto. 

Assim, a sociedade fechada é afrontada pela individualidade desobediente 

daqueles atores históricos, trazendo brevemente ao conhecimento dos que os 

vêem - ao menos até que os imperativos racionais da coletividade os confinem 

novamente - a possibilidade de uma abertura que abraça não apenas aquele grupo 

ou aquela nação, mas a humanidade inteira. 

Isso posto, a exigência de coletividade e comunicabilidade exigida por 

teóricos como Rawls para caracterizar determinado movimento desviante e com 

repercussões políticas como desobediência civil é dispensável para a 

desobediência bergsoniana. Esta, inclusive, sequer se colocaria como civil, à 

medida em que remete sua exigência a uma totalidade que poderíamos chamar 

de aberta ou intransitiva (a humanidade, e não um povo ou um governo ou um 

governante), não prestando contas ao todo da obrigação e ao contrato social como 

exige a desobediência rawlsiana, pois diz-se fundar em uma moral cosmológica. 

Nos instiga, entretanto, que é justamente neste âmbito que situaríamos as 

desobediências “superlativas” que parecem escapar da espiral dialética da 

História. Essa grandiosidade provém de sua individualidade, uma que 

estranhamente “comunica” seu ímpeto a individualidades distintas, mobilizando- 

as também – mas por emoções, e não por razões. 
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Neste instante, a pergunta que aqui se faz é: “se Bergson considera possível 

entendermos verdadeiramente um filósofo a partir de uma inserção em seu 

turbilhão, transpassando as poeiras circunstanciais ou simbólicas, a aspiração 

que toma os seguidores de um desobediente heróico não seria também movida 

pelo mesmo tipo de apreensão?”. Em chave bergsoniana, esses são os contornos 

sob os quais os grandes místicos, artistas ou heróis, conseguem encantar e 

mobilizar massas em prol de suas causas, mesmo que sequer consigam expressar 

seus valores e planos de forma mais sistemática ou estratégica. Sua própria 

presença convida aqueles ao seu redor a um exercício de intuição, de coincidência 

com sua própria duração, e assim “comunicam” e ao mesmo tempo “seduzem” 

sem o intermédio de palavras, leis ou razões – no máximo, com imagens que são 

uma quase-aura do real. Seu turbilhão é visto, não as poeiras. A mudança que 

causam desemboca no político, mas não nasce da institucionalidade política, pois 

para eles ela também é, como a quimera dos construtos filosóficos, poeira. 

 
Conclusão 

 
 

Sintetizando o que foi exposto: a intuição é uma forma de compreender 

um objeto integralmente sem mediação ou linguagem; o turbilhão é o “objeto” 

apreensível pela intuição que revela a individualidade de um sujeito fora de nós; 

no decorrer da história de nossa espécie, a inteligência nos apartou do elã por 

preservar-se via obediência; essa obediência necessariamente fragmenta a 

humanidade em coletividades não conciliáveis quando regida por imperativos 

racionais. Resolver nosso drama antropológico, que Bergson leva a dimensões 

cosmológicas, seria desobedecer de forma aberta os imperativos que fragmentam 

nossa espécie, para retornarmos o elã. São poucos os indivíduos que carregam 

consigo essa potência heróica, mas todos os demais poderiam apreender a moral 

absoluta que aqueles seguem sem saber, bastando intuir seu turbilhão. 

Se concordarmos com a ideia aqui elaborada a partir de premisss centrais 

do bergsonismo, podemos afirmar que uma desobediência no âmbito da 

sociedade civil, para ter efeito pragmático, não precisa ser coletiva, nem 

estratégica, nem circunscrita, como receita Rawls, Arendt e outros que os 

sucederam. Convocar multidões para o mesmo propósito – algo que a aspiração 

faz melhor ou ao menos de forma mais perpétua que a propaganda - não seria, 
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justamente, um dos efeitos mais concretos a se alcançar? Tomemos os próprios 

exemplos de Bergson em sua derradeira obra, e a gradação que faz entre os 

místicos: para o francês, eles não são apenas transformadores, mas os grandes 

transformadores da humanidade. E em que sentido se dá essa transformação? 

Difícil dizer, mas tendo em vista seu evolucionismo, e seu entendimento de nosso 

planeta como refratário, só pode ser um projeto misterioso que, de qualquer 

forma, ao menos oferece à nossa espécie o elã como corrimão, e a intuição como 

lamparina. 
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16. HEGEMONÍA Y SUJETO: HACIA UNA COMPRESIÓN 
ONTOLÓGICA DEL TÉRMINO DESDE EL CONTEXTO DE 

AMÉRICA LATINA 
 
 

Oscar Pérez Portales150 

 
Resumen 
El presente artículo valora los aportes del Pensamiento Crítico Contemporáneo 
a una fundamentación ontológica de la Hegemonía. Entendiendo esta como 
proceso subjetivo de regulación de la relación entre estado y sociedad civil. Parte 
de evaluar las dinámicas de trabajo, ordenación institucional y practicas 
comunicativas de socialización y los cambios que estas suscitan en la Hegemonía 
dentro del contexto Latinoamericano. Escenario ante el cual evalúa las falencias 
de la Teoría de la Hegemonía expuesta por Ernesto Laclau y Chantal Mouffe para 
la comprensión los cambios operados en la Hegemonía como proceso social en 
América Latina. Valora desde ello los diversos posicionamientos teóricos en torno 
a este proceso. Y a partir de su crítica explora las regularidades de su definición 
filosófica como proceso subjetivo. Valorando los aportes de Michel Foucault, 
Alain Badiou, Noam Chomsky y Franz Hinkelammert a la compresión ontológica 
del Hegemonía en el contexto actual. 
Palabras claves: Hegemonía, Sociedad Civil, Estado, Ontología, Ernesto Laclau. 

 
 

Introducción 
 
 

Desde la temprana utilización contemporánea del término, la Hegemonía 

ha sido uno de los procesos más estudiados desde la Filosofía Política. Más allá 

de las disímiles interpretaciones de este, vinculado a la lucha, ejercicio y 

reproducción del poder como relación social, define un proceso social complejo y 

central a la reproducción social. La profusión teórica de su tratamiento es 

consecuencia de la aparición de complejidades sociales, clasistas y culturales que 

median la relación entre estado y sociedad civil. 

La Hegemonía describe en la contemporaneidad la dinámica de 

estabilización de la práctica política de la dominación del capital. Esta se 

caracteriza por la gestión del conflicto político a través de la intermediación 

institucional de las demandas. Al tiempo que le resulta consuetudinario un 
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PUCRS.  Investiga  PUCRS.  Doctorando  en  Filosofía  PUCRS.  Bolsista  CAPES/PROEX.  E-mail: 
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régimen de regulación socializadora del trabajo como factor de reproducción de 

los individuos. Unido a un sistema de producciones culturales e informacionales 

que regulan las estructuras simbólicas desde las cuales los individuos decodifican 

la realidad y proyectan su acción política. Mas esta regularidad sufre en la 

actualidad un complejo sistema de contradicciones derivadas de los cambios 

desarrollados en los procesos de reproducción de la sociedad civil. Los cambios 

operados por la revolución pasiva del Neoliberalismo en las tramas productivas, 

así como en el ordenamiento político institucional, han redefinido las referidas 

bases de estabilización hegemónica. 

A la luz de estos cambios y dinámicas contradictorias son evidentes las 

brechas epistémicas que determinan los límites del pensamiento filosófico en 

torno a este proceso. Este se ha caracterizado por una indefinición teórica 

derivada por la amplitud semiótica del término. Además, define una tensión entre 

las comprensiones marxista, ceñidas a la comprensión clasista del proceso y los 

esfuerzos contemporáneos de su reducción discursiva. De una parte, el 

entendimiento clasista del término ha representado un límite a la comprensión 

de las complejas dinámicas en las que se desarrolla la Hegemonía. Toda vez que 

sus procesos de consenso e intermediación de espacios, prácticas y sujetos 

exceden la determinación estructural de la relación entre economía y política. Por 

otra, su limitación discursiva visa la reducción de su interpretación como proceso 

de conflicto subjetivo material. Ambos plexos de interpretaciones adolecen de la 

incomprensión de las dinámicas de reproducción subjetiva que determinan la 

Hegemonía. 

En este contexto la fundamentación discursiva de la Hegemonía, 

dominante en el escenario último de la Filosofía Política ha aportado a los límites 

comprensivos de sus cambios como proceso subjetivo. El presente artículo 

pretende la valorar los aportes del Pensamiento Crítico Contemporáneo a la 

fundamentación ontológica de la Hegemonía. Partimos para ello del estudio las 

contradicciones actuales que caracterizan los cambios operados en la Hegemonía 

como proceso social. Premisa para la valoración de las contradicciones 

epistémicas que estas condicionan en los marcos filosóficos políticos de la Teoría 

de la Hegemonía expuesta por Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. 

Se inscribe este esfuerzo en una perspectiva neo-gramsciana. Al 

comprender la Hegemonía proceso social de producción de subjetividad que 
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regula la relación entre estado y sociedad civil. Ello como resultado de la 

reproducción por parte de los grupos subordinados de las relaciones productivas, 

institucionales, axiológicas y comunicativas que estabilizan el conflicto político. 

Nuestra perspectiva asume el enfoque contingencial de la compresión 

gramsciana del término, en tanto proceso continuo de mediación consensuada 

del conflicto subjetivo que supone el poder político. Este enfoque permite 

establecer la Hegemonía como espacio susceptible a la articulación contra- 

hegemónica en los marcos de un bloque histórico. Desafío de las prácticas y 

sujetos antagónicos al régimen de regulación del capital que la define como 

capacidad de reproducción de prácticas sociales. 

 
Hegemonía: proceso subjetivo y desafío práctico en América Latina 

 
 

La Hegemonía, como proceso subjetivo que regula la relación entre estado 

y sociedad civil, ha descrito importantes cambios en las últimas cuatro décadas 

en América Latina. Como base de su desarrollo se encuentran los regímenes re- 

democrátizadores  que  consolidaron  una  sociedad  civil  coaptada  dentro  de  los 

medios democráticos de participación (ANDERSON, Perry, 2010). Contexto en el 

cual el espacio público se estratifica y las identidades clasistas se desdibujan. Al 

tiempo que la sociedad civil asume parte de las funciones de cuidado y protección 

física, a partir de la privatización de los servicios de salud y la reducción de los 

medios  de  seguridad  (PEGORARO,  J,  2016  [2000]).  Es  sobre  esta  base  que  la 

Hegemonía  Neoliberal,  sin  los  límites  de  las  nociones  formales  humanistas, 

profundiza la imposición de la norma mercantil sobre la vida humana concreta. 

Mas,   el   régimen   de   informalización   del   trabajo   y   asociación   no 

colaborativa  de  la  sociedad  civil  en  el  espacio  público,  provocó  importantes 

contradicciones en los sistemas de representación institucionales. Nuevos actores 

sociales devienen de una sociedad civil auto-organizada, frente a la hipertrofia de 

los medios e instituciones políticas (SOTO, J.A, 2010.p.47). Fueron ellos base del 

ascenso a los poderes gubernamentales de opciones políticas de izquierda151. Mas, 

 
 

151 En 1998 en Venezuela con el triunfo electoral de Hugo Chávez surge otro proyecto emancipador 
paradigmático  que abre  un  ciclo de gobiernos  post-neoliberales  en la  región:  Lula da Silva en 
Brasil (2003-2011), Dilma Rouseff (2011) Néstor Kirchner en Argentina (2003), Tabaré Vázquez 
en Uruguay (2004), Evo  Morales en  Bolivia (2006),  Rafael Correa en  Ecuador (2007), Daniel 
Ortega en Nicaragua (2007), Fernando Lugo en Paraguay (2008). 
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estas experiencias supusieron la subordinación de los sujetos de la sociedad civil 

a cúpulas partidistas y gubernamentales, con la lucha electoral como reductora 

del  conflicto  político.  Ello  a  partir  de  dinámicas  de  satisfacción-filiación  que 

entendían la subjetividad política en tanto resultado de procesos de integración 

al consumo y no de prácticas de participación y control del espacio público. La 

segunda   década   del   milenio   muestra   el   agotamiento   de   estas   propuestas 

(STOLOWICZ, B, 2008, p.20). 

En este escenario la incomprensión de las dinámicas subjetivas 

desarrolladas por la Hegemonía Neoliberal imposibilita responder a esta con un 

modelo subjetivo alternativo. La Hegemonía Neoliberal no solo ordenó el proceso 

para la producción de riqueza material sino, la trama de relaciones a partir de la 

cual los individuos producen su subjetividad. Realidad ante la cual las 

alternativas de ideológica y políticas de izquierda respondieron desde una 

construcción subjetiva fallida, esto es, la compresión restrictiva del sujeto político 

en tanto sucedáneo de la satisfacción de demandas, mediada por relaciones 

institucionales. Hiso parte de esta limitación política la visión restrictiva de la 

Hegemonía como epifenómeno político y discursivo. 

Por el contrario, la Hegemonía se establece como proceso de producción 

de prácticas subjetivas específicas, transversales y mediadoras de las relaciones 

de clases y del espacio institucional. Esta ordena a nivel individual y social los 

procesos de trabajo, en tanto base de la satisfacción de necesidades; las dinámicas 

relacionales de reducción institucional del conflicto político y los espacios y 

prácticas de intercambio comunicativo. Son estos tres elementos ejes centrales de 

su desarrollo. Los cambios operados por la Hegemonía Neoliberal en estos 

elementos se sitúan como condición de posibilidad de una alternativa a esta. 

Teniendo en cuenta que, como hemos referido, las alternativas de izquierda se 

han sostenido en la refrendación de un plexo axiológico cuya trama subjetiva ha 

sido modificado. 

Una de las dinámicas centrales de esta producción de la subjetividad son 

los cambios en el trabajo. La emancipación del capital de la producción de valores 

de uso, con las ingenierías fiscales y financieras en el contexto neoliberal, genera 

la determinación competitiva del  trabajo como valor mercantil152. Resulta esta 

 
152 El análisis presentado por Foucault evalúa como el trabajo se convierte en capacidad individual 
de  capitalizar  la  propia  vida,  orientando  gustos,  habilidades,  relaciones  y  expectativas  del 
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capacidad individual de capitalizar la propia vida, orientando gustos, habilidades, 

relaciones  y  expectativas  del  trabajador  como  administrador  propio153.  Las 

contradicciones  del  proceso  de  trabajo  no  generan  un  proceso  de  interacción 

social de resolución patológica de los conflictos, sino que, por el contrario, limitan 

su  articulación.  Toda  vez  que  la  satisfacción  de  necesidades,  tanto  como  su 

frustración,   adquiere   también   una   dinámica   fragmentaria   cada   vez   más 

individual  (SAFATLE,  2015,  p.41).  La  fragmentación  del  espacio  de  trabajo 

genera la dislocación de los procesos de explotación. Su virtualización a partir de 

aplicativos e instrumentos financieros, traspasan la satisfacción de necesidades, 

del espacio de trabajo y relación con el otro a una dinámica de relación deudora 

con  conglomerados  financieros  internacionales.  Este  proceso  atenta  contra  su 

condición de base del ejercicio de derechos, ciudadanía, condición humana, así 

como,  de  generación  de  identidades  universales  aglutinadoras  como  estado, 

nación o pueblo154.  La transformación del factor trabajo, base de la reproducción 

de la Hegemonía, no se agota por tanto en políticas asistencialistas de protección 

del empleo. Una construcción alternativa implica la des-mercantilización de la 

reproducción de la vida, a partir de la transformación de las relaciones jurídicas, 

simbólicas   e   institucionales   determinantes   de   la   gestión   del   habitad,   las 

relaciones de género y los espacios comunicativos y culturales. 

De  otra  parte  la  Globalización  resulta  ingeniería  social  que  afecta  los 

espacios   de   desarrollo   de   los   derechos   políticos   y   la   condición   humana 

(GONZÁLEZ,  2001,  p.47).  Ello  limita  las  prácticas     legitimantes  de  la  acción 

estatal, al tiempo que transforma la base los valores de concertación, solidaridad 

y comunidad que sustentan las ideologías que propugnan la transformación del 

 

trabajador como administrador propio. El concepto de bio-política conforme el análisis realizado 
por Foucault en esta obra resulta vital a la superación tanto de los determinismos economistas 
marxistas como del vaciamiento del sujeto discursivo. Este tiene como instancia última de límite 
el  cuerpo  administrado  a  partir  de  la  masa  de  salario,  mas  no  reduce  el  sujeto  como  entidad 
esencial sino que lo aborda desde las prácticas que lo subjetivan. Es este análisis un elemento 
esencial  para  superación  de  la  formalización  discursiva  de  la  Hegemonía.  FOUCAULT,  2004, 
p.230. 
153  El capital humano  sustituye el homo laborans,  indicativo de satisfacción de una condición 
bilógica  individual  a  partir  de  la  alienación  consensuada  en  el  medio  de  trabajo  e  integración 
social a través del consumo. Lo que pudiéramos conceptuar como homo precarius se subjetiva 
como potencial masa de salario a ser capitalizada, regulado desde el encarecimiento de los medios 
de  vida,  instrucción,  salubridad,  transferencia  de  procesos  disruptivos  a  la  esfera  individual. 
BERARDI , 2003, p.131. 
154  Las  contradicciones  del  proceso  de  trabajo  no  generan  un  proceso  de  interacción  social  de 
resolución patológica de los conflictos, sino que, por el contrario, limitan su articulación. Toda 
vez que la satisfacción de necesidades, tanto como su frustración, adquiere también una dinámica 
fragmentaria cada vez más individual. SAFATLE, V. Ibidem. 
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régimen de reproducción del capital (SANTOS, 2003). Los medios democráticos 

de consenso, sufren la debilidad de su base material de socialización, afectando 

el  desempeño  de  las  instituciones  que  intermedian  la  relación  entre  Estado  y 

sociedad civil. 

Por   último,   la   antropología   alienante   que   caracteriza   la   Hegemonía 

Neoliberal fragmenta los procesos de comunicación e interacción informacional 

regidos  por  patrones  de  racionalidad  verídica  (CARRERA,  P,  2018).  El  nuevo 

patrón de comunicación implica la profundización de la estructura individual, en 

una red de socialización virtual. La acentuada dinámica socializadora acelera del 

tiempo   reflexivo   e   obstaculiza   la   formación   de   relaciones   de   alteridad 

(CASTELLS, 2006, P.230). Ello representa un desafío a las prácticas, habilidades 

y sujetos mediadores de los espacios institucionales para gestionar los consensos 

y axiologías comunitarias básicos a la producción de Hegemonía155. Así mismo la 

individualización comunicativa determina un espacio de cercanía a la resolución 

cotidiana    de    problemas,    estructuración    de    sentidos    y    satisfacción    de 

necesidades156.   Una   práctica   política   de   cercanía   que   violente   las   escalas 

universales y nacionales centralizadas de la política moderna es indispensable a 

la construcción de una Hegemonía alternativa157. 

Este contexto problémico nos señala que la Hegemonía en tanto proceso 

político de ordenación consensuada de la relación entre estado y sociedad civil, 

excede los marcos de su instrumentalización político institucional. Por el 

 

 
155   Este  proceso  se  instaura  como  una  situación  discursiva  que  transversaliza  los  procesos  de 
subjetivación política en independencia de las posturas ideológicas determinando las formas en 
que se posicionan las demandas y opciones políticas, en detrimento de formas alboradas o que 
impliquen una organización que rompa la lógica y espacios individuales. 
156    Ello  resulta  un  portentoso  desafío  a  las  dinámicas  jerarquizadas,  territorializadoras  y 
centralizadoras  que  caracterizan  el  modelo  democrático  formal.  Este  fenómeno  además  es  un 
síntoma global, expresión de la crisis de las instituciones instrumentales de representación de las 
necesidades, hábitos y habilidades de una sociedad civil fragmentada mas, con amplios procesos 
de  reproducción  de  hábitos  de  deliberación,  discurso,  intercambio  en  el  espacio  individual  y 
grupal. La territorialización de los procesos de gestión de servicios, seguridad, habitad, salubridad 
hace que los espacios de decisión sobre la gestión y desarrollo de recursos y prioridades no puedan 
ser atendido desde la lógica centralista del estado-nación. SANTOS, B. Op.cit. p.59. 
157   Este  fenómeno  además  es  un  síntoma  global,  expresión  de  la  crisis  de  las  instituciones 
instrumentales de representación de las necesidades, hábitos y habilidades de una sociedad civil 
fragmentada mas, con amplios procesos de reproducción de hábitos de deliberación, discurso, 
intercambio en el espacio individual y grupal. La territorialización de los procesos de gestión de 
servicios,  seguridad,  habitad,  salubridad  hace  que  los  espacios  de  decisión  sobre  la  gestión  y 
desarrollo de recursos y prioridades no pueda ser atendido desde la lógica centralista del estado- 
nación. No se trata en este análisis solo de un proceso continental en ello se inscriben también la 
crisis  del  modelo  socialdemócrata  de  estado  social  europeo,  así  como  la  crisis  del  modelo  de 
tecnocracia financiera de los Estados Unidos. Ibidem. 
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contrario, se observa el status ontológico de sus relaciones. Toda vez que su 

condición de posibilidad se encuentra en la producción del conjunto de relaciones 

que ordenan las prácticas que regulan los procesos de producción de subjetividad. 

 
La Hegemonía como problema teórico 

 
 

Las   contradicciones   que   caracterizan   la   Hegemonía   como   proceso 

subjetivo  tienen en las  limitaciones  epistémicas de su estudio un trascendente 

óbice para su resolución. Desde el último tercio del siglo XX resulta dominante 

su fundamentación discursiva y consensual como respuesta a las interpretaciones 

que la sitúan en los restrictivos marcos de un proceso clasista de dominación. Su 

comprensión teórica está inserta en la producción de un pensamiento filosófico 

racionalizador característico del propio periodo histórico. La desmaterialización 

de los  procesos ontológicos,  así  como  la  particularización  de  sus  instancias  de 

realización   subjetiva,   son   algunas   de   sus   características   (GRÜNER,   2011). 

Elementos que sostienen la desaparición del sujeto histórico, el fin de la historia 

y   del   carácter   irresoluto   de   las   contradicciones   económicas   del   capital 

(LYOTARD,   1987;   CASTRO-GOMEZ,   1996).   Este   pensamiento   filosófico 

establece el carácter central de las dinámicas contractuales democrático-formales 

y  la  racionalidad  comunicativa,  como  medios  de  generación  de  consensos 

sociales,   agregación   de   demandas   y   resolución   de   conflictos   (RAWLS,   1979; 

HABERMAS, 1993). 

De tal suerte que la conceptualización de la Hegemonía sufre un proceso 

de formalización, a partir del cual se describe como proceso de antagonismo no 

conflictivo, epifenómeno político de producción de consensos en la sociedad civil 

(ACANDA,  2002,  P.244).  A  continuación  abordaremos  críticamente  el  modelo 

categorial  de  la  Hegemonía  en  la  propuesta  ontológica  de  Ernesto  Laclau  y 

Chantal Mouffe. Valoraremos los núcleos teóricos de dicha propuesta teniendo 

en  cuenta  la  necesaria  compresión  ontológica  de  la  Hegemonía  como  proceso 

subjetivo. Así mismo indagaremos la validez de esta propuesta para dar respuesta 

comprensiva  a  las  pautas  señaladas  como  base  de  los  procesos  actuales  que 

caracterizan  la  Hegemonía,  proceso  de  trabajo  como  base  de  reproducción  de 

necesidades,   sistema   institucional   de   resolución   de   conflictos   y   dinámicas 

comunicativas de socialización. 
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La   Teoría   de   la   Hegemonía   expuesta   en:   Hegemonía   y   estrategia 

socialista.  Hacia  una  radicalización  de  la  democracia,  es  núcleo  de  esta 

reducción  en  los  marcos  de  una  fundamentación  discursiva  (LACLAU;  MOUFFE, 

1987   [1985],   p.82.).  Tiene  esta  su  centro  en  la  superación  de  la  concepción 

tropológica  del  sujeto,  derivado  de  la  construcción  de  clase  del  marxismo  que 

determina ex antes la emergencia y reproducción de las prácticas subjetivas. La 

propuesta   de   Laclau   y   Mouffe   tiene   el   mérito   de   identificar   los   límites 

compresivos y prácticos en una antropología substancial que limita el papel del 

sujeto político a una regularidad histórica y económica. Como resume: 

 
El examen de la historia del marxismo (...) nos ha mostrado, en tal sentido, 
un espectáculo bien distinto del que nos pinta el positivismo ingenuo del 
socialismo «científico»: lejos de un juego racionalista en el que agentes 
sociales perfectamente constituidos en torno a intereses libran uma lucha 
que es definida por parámetros transparentes, hemos visto las dificultades 
de la clase obrera para constituirse como sujeto histórico; la dispersión y 
fragmentación de sus posicionalidades; el surgimento de forma de 
reagregación social y política —«bloque histórico», «voluntad colectiva», 
«masas»,  «sectores  populares»—  que  definen  nuevos  objetos  y  nuevas 
lógicas    de    constitución    de    los    mismos    (LACLAU;    MOUFFE,    1987 
[1985],p.82.). 

 
La propuesta de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe sostiene a partir de esta 

crítica   una   compresión   contingencial   y   emergencial   que   rescata   la   visión 

gramsciana  de la  Hegemonía,  en  tanto sutura material  de  diversos intereses  y 

prácticas  subjetivas.  Recobra  así  su  estatus  de  proceso  continuo  de  tensión  y 

articulación subjetiva. Necesaria expansión conceptual en la que la Hegemonía es 

asumida desde el paradigma discursivo, en la tradición de: La Arqueología del 

saber (FOUCAULT, 1969). Dentro de este el sujeto no está determinado por una 

relación  causal  de  necesidad,  sino  que  desarrolla  identidades  discursivas  en 

diversas  posiciones  subjetivas.  Esta  definición  observa  la  Hegemonía  como  el 

proceso  de  articulación  de  identidades  en   una  cadena   de  equivalencia   de 

significados   antagónicos.   Se   entiende   como   el   proceso   de   sutura   de   esta 

contradicción, sobre la base de la articulación de una particularidad como falsa 

universalidad  totalizadora.  Con  ello  aporta  a  una  apertura  antropológica  del 

término. Que sostiene una compresión contingencial y continua del proceso de 

articulación  de  antagonismo  en  torno  al  ejercicio  del  poder,  atravesado  por 

diversas  relaciones  sociales.  Ello  supera  la  determinación  economía  política 

desde una perspectiva discursiva que acentúa su carácter acontecimental, como 
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resultado de la complejidad de lo social y su expresión al margen de los órdenes 

institucionales o legitimantes. Como valora: 

 
Esto es lo que establece la dimensión sobredeterminada, simbólica, de toda 
formación  social.  La  sociedad  no  consigue  nunca  ser  idéntica  a  sí  misma, 
porque todo punto nodal se constituye en el interior de una intertextualidad 
que  lo  desborda.  La  práctica  de  la  articulación  consiste,  por  tanto,  en  la 
construcción  de  puntos  nodales  que  fijan  parcialmente  el  sentido;  y  el 
carácter parcial de esa fijación procede de la apertura de lo social, resultante 
a su vez del constante desbordamiento de todo discurso por la infinitud del 
campo de la discursividad (LACLAU; MOUFFE, 1987 [1985], p.192). 

 
A   pesar   de   la   validez   e   impronta   que   tienen   en   el   pensamiento 

contemporáneo la limitada crítica a la compresión marxista de las clases y sus 

intereses conlleva a la negación del sujeto como instancia epistémica158. Ello a 

partir de una interpretación discursiva que fundamenta el carácter inmanente del 

papel normativo del discurso. Esta concepción no solo niega el estatus material 

de  dicho  proceso,  sino  que  supone  la  confianza  en  la  existencia  de  un  orden 

anterior al proceso de subjetivación, una topología sostenida en el antagonismo 

discursivo (BUTLER, 2003, P.19). Ello desconoce las condiciones de posibilidad 

desde las cuales este proceso de antagonismo define también la degeneración de 

alternativas subjetivas (ZIZEK, 2003, p.101; BADIOU, 2007, P.25). En el sentido 

de  que  el  intercambio  discursivo  no  es  determinado  necesariamente  a  un 

reconocimiento de la diferencia. Al no tener instancia material de límite, tal como 

puede ser la clase, el conflicto queda abierto a un juego antagónico donde toda 

posición  es  validada.  La  Hegemonía  se  desarrolla  como  proceso  sin  sujeto,  es 

vaciada  así  del  contenido  material  del  conflicto  que  sutura  y  colocada  como 

articulación  de  diferencias  antagónicas,  en  la  representación  simbólica  de  lo 

social. Es sintomática la crítica de Lacau y Mouffe a la compresión foucaultiana 

del  discurso  en  tanto  aquel,  motivado  también  al  descentramiento  del  sujeto 

desde  el  acontecimiento,  reconoce  un  sistema  de  prácticas  que  gobiernan  los 

cuerpos. Como nos destacan: 

 
 
 
 
 
 

158 Esta Teoría tiene una innegable impronta en la contemporaneidad del término. Muestra de ello 
son los profusos análisis de esta obra y sus aportes. (GROSSBERG, 2004, p. 51. BARROS, 2003. 
DE MENDONÇA, 2007, p. 251. ETCHEGARAY, 2011, p.190. QUIROGA, 2013, p.35. FAIR, 2014, 
p.128). 
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Foucault,  por  ejemplo,  que  ha  mantenido  uma  distinción  —incorrecta  en 
nuestra  opinión—  entre  prácticas  discursivas  y  no  discursivas,  cuando 
intenta  determinar  la  totalidad  relacional  que  funda  la  regularidad  de  las 
dispersiones de una formación discursiva, sólo puede hacerlo en términos de 

una práctica discursiva (LACLAU; MOUFFE, 1987 [1985], p.180). 
 

Por   otra   parte   esta   concepción   de   la   Hegemonía   se   basa   en   el 

cuestionamiento de la necesidad en los términos de una determinación natural 

vinculada  al  trabajo  como  factor  productivo.  Este  posicionamiento  es  positivo 

para la crítica del determinismo que identifica la satisfacción de demandas y el 

desarrollo de la subjetividad política, basado en una identidad de satisfacción- 

filiación.  No  obstante,  su  interpretación  discursiva  conlleva  a  su  anulación  en 

cuanto locus del proceso de subjetivación. Así mismo, imposibilita su evaluación 

como base en la conformación de los intereses clasistas en los que se inserta la 

Hegemonía (LACLAU; MOUFFE, 1987 [1985], p.120). Ello se erige en déficit epistémico 

para el estudio de las contradicciones derivadas de la satisfacción de necesidades 

materiales  y  su  relación  con  los  órdenes  de  participación  política  actuales.  En 

relación con las consecuencias derivadas de las complejas redes relacionales que 

la bio-política neoliberal ha generado en los procesos de trabajo. 

La   negación   del   sujeto   en   cuanto   instancia   epistémica   de   límite 

fundamenta la centralidad del  sistema formal  de representación política como 

medio de solución del antagonismo discursivo (VERGALITO, 2007, p.6). Por tanto 

una ampliación radical de la democracia, supone la existencia del orden formal 

como  medio  de  solución  del  antagonismo  y  no  como  parte  de  este.  La  hiper- 

discursividad   inflige   la   necesaria   existencia   de   un   espacio   para   el   juego 

antagónico, supone la existencia de la democracia como espacio de articulación 

(PEREYRA, 2013). Mas, la crítica al sujeto clase invisibiliza los limites desde los 

cuales existe condición de posibilidad para las formaciones discursivas. Resulta 

ello problémico para un marco analítico de los procesos de disrupción generados 

por la antropología neoliberal en los valores, hábitos y relaciones asociativas de 

la sociedad civil, que hemos analizado en el presente trabajo. Por otra parte, la 

comprensión  del  sujeto  político  que  propone  esta  teoría  de  la  Hegemonía  se 

desarrolla entonces  en  los marcos de una propuesta populista que globaliza la 

producción  de  subjetividad  como  resultado  de  la  articulación  de  demandas 

(LACLAU,  2005,  p.123).  Ante  la  crisis  de  las  alternativas  neo-desarrollistas  en  el 
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continente esta construcción resulta deficitaria, al reproducir la determinación 

institucional por mediación de la sociedad civil. 

Debemos señalar además que los supuestos de racionalización sobre los 

que se erige esta conceptualización de la Hegemonía se han transformado. El XXI 

inicia con la crisis de la armonía distópica del fin de los conflictos y la lucha de 

clases,  con  la  emergencia  de  procesos  sociales  que  articulan  nuevos  sujetos 

sociales   con   demandas,   cosmovisiones   y   prácticas   agregadas   junto   a   la 

emergencia de conflictos sociales, ecológicos, económicos y políticos (MARTÍNEZ, 

2011).  Conflictos  ante  los  cuales,  los  factores  de  reducción  ética,  política  y  de 

eficiencia  económica  de  los  núcleos  teóricos  señalados,  no  poseen  medios  de 

cohesión  y  resolución.  En  ello  la  producción  autónoma  de  diferencias  que 

sostiene la conceptualización discursiva de la Hegemonía desarrolla soberanías 

extra-mercantiles   y   estatales.   Genera   así   procesos   constituyentes,   que   con 

capacidad acumulativa, se imponen como desafíos a los marcos de reducción y 

racionalización epistémica de los procesos de eficiencia y legalidad. Ante lo cual 

la interpretación contextual enunciada por Tony Negri y Michel Hard, que supone 

una potencia constituyente en los movimientos y sujetos articulados de esta crisis 

resulta  deficitaria  (NEGRI;  HART,  2002,  P.163).  Al  mismo  tiempo  el  ethos 

científico   ascético   de   la   responsabilidad   weberiana,   base   de   la   reducción 

formalizada  de  los  procesos  materiales  de  producción  de  subjetividad,  queda 

vulnerado por la constante generación de incerteza en el proceso de reproducción 

de la vida (ZIZEK, 2012, p. 330). Ello se expresa en la incapacidad de producir 

discursos,  prácticas,  referencias  ideológicas  o  jerarquías,  capaces  de  agregar 

demandas degeneradas en el proceso de reproducción de la vida. 

 
Hegemonía y sujeto desde donde sostener el debate 

 
 

Como hemos valorado en la comprensión discursiva de la Hegemonía 

encontramos límites trascendentes a una conceptualización ontológica que 

comprenda los procesos materiales que la caracterizan. Esto es, su 

racionalización institucional no permite valorar los procesos de trabajo, crisis 

institucional y nuevos espacios de socialización comunicativa. Se hace entonces 

necesaria, a una fundamentación ontológica emergencial de la Hegemonía, un 

entendimiento del sujeto en tanto ausencia al interior de la realidad. Concepción 



276 |Democracia e Desobediência civil 
 

del sujeto que tenga, en su dimensión corporal y de alteridad irreductible, una 

instancia de límite ante la lógica procesualista de la Hegemonía. Esta visión 

evitaría su substancialización en sujetos sociológicos específicos desde una 

referencia antropológico-filosófica que articule un principio material de 

imposibilidad. 

Una  formulación  ontológica  de  este  tipo  establecería  al  sujeto  como 

proceso de producción de una barra o sutura en la ordenación de lo existente, en 

contradicción  con  lo  innominable,  ausencia  material  y  tensionante  de  una 

totalidad  en  el  proceso  de  subjetivación  (ZIZEK,  2003,  p.97).  Elemento  que 

apuntaría a la resolución del procesualismo laclausiano de la Hegemonía el cual 

sostiene  la  reducción  de  esta  a  un  estatus  de  intercambio  antagónico  infinito, 

dentro de los marcos del discurso. Lo que deriva a afirmar el sistema democrático 

formal  como instancia  de resolución, por aproximación, del  conflicto de dicho 

intercambio  (PEREYRA, 2013,  P.175). En  ese objetivo  exploraremos los trazos 

conceptuales que dentro del Pensamiento Crítico Contemporáneo aportan a una 

conceptualización  de  la  Hegemonía  desde  una  compresión  contingencial  del 

sujeto.  Mantendremos  en  ello  el  análisis  de  los  procesos  de  trabajo,  orden 

institucional y comunicacional, guiados por la necesaria respuesta contextual que 

una conceptualización de la Hegemonía tendrá que enfrentar. 

Resulta  llamativo  que  en  el  objetivo  de  explorar  una  base  ontológica, 

basada   en   una   comprensión   contingencial   del   sujeto   como   condición   de 

posibilidad  de  la  Hegemonía,  Laclau  y  Mouffe  se  cimienten  en  la  noción  de 

foucaultiana acontecimiento, con base en el modelo de rarefacción del discurso 

expuesto en La arqueología del saber. Mas, precisamente el modelo foucaultiano 

desde la categoría acontecimiento inicia una búsqueda del significante material 

negado por las racionalizaciones discursivas y las prácticas de subjetivación. En 

el   posicionamiento   de   Foucault   esta   instancia   de   conflicto   irreductible   se 

encuentra  en  el  cuerpo  (FOUCAULT,  1994,  p.458).  Este  delinea  un  espacio  de 

expresión de conflicto entre las prácticas de subjetivación y su heteronomía como 

instancia no localizable, utópica (MADARASZ, 2016, p.223). Lo bio es un límite a 

la  razón,  mas  también  a  la  racionalité  politiqué,  a  las  utopías  que  deben 

reconocerlo como espacio de realización de los proyectos de futuro (FOUCAULT, 

1994 a, p.222). Esta exploración ontológica aporta a una crítica del procesualismo 

asintótico de la lógica discursiva de la Hegemonía. Donde la contingencialidad 
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debe reconocer su condición de posibilidad en la administración de cuerpos a 

partir de relaciones sociales que regulan la satisfacción de necesidades. 

En esta comprensión el sujeto no es una instancia substancial del sujeto, 

un   cierre   temporal   y   sociológico   determinado   a   una   acción   consciente 

determinada.  Base  desde  la  cual  los  procesos  de  trabajo  y  satisfacción  de 

necesidades se desarrollan en una línea temporal contingencial. Base bio-política 

donde se desarrolla un conflicto performativo que se enuncia en el cuerpo entre 

el  orden,  la  disciplinarización  y  la  posibilidad  como  categoría  de  lo  político 

(FOUCAULT, 2004, p.120). Aquí el trabajo se desarrolla como prácticas de reducción, 

estetización, administración y capitalización individual, que regulan la forma de 

insertarse   en   el   espacio   público,   asimilar   el   conflicto   político,   establecer 

relaciones de alteridad. Este plexo de relaciones no niega, sino que fundamenta 

el conflicto de clase como inserto en la trama de prácticas desde las que emerge 

el sujeto desde una transversalidad entre política y economía, entre lo público y 

lo privado (FOUCAULT, 2012, p.100). 

Este estudio de las prácticas disciplinares enuncia que las formas de orden 

institucional,   factibilidad   normativa   de   derecho   y   consenso,   así   como   de 

formalización científica, son una violencia en la materialidad del acontecimiento 

(FOUCAULT, 1971, p.11). No son la condición de posibilidad de una resolución del 

conflicto, por el contrario hace parte de este. Tensión material entre lo factible 

del  orden  y  la  posibilidad  innominable  que  señala  el  carácter  material  de  la 

tensión   entre   lo   político   y   la   política.   Esta   distinción   hace   parte   de   la 

imposibilidad    de   comprender   un   orden    institucional   formalizado   como 

resolución  ad  perpetum  de  la  producción  de  diferencias  y  aportaria  una  base 

contigencial  a  la  comprensión  de  la  Hegemonía.  Esta  dimensión  de  limite 

material del cuerpo se evidencia en sus prácticas de disciplinarización y gestión, 

procesos  extra  y  supra  institucionales  donde  elementos  como  la  seguridad  se 

establecen en fuente de una soberanía excepcional. Desde esta perspectiva podría 

concebirse  la  Hegemonía  asumiendo  su  carácter  de  proceso  contingencial  de 

producción  de  sujetos.  Mas  desde  un  estatuto  de  conflicto  performativo  que 

niegue  la  posibilidad  de  una  procesualidad  reductiva  del  antagonismo  a  la 

articulación asintótica de antagonismos discursivos particulares. La Hegemonía 

podría  conceptualizarse  desde  su  esencia  de  conflicto  material,  dado  en  la 

posibilidad de una apertura de su horizonte epistémico, a partir de la expansión 
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de lo político en tensión con las formas institucionales, ideológicas y simbólicas 

de la política. 

Aportativo también en la fundamentación de una compresión ontológica 

de   la   Hegemonía   resulta   la   intención   de   una   ontología   del   sujeto   como 

acontecimiento múltiplo. La propuesta del sujeto genérico de Alain Badiou parte 

de la crítica a la formalización procesual posmoderna del desaparecimiento del 

sujeto.  Este  señala  que  la  racionalización  negadora  del  sujeto  en  su  carácter 

genérico y acontecimental es óbice de una infinitud sacrificial que desconoce la 

naturaleza  de  los  sujetos  particulares  en  nombre  de  la  pasión  por  lo  real 

(BADIOU,   2007,   p.142).   Badiou   señala   al   sujeto   como   participante   de   una 

multiplicidad genérica, instancia de lo universal múltiple. Este tiene su locus en 

la   producción   de   verdades   como   producción   de   lo   radicalmente   nuevo 

(MADARASZ,  2016,  125).  Donde  el  juego  no  dialectico  del  acontecimiento  y  el 

estado de la situación sitúa la posibilidad de pensar el conflicto (BADIOU, 1988, 

p.87). 

Se encuentra además en su sistema una crítica a la interpretación  de la 

clase  como  substancialidad  identitaria  del  ejercicio  del  Estado.  Señalando  la 

expansión de lo político como proceso inscritico en el genérico conflicto que el 

sujeto como apresentación implica, en tanto emergencia inmanente al estado de 

la situación. La propuesta ontológica basada en la apertura del acontecimiento 

aportaría  a  una  conceptualización  de  la  Hegemonía  desde  una  ontología  no 

substancial. Que genera la posibilidad de pensar el antagonismo como proceso 

dinámico y continuo, más con el límite real del conflicto entre lo existente y lo 

radicalmente  nuevo.  Limite  al  que  la  teoría  posmoderna  ha  renunciado  como 

ideología, al situarse en un realismo que niega la posibilidad de superación del 

régimen  reproductivo  del  capital.  Así  mismo  es  desde  esta  base  genérica  que 

critica  el  particularismo,  que  niega  la  existencia  de  una  instancia  universal 

aunque  genérica,  esta  es  central  como  límite  material  a  la  formalización  del 

ejercicio  político  en  los  términos  de  una  representación  de  singularidades 

(BADIOU, 2010, P.118). Observa en ello la fundamentación de la reducción de la 

política  al  juego  parlamentario  de  corte  liberal  así  como,  la  difuminación  en 

identidades  particulares  del  conflicto  genérico  del  que  la  existencia  de  clases 

forma parte (BADIOU, 1988, P.136). 
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Por su parte Slavoj Zizek critica la renuncia a la compresión ontológica de 

la Hegemonía, al evidenciar que tras la dejación del esencialismo marxista del 

sujeto clase determinado económicamente, se encuentra la renuncia a categorías 

como  conflicto  y  dominación  (ZIZEK,  2003,  p.  104).  Así  mismo,  señala  la 

imposibilidad   de   la   procesualidad   de   la   Hegemonía   sin   sujeto,   si   no   son 

garantizadas las condiciones de posibilidad para la circulación de diferencias en 

el  juego  discursivo  de  la  Hegemonía.  Sentido  en  el  cual  Judith  Butler  en  Re- 

escenificación  de  lo  universal:  hegemonía  y  límites  del  formalismo,  sitúa  la 

crítica   a   la   sustitución   laclausiana   del   sujeto   en   la   Hegemonía   por   una 

procesualidad  pura.  Dimensión  que  niega  el  conflicto  interno  de  la  definición 

práctica  de  un  universal  desde  las  prácticas  subjetivas  de  una  particularidad 

social  (BUTLER,  2003,  p.19).  Ello  como  parte  de  la  disputa  de  los  procesos  de 

subjetivación que los sujetos particulares comparten y transitan como condición 

de  posibilidad  en  la  que  se  inscribe  la  Hegemonía.  Advierte  Butler  que  la 

determinación  de  la  Hegemonía  como  un  estado  de  libre  juego  discursivo 

reproduce la idea de una racionalidad inmanente, presupuesta, como negación 

de  los  procesos  subjetivos  de  conflicto  (BUTLER,  2003,  p.37).  Esta  idea  se 

establece  como  horizonte  utópico  que  pretende  la  solución  racionalizada  por 

inclusión de las diversas demandas particulares. La proximidad multicultural de 

la teoría laclausiana supone en fin, la preponderancia del sistema institucional 

formal  al  que  esta  inclusión  es  confiada,  sin  observar  que  la  inclusión  de 

demandas se soporta en un proceso de transformación subjetiva del cuerpo. Sea 

por  su  racionalización  por  las  pautas  de  formalización  del  sistema  o  por  la 

traducción  de  la  demanda  para  un  proceso  de  intercambio  en  un  proceso  de 

alteridad,  en  este  radica  el  locus  conflictivo  de  la  Hegemonía  (SANTOS,  2002, 

p.240). 

Por su parte Noam Chomsky en Hegemonía y Sobrevivencia valora como 

uno  de  los  elementos  centrales  de  la  Hegemonía  del  capital  la  existencia  del 

sistema  democrático  occidental  a  la  usanza  actual  precisamente  en  el  sentido 

foucaultiano  en  el  que  formaliza,  estandariza  y  estetiza  la  dominación  como 

medio  racional  (CHOMSKY,  2004,  p.  13).  Confiere  un  lugar  central  en  ello  al 

control  de  la  población,  visión  en  la  que  el  ejercicio  de  la  materialidad  de  la 

Hegemonía tiene un terreno de imposibilidad a su formalización absoluta como 

un  momento  de  libre  circulación  de  inclusión-exclusión  en  un  régimen  de 
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diferencia. A partir de un riguroso análisis de la actualidad de la limitación por la 

doctrina  de  seguridad  señala  como  la  democracia  no  puede  ser  un  medio  de 

generación de un estatuto de antagonismo de diferencias, dada su reducción por 

procesos  subjetivos  de  control  y  represión  exteriores  a  los  medios  y  espacios 

modernos de politicidad (CHOMSKY, 2004, p. 219). De este desprende la idea de 

las  condiciones  de  posibilidad  donde  la  construcción  de  discursos  y  normas 

universales encierran ya de forma presupuesta una represión de contenidos de lo 

real, basada en las condiciones de dominio hegemónico diferencial e inequitativo. 

Que regulan la sintaxis y la pragmática de los discursos relacionados dentro de 

un campo de disputa hegemónica. Expone así mismo como; sin el principio de 

universalidad, toda vez que restricto a un ejercicio formal de conmensurabilidad 

de  los  discursos  emergentes;  todas  las  proposiciones  discursivas  desde  una 

posición  inequitativa  de  poder  hegemónico  serian  válidas.  La  genealogía  del 

discurso y práctica hegemónicos a nivel global que desarrolla Chomsky, sitúa el 

análisis de la Hegemonía en los marcos de la materialidad de una condición de 

posibilidad contingencial como es la existencia de la especie humana y el medio. 

En   esta   línea   desde   el   contexto   teórico   del   Pensamiento   Crítico 

Latinoamericano se sustenta la propuesta ontológica del Franz Hinkelammert. 

Este responde a la nihilización del sujeto como instancia conflictiva, 

reconociéndolo  en  tanto  contingencia  natural,  que  existe  dentro  del  circuito 

natural de la vida (HINKELAMMERT, 2006, p.45). Su estudio de la tradición 

paulina resalta la existencia de un modelo de subjetivación que concibe la vida 

como  elemento  material  no  extensional,  fuente  de  una  universalidad  como 

multiplicidad  (HINKELAMMERT,  2010,  P.110).  Mas,  esta  anteposición  del 

antropos al logos visa una episteme sostenida en la contingencialidad del sujeto 

en   cuanto   proceso   continuo.   La   base   antropológica   de   este   proceso   es 

fundamentada  desde  la  categoría  sujeto  necesitado  en  oposición  al  sujeto  de 

necesidades que sitúa la necesidad como base de la contingencialidad que implica 

la subjetividad. La necesidad no es un determinismo en sí misma sino, resultado 

del proceso de ordenación de la socialidad (HINKELAMMERT, 2005, P.114). Es 

de este relato que Hinkelammert extrae la fundamentación del sujeto reprimido, 

como concepto que enuncia al sujeto como alteridad al interior de la realidad. El 

concepto de ser humano como sujeto define este como el resultado irreductible 

del  conflicto  entre  la  racionalidad  reproductiva  e  instrumental.  Soberanía 
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epistémica de la subjetividad reproductiva del ser humano, como contradicción 

dentro de los sistemas  de su racionalización instrumental y formal. Por ello el 

sujeto  en  esta  perspectiva  es  una  ausencia,  en  tanto  referencia  a  lo  posible 

negado, al interior de los marcos de eficiencia económica, objetividad causal y 

legitimidad por legalidad (HINKELAMMERT, 2006, P.510). El decurso teórico 

expuesto evidencia no solo las críticas a la reducción procesual de la Hegemonía, 

sino la necesaria respuesta en los términos de una compresión que resguarde su 

carácter de conflicto material contingente. 

 
Consideraciones Finales 

 
 

El examen de los procesos que caracterizan la Hegemonía en el contexto 

latinoamericano actual demuestra una crisis de las prácticas que han 

caracterizado su desarrollo, dentro de la evolución del modelo subjetivo 

Neoliberal. Esta es el escenario de una readecuación de las prácticas que regulan 

la relación entre estado y sociedad civil eje central de la Hegemonía como proceso 

de producción e subjetividad. Los procesos de trabajo y satisfacción de 

necesidades, los cambios en los órdenes institucionales de reducción del conflicto 

y las prácticas y espacios comunicativos de socialización así lo demuestran. Ante 

ello las compresiones y prácticas de reducción de esta a un espacio político 

institucional, hacen necesario su abordaje como proceso de profundidad 

ontológica, ante su falencia al enfrentar los citados cambios subjetivos operados 

por la Hegemonía Neoliberal. 

Antes este contexto práctico, la impactante Teoría de la Hegemonía 

expuesta por Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, demuestra puntos teóricos a 

desarrollar en el objetivo de aportar a la comprensión y resolución de las 

contradicciones descritas. Esta supone una reducción de discursiva de la 

Hegemonía en aras de una fundamentación ontológica emergencial. Esta sin 

embargo, no permite el establecimiento de una instancia de límite material a la 

procesualidad de la Hegemonía como proceso de resolución de conflictos. Así 

recusa el análisis de las prácticas materiales de trabajo y necesidad que determina 

el conflicto político. Lo que genera una confianza ex antes en la capacidad 

consensual del discurso y de los medios institucionales de su establecimiento. 

Este elemento no permite evaluar la posibilidad de desarrollo de una Hegemonía 
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alternativa en un contexto de crisis de las prácticas comunicativas de 

socialización y de los medios institucionales de resolución del conflicto político. 

El Pensamiento Crítico Contemporáneo, en los aportes de los pensadores 

estudiados permite distinguir un acervo teórico para una fundamentación de la 

Hegemonía que supere dichos límites. En este se encuentra la conceptualización 

de una ontológica basada en una compresión emergencial y acontecimental del 

sujeto. Al tiempo que fundamentan el cuerpo como límite material de esta. Desde 

esta restricción teórica se evidencia un tratamiento no substancial a os proceso 

de trabajo que es significativo para comprender las dinámicas de necesidad que 

determinan el desarrollo de la Hegemonía como proceso. A partir de lo cual 

preservan un entendimiento crítico y abierto del conflicto político en el marco de 

superación de los regímenes consensuados de resolución de este. Lo que resulta 

positivo a una comprensión de los conflictos de clase como base de restricción del 

juego comunicativo que supone la Hegemonía. Por último teniendo estos 

elementos como base aportan a la compresión de las dinámicas comunicativas 

como espacios de conflicto irreductible. 

 
Bibliografía 

 
 

ACANDA, J.L. Sociedad Civil y Hegemonía. Habana: Centro de investigaciones y 
desarrollo de la cultural JM, 2002. 

 
ANDERSON, P. Balanço do neoliberalismo. En: SADER, E; GENTILI, P (Orgs). 
Pós Neoliberalismo. As políticas e o estado democrático. Sao Paolo: Paz e Terra, 
2010. 

 
BADIOU, A. L’Être et l’èvènement. Paris: Éditions du Seuil, 1988. 

BADIOU, A. Abrégé de métapolitique. Paris: Éditions du Seuil, 1998. 

BADIOU,  A.  O  século.  Do  original:  Le  siècle.  Paris:  Éditions  du  Seuil,  2005. 
Aparecida: Idéias& Letras, 2007. 

 
BADIOU, A. Saint Paul. Fondation de l’universalisme. Paris: Hachette, 1996. [São 
Paulo. A fundação do universalismo. São Paulo: Boitempo Editorial, 2010. 

 
BARROS, S. Inclusión radical y conflicto en la constitución del pueblo populista. 
CONfines 2/3 ene./may. 2006. 

 
BERARDI  Bifo,  F.  La  fábrica  de  la  infelicidad.  Nuevas  formas  de  trabajo  y 
movimiento global. Madrid: Traficantes de Sueños, 2003. 



Oscar Pérez Portales| 283 
 

BUTLER,  Judith.  Re  escenificación  de  lo  universal  hegemonía  y  límites  del 
formalismo. En: BUTLER, J; LACLAU, E; ZIZEK, S. Contingencia, hegemonía, 
universalidad. Buenos Aires: Diálogos Contemporáneos en la Izquierda, 2003. 

 
CARRERA,  P.  Estratagemas  de  la  posverdad.  Revista  Latina  de  Comunicación 
Social, n. 73, p. 1469 a 1482. 2018. 

 
CASTELLS, Manuel. La era de la información. 4. ed. Madrid: Alianza, 2006. 

 
CASTRO-GOMEZ,  S.  Crítica  de  la  razón  latinoamericana.  Barcelona:  Puvill 
Libros. S.A, 1996. 

 
CHOMSKY, N. Los dilemas de la dominación. En: La Nueva Hegemonía Mundial. 
La Habana: Editorial Ciencias Sociales, 2004. 

 
DE MENDONÇA, D. A teoria da hegemonia de Ernesto Laclau e a análise política 
brasileira. Ciências Sociais Unisinos, vol. 43, n. 3, p. 249-258, set. /dez. 2007. 

 
ETCHEGARAY,  R.  La  ontología  política  de  E.  Laclau  y  CH.  Mouffe.  Revista 
NUEVO  PENSAMIENTO.  Revista  de  Filosofía  del  Instituto  de  Investigaciones 
Filosóficas de  la  Facultad de Filosofía de la Universidad del Salvador, área San 
Miguel. Volumen I, Año 1, 2011. 

 
FAIR, H.  Mitos y creencias en torno a la teoría post-marxista de la hegemonía de 
Ernesto Laclau. Una hermenéutica sobre los estudios críticos. EIKASIA. Revista 
de filosofía, n. 55, marzo, 2014. 

 
FOUCAULT, M. L’archéologie du savoiR.1.Ed. Paris: Gallimard, 1969. 

 
FOUCAULT,  M.  L’ordre  du  discours.Leçon  inaugurale  au  College  de  France 
prononcée le 2 decembre 1970.1.Ed. Paris: Gallimard, 1971. 

 
FOUCAULT, M. A Hermenêutica do sujeito. En: Dits et Écrits. Paris: Gallimard, 
1994. 

 
FOUCAULT,  M.  “Le  sujet  et  le  pouvoir”.  En:  Dits  et  Écrits.  Paris:  Gallimard, 
1994a. 

 
FOUCAULT, M. Naissance de la bio-politique. Cours au Collège de France. (1978- 
1979). Seuil: Seuil/Gallimard, 2004. 

 
FOUCAULT, Michel. El poder, una bestia magnifica: Sobre el poder, la prisión y 
la vida. 1RA. Ed. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2012. 

 
GONZÁLEZ   Casanova,   P.   Globalidade,   neoliberalismo   e   democracia.   En: 
GENTILI,    P    (Org.).    Globalização    excludente.    Desigualdade,    exclusão    e 
democracia na nova ordem undial.1RA.ed. Petrópolis, RJ: Editora Vozes; Buenos 
Aires: CLACSO, 2001. 

 
GROSSBERG, L. Entre consenso y hegemonía: Notas sobre la forma hegemónica 
de la política moderna. Tabula Rasa, Bogotá, n. 2, p. 49-57, ene. /dic. 2004. 



284 |Democracia e Desobediência civil 
 

GRÜNER, E. Los avatares del pensamiento crítico hoy por hoy. En: GRUNER, E. 
Nuestra América y el Pensamiento Crítico: Fragmentos de Pensamiento Crítico 
de América Latina y el Caribe. 1RA.ed. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales, 2011. 

 
HABERMAS, J. El discurso filosófico de la modernidad. Madrid: Taurus, 1993. 

 
HINKELAMMERT,  F.  Hacia  una  crítica  de  la  razón  mítica.  El  laberinto  de  la 
modernidad. Materiales para la discusión. San José: Arlekin, 2005. 

 
HINKELAMMERT,  F.  El  sujeto  y  la  ley.  El  retorno  del  sujeto  reprimido.  La 
Habana: Editorial Caminos, 2006. 

 
HINKELAMMERT,  F.  El  sujeto  y  la  ley.  El  retorno  del  sujeto  reprimido.  La 
Habana: Editorial Caminos, 2010. 

 
LACLAU, E; MOUFFE, Ch. Hegemonía y estrategia socialista. 1Ra ed. 1985. Siglo 
XXI, Madrid.1987. 

 
LACLAU, E. La razón populista. Trad. Soledad Laclau. Buenos Aires: Fondo de 
Cultura Económica, 2005. 

 
LYOTARD, J. F. La condición postmoderna. Madrid: Ediciones Cátedra, 1987. 

 
MADARASZ,  N.  R.  O  realismo  estruturalista:  do  intrínseco,  do  imanente  e  do 
inato. Porto Alegre, RS: Editora Fi, 2016. 

 
MARTÍNEZ  Heredia,  F.  Nuestra  América  y  el  águila  temible.  En:  Sociedad  y 
Política en América Latina. Santa Clara: Editorial Capiro, 2011. 

 
NEGRI, T; HARDT, M. La multitud contra el Imperio. OSAL, Observatorio Social 
de   América   Latina   (no.   7   jun   2002)   Buenos   Aires:   CLACSO,   Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2002. 

 
PEGORARO, J.S. Violencia delictiva, inseguridad urbana. La construcción social 
de la inseguridad ciudadana. En: Revista Nueva Sociedad, n. 167. Buenos Aires; 
May/   Jun.   2000.   Disponible   en:   http://nuso.org/revista/167/inseguridad- 
violencia-y-miedo-en-america-latina/#tema-central. Acceso: 27-06-2016. 

 
PEREYRA, G. La razón populista o el exceso liberal de la teoría de la hegemonía. 
En: Vox Populis. Populismo y democracia en Latinoamérica. México DF: UNDAV 
Ediciones, Universidad Nacional General Sarmiento, FLACSO México, 2013. 

 
QUIROGA,  M.  Perspectivas  para  el  análisis  de  la  acción  colectiva:  algunas 
reflexiones críticas y posibles aportes desde la teoría de la hegemonía. Araucaria. 
Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, vol. 15, núm. 30, 
P.25-44, 2013. 

 
RAWLS, J. Teoría de la Justicia. Madrid: Fondo de la Cultura Económica, 1979. 

http://nuso.org/revista/167/inseguridad-


Oscar Pérez Portales| 285 
 

SAFATLE, V. O trabalho do impróprio e os afetos da flexibilização. Porto Alegre, 
v. 60, n. 1, p. 12-49, jan./abr, 2015. 

 
SANTOS,   B.   Democratizar   la   democracia:   os   caminhos   da   democracia 
representativa. Rio de Janerio: Civilização brasileira, 2003. 

 
SANTOS, B. Por uma sociologia das ausências e uma sociologia das emergências. 
Revista  de  Ciencias  Sociales,  n  63,  237-280.p,  Oct.,  2002.  Consultado:  15-02- 
2015. 

 
SOTO Rodríguez, José A. Poder y paradigmas emancipatorios en América latina. 
1RA.ed. Santo Domingo: Editora UNIVERSITARIA, 2010. 

 
STOLOWICZ, B.  La  izquierda latinoamericana y las encrucijadas  del  presente. 
En:  ESTRADA  Álvarez,  J  (Comp).  Izquierda  y  socialismo  en  américa  latina. 
Bogotá, D.C: Stilo Impresores Ltda, 2008. 

 
VERGALITO,  E.   Postestructuralismo  y  sujeto:  reflexionando   desde   Laclau. 
Buenos    Aires:    IV    Jornadas    de    Jóvenes    Investigadores.    Instituto    de 
Investigaciones  Gino  Germani,  Facultad  de  Ciencias  Sociales,  Universidad  de 
Buenos Aires, 2007. 

 
ZIZEK, Slavoj. ¿Lucha de clase o posmodernismo? ¡Si, por favor! En: BUTLER, 
J; LACLAU, E; ZIZEK, S. Contingencia, hegemonía, universalidad. Buenos Aires: 
Diálogos Contemporáneos en la Izquierda, 2003. 

 
ZIZEK, Slavoj. Vivendo no fim dos tempos. Sâo Paulo: Boitempo, 2012. 



 

 



 

17. DESOBEDIÊNCIA CIVIL E TOLERÂNCIA NA TEORIA DA 

JUSTIÇA DE JOHN RAWLS: OS LIMITES RAZOÁVEIS PARA A 

LIBERDADE DE CRENÇA E CONSCIÊNCIA 
 

Benedito Sullivam Lopes159 

 
 

Resumo 
Faremos uma abordagem sobre o segundo aspecto da teoria da desobediência 
civil de Rawls que trata sobre as razões da desobediência civil e as condições em 
que tal ação se justifica num regime democrático (mais ou menos) justo. De modo 
mais específico, demonstraremos que, em busca de uma universalização da teoria 
da desobediência civil, Rawls faz algumas ponderações quanto aos limites 
razoáveis que podem levar a desobediência ser considerada como válida por todos 
os membros razoáveis de uma sociedade. Uma dessas objeções está na busca de 
uma justificativa política para a desobediência civil. Por isso, demonstraremos 
que Rawls defenderá o fato da desobediência civil não poder se pautar em 
princípios morais pessoais ou de doutrinas religiosas, mas, apenas, em uma 
concepção partilhada publicamente. Portanto, demonstraremos que, para Rawls, 
um grupo não pode alegar a desobediência civil para, com isso, garantir 
benefícios que devam valer apenas para seu grupo religioso, pois se um direito 
não pode valer para todos, então não existirá igualdade entre os membros da 
sociedade, de modo que existem limites para a tolerância de liberdade de crenças 
e de consciência, o limite razoável de princípios que sejam válidos para todos. 
Palavras-chave: Desobediência civil. Tolerância. Liberdade de consciência. 

 
 

Definição de desobediência civil e objeção de consciência 
 
 

No  best  seller  Cem  anos  de  solidão,  Gabriel  García  Marquez  narra  a 

história da família Buendía, uma estirpe de solitários que habitam a mítica aldeia 

de  Macondo.  A  narrativa  desenvolve-se  em  torno  de  todos  os  membros  dessa 

família, com a particularidade de que todas as gerações foram acompanhadas por 

Úrsula,   uma   personagem   centenária   e   a   matriarca   da   família.   Em   vários 

momentos    do    texto,    o    autor    expressa    vários    atos    de    desobediência 

civil160perpetrados  pelos  membros  do  povoado  e  encabeçados  pelos  Buendías. 

 

159     Doutorando   em   Filosofia   pela   PUCPR;   professor   de   Filosofia   pelo   IFPI;   e-mail: 
bensullivam@gmail.com 
160 Historicamente, o termo Desobediência Civil foi usado pela primeira vez por Etienè La Boétie, 
na singular obra Discours de la Servitude Voluntarie, publicada em 1577. Reaparece séculos mais 
tarde, em 1849, na obra Civil Disobedience, de Henry Thoreau, o qual ficou conhecido pelo não 
pagamento de taxas públicas ao governo americano que as empregava para fazer uma guerra, em 
seu juízo, injusta contra o México. A partir dos anos 60, do século XX, por conta das agitações 
políticas e dos conflitos bélicos, a questão da desobediência civil passou a ocupar lugar especial 
no  âmbito  da  teoria  política  e  jurídica,  principalmente,  na  defesa  de  direitos  civis  frente  ao 

mailto:bensullivam@gmail.com
mailto:bensullivam@gmail.com
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Como, por exemplo, quando da chegada de um delegado à aldeia de Mocondo, 

que, ao tentar dar ordens para que os moradores pintassem suas casas de azul, 

foi confrontado e expulso da pequena vila pelo chefe da família  Buendía, José 

Arcádio.  Em  outro  momento,  a  desobediência  civil  se  voltou  contra  o  padre, 

trazido à vila pelo delegado, e suas tentativas de instituir um culto e o casamento. 

Segundo narra Gabriel Garcia Marques, o padre “[…] se espantou com a aridez 

dos habitantes de Macondo, que prosperavam no escândalo, sujeitos à lei natural, 

sem batizar os filhos nem santificar os feriados”161. Ao se dar conta da condição 

vivida pelos membros do povoado, e “pensando que em nenhuma terra fazia tanta 

falta  a  semente  de  Deus,  decidiu  ficar  mais  uma  semana,  para  cristianizar 

circuncisos e gentios, legalizar concubinários e sacramentar moribundos”162. A 

reação dos habitantes para essa atitude “louvável” do padre foi, inicialmente, de 

indiferença. “Respondiam-lhe que durante muitos anos tinham ficado sem padre, 

arranjando  os  negócios  da  alma  diretamente  com  Deus,  e  haviam  perdido  a 

malícia do pecado mortal”163. Nessas linhas, fica claro que as justificativas usadas 

eram as de que aquela vila não precisava de nenhum representante da ordem, 

seja  do Estado,  seja  de Deus, pois todos viviam, ali, em  paz  e sem cobiçar, ou 

usurpar o que era dos outros, uma vez que todas as terras haviam sido divididas 

equitativamente    com    todos.    De    fato,    os    conflitos    civis    só    se   iniciam 

verdadeiramente com a chegada das ditas autoridades externas, o delegado e o 

padre. Tais conflitos chegam ao extremo quando os membros da família Buendías 

resolvem se revoltar contra o Partido Conservador e se aliam ao Partido Liberal 

em uma revolta armada que muda os rumos da família e  da Cidade fictícia. A 

partir   destas   linhas,   daremos   início    a    algumas   considerações   sobre    a 

Desobediência  Civil  na  obra  de  John  Rawls  e  aquilo  que  consideramos  como 

sendo os limites razoáveis para a justificativa deste ato. 

Em Uma teoria da justiça164 Rawls define a desobediência civil como “[…] 

um público, não violento, consciente e não obstante um ato político, contrário à 
 

totalitarismo e administração díspar dos mecanismos do Estado. Assim, importantes teóricos 
contemporâneos posicionaram-se a esse respeito, entre os quais Bobbio, Arendt, Malem Seña, 
Habermas, Dworkin e Rawls, para citar apenas alguns. 
161  MARQUES, G.G. Cem anos de solidão. 1967. p.49. 
162  MARQUES, G.G. Cem anos de solidão. 1967. p.49. 
163  MARQUES, G.G. Cem anos de solidão. 1967. p.49. 
164  Rawls, em suas obras posteriores limita-se apenas a fazer algumas notas se referindo ao seu § 
55  que  trata  da  definição  de  desobediência  civil.  Como  podemos  perceber  nessa  nota  17  de  O 
liberalismo  político  (2000,  p.57)  quando  ele  se  refere  a  ideia  de  um  consenso  sobreposto, 
afirmando  que  esta  “[…]  foi  apresentada  em  Teoria,  p.  387  ss.,  como  forma  de  minorar  as 
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lei, geralmente praticado com o objetivo de provocar uma mudança na lei e nas 

políticas do governo”165. Rawls esclarece essa definição afirmando que ela “[…] 

não  exige  que  o  ato  de  desobediência  civil  viole  a  mesma  lei  contra  a  qual  se 

protesta”166. Para isso, ele dá um exemplo afirmando que “se o governo estabelece 

uma lei vaga e rígida contra a traição, não seria apropriado cometer uma traição 

como uma maneira de lhe fazer objeção”167. 

Um dos elementos constitutivos dessa definição está ao tipo de sociedade 

ao qual a desobediência civil da teoria rawlsiana se refere. Pois, para ele, “essa 

teoria se concebe apenas para o caso particular de uma sociedade quase justa, 

uma  sociedade  que  é  bem-ordenada  em  sua  maior  parte,  na  qual  todavia 

acontecem sérias violações da justiça”168. Para  que isso aconteça, é necessário, 

primeiramente,  que  se  viva  em  uma  sociedade  que  possua  uma  “autoridade 

democrática legitimamente estabelecida”169. Com isso, Rawls deixa claro que sua 

teoria “não se aplica a outras formas de governo nem, exceto incidentalmente, a 

outras formas de dissensão ou resistência”170. Se nos voltarmos para o parágrafo 

introdutório, veremos que existem alguns elementos que podem ser considerados 

como apologéticos pela parte de Rawls e de Gabriel Garcia Marques. Como, por 

exemplo,  o  fato  do  povo  da  cidade  de  Mocondo,  assim  como  os  membros  da 

família Buendías, não reconhecerem as autoridades impostas a eles como sendo 

legítimas, uma vez que estas não são frutos das escolhas livres dos cidadãos. Um 

segundo  elemento  seria  o  de  que  os  concidadãos  daquela  cidade  fictícia  se 

consideravam livres e iguais para viver suas vidas do modo como desejassem, sem 

serem constrangidos por ninguém. Portanto, diferentemente de Marques, a ideia 

de    desobediência    civil    de    Rawls    não    se    refere    a    regimes    políticos 

antidemocráticos, nem a sociedades que não sejam compostas de cidadãos livres 

e que se consideram iguais. Como bem precisa Rawls 

 

 

condições    para    a    razoabilidade    da    desobediência    civil    numa    sociedade    democrática 
aproximadamente justa”. Rawls também faz uma nota se referindo a desobediência civil em seu 
livro Justiça e democracia (2000, p. 205), desta vez se referindo a uma concepção uma sociedade 
democrática quase justa, afirmando que “Essa ideia foi introduzida em TJ, pp. 429 ss, a fim de 
tornar mais débeis as condições de uma desobediência civil razoável numa sociedade democrática 
quase justa”. 
165  RAWLS. Uma Teoria da Justiça, 2000, p. 404. 
166  RAWLS. Uma Teoria da Justiça, 2000, p. 404. 
167  RAWLS. Uma Teoria da Justiça, 2000, p. 404. 
168  RAWLS. Uma Teoria da Justiça, 2000, p. 402. 
169  RAWLS. Uma Teoria da Justiça, 2000, p. 402. 
170  RAWLS. Uma Teoria da Justiça, 2000, p. 402. 
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O  problema  da  desobediência  civil,  como  vou  interpretá-lo,  se  apresenta 
apenas  no  âmbito  de  um  estado  democrático  mais  ou  menos  justo,  para 
aqueles cidadãos que reconhecem e aceitam a legitimidade da constituição. 
[…]. Em que ponto o dever de obedecer a leis estabelecidas por uma maioria 
do legislativo (ou por iniciativa do executivo com apoio da maioria) deixa de 
ser obrigatório, em vista do direito de defender as liberdades pessoais e do 
dever de se opor à injustiça?171 

 

O questionamento acima já serve para demonstrar que Rawls compreende 

a necessidade da desobediência civil dentro de um espectro de limitações. Nesse 

sentido, os desobedientes devem usar de meios para exprimir pública e 

discursivamente o seu descontentamento em relação às leis e políticas que, 

conforme eles, afetam o estado de cooperação e a coordenação social. Assim, a 

desobediência não é apenas a rejeição da lei, mas também uma espécie de diálogo 

com o sistema político, com os governantes e com todos os concidadãos. Como 

neste icônico exemplo de dissidência, dado por Marques, sobre o diálogo entre 

José Arcádio Buendías e o Delegado Apolinar. 

 
O  Sr.  Apolinar  procurou  um  papel  na  gaveta  da  mesa  e  mostrou;  “Fui 
nomeado delegado deste povoado.” José Arcádio Buendía nem sequer olhou 
para a nomeação. — Neste povoado não mandamos com papéis — disse sem 
perder a calma. — E para que fique sabendo de uma vez, não precisamos de 
nenhum  delegado,  porque  aqui   não  há  nada   para  delegar.  Diante   da 
impavidez  do  Sr.  Apolinar  Moscote,  sempre  sem  levantar  a  voz,  fez  um 
pormenorizado  relato  de como  haviam fundado  a aldeia, de  como  tinham 
repartido a terra, aberto caminhos e introduzido as melhoras que lhes fora 
exigindo a necessidade, sem ter incomodado governo nenhum e ninguém os 
incomodasse. “Somos tão pacíficos que sequer morremos de morte natural”, 
disse. “Veja que não temos cemitério.” Não estava magoado pelo governo não 
os haver ajudado. Pelo contrário, alegrava-se de até então os tivesse deixado 
crescer em paz, e esperava continuasse deixando, porque eles não  tinham 
fundado povoado para que o primeiro que chegasse lhes fosse dizer o que 
deviam fazer.172 

 
A passagem acima traz um exemplo tragicômico das querelas entre 

legalidade e moralidade. No entanto, essa situação fictícia se passa em uma 

pequena vila recém-fundada, enquanto Rawls se refere a uma sociedade já bem 

erigida e com instituições democráticas historicamente estabelecidas. Portanto, 

nas condições pré-estabelecidas por Rawls, talvez, o melhor seja, uma vez 

constatada preliminarmente a situação de injustiça, o cidadão devesse se utilizar 

dos meios legais, políticos e legislativos para buscar reverter tal fato, pois, para se 

 
 

171  RAWLS. Uma Teoria da Justiça, 2000, p. 403. 
172  MARQUES, G.G. Cem anos de solidão. 1967. p.35. 
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opor uma lei, deve-se fazer através dos meios legais e não pelo cometimento 

daquilo que a lei proíbe. Rawls faz um esclarecimento em relação a isto quando 

afirma que o 

 
[…]  fato  de  que  o  ato  de  desobediência  civil  é  realmente  considerado 
contrário  à  lei,  pelo  menos  no  sentido  de  que  os  envolvidos  nele  estão 
simplesmente    apresentando    um    caso    exemplar    para    uma    decisão 
constitucional;  eles  estão  preparados  a  opor-se  à  lei  mesmo  que  ela  seja 
mantida. Sem dúvida, num regime constitucional, os tribunais podem no fim 
posicionar-se  ao  lado  dos  opositores  e  declarar  que  a  lei  ou  a  política  em 
questão é inconstitucional. É muito frequente que, nesse caso, haja alguma 
incerteza quanto ao atos dos opositores ser considerado legal.173 

 
Depois desta apreciação inicial, vejamos, agora, as condições razoáveis (ou 

pressupostos) à prática da desobediência que Rawls desenvolve em sua teoria da 

justiça como equidade. A primeira condição diz respeito às graves infrações ao 

princípio da liberdade igual e da igualdade equitativa de oportunidades174. Uma 

vez   que   estes   princípios   garantem   as   liberdades   básicas   fundamentais,   a 

desobediência  civil  está  autorizada  em  caso  de  violação  dos  mesmos.  Rawls 

apresenta um exemplo de quando se nega o direito a determinadas minorias de 

votar ou ocupar cargos públicos. A recusa de prestar tratamento igual às pessoas 

livres e iguais viola o primeiro princípio. E, embora a violação dos dois princípios 

autorize uma desobediência civil, para Rawls basta apenas a violação do primeiro 

princípio   de   justiça,   posto   que   ele   é   o   “[…]   objeto   mais   apropriado   da 

desobediência civil”175.Uma vez que o princípio da liberdade “[…] define o status 

comum da cidadania igual dentro de um regime constitucional e está na base da 

ordem  política”176.O  princípio  da  liberdade  igual  é,  portanto,  o  fundamento 

 
 

173  RAWLS. Uma Teoria da Justiça, 2000, p. 404. 
174 Em contraposição à Rawls, Dworkin em Uma questão de princípios, apresenta uma concepção 
de desobediência civil abrangente e substancial. Dada a sua importância,  pode ser descrita por 
considerar,  não  somente  as  motivações  políticas,  mas  também  as  motivações  pessoais  e/ou 
morais   para   justificar   a   desobediência   civil.   Nesta   obra,   Dworkin   admite   três   tipos   de 
desobediência civil: a baseada na integridade, a fundada na justiça e a justificada politicamente. 
Pela primeira, admite-se que, por razões de consciência, pode-se desobedecer. A segunda é uma 
estratégia de oposição que visa modificar uma política da maioria que oprime a minoria. A última, 
caracteriza-se   por   ser   uma   ação   coordenada   para   reverter   uma   política   “perigosamente 
imprudente”. (2000, p. 155). No entanto, Dworkin em Levando os direitos a sérios, não distingue 
desobediência civil de objeção de consciência, pois não aceita a tese rawlsiana de que a primeira 
se caracteriza por ter fundamento político, enquanto a segunda, não necessariamente o tem. Para 
evidenciar tal entendimento, Dworkin afirma que, “[…] as pessoas têm o dever de obedecer à lei, 
mas têm também o direito de seguir sua consciência sempre que esta estiver em conflito com tal 
dever.” (2002, p. 288). 
175  RAWLS. Uma Teoria da Justiça, 2000, p. 413. 
176  RAWLS. Uma Teoria da Justiça. 2000, p. 413. 
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primordial para que a sociedade funcione como um empreendimento cooperativo 

estipulando a igualdade entre os cidadãos. 

A segunda condição para a defesa de uma ação deliberada de 

desobediência é o esgotamento dos recursos políticos, sejam eles institucionais, 

ou não, e legais. Nas circunstâncias em que os expedientes adequados já foram 

esgotados, como, por exemplo, o apelo à maioria, assim como as formas legais 

admitidas pelo Estado. Mas se esses recursos já foram todos utilizados e, ainda 

assim, os apelos não surtem o efeito necessário e desejado, o indivíduo acaba 

sendo coagido a apelar para a desobediência civil o último recurso. É importante 

frisar que Rawls aponta, primeiramente, para a existência de uma obrigação 

(natural ou política) de se usar primeiro os meios de oposição política e legal. 

Contudo, em alguns casos, o referido dever pode ser dispensado em prol da 

urgência da demanda em questão. Como este exemplo que ele dá, quando fala de 

desobediência civil e de objeção de consciência se referindo às distinções de 

gênero e raça: 

 
Esperamos  que  numa  sociedade  bem-ordenada  em  condições  favoráveis, 
com  liberdades  básicas  iguais  e  igualdade  equitativa  de  oportunidades 
garantidas, gênero e raça não determinem pontos de vista relevantes. Teoria 
discute  apenas  duas  questões  da  teoria  da  aquiescência  parcial  (ou  teoria 
não-ideal),  a  desobediência  civil  e  a  objeção  de  consciência  a  lutar  numa 
guerra injusta.177 

 
Rawls,  portanto,  tem  consciência  de  que  a  sua  teoria  da  justiça  como 

equidade, assim como outras concepções liberais semelhantes a ela, “seriam por 

certo seriamente defeituosas se carecessem dos recursos para articular os valores 

políticos essenciais para justificar as instituições legais e sociais necessárias para 

garantir a igualdade das mulheres e das minorias”178. 

Destacada a definição de desobediência civil, passemos agora para aquilo 

que  Rawls  chama  de  objeção  de  consciência.  Segundo  Rawls,  “a  objeção  de 

consciência é desobediência a uma injunção legal ou a uma ordem administrativa 

mais ou menos direta”179. Um exemplo disso está na recusa de um pacifista de 

servir as forças armadas. Rawls argumenta que “uma pessoa pode, por razões de 

consciência,  recusar-se  a  cumpri  seu  dever  de  entrar  para  as  forças  armadas 

 

 
177  RAWLS. Justiça como equidade: Uma reformulação. 2003, p. 93. 
178  RAWLS. Justiça como equidade: Uma reformulação. 2003, p. 93. 
179  RAWLS. Uma Teoria da Justiça. 2000, p. 408. 
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durante  uma  guerra  específica,  argumentando  que  os  objetos  do  conflito  são 

injustos”180. Para isso, o indivíduo pode alegar, por exemplo, que a suposta guerra 

vise a uma vantagem econômica ou um poder nacional do qual ele não concorde. 

Logo, ele não pode ser obrigado, pelo Estado, a lutar em uma guerra da qual este 

não concorde, pois “não se pode interferir na liberdade básica dos cidadãos para 

atingir esses fins. E, naturalmente, é injusto e contra as leis internacionais atacar 

a liberdade de outras sociedades por essas razões”181. 

No entanto, de acordo com Rawls, a objeção de consciência,  “[…] não é 

uma  forma  de  apelo  ao  senso  de  justiça  da  maioria”182.  Isso  significa  que,  ao 

apelar para uma ação de desobediência civil com base na sua consciência pessoal, 

o   indivíduo   não   precisa,   necessariamente,   invocar   as   convicções   políticas 

partilhadas  da  sociedade,  logo,  não  é  uma  ação  praticada  publicamente,  pois 

parte  uma  convicção  pessoal  do  indivíduo.  “Os  objetores  não  procuram  o 

entendimento mútuo, nem firmam sua causa, apenas manifestam sua posição, 

recusando-se a realizar aquilo que está sendo ordenado”183. Um outro aspecto da 

objeção  de  consciência  é  que  ela  não  se  fundamenta,  necessariamente,  em 

princípios  políticos.  Ela  pode  se  amparar  em  princípios  religiosos  ou  de  outra 

natureza que divergem da ordem constitucional. Isso a diferencia diretamente da 

desobediência civil, posto que esta caracteriza-se por ser “[…] um apelo a uma 

concepção  de  justiça  partilhada  pela  sociedade,  ao  passo  que  a  objeção  de 

consciência pode ter outros fundamentos”184. Tramontina e Mozetic destacam um 

outro aspecto da Objeção de Consciência afirmando que ela 

 
[…] não se caracteriza pela proposição de medidas na esfera jurídica, para 
depois ser realizada. Ela é uma reação imediata. Não apela para o senso de 
justiça e para a concepção de justiça compartilhada; ela não é pública, pelo 
menos  nesse  sentido,  nem  observa  os  meios  institucionais,  jurídicos  e 
políticos da sociedade.185 

 
Tendo deixado isso claro, é preciso levar em conta que Rawls tem, como 

fundamento, a ideia de que a sociedade é um empreendimento cooperativo, 

 
 

180  RAWLS. Uma Teoria da Justiça. 2000, p. 422. 
181  RAWLS. Uma Teoria da Justiça. 2000, p. 422. 
182  RAWLS. Uma Teoria da Justiça. 2000, p. 408. 
183 TRAMONTINA, R; MOZETIC, V. A concepção de desobediência civil em john rawls. In: Unoesc 
International Legal Seminar. 2012, p. 125. 
184  RAWLS. Uma Teoria da Justiça. 2000, p. 409. 
185 TRAMONTINA, R; MOZETIC, V. A concepção de desobediência civil em john rawls. In: Unoesc 
International Legal Seminar. 2012, p. 125. 
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fundado sobre certas regras públicas obrigatórias, e que estas regras são 

concebidas para promover o bem dos que fazem parte da sociedade, sendo que 

estas regras públicas são derivadas de princípios de justiça que foram escolhidos 

em uma situação inicial equitativa. Logo, a objeção de consciência vai na 

contramão dessa concepção de sociedade, de modo que 

 
A  objeção  de  consciência  não  se  pauta,  necessariamente,  por  motivos  de 
ordem política, carece de publicidade, não é discursiva, nem reconhece, ou, 
pelo  menos,  não  utiliza  os  mecanismos  institucionais  de  manifestação 
existentes na sociedade. Sua característica fundamental é não estar fundada 
exclusivamente em razões de cunho político, nem retratar juízos de forma 
ponderada.   O   objetor   não   está   preocupado   em   dialogar   com   seus 
concidadãos, não considerando a base comum socialmente compartida.186 

 
A passagem acima serve para demonstrar a carência da razoabilidade dos 

atos pautados na objeção de consciência, e que, muito embora Rawls paute as 

ações dos indivíduos em sociedade com base na liberdade, esta liberdade deve ser 

a liberdade igual. Portanto, as objeções de consciência teriam um freio, que seria 

a razoabilidade das ações dos indivíduos e a concepção pública de justiça. 

Vejamos estes aspectos a seguir. 

 
Uma concepção pública de justiça 

 
 

No intuito de averiguar os limites razoáveis para a desobediência civil 

pautada na objeção de consciência, se faz necessário nos debruçarmos por sobre 

a concepção pública de justiça de Rawls. Essa concepção, segundo Rawls, 

sustenta que os vínculos políticos entre indivíduos em um regime constitucional 

estão estruturados com base em exigências e permissões que devem ser 

cumpridas de modo que a sociedade seja um sistema de cooperação entre seus 

membros. Há, portanto, ações obrigatórias e facultativas, ou seja, ações onde se 

deve fazer obrigatoriamente e ações que somos livres para realizá-las, ou não. As 

exigências são divididas, portanto, em obrigações e deveres naturais; enquanto 

as permissões podem ser divididas em ações moralmente neutras e atos 

supererrogatórios (benevolência e misericórdia, por exemplo). No entanto, 

focaremos, aqui, no aspecto obrigatório da desobediência civil. 

 

 
186 TRAMONTINA, R; MOZETIC, V. A concepção de desobediência civil em john rawls. In: Unoesc 
International Legal Seminar. 2012, p. 125. 
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A desobediência civil, como já esclarecemos, é um ato político, pois tem, 

como  principal  característica,  a  justificação  pautada  por  princípios  políticos. 

Estes  princípios  são  aqueles  da  justiça  como  equidade  que  “[…]  regulam  a 

constituição e as instituições sociais em geral”187. Portanto, o indivíduo que apela 

para  a  desobediência  civil  deve  invocar  uma  concepção  partilhada  de  justiça 

aceita   na   ordem   política,   pautada   em   uma   concepção   pública   de   justiça 

pressuposta na sociedade quase justa, como Rawls a compreende. Assim, motivos 

morais   ou   religiosos,   interesses   pessoais   ou   de   grupos,   não   justificam   a 

desobediência  civil,  ao  nosso  entender,  pois  a  politicidade  do  ato  indica  que 

reivindicações somente podem ser realizadas quando os cidadãos compartilham 

valores  e  posições  que  resultam  de  acordos  os  quais  refletem  certos  juízos 

(ponderados), o que as crenças individuais estão longe de ser, uma vez que estas 

se pautam em razões heterônomas e subjetivas, o que as torna longe de serem 

unanimidade em toda a sociedade. Posto que ações pautadas em credos religiosos 

não invocam uma concepção comumente partilhada por todos os membros da 

ordem política, um grupo de pessoas não pode exigir que, baseados na sua crença 

religiosa, seus membros se casem em idade inferior à idade legal constitucional, 

por exemplo, pois isso  fere um princípio  constitucional  pelo qual  os membros 

daquela  sociedade  obedecem  e  estão  de  acordo  sobre  isso.  Outros  exemplos, 

poderiam ser a poligamia, o sacrifício de animais, a objeção à doação de sangue e 

de órgãos, etc. 

Porém, Rawls é consciente de que “aqueles que usam a desobediência civil 

para protestar contra leis injustas não estão dispostos a desistir caso os tribunais 

acabem  discordando  deles,  por  mais  que  lhes  pudesse  ter  agradado  a  decisão 

oposta”188. Portanto, uma lei rígida e um sistema de repressão não representam 

a obediência efetiva das leis, mas uma mudança na estrutura social, sim, uma vez 

que,  mesmo  que  um  grupo  minoritário  não  seja  beneficiado  com  as  leis,  este 

ainda pode apelar para os juízos ponderados dos demais membros da sociedade 

para demonstrar que a situação de injustiça perpetrada contra eles fere, também, 

os outros membros. Por isso que, para Rawls, 

 
 
 
 
 

187  RAWLS. Uma teoria da justiça. 2000, p. 405. 
188  RAWLS. Uma teoria da justiça. 2000, p. 405. 
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A desobediência civil é um ato político, não apenas no sentido de que se dirige 
à maioria que detém o poder político, mas também por que é um ato que se 
orienta e justifica por princípios políticos, isto é, pelos princípios de justiça 
que regulam a constituição e as instituições sociais em geral.189 

 
Portanto, a desobediência civil é a forma como as minorias podem se 

dirigir à maioria que detêm o poder político, exigindo deles que estes respeitem 

os princípios de justiça que regulam a constituição e as instituições públicas. E o 

palco onde esta peça se desenvolve é campo público, pois a publicidade do ato é 

aquilo que garante a transparência e exprime a profundidade de consciência 

daqueles que a promovem, uma reivindicação pautada em princípios justos. Ela 

indica que não há intenções secretas ou vis, senão aquelas que estão claramente 

expostas, pois 

 
Da publicidade do ato deriva seu caráter não violento. Como a desobediência 
civil é um ato de apelo ao público, feito em público, é expresso em forma de 
argumentos. A sensibilização do outro ocorre via discurso, não pelo uso da 
violência, que é incompatível com o apelo público. Atos violentos, geralmente 
ferem as liberdades civis das outras pessoas. De acordo com o argumento 
rawlsiano, quando as liberdades civis dos outros cidadãos são afetadas o ato 
perde o status de desobediência civil.190 

 
Nesse   tópico,   tentamos   demonstrar   que,   para   alguém   fazer   uso   da 

desobediência civil, este deve apelar para  “[…] o senso de justiça da maioria e 

evidenciar sua posição sincera e ponderada”191, pois o dissidente deve “[…] deixar 

evidente que as condições da cooperação livre estão sendo violadas”192. De modo 

que  uma  ação  pautada  na  objeção  de  consciência,  que  não  apele  para  esses 

aspectos  públicos,  não  tem  um  caráter  político  forte  o  suficiente  para  se  fazer 

defensável diante de todos os membros de uma sociedade. 

Buscamos demonstrar, também, que, para que a teoria da desobediência 

civil rawlsiana seja considerada, é preciso ter em conta que em uma sociedade 

democrática (quase justa), presume-se existir um sistema de cooperação entre 

pessoas livres e iguais e que a estrutura básica dessa sociedade atende, via de 

regra, aos princípios de justiça erigidos pelos próprios indivíduos através de seus 

juízos ponderados em uma concepção pública de justiça. Quando estes princípios 

são violados, estão dadas as condições suficientes para que a desobediência civil 

 

189  RAWLS. Uma teoria da justiça. 2000, p. 405. 
190 TRAMONTINA, R; MOZETIC, V. A concepção de desobediência civil em john rawls. In: Unoesc 
International Legal Seminar. 2012, p. 124. 
191  RAWLS. Uma teoria da justiça. 2000, p. 424. 
192  RAWLS. Uma teoria da justiça. 2000, p. 424 
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seja utilizada por aqueles que se sentirem prejudicados, uma vez que estes 

sentirão segurança de apelar para a instância pública como forma de demonstrar 

que, em via de regra, todos os membros da sociedade estão sendo prejudicados. 

Logo, se em nome da liberdade de crença, os indivíduos estiverem dispostos a 

sacrificar os direitos de algum membro da sociedade, este ato de desobediência 

civil, mesmo que seja pautado na liberdade de consciência, é considerado inválido 

por Rawls, pois estes ferem a razoabilidade, como veremos a seguir. 

 
Razoabilidade e tolerância 

 
 

Em  sua  obra  O  Liberalismo  Político,  Rawls  faz  uma  distinção  entre  o 

razoável  e  o  racional.  Rawls  nos  apresenta  uma  maneira  na  qual  podemos 

perceber  o  uso  desses  termos  nas  relações  de  acordos  cotidianos.  Isso  se  dá 

quando afirmamos que “a proposta que fizeram era perfeitamente racional, dada 

a posição privilegiada de barganha de que dispunham, mas, a despeito disso, nada 

tinha  de  razoável  e  chegava  mesmo  a  ser  ultrajante”193.  Podemos  desprender 

desta  afirmação  o  caráter  antagônico,  porém  interdependente,  que  essas  duas 

faculdades possuem. É claro que esses conceitos não se anulam, e muito menos 

derivam um do outro. Aqui, nos interessa tentar demonstrar que as ações dos 

indivíduos,  que  são  pautadas  apenas  na  racionalidade,  se  assemelham  com  as 

ações dos indivíduos pautadas na objeção de consciência, enquanto uma ação de 

desobediência civil se espelha na razoabilidade. 

Em suma, o que é importante notar é o fato de que as pessoas são razoáveis 

quando elas são capazes de abrir mão do seu egoísmo em prol dos demais, uma 

vez que os outros façam o mesmo. Ou seja, a razoabilidade das pessoas está 

relacionada com a disposição voluntária que essas pessoas têm de propor 

princípios e critérios de cooperação, e de se disporem a submeter-se a eles de 

forma voluntária dada a garantia de que os outros também o façam. Já no que 

tange à racionalidade das pessoas, embora não se saiba quais serão os fins que as 

pessoas buscarão, o fato é que elas buscarão realizá-los de forma inteligente, ou 

seja, da melhor maneira possível. Mas, quanto à razoabilidade, tem-se que as 

pessoas são razoáveis quando consideram a relação com outras pessoas no que 

tange ao alcance de seus fins. E, uma vez que se sabe que outros serão afetados 
 

193  RAWLS. O liberalismo político, 2011, p. 57. 
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por esses fins, então, essas pessoas buscarão guiar suas condutas por um 

princípio que elas e os demais possam raciocinar em conjunto, ou seja, as pessoas 

razoáveis levam em consideração as consequências de sua ação em relação aos 

outros. Assim, podemos afirmar que a disposição de ser razoável não deriva do 

racional, nem se opõe a ele, no entanto, a razoabilidade é incompatível com o 

egoísmo, uma vez que se relaciona diretamente com a disposição de agir 

moralmente. Assim, Rawls classifica as pessoas razoáveis como aquelas que 

desejam 

[…] um mundo social em que elas, na condição de pessoas livres e iguais, 
possam cooperar com todos os demais em termos que todos possam aceitar. 
Elas insistem em que a reciprocidade prevaleça nesse mundo, de modo que 
cada pessoa se beneficie juntamente com as demais. […] Em contraste, as 
pessoas não são razoáveis […] quando […] estão sempre prontas para violar 
esses termos de cooperação, quando as circunstâncias o permitem, segundo 
as próprias conveniências.194 

 
Até aqui ficou claro que o racional é uma ideia distinta do razoável, uma 

vez que o racional se aplica somente a um agente de forma individual, tal qual a 

objeção de consciência, e que pessoas que possuem uma concepção de bem, seja 

ela religiosa, ou não, buscará meios para realizar aquilo que acredita ser melhor 

para  si.  Esse  indivíduo  racional  é,  segundo  Rawls,  “dotado  das  faculdades  de 

julgamento   e   deliberação,   ao   buscar   realizar   fins   e   interesses   que   são 

peculiarmente  seus”195.  Mas  é  bom  deixar  claro  que  os  agentes  racionais  nem 

sempre  são  egoístas  a  ponto  de  querer  realizar  somente  os  seus  próprios 

interesses, pois esses indivíduos também podem se afeiçoar por outras pessoas, 

comunidades, e, até mesmo, se afeiçoarem a cumprir os seus interesses da forma 

que abarquem até suas nações, selecionando seus fins e suas metas, de modo que 

incluam outras formas de vínculos que não sejam somente seus autointeresses. O 

que esses agentes racionais não possuem, segundo Rawls, “é a forma específica 

de sensibilidade moral que está por trás do desejo de se engajar na cooperação 

equitativa como tal e de fazê-lo em termos que se possa razoavelmente esperar 

que outros, na condição de iguais aceitem”196. 

Mas, e se os agentes fossem somente racionais, ou razoáveis? Se isso 

acontecesse, significaria que esses agentes, enquanto somente razoáveis, não 

 
 

194  RAWLS. O liberalismo político, 2011, p. 59. 
195  RAWLS. O liberalismo político, 2011, p. 60. 
196  RAWLS. O liberalismo político, 2011, p. 60. 
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teriam fins próprios que desejassem realizar por meio de uma cooperação 

equitativa. Desse modo, estariam limitados e não conseguiriam buscar seus 

próprios fins de forma pessoal, deixando-se levar, sempre, pelo caráter dos 

interesses coletivos da maioria, ou seja, teriam seus direitos alienados como 

acontece na justiça utilitarista tão criticada por Rawls. E, enquanto agentes 

somente racionais, esses indivíduos careceriam do senso de justiça e não 

reconheceriam a interdependência que valida as demandas alheias, não se 

importando com os demais e impondo somente seus objetivos como prioritários. 

Por fim, um último ponto a ser ressaltado diz respeito a mais uma diferença 

entre as noções de racional e razoável: o primeiro é característico de uma 

deliberação privada, pois parte somente das concepções de bem pessoal de cada 

indivíduo. Ao passo que o razoável é característico de uma deliberação de caráter 

público, pois, pelo razoável, entramos no mundo público das outras pessoas, 

dispondo-nos tanto a propor, como a aceitar os termos equitativos de 

cooperação, conforme cada caso particular. Em suma, podemos concluir que o 

razoável não é o mesmo que um altruísmo desinteressado, mas também não é 

uma forma de egoísmo que visa a uma preocupação exclusiva com o eu. Para que 

uma sociedade seja concebida como uma sociedade de iguais, com relação às 

questões fundamentais, todos devem estar dispostos a seguir seus próprios fins 

racionais, assim como devem estar dispostos a propor termos equitativos de 

cooperação que se espera que os demais aceitem. Isso visando que todos possam 

sair mais beneficiados ao trabalharem juntos, de forma cooperativa, do que se 

todos se valessem de seus próprios meios para alcançar seus fins particulares. E, 

quanto a isso, usamos as próprias palavras de Rawls como conclusão no que ele 

diz 

Essa  sociedade  razoável  não  é  nem  uma  sociedade  de  santos,  nem  uma 
sociedade de pessoas autocentradas. É, em grande medida, parte de nosso 
mundo  humano  ordinário,  não  um  mundo  que  consideramos  de  tanta 
virtude que acabamos por nos ver fora dele. Mas que não está fora do nosso 
alcance, pois a faculdade moral que se encontra por trás da capacidade de 
propor ou de aceitar, e depois de ser motivado a agir em conformidade com 
os termos equitativos de cooperação, de todo modo constitui por si mesma, 
uma virtude social.197 

 
 
 
 
 

 
197  RAWLS. O liberalismo político, 2011, p. 64. 
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Tendo deixado isso claro, podemos fazer uma relação entre a razoabilidade 

e a tolerância na Teoria da justiça como equidade, de John Rawls. Para isso, é 

necessário entendermos, primeiramente, que a concepção política defendida por 

ele busca articular, de forma sistemática, as razões pelas quais nós deveríamos 

considerar como razoável uma determinada configuração de valores políticos, ou 

de justiça política e social. Para isso, Rawls levará em consideração as questões 

das doutrinas morais, filosóficas e religiosas como aquilo que ele chama de 

doutrinas abrangentes, apenas quanto à sua relação pessoal com cada indivíduo 

e não com a questão de uma comunidade ou sociedade como um todo. Por isso 

que Rawls desenvolve sua ideia de que uma concepção de justiça de cunho liberal 

seria mais bem entendida enquanto uma concepção política. Isso significa que 

sua concepção política de justiça baseia-se em valores políticos e não deveria ser 

apresentada como parte de uma doutrina filosófica, religiosa ou moral 

“abrangente”. 

Esta é uma ideia central em sua obra O Liberalismo Politico (2011). Nessa 

obra,  Rawls  afirma  que  a  permanência  do  sistema  democrático  depende  da 

existência de consenso social acerca de determinadas questões. Para distingui-lo 

das     simples     convenções     habituais,     denomina-o     consenso     sobreposto 

(overlapping consensus). O consenso sobreposto assegura a convivência entre as 

diferentes  religiões,  concepções  morais  e  filosóficas.  Rawls  utiliza-se  desse 

recurso  por  saber  que,  nem  sempre,  as  relações  sociais,  pautadas  nos  credos 

religiosos e nas convicções pessoais, foram amistosas assim. Por exemplo, antes 

de ser pactuada a tolerância religiosa, protestantes e católicos confrontavam-se 

de armas na mão. A suposição era que, para sobreviver, um grupo deveria destruir 

o   outro.   A   aceitação   mútua   decorreu   do   estabelecimento   de   determinado 

consenso  em  torno  de  valores  comuns.  Portanto,  no  que  tange  às  questões 

políticas,  os  credos  religiosos,  bem  como  as  convicções  pessoais,  devem  estar 

afastados das decisões políticas, posto que estes não são pautados na autonomia 

dos  indivíduos  e,  consequentemente,  suprimem  a  liberdade  destes  mesmos 

indivíduos, como afirma Rawls: 

 
A gravidade do problema reside no fato de que uma sociedade democrática 
moderna não se caracteriza apenas por um pluralismo de doutrinas 
religiosas, filosóficas e morais abrangentes. Nenhuma dessas doutrinas é 
professada pelos cidadãos em geral. Nem se deve esperar que, num futuro 
previsível, uma ou outra doutrina razoável chegue a ser professada algum dia 
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por todos os cidadãos, ou por quase todos. O liberalismo político pressupõe 
que, para propósitos políticos, uma pluralidade de doutrinas abrangentes e 
razoáveis, e, ainda assim, incompatíveis, seja o resultado normal do exercício 
da razão humana dentro da estrutura das instituições livres de um regime 
democrático  constitucional.  O  liberalismo  político  pressupõe  também  que 
uma doutrina abrangente e razoável não rejeita os princípios fundamentais 
de um regime democrático.198 

 
Em sua obra Justiça como equidade: uma reformulação  (2003), Rawls 

reafirma que, além da introdução da própria noção de uma concepção política de 

justiça,  precisamos  também  da  “[…]  ideia  de  um  consenso  sobreposto  de 

doutrinas    religiosas,    filosóficas    e    morais    abrangentes,    ou    parcialmente 

abrangentes, a fim de formular uma concepção mais realista de uma sociedade 

bem-ordenada, dado o pluralismo de tais doutrinas numa democracia liberal”199. 

Assim,  a  concepção  política  de  John  Rawls  é  liberal  no  sentido  de  defender  a 

democracia dos ataques da heteronomia teocrática e do autoritarismo do outro, 

bem  como  de  buscar  garantir  que  os  indivíduos  continuem  a  manter  sua 

dignidade como pessoas, no sentido que  estes tenham suas ações  pautadas na 

autonomia e não em leis externas às suas próprias vontades que sejam oriundas 

de  algum  dogma  injustificável  racionalmente,  ou  de  algum  constrangimento 

externo  que  os  force  a  agir  ou  acreditar  em  algo  diferente  daquilo  que  eles 

mesmos busquem para si. Por  isso  que a  desobediência civil  possui limites de 

justificação, como veremos a seguir. 

 
Os limites para a desobediência civil 

 
 

Em busca de uma universalização da teoria da desobediência civil, Rawls 

faz algumas ponderações quanto aos limites razoáveis que podem levar a 

desobediência civil ser considerada como válida por todos os membros razoáveis 

de uma sociedade onde todos se consideram livres e iguais, e que se respeitem 

mutuamente. Uma dessas objeções está na busca de uma justificativa política 

para a desobediência civil. Por isso, Rawls defenderá que a desobediência civil 

não pode se pautar em princípios morais, pessoais ou de doutrinas religiosas, mas 

apenas em uma concepção partilhada comumente. Nas palavras de Rawls: 

 
 
 

198  RAWLS. O liberalismo político, 2011, p. 24. 
199  RAWLS. Justiça como equidade: Uma reformulação. 2003, XVIII. 
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Na justificativa da desobediência civil, o cidadão não apela para princípios 
de moral pessoal ou para doutrinas religiosas, embora esses fatores possam 
coincidir e sustentar as reivindicações apresentadas; e não é preciso dizer que 
a  desobediência  civil  não  pode  fundamentar-se  unicamente  no  interesse 
pessoal  ou  de  grupos.  Em  vez  disso,  invoca-se  a  concepção  comumente 
partilhada da justiça que subjaz à ordem política.200 

 
Por exemplo, um grupo de pessoas não pode exigir que, baseados na sua 

crença  religiosa,   seus   membros  se   casem   em  idade   inferior  à   idade  legal 

constitucional, pois isso fere um princípio constitucional pelo qual os membros 

daquela sociedade obedecem e estão de acordo sobre isso. Portanto, para Rawls, 

um grupo não pode alegar isso como sendo algo que deva valer apenas para seu 

grupo religioso, pois se um direito não pode valer para todos, então não existirá 

igualdade entre os membros da sociedade. Ademais, para Rawls, leis pautadas 

em  princípios  religiosos,  e,  portanto,  heterônomos,  ferem  a  autonomia  e  a 

liberdade dos indivíduos, sendo, pois, o papel do Estado interferir nisso. Rawls 

presume   que,   “num   regime   político   razoavelmente   democrático,   há   uma 

concepção  pública  da  justiça  em  referência  à  qual  os  cidadãos  regulam  suas 

atividades políticas e interpretem a constituição”201. E continua Rawls afirmando 

que, “A violação contínua e deliberada dos  princípios básicos dessa concepção 

durante  um  largo  período  de  tempo,  especialmente  a  infração  das  liberdades 

básicas iguais, incita ou à submissão ou à resistência”202. 

Uma outra condição está relacionada ao acordo que deve existir entre as 

minorias que têm justificativas idênticas para praticar a desobediência civil. 

Rawls exemplifica com a seguinte situação de que pode haver duas minorias que 

têm justificativas, indicadas anteriormente, para operar a desobediência civil. 

Nesse caso, é imprescindível uma limitação ou restrição ao uso da desobediência 

civil. Pois, se todos os grupos agissem ao mesmo tempo, haveria o risco de grande 

desordem e a constituição justa perderia sua eficácia, uma vez que uma ação de 

desobediência irrestrita por parte de todos os grupos envolvidos no pacto social 

acabaria por não atender ao interesse de ninguém, seja do desobediente, nem da 

sociedade. Além disso, o uso excessivo das dissensões pode gerar um declínio ou 

naturalização da manifestação, sem que estas produzam os efeitos desejados e 

solapem a capacidade das sociedades de lidar com elas. 

 
 

200  RAWLS. Uma teoria da justiça. 2000, p. 405. 
201  RAWLS. Uma teoria da justiça. 2000, p. 405. 
202  RAWLS. Uma teoria da justiça. 2000, p. 405. 
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Aqui,  o  argumento  rawlsiano  quer  evitar  a  crítica  de  que  a  admissão  da 
desobediência civil poderia gerar desordem ou uma anarquia generalizada. 
Alguém  poderia  sustentar  que  ao  legitimar  as  ações  dos  desobedientes 
estariam criando condições para o desrespeito generalizado às leis, inclusive 
àquelas que são justas, ou seja, a decisão de obedecer, ou não à lei, caberia ao 
cidadão.203 

 
Assim, o receio da anarquia, o risco de se solapar a constituição justa e o 

limite  da  capacidade  da  sociedade  em  tolerar  as  dissensões  seriam  fatores 

decisivos, conforme Rawls, para que as minorias apelem à cooperação política, 

em vez de tomar uma medida extrema de se voltar contra a estabilidade política. 

O  exercício  da  desobediência  civil  requer,  nessa  situação,  um  entendimento 

político  primário  entre  as  partes  membros  do  sistema  político.  Como  bem 

arremata  Rawls  “[…]  o  exercício  de  direito  de  discordar,  como  o  exercício  de 

direito  em  geral,  é,  às  vezes,  limitado  pelo  fato  de  outros  terem  exatamente  o 

mesmo  direito”204.  Ademais,  cabe  aqui  uma  outra  condição  importante  a  ser 

destacada, a saber, se não haverá prejuízos para terceiros, especialmente para os 

inocentes, um destaque especial aqui para pessoas menores legalmente; e saber 

se é sensato ou prudente exercer o direito à desobediência civil, uma vez que a 

conduta da minoria pode provocar uma retaliação por parte da maioria. 

O fato é que, segundo  Rawls, é a  desobediência  civil  que faz com  que a 

maioria reconheça as reivindicações da minoria como sendo legítimas, pois “pela 

prática da desobediência civil, uma minoria força a maioria a considerar se ela 

deseja que seus atos sejam interpretados dessa maneira, ou se, em vista do senso 

comum   da   justiça,   ela   deseja   reconhecer   as   legítimas   reivindicações   da 

minoria”205. No entanto, se um grupo, ou indivíduo pretende se lançar em uma 

empreitada de conscientização política das massas, é preciso que este apele para 

princípios  que  sejam  partilhados  por  todos,  uma  vez  que,  como  bem  mostra 

Rawls,  “[…]  não  é  fácil  convencer  um  outro  de  que  nossos  próprios  atos  são 

conscientes, nem é fácil nós próprios termos certeza disso. Sem dúvida, é possível 

imaginar  um  sistema  jurídico  no  qual  a  convicção  acerca  da  injustiça  da  lei  é 

aceita  como  uma  defesa  para  a  não-obediência”.  Portanto,  continua  Rawls, 

“precisamos pegar um certo preço para convencer os outros de que nosso atos 

 

 
203   TRAMONTINA,  R;  MOZETIC,  V.  A  concepção  de  desobediência  civil  em  john  rawls.  In: 
Unoesc International Legal Seminar. 2012, p. 128. 
204  RAWLS. Uma teoria da justiça. 2000, p. 416. 
205  RAWLS. Uma teoria da justiça. 2000, p. 406. 
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têm, em nossa opinião cuidadosamente ponderada, uma base moral suficiente 

nas convicções políticas da comunidade”206 

Um outro fator de limitação do direito a desobediência civil é a violência207. 

Rawls  enfatiza  que  a  desobediência  civil  não  pode  ser  violenta,  pois,  se  assim 

fosse, ela seria um movimento criminoso. Os movimentos devem evitar o uso da 

violência, especialmente contra as pessoas, não por abominar o uso da força por 

princípio, mas por ser uma expressão conclusiva do argumento de alguém. Para 

Rawls, 

Envolver-se   em   atos   violentos   que   tendem   a   prejudicar   e   a   ferir   é 
incompatível com a desobediência civil entendida como uma forma de apelo 
público. De fato, qualquer interferência nas liberdades civis dos outros tende 
a retirar do ato de um cidadão a qualidade de desobediência civil. As vezes, 
se o apelo fracassar em seu intento, é possível que em seguida se faça uso da 
resistência  pela  força.  No  entanto,  a  desobediência  civil  é  a  expressão  de 
convicções profundas e conscientes; embora possa avisar e admoestar, ela 
não constitui por si só uma ameaça.208 

 
Portanto, qualquer interferência nas liberdades civis dos outros tende a 

retirar a qualidade de desobediência civil. Por exemplo, a existência de grupos de 

pessoas que, com a desculpa de promover uma patrulha nas ruas do bairro em 

nome da segurança, acabam por impor um toque de recolher para os demais 

cidadãos, sem falar em outros abusos em nome da garantia de proteção 

justificada pela ineficiência, para não dizer inexistência, de políticas públicas de 

segurança efetivas. Estes grupos, ao se utilizarem da força coercitiva, além de 

desobedecerem a lei do Estado como garantidor da segurança dos seus membros, 

ainda conseguem impor uma política ainda mais opressiva para os membros das 

suas próprias comunidades. Este é o modus operandi de grupos de milícias, 

máfias e até patrulhas fundamentalistas que agem em algumas comunidades 

religiosas, sempre dispostos a impor sua lógica constritiva contra aqueles que não 

veem outra opção a não ser ceder os seus direitos fundamentais para se proteger 

da ação daqueles que se consideram acima da Lei. 

 
 
 

206  RAWLS. Uma teoria da justiça. 2000, p. 406. 
207  Como sustenta Navarro em Desobediencia Civil y Sociedad Democrática (1999, p. 79), pelo 
menos na primeira parte do século passado, sobretudo em virtude da obra de Thoreau, o uso da 
expressão  desobediência  civil  não  se  deu  de  modo  a  diferenciá-lo  conceitual  e  claramente  de 
outras formas de resistência, como a rebelião, a resistência armada e a objeção de consciência, 
que pertencem, como Rawls mesmo aponta, segundo sua terminologia e classificação, à teoria da 
obediência parcial. 
208  RAWLS. Uma teoria da justiça. 2000, p. 405-406. 
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Para Rawls, o que distingue um ato de desobediência civil legítimo para 

um ato ilegítimo, ou criminoso, é fato da obediência à lei. A obediência à lei, além 

de ser uma característica de não violência, é, também, uma característica de 

reconhecimento de que, uma vez atendida as reivindicações, estas se pautarão na 

legalidade. O Estado legal é o mais importante dentro de uma democracia. Nas 

palavras de Rawls, 

 
A desobediência civil é não violenta por outros motivos. Ela expressa uma 
desobediência à lei dentro dos limites da fidelidade à lei, embora se situe na 
margem  externa  da  legalidade.  A  lei  é  violada,  mas  a  fidelidade  à  lei  é 
expressa  pela  natureza  pública  e  não  violenta  do  ato,  pela  disposição  de 
aceitar as consequências jurídicas da própria conduta. Essa fidelidade à lei 
ajuda a provar para a maioria que o ato é de fato politicamente consciente e 
sincero, e que intencionalmente se dirige ao senso de justiça do público.209 

 
E  que,  portanto,  o  que  se  busca  é  um  aperfeiçoamento  das  instituições 

democráticas  através  da  expansão  do  campo  de  ação  das  instituições  públicas 

através da luta por mais direitos e liberdades iguais para todos. Podemos fazer 

uma definição de desobediência civil e sua diferença da luta armada pelo fato da 

desobediência civil ser  “[…] definida de tal modo que se situe entre o protesto 

jurídico e a provocação intencional de processos exemplares, por um lado, e a 

recusa de consciência e as várias formas de resistência, por outro lado”210. Nessa 

gama  de  possibilidades  apresentadas  aqui,  esperamos  ter  deixado  claro  que  a 

desobediência  civil  representa  uma  forma  de  dissensão  situada  nos  limites  da 

fidelidade à lei, e não apenas isso, ela representa uma ação pautada dentro de 

princípios  de  justiça  reconhecidos  publicamente  por  todos  os  membros  da 

sociedade.   Portanto,   “a   desobediência   civil,   assim   entendida,   se   distingue 

claramente da ação armada e da prática da obstrução; situa-se muito longe da 

resistência organizada que faz uso da força.”211 

 
Considerações finais 

 
 

Na teoria da justiça de Rawls, o caso da desobediência civil é emblemático 

e, seguramente, tem sido alvo de inúmeras páginas de estudo. Certo é que Rawls 

 

 
209  RAWLS. Uma teoria da justiça. 2000, p. 406. 
210  RAWLS. Uma teoria da justiça. 2000, p. 406. 
211  RAWLS. Uma teoria da justiça. 2000, p. 407. 



306 |Democracia e Desobediência civil 
 

debruça-se sobre a questão da desobediência civil pela primeira vez a partir de 

seu  artigo  The  Justification  of  Civil  Desobedience,  de  1969,  no  lastro  das 

discussões  dos  anos  60  sobre  direitos  civis.  Nessa  ocasião,  tomou  partido  em 

favor da defesa dos direitos civis, honrando, piamente, sua vertente liberal. Por 

isso que, para Rawls, a teoria da desobediência civil tem como objetivo oferecer 

um “[…] esclarecimento de nosso entendimento, tornando mais coerentes nossos 

juízos  ponderados”212.  Ou  seja,   ela   deve   “diminuir  a   disparidade  entre   as 

convicções  de  consciência  daqueles  que  aceitam  os  princípios  básicos  de  uma 

sociedade  democrática”213.  Dessa  forma,  devemos  ter  em  mente  que  antes  de 

sermos levados a agir conforme as nossas convicções pessoais, devemos levar em 

conta, primeiramente, o caráter público de nossas ações e suas implicações para 

a vida de terceiros. Pois, se todos fossem levados a agir como bem lhes aprouver, 

então viveríamos em um estado anárquico do qual, mais cedo ou mais tarde, não 

existiria um plano de fundo político que servisse para conduzir os acordos entre 

os  indivíduos.  Para  Peres-Bermejo,  o  que  se  segue  disso  é  que  o  conflito  de 

deveres, ao qual Rawls refere-se, conjuga-se no seguinte quadro: 

 
Os indivíduos têm, quanto aos deveres, um conflito nas determinações do 
próprio    dever    natural    de    justiça,    como    retro    evidenciado.    Assim, 
concomitantemente,  têm  o  dever  de  cumprir  a  sua  parte  no  esquema  de 
cooperação social dentro de instituições justas, o que os vincula a obedecer 
ao   direito   e   às   leis   da   maioria,   frente   ao   dever   de   colaborar   no 
estabelecimento de disposições justas quando estas inexistam.214 

 
É nesse momento que entra as limitações impostas pela razoabilidade nas 

ações pautadas na liberdade de consciência. Pois, como demonstramos nesse 

texto, Rawls considera que os indivíduos são movidos pela racionalidade dos seus 

atos, mas também pela sua razoabilidade. Pela racionalidade, esse indivíduo 

busca sua própria concepção de bem, sendo guiado, portanto, pela sua liberdade 

de consciência. Enquanto que, pela razoabilidade, esse indivíduo deve ponderar 

a capacidade de aplicar essa sua concepção de bem perante os demais membros 

da sociedade, uma vez que estes podem considerar que a ação em questão seja 

descabida, pois pode prejudicar terceiros ou, mesmo, por impedir que os demais 

sejam respeitados como pessoas livres e iguais. Por isso é que a desobediência 

 
 

212  RAWLS. Uma teoria da justiça. 2000, p. 403. 
213  RAWLS. Uma teoria da justiça. 2000, p. 404. 
214  PERES-BERMEJO. Contrato Social y Obediencia al Derecho em Rawls. 1997, p. 273. 
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civil é um ato público. Não apenas se dirige a princípio, mas é feito em público. É 

praticado abertamente com comunicação franca; não é encoberto nem secreto. 

“Pode-se compará-lo ao ato de falar em público, se sendo uma forma de apelo 

público, uma expressão de convicção política profunda e consciente, ele acontece 

no fórum público”215. Portanto, quando um indivíduo se utiliza da sua liberdade 

de   crença   para   mascarar   as   reais   intenções   nefastas   de   sua   ação,   este, 

provavelmente, o fará em seu foro privado. No entanto, quando estas intenções 

tornam-se públicas, estas estão sujeitas ao juízo ponderado da sociedade, e não 

apenas  da  comunidade  religiosa  da  qual  ele  faz  parte,  pois  a  sua  comunidade 

religiosa é apenas mais uma das várias vertentes de grupos presentes no seio da 

sociedade. E, para que esta sociedade funcione como um sistema de cooperação, 

é  preciso  que  exista  uma  razão  pública  superior  às  consciências  individuais, 

mesmo  que  a  ação  em  questão  seja  pautada  na  particularidade  da  fé  desse 

indivíduo. 

Gostaríamos, também,  de  observar  o fato de  Rawls entender  que,  ao se 

tornar um combatente armado contra o governo, o indivíduo insurgente acaba 

por  legitimar  e  fazer  o  jogo  das  forças  que  ele  não  considera  confiável,  se 

igualando a eles e fortalecendo ainda mais o aparato de oposição contra as suas 

reivindicações, que acabam perdendo a força, muito embora sejam legítimas. Nas 

palavras  de  Rawls,  o  combatente  que  “não  o  aceita  como  sendo  quase  ou 

razoavelmente justo; […] acredita ou que o sistema se afasta consideravelmente 

dos   princípios   professados   ou   que   persegue   uma   concepção   da   justiça 

completamente  errada”216.  Por  conta  disso,  “embora  sua  ação  seja  consciente 

segundo seus próprios termos, ela não apela para o senso de justiça da maioria 

(ou dos detentores do poder político efetivo), pois julga que o senso de justiça 

deles está errado, ou que não tem nenhum efeito”217. A consequência disso, é que 

 
Ele procura ações armadas bem estruturadas de subversão e resistência, e 
coisas semelhantes, a fim de atacar a visão predominante da justiça ou forçar 
um  movimento  na  direção  desejada.  Assim,  o  combatente  pode  tentar 
esquivar-se das penas, já que não está disposto a aceitar as consequências 
jurídicas de sua violação da lei; isso seria não apenas fazer o jogo das forças 
que ele não considera confiáveis, mas também expressar um reconhecimento 
da legitimidade da constituição à qual se opõe.218 

 
215  RAWLS. Uma teoria da justiça. 2000, p. 405. 
216  RAWLS. Uma teoria da justiça. 2000, p. 407. 
217  RAWLS. Uma teoria da justiça. 2000, p. 407. 
218  RAWLS. Uma teoria da justiça. 2000, p. 407. 
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Rawls sabe que a ação armada não está dentro dos limites da fidelidade à 

lei, mas ela pode ser justificável se esta representar uma oposição mais profunda 

à ordem jurídica, quando, por exemplo, “a estrutura básica é supostamente tão 

injusta ou então se afasta tanto de ideais professados por ele, que se deve tentar 

preparar o caminho para uma mudança radical ou até revolucionária”219. Mas, 

primeiramente,  isso  deve  ser  feito  através  da  conscientização  pública  sobre  as 

reformas básicas que se devem fazer. Rawls compreende, também, que “em certas 

circunstâncias,  a  ação  armada  e  outras  espécies  de  resistência  certamente  se 

justificam”220,  mas  ele  não  vai  considerar  esses  fatos  em  seu  texto,  pois  o  seu 

objetivo  limita-se  à  definição  de  um  conceito  de  desobediência  civil  e  ao 

entendimento de seu papel dentro de um regime constitucional quase justo, o que 

não é o caso de um regime que obrigue seus cidadãos a se lançarem na morte. 

Por fim, esperamos ter deixado claro que, em uma sociedade democrática, 

os que são ou se sentirem prejudicados por uma grave injustiça não são obrigados 

a obedecer  a leis  injustas. No  entanto, eles devem apelar  para  uma  concepção 

pública, e  não se pautarem  em suas  concepções de bem  privadas.  Eles podem 

manifestar   politicamente   seu   descontentamento,   sem   comprometerem   a 

cooperação existente. O recurso à desobediência civil é garantido como forma de 

estabilizar  e  fortalecer  as  relações  sociais  cooperativas,  as  instituições  e  a 

Constituição, ou seja, a desobediência civil, muito embora seja um mecanismo 

ilegal  de  estabilização  do  sistema  constitucional,  mantêm  e  fortalece  “[…]  as 

instituições justas pelo apelo aos princípios políticos mais fundamentais de um 

regime democrático, de tal forma que tal protesto ilegal não fira os objetivos de 

uma constituição democrática”.221 
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18. INSTITUCIONALIDADE E RESISTÊNCIA: REFLEXÕES A 

PARTIR DO PENSAMENTO DE HANNAH ARENDT 
 
 

 

Ricardo Silveira Castro222 

Resumo 
A noção de resistência apresentada por Hannah Arendt precisa ser compreendida 
a partir do conjunto de premissas teóricas que sustentam o pensamento político 
da autora. Emerge como fundamental, nesse sentido, a elucidação do papel que a 
ação – enquanto uma das três atividades humanas fundamentais – apresenta na 
materialização da potência da esfera política. É por esse motivo que partiremos, 
inicialmente, para a análise dessas categorias (atividades humanas 
fundamentais) e da confusão gerada na modernidade entre seus respectivos 
campos – com o fim de retomar o problema da confusão entre as esferas da 
política e da necessidade. A proposta é identificar no modelo teórico arendtiano 
uma perspectiva que, afastando a política da circunscrição da necessidade, 
perceba o exercício da resistência como ação, como potência de construção do 
novo, como expressão do campo da política, portanto. 
Palavras-chave: Resistência; Ação; Potência; Constituição; Instituições; 

 
 

Ação e esfera pública: a potência do agir resistente 
 
 

A modernidade foi marcada por um processo de impacto significativo nas 

estruturas  do  âmbito  da  política,  sobretudo  com  o  surgimento  do  Estado  e  o 

desmantelamento   das   fronteiras   entre   as   esferas   “pública”   e   “privada”.   A 

confusão entre o “público” e o “privado” pode ser  apontada como  o vértice de 

sustentação da lógica que conduz a organização constitucional moderna em geral, 

e  latino  americana,  em  particular.  O  âmbito  da  vida  e  de  suas  necessidades  – 

expressão por excelência da esfera privada, seja na Antiguidade, seja na Idade Média – 

recebeu nova dignidade e, na forma da sociedade, apareceu em público (ARENDT, 2011, 

p.73). Uma das leituras possíveis na explicação desse processo é a confusão entre 

as  três  atividades  humanas  fundamentais  reconhecidas  por  Hannah  Arendt  – 

quais sejam, o labor, o trabalho e a ação – que resulta no esvaziamento do espaço 

de aparência, isto é, da esfera pública. 
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A  primeira  atividade  humana  fundamental  é  o  labor,  cuja   condição 

humana é a própria vida. A atividade do labor orienta-se no sentido de satisfazer 

as  necessidades  do  processo  físico  biológico  que  condiciona  a  todos  os  seres 

humanos, sendo que o processo do labor move-se sempre no mesmo círculo prescrito 

pelo processo biológico do organismo vivo, e o fim das ‘fadigas e penas’ só advém com a 

morte desse organismo (ARENDT, 2004, p.109).  A autora explica que é típico de todo 

labor nada deixar atrás de si, pois o resultado de seu esforço é consumido quase 

tão  depressa  quanto  o  esforço  é  despendido.  E,  no  entanto,  esse  esforço,  a 

despeito de sua futilidade, decorre de enorme premência de sua necessidade. O 

que impulsiona tal esforço é o fato de que a própria vida depende do seu êxito. 

A marca de distinção do labor das demais atividades humanas (tal como o 

trabalho,  por  exemplo)  está  na  limitação  do  seu  resultado:  sua  preocupação 

fundamental  são  os  meios  da  própria  reprodução;  e,  como  a  sua  força  não  se 

extingue quando a própria reprodução já está assegurada, pode ser utilizada para 

a reprodução de mais de um processo vital, mas nunca “produz” outra coisa senão 

“vida” (ARENDT, 2004, p.99). O processo de divisão e especialização do trabalho, 

acentuado na modernidade, tem reflexo direto na confusão entre labor e trabalho: 

como  cada  etapa  de  confecção  do  objeto  final  é  realizado  por  um  sujeito 

especializado  diferente  (que  não  tem  noção  do  todo),  o  resultado  é  que  o  que  é 

comprado e vendido no mercado de trabalho não é a qualificação individual, mas a força 

de trabalho (labor). (Ibidem, p.15). 

O  trabalho  é  a  segunda  atividade  humana  fundamental,  cuja  condição 

humana  é  a  mundanidade.  É  por  do  trabalho  que  o  homem  fabrica  o  mundo 

artificial,  marcado  pela  relativa  durabilidade,  onde  predomina  a  reificação.  O 

processo de fabricação está diretamente determinado pelas categorias de meios e 

fins e, particularmente, no processo de fabricação (...), o fim é indubitável: ocorre 

quando algo inteiramente novo, com suficiente durabilidade para permanecer no 

mundo   como   unidade   independente,   é   acrescentado   ao   artifício   humano 

(ARENDT, 2004, p.156). Importa sublinhar que a conveniência do objeto resultado 

do trabalho é definida pela finalidade objetiva que o homem (homo faber) inventa 

a  seu  bel-prazer,  e  não  por  necessidades  ou  carências  subjetivas.  Se  o  foco  do 

labor  é  a  satisfação  do  processo  vital  cíclico  que  condiciona  o  ser  humano,  o 

trabalho  tem  como  alvo  a  construção  de  uma  instância  objetiva  e  durável, 
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concretizada   com   meio   do   esforço   em   manipular   as   coisas   extraídas   da 

natureza223  e transformá-las em objetos de uso. 

A produtividade do homo faber é elevada a principal capacidade humana 

na era moderna e como consequência, ocorre a difusão da perspectiva segundo a 

qual a privatividade é um direito supremo de cada membro da sociedade. E isso 

por uma razão relativamente simples: é sempre no isolamento que o trabalho 

encontra condições para acontecer. Esclarece a autora: 

 
O fato é que o homo faber, construtor do mundo e fabricante das coisas, só 
consegue relacionar-se devidamente com as pessoas trocando produtos com 
elas, uma vez que é sempre no isolamento que ele os produz. A privatividade 
exigida  nos  primórdios  da  era  moderna  como  direito  supremo  de  cada 
membro   da  sociedade  era   nada   mais   nada   menos   que   a   garantia  de 
isolamento,  pois  sem  isolamento  nenhum  trabalho  pode  ser  produzido 
(ARENDT, 2004, p.174). 

 

Finalmente, a terceira atividade humana fundamental apresentada por 

Hannah Arendt é a ação, que corresponde à condição humana da pluralidade. Em 

que pese a vida e a mundanidade apresentem (em diferentes graus) alguma 

relação com a política, é a pluralidade que emerge como a condição – não apenas 

a conditio sine qua non, mas a conditio per quam – de toda vida política. A 

relevância para o presente estudo da noção de ação constante no pensamento da 

autora está precisamente no fato de que é por meio da ação que os homens 

fundam e preservam os corpos políticos. 

O  paradoxo  que  marca  a  pluralidade  humana  cria  as  condições  para  o 

aparecimento  do  discurso  e  da  ação:  por  um  lado,  se  não  fossem  iguais,  os 

homens seriam incapazes de compreender-se entre si e aos seus ancestrais, ou de 

fazer  planos  para  o  futuro;  e  por  outro,  se  não  fossem  diferentes,  se  cada  ser 

humano não diferisse  de todos os que existiram, existem ou virão a existir, os 

homens  não  precisariam  do  discurso  ou  da  ação  para  se  fazerem  entender 

(ARENDT, 2004, p.188). 

 
 
 
 
 
 

223  Este elemento de violação  e de violência está presente em todo processo de fabricação, e o 
homo  faber,  criador  do  artifício  humano,  sempre  foi  um  destruidor  da  natureza.  “O  animal 
laborans que, com o próprio corpo e a ajuda de animais domésticos, nutre o processo da vida, 
pode ser o amo e senhor de todas as criaturas vivas, mas é ainda servo da natureza e da terra; só 
o homo faber se porta como amo e senhor de toda a terra”. (ARENDT, 2004, p.152). 



314 |Democracia e Desobediência civil 
 

É por meio da iniciativa do discurso e da ação que os homens se distinguem 

e manifestam-se uns aos outros, uma prática da qual nenhum ser humano pode 

abster-se sem deixar de ser humano. Não se deixe de registrar que, 

 
Isso  não  ocorre  com  nenhuma  outra  atividade  da  vita  activa.  Os  homens 
podem perfeitamente viver sem trabalhar, obrigando a outros a trabalhar por 
eles; e podem muito bem decidir simplesmente usar e fruir do mundo das 
coisas  sem  lhe  acrescentar  um  só  objeto  útil;  a vida  de  um  explorador ou 
senhor de escravos ou a vida de um parasita pode ser injusta, mas nem por 
isto deixa de ser humana. Por outro lado, a vida sem discurso e sem ação – 
único modo de vida em que há sincera renúncia de toda vaidade e aparência 
na acepção bíblica da palavra – está literalmente morta para o mundo; deixa 
de  ser  uma  vida  humana,  uma  vez  que  já  não  é  vivida  entre  os  homens 
(ARENDT, 2004, p.189). 

 
Nesse sentido, as palavras e os atos inserem o sujeito no mundo humano, 

são como um “segundo nascimento”, no qual o indivíduo confirma e assume o 

fato original e singular de seu aparecimento físico. O giro promovido por Arendt 

tem como premissa basilar a substituição da pedra de toque que deve mover a 

compreensão do homem quanto a sua existência e à experiência da política: em 

vez da morte, é o nascimento que se coloca no centro da teoria política aqui 

articulada. 

É pela capacidade do homem de agir que se pode esperar dele o 

inesperado, o novo e, até mesmo, o improvável. O discurso apresenta o potencial 

de revelar quem é o sujeito que está por trás da fala e da ação, por isso assume 

papel de relevo na estruturação da esfera pública, onde a política é a expressão da 

liberdade, exercida por meio do diálogo. Hannah Arendt é categórica ao afirmar 

que 

desacompanhada do discurso, a ação perderia não só o seu caráter revelador 
como,  e  pelo  mesmo  motivo,  o  seu  sujeito,  por  assim  dizer:  em  lugar  de 
homens  que  agem  teríamos  robôs  mecânicos  a  realizar  coisas  que  seriam 
humanamente incompreensíveis. Sem o discurso, a ação deixaria de ser ação, 
pois não haveria ator; e o ator, o agente do ato, só é possível se for, ao mesmo 
tempo, o autor das palavras. A ação que ele inicia é humanamente revelada 
através de palavras; e, embora o ato possa ser percebido em sua manifestação 
física bruta, sem o acompanhamento verbal, só se torna relevante através da 
palavra falada na qual o autor se identifica, anuncia o que fez, faz e pretende 
fazer (ARENDT, 2004, p.191). 

 
Tanto a ação quanto o discurso estão voltados para a intermediação de 

interesses que surgem, relacionam e interligam os indivíduos que convivem – de 

tal maneira que a maior parte das palavras e atos, além de revelar o agente que 

fala e age, refere-se a alguma realidade mundana e objetiva. Em contextos em que 
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as pessoas estão umas com as outras (e não “pró” ou “contra” as outras) a 

mediação desses interesses constitui a teia das relações humanas. 

As palavras e os atos têm lugar em uma teia já existente e refletem direta e 

imediatamente  consequências  nela:  é  em  virtude  desta  teia  preexistente  de 

relações humanas, com suas inúmeras vontades e intenções conflitantes, que a 

ação  quase  sempre  deixa  de  atingir  seu  objetivo;  mas  é  também  graças  a  esse 

meio, onde somente a ação é real, que ela ‘produz’ histórias (ARENDT, 2004, p.196- 

197). A possibilidade apresentada por toda vida individual – entre nascimento e 

morte – de ser apresentada como história com princípio e fim é tida pela autora 

como a condição pré-política e pré-histórica da História, “a grande história sem 

começo  nem  fim”.  Assume  relevância  nessa  análise  o  fato  de  que  a  causa  do 

resultado   final   de   um   determinado   ato   não   pode   ser   isolada   de   maneira 

irrefutável, pois a humanidade  – sujeito da  História  – é uma abstração, isto  é 

nunca se apresenta como sujeito ativo. 

A perplexidade tem origem no fato de que, embora deva a sua existência 

aos homens, a História não é feita propriamente por eles. De fato, nada denota mais 

claramente a natureza política da História – o fato de que é uma história de atos e feitos, 

e não de tendências e forças ou ideias – que a introdução de um ator nos bastidores que 

vemos em todas as filosofias da História, e que constitui razão  suficiente para que as 

qualifiquemos de filosofias políticas disfarçadas (ARENDT, 2004, p.198). 

Se o labor pode e o trabalho necessariamente deve ser realizado no 

isolamento, a ação pressupõe a convivência entre os homens para acontecer. 

Atenta à etimologia do verbo “agir”, Arendt percebe que tanto no latim quanto no 

grego, há uma distinção entre “começar” (“agere” e “archein”) e “realizar” 

(“gerere” e “prattein”). Em outras palavras, é como se toda ação estivesse dividida 

em duas partes: o começo, feito por uma só pessoa, e a realização, à qual muitos 

aderem para ‘conduzir’, ‘acabar’, levar a cabo o empreendimento. 

A autora constata na história do emprego dos verbos supramencionados 

que aqueles referentes a segunda parte da ação – isto é – a realização, passaram 

a ser utilizados para designar a ação em geral, enquanto os relacionados a 

primeira parte da ação (o “começar”, “principiar”) assumiram significado especial 

na linguagem política: archein passou a significar, principalmente, “governar” e 

“liderar”, quando empregada de maneira específica, e agere passou a significar 

“liderar”, ao invés de “pôr em movimento”. 
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A mudança no emprego desses verbos revela a modificação da maneira de 

pensar a estrutura da relação estabelecida pela ação, de tal maneira que a 

interdependência entre o iniciador e os demais integrantes da esfera onde a ação 

acontece é mitigada pela noção que emerge na modernidade e se consolida na 

teoria política que sustenta o Estado: o “iniciar” vincula-se ao “ordenar”, e o 

“realizar” associa-se ao “executar”, e passam a ser percebidos como funções 

completamente diferentes que devem estar a cargo de sujeitos distintos: do 

governante e dos súditos, respectivamente. Assim é que 

 
O  governante  está  só,  isolado  contra  os  outros  pela  sua  força,  tal  como  o 
iniciador estava, a princípio, isolado por sua própria iniciativa, até encontrar 
adesão dos outros. Contudo, a força do iniciador e líder reside apenas em sua 
iniciativa  e  nos  riscos  que  assume,  não  na  realização  em  si.  No  caso  do 
governante  bem  sucedido,  ele  pode  reivindicar  para  si  aquilo  que,  na 
verdade, é a realização de muitos – coisa que jamais teria sido permitida por 
Agamémnon, que era rei mas não governante. Através dessa reivindicação, o 
governante monopoliza, por assim dizer, a força daqueles sem cujo auxílio 
ele  jamais  teria  realizado  coisa  alguma.  E  assim  surge  a  ilusão  de  força 
extraordinária  e,  com  ela,  a  falácia  do  homem  que  é  forte  por  estar  só 
(ARENDT, 2004, p.202-203) 

 
Diante da condição humana da pluralidade, Arendt esclarece que duas 

características principais marcam a ação: a impossibilidade de construir limites 

absolutos ao seu impacto na teia dos negócios humanos e a imprevisibilidade 

inerente ao agir. A tentativa de controle da tendência intrínseca à ação de 

extravasar as fronteiras do que é aceitável no agora se concretiza por meio do 

processo de institucionalização de limites levado a cabo pelo corpo político. É 

oportuno registrar que, se essas instituições (tal como a propriedade provada, por 

exemplo) concedem certa margem de segurança que faz frente à tendência de 

extravasamento da ação, o mesmo não se pode dizer em relação ao problema da 

imprevisibilidade do agir. Em outras palavras, as instituições humanas não são 

capazes de neutralizar o fato de que é impossível prever todas as consequências 

de determinado ato. 

Nota-se que a imprevisibilidade decorre diretamente da história que, como 

resultado da ação, se inicia e se estabelece assim que passa o instante fugaz do 

ato. O problema é que, seja qual for a natureza e o conteúdo da história 

subsequente, seu pleno significado somente se revela quando ela termina. Em 

outros termos, diferente da dinâmica própria do trabalho, em que o objeto final é 

tangível ao final do processo de fabricação (e tem efetivo potencial de assumir a 
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forma antecipada mentalmente pelo artífice), a dinâmica que rege a concretização 

do resultado final da ação só revela este quando os processos históricos chegam 

ao fim – o que implica que, muito frequentemente, o resultado final da ação só se 

apresenta quando os agentes envolvidos já estão mortos. 

A imprevisibilidade do resultado e a potência reveladora próprias da ação 

e do discurso assumem importância porque expõem uma premissa 

extremamente relevante no quadro teórico em análise: o agente se revela sem que 

se conheça a si mesmo ou saiba de antemão quem revela. De modo bastante 

particular, a ação constitui o sujeito aos olhos dos demais integrantes da 

comunidade e, sublinhe-se, constitui a noção que o agente assume de si mesmo. 

A pretensão em vislumbrar na ação a dinâmica do trabalho – o que se torna mais 

claro quando a busca pelo produto final do agir passa a ser o foco da análise – 

resulta na destruição da autenticidade que lhe é própria. 

A   saída   encontrada   pelos   gregos   para   solucionar   a   fragilidade   do 

significado da ação foi precisamente a fundação da polis, destinada a multiplicar 

as oportunidades em que os homens tinham chance de conquistar “fama imortal”, 

ou  seja,  multiplicar  para  cada  homem  as  possibilidades  de  distinguir-se,  de 

revelar  em  atos  e  palavras  sua  identidade  singular  e  distinta.  Arendt  enfatiza 

ainda uma segunda função desempenhada pela  polis grega, relacionada com a 

estruturação de uma espécie de memória organizada: garantia ao ator mortal que 

sua existência passageira e sua grandeza efêmera tivessem  sempre  a realidade 

que advém de ser visto, ouvido e, de modo geral, aparecer para a plateia de seus 

semelhante  que,  fora  da  polis,  só  podiam  assistir  a  um  desempenho  de  curta 

duração (ARENDT, 2004, p.210). 

Evidencia-se que a ação, nesses contornos, é constitutiva da esfera pública. 

O ato de agir e falar em conjunto cria entre os homens um espaço de aparência, 

no qual o “eu” aparece aos “outros” e os “outros” a “mim”; onde os homens 

assumem uma aparência explícita, ao invés de se contentar em existir meramente 

como coisas vivas ou inanimadas. 

Tal espaço da aparência entre os homens precede todas as formas de 

constituição da esfera pública e se materializa como potência. O elemento que 

organiza a comunidade e que impede a sua destruição está intimamente 

relacionado com a afirmação do espaço da aparência, pois sem ela, deixa de ser 

capaz de entrelaçar as ações humanas: trata-se do poder. As experiências políticas 



318 |Democracia e Desobediência civil 
 

vivenciadas  na  modernidade  naturalizam  as  categorias  “do  forçar  e  do  ser- 

forçado, do dominar e do ser dominado” (ARENDT, 2002, p.133) no âmbito do agir 

político, de tal maneira que “poder” e “violência” assumem as duas faces de um 

mesmo  objeto.  Talvez  a  expressão  mais  evidente  desse  relacionamento  seja  a 

afirmação  weberiana  de  que  o  poder  do  Estado  tem  como  pressuposto  o 

monopólio da violência legítima (WEBER, 2011, p.67). 

Rompendo  com  esse  paradigma  teórico,  Arendt  defende  que  “poder”  e 

“violência” são fenômenos que se opõem frontalmente – pois onde um domina 

absolutamente,  o  outro  falta  (ARENDT,  1973,  p.158).  Nesse  sentido,  embora  se 

reconheça  a  possibilidade  de  a  violência  degenerar  o  poder,  afirma-se  a  sua 

impotência    para    substituí-lo.    Fica    evidente,    nesse    contexto,    que    “é    a 

desintegração do poder que enseja a violência, pois quando os comandos não são 

mais generalizadamente acatados, por falta do consenso e da opinião favorável, 

implícita ou explícita, de muitos, os meios violentos não têm utilidade” (LAFER, 

1995, p.50). 

O distanciamento entre violência (estado apolítico, onde não há ação nem 

discurso) e poder (estado político, expressão da liberdade cuja essência é o agir 

em  conjunto)  está  na  base  da  teoria  da  desobediência  (isto  é,  da  resistência) 

esboçada pela autora. Arendt argumenta que, embora a desobediência civil seja 

um  fenômeno  mundial,  sua  origem  e  substância  é  primordialmente  norte- 

americana.  Além  disso,  teria  sido  com  a  emergência  do  novo  conceito  de  lei 

resultante  da  Revolução  Americana  que  se  tornou  viável  a  constatação  de  um 

“nicho constitucional para a desobediência civil” (ARENDT, 1973, p.75). 

 
Democracia e autogoverno: repensando a institucionalidade liberal 

 
 

O espírito da lei norte-americana emergente entre o Pacto de Mayflower e 

a conquista da independência, na percepção de Hannah Arendt, foi o 

consentimento – no sentido de apoio ativo e participação contínua em todos os 

assuntos de interesse público. Nesse ponto, o problema enfrentado pela autora 

evidencia a sua originalidade em relação ao pensamento liberal clássico, que 

também tangenciou a questão do consentimento: “todos nós vivemos e 

sobrevivemos por uma espécie de consentimento tácito que, no entanto, seria 
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difícil chamar de voluntário. Como podemos exercer nossa vontade sobre o que 

já está determinado?” (ARENDT, 1973, p.79). 

A preocupação de Arendt é com o fato de que todo indivíduo que nasce em 

uma determinada comunidade é forçado a se ajustas às regras vigentes nesse 

contexto particular como condição para que os demais integrantes lhe 

reconheçam (e aceitem-no) como parte dessa comunidade. A saída para esse 

impasse teórico é apontado pela autora a partir da observação da experiência de 

autogoverno vivido na constituição das treze colônias norte-americanas: o 

consentimento pode ser chamado de voluntário quando acontece de a criança 

nascer numa comunidade na qual a dissidência também é uma possibilidade legal 

e de facto quando ela se tornar adulta, pois quem sabe que pode divergir sabe 

também que de certo modo está consentindo quando não diverge. 

A sustentação do consentimento – subtendido aqui o direito de divergir – 

ocorre por meio da promessa, que é o modo exclusivamente humano de ordenar 

o  futuro,  tornando-o  previsível  e  seguro  até  onde  seja  humanamente  possível 

(ARENDT, 1973, p.82). Da impossibilidade de afirmar a previsibilidade absoluta na 

esfera das relações humanas decorre a admissão de duas limitações essenciais às 

promessas: estamos obrigados a cumprir nossas promessas enquanto não surgir 

alguma  circunstância  inesperada,  e  enquanto  a  reciprocidade  inerente  a  toda 

promessa não for rompida (Ibidem, p.82-83). 

Nos casos de ruptura dessas promessas, seja por meio de alguma 

circunstância inesperada, seja pela violação da reciprocidade inerente a elas, 

emerge o potencial da ação – a resistência – para reconfigurar o pacto inicial, 

segundo as novas condições. A resistência não se confunde com passividade, pois, 

conforme sublinhado acima, a constituição e a manutenção das promessas se dá 

num processo contínuo em que os “recém-chegados” possuem o direito de 

dissentir na esfera pública, bem como de se associarem ao redor de interesses 

comuns com o fim de confrontar a maioria e gerar condições para mudanças 

institucionais. 

É preciso enfatizar que, a resistência está no plano da política – da esfera 

pública onde cada homem ganha aparência aos demais – e por esta razão, não se 

coaduna com práticas violentas de negação da “condição de sujeito” do outro, que 

tem o direito de divergir. Ao analisar a estrutura do ato de resistência – marcado 

pela coletividade e publicidade do agir – Arendt resgata Tocqueville para afirmar 
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que quando uma associação já não é mais capaz ou não mais deseja unir ‘em um 

só canal os esforços de mentes divergentes’, perdeu seu talento para a ação 

(Ibidem, p.86). São as instabilidades – “emergências” – que forçam a 

reformulação das estruturas institucionais, sobretudo quando as instituições 

estabelecidas de um país deixam de funcionar adequadamente e sua autoridade 

perde o poder (Ibidem, p.90). Assumindo a perspectiva de Hannah Arendt, 

verifica-se que, no contexto norte-americano, foram essas emergências que 

transformaram a associação voluntária em desobediência civil e a dissidência em 

resistência. 

A   adesão   à   concepção   arendtiana   de   poder   não   é   obstáculo   ao 

reconhecimento de que, especialmente na América Latina, a violência exerceu – 

e  continua  exercendo  –  influência  não  negligenciável  sobre  os  atores  que  se 

propuseram a agir, na construção do espaço público. A principal crítica dirigida à 

concepção     teórica     que     estamos     assumindo     como     pressuposto     está 

consubstanciada na afirmação de que a negação idealista da presença da violência 

na política não resolve nenhum de nossos problemas e acaba por nos remeter a 

um  faz  de  conta  que  impede  uma  crítica  consequente  da  política  real  das 

sociedades  humanas  (MIGUEL,  2015,  P.32)  .  Ao  que  nos  parece,  a  premissa 

arendtiana  de  dissonância  entre  violência  e  poder  recebe  uma  interpretação 

forçada por parte da crítica, senão vejamos. 

A base da crítica está no enfoque restrito à “violência aberta” presente no 

modelo  de  análise  arendtiano,  de  tal  forma  que  a  desatenção  à  “violência 

estrutural”  –  isto  é,  aquela  incorporada  nas  próprias  instituições  e  por  elas 

deflagrada  –  faz  com  que  a  reação  contra  a  opressão  transite  simbolicamente 

como violenta, mas a própria opressão, não (Ibidem, p.33). Em outras palavras, 

a crítica assume que a anatemização da violência é uma manobra ideológica que 

separa a violência subjetiva da violência estrutural (ZIZEK, 2009): na medida em 

que a violência (subjetiva) é percebida como perturbação da normalidade, oculta- 

se a violência (estrutural) cotidiana de que é tecida essa própria normalidade. A 

suplantação  desse  quadro  demandaria,  desde  esse  ponto  de  vista,  o  elogio  da 

violência na política224. 

 
 

 
224 Além de Slavoj Zizek, outros autores adotam essa perspectiva, tais como Georges Sorel, Frantz 
Fanon e Ulrike Meinhof 
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A contribuição dessa argumentação teórica de pretensões críticas está na 

enunciação do fato de que as instituições não podem ser simplesmente aceitas 

como meios de superação da expressão violenta do conflito porque elas não são 

externas a esse conflito (MIGUEL, 2015, p.40). A realidade é que as instituições 

nascem  de  contextos  conflitivos  e  exercem  significativa  influência  sobre  ele, 

inclusive reforçando as assimetrias que  definem a violência estrutural. O risco 

inerente a esse raciocínio, no entanto, está em negar o potencial emancipatório 

da promessa contida na institucionalidade constitucional, isto é, em conceber o 

direito – e a Constituição  – como expressão  única e inequívoca dos interesses 

dominantes, incapaz de ensejar a promoção de mudanças. 

Na  maior  parte  do  século  XX,  esquerda  política  latino  americana  –  em 

especial  aquela  de  orientação  marxista-leninista  –  aderiu  a  essas  premissas  e 

rompeu  com  o  direito:  a  esquerda  política  e  o  direito  se  viram  apartados  e 

terminaram       operando       em       âmbitos       fundamentalmente       diferentes 

(GARGARELLA,  2014,  P.240).  Em  que  pese  o  esforço  argumentativo  dessa 

corrente, é inegável que suas constatações partem de uma premissa frágil, qual 

seja, a de que a violência é o resultado da livre manifestação do conflito. Nesse 

particular, estamos com Hannah Arendt ao identificarmos que a violência brota 

da ira e é só quando existem razões para se acreditar que determinadas situações 

e condições poderiam ser mudadas, e não o são, é que surge a ira (LAFER, 1988, 

P.210). 

Portanto,  diferente  do  que  tentam  demonstrar  as  investidas  contra  o 

paradigma  conceitual  arendtiano,  Hannah  Arendt  não  nega  que  em  certas 

ocasiões a violência pode ser a única maneira de reequilibrar a balança da justiça 

(Ibidem, P.210). O que não se concebe dentro do modelo teórico arendtiano é a 

transformação da violência de reação em estratégia, até porque como os grupos 

marginalizados tendem a controlar menos recursos para o exercício da violência, 

o reclamo moral por redução da violência trabalha, na maior parte das vezes, a 

seu favor. 

Em conexão com esse paradigma conceitual, a presente projeção de uma 

noção de resistência que tenha a capacidade de instrumentalizar o combate de 

contextos de alienação legal não dispensa, a priori, a violência como instrumento 

pontual de enfrentamento da opressão (como reação à situação de alienação legal, 

portanto). Por outro lado, a reflexão quanto às formas de prevenção desses 
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contextos de opressão pressupõe o manejo de desenhos institucionais que 

tendam à abertura (e não a fechamento) do espaço público – e nesse processo a 

constituição é destacada como instância de constante conflito. 

Em última instância, pensar sobre a prevenção de contextos de alienação 

legal na América Latina supõe a articulação de engenharias constitucionais que 

privilegiem o autogoverno. Pois se a resistência é a resposta legítima a contextos 

de alienação legal, e estes são marcados de modo bastante claro pelo fechamento 

do espaço público, então o agir resistente se apresenta como ferramenta de defesa 

da esfera pública, a esfera da aparência. 

A proposta do presente estudo é resgatar a noção de resistência como 

esfera do político (enquanto potência) para complementar a concepção liberal 

clássica original, que vislumbrou na resistência a defesa da esfera da necessidade 

(isto é, da defesa do processo vital biológico). A principal inquietação com essa 

concepção de resistência inspirada pelo pensamento liberal clássico está 

associada com os limites do padrão de institucionalização elaborado para lhe dar 

sustentação: a resistência é incluída nos textos constitucionais como mais um 

“direito” (dentre tantos outros) – a ter seu sentido e alcance definido por uma 

organização institucional avessa à participação popular. Considerando que, nesse 

quadro, os integrantes da estrutura institucional são os principais fomentadores 

das circunstâncias que ensejam a resistência, não restam dúvidas de que o agir 

resistente será domesticado e perderá o seu potencial criativo e emancipador. 

O movimento sugerido, portanto, consiste em dar expressão política à 

resistência – o que demanda modificação substancial na forma como se pensa o 

exercício do poder dentro das estruturas do Estado. Aqui, o estímulo é refletir 

sobre o Estado não mais como uma racionalidade que unifica a diversidade sob o 

pretexto de reduzir os custos decisórios relacionados com procedimentos 

consensuais de tomada de decisão, mas como pluralidade(s) subjetiva(s) que 

somente se mantém íntegra diante do reconhecimento institucional da expressão 

política da resistência, isto é, diante do reconhecimento de ferramentas 

institucionais que garantam o acesso popular à sala de máquinas da Constituição. 

No limite, tal como pretendido pelo presente trabalho, a 

institucionalização da resistência poderia resultar – desde uma interpretação 

mais conservadora – na negação da própria noção de Estado. Particularmente, 

pensamos não ser necessário partir para esse extremo. É evidente que, na 
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Modernidade, a figura do Estado nasceu como instrumento de centralização do 

poder – e como fato histórico, devemos compreendê-lo. Afirmar, no entanto, que 

a  ideia  de  Estado  está  fadada  a  essa  composição  original  é  negar  a  tensão 

intrínseca  que  acompanhou  a  sua  definição  até  o  presente  momento,  seja  no 

âmbito  teórico,  seja  no  âmbito  prático.  O  problema  da  institucionalização  da 

resistência  como  expressão  da  política  recoloca  um  dos  principais  dilemas  da 

teoria constitucional  contemporânea:  como compatibilizar de modo razoável  a 

intuição a favor de una Constituição relativamente estável e a intuição a favor do 

autogoverno? (GARGARELLA, 2011, P.148) 

Em outras palavras, o desafio consiste em conciliar constitucionalismo e 

democracia de uma forma que, na prática, um não tenha sua essência minimizada 

diante do avanço do outro. A abordagem realizada pelo presente estudo acena 

para uma resposta que demanda um esclarecimento preliminar a respeito do que 

se entende por “democracia”. Institucionalizar a resistência como expressão da 

política pressupõe a disputa por um sentido de democracia que reflita sobre as 

deficiências do procedimentalismo do pensamento liberal, sobretudo em relação 

à regra da maioria e ao sistema de representação. 

Como  se  sabe,  a  democracia  procedimental  –  considerada  como  um 

método   de   tomada   de    decisões    políticas,    composto   de   uma   série    de 

procedimentos  e  regras,  dentre  as  quais  a  principal  é  a  regra  da  maioria 

(BARZOTTO, 2003, p.151) – é a base de sustentação do Estado Liberal, que partiu 

da  premissa  da  impraticabilidade  da  democracia  direta  para  reconhecer  no 

sistema  de  representação  a  pedra  angular  do  Estado  Democrático.  É  curioso 

observar que a passagem do requerimento de um consenso unânime como forma 

de tomada de decisão para a regra da maioria – tal como se verifica na democracia 

liberal representativa  – não ocorre porque se privilegia o grau democrático do 

processo   decisório,   nem   em   razão   da   impossibilidade   de   se   alcançar   a 

unanimidade  –  e  sim  porque  é  necessário  tomar  uma  decisão  em  um  tempo 

limitado. 

A variável “custos decisórios”, na qual se incluem a baixa produtividade, a 

ineficácia, o imobilismo e a paralisia (todos relacionados com o critério tempo), é 

superdimensionada em relação à variável que lhe é inversamente proporcional: a 

dos “riscos externos”, vinculada ao caráter democrático do sistema de tomada de 

decisões, isto é, a quantidade de sujeitos que participam diretamente da escolha 
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política (SARTORI, 1994, P.291). Uma alternativa conciliadora é afirmar que os 

riscos externos não são tanto uma função do  número de participantes de uma 

decisão,  mas  basicamente  uma  função  de  método  de  formação  do  grupo  que 

decide e, por conseguinte, de sua composição e natureza. O quadro institucional 

latino-americano no qual a representação tem sido exercida, entretanto, força- 

nos  a  mirar  uma  proposta  mais  republicana,  com  significativa  inclinação  no 

sentido de ruptura, para a instauração de um regime democrático. 

Desde os primeiros expoentes do constitucionalismo moderno, a questão 

da representação esteve no centro do debate que tem como preocupação a 

salvaguarda da dignidade da esfera política em si. A partir do estudo das correntes 

que buscam defender a representação como simples substituta da ação direta do 

povo, por um lado, e daquelas que vislumbram na representação um domínio 

popularmente controlado dos representantes sobre o povo, por outro, é possível 

concluir que pouco se avançou no enfrentamento das deficiências do sistema 

representativo, dado que muitas perguntas de base seguem sem soluções. 

Seja no caso de reconhecermos a imperatividade da vontade dos 

representados – quando os representantes “estão tão presos às instruções que se 

reúnem apenas para se desincumbir da vontade de seus senhores”, dado o 

pressuposto de que os assuntos do eleitorado são mais urgentes e mais 

importantes do que os deles próprios – seja no caso de identificarmos os 

representantes como dirigentes, designados por um prazo limitado, daqueles que 

os elegeram, segundo a premissa de que a representação significa que os votantes 

abrem mão de seu poder, não haverá espaço para a institucionalização da 

resistência como expressão da esfera política. 

Desse modo, pensar em institucionalizar a resistência desde uma 

perspectiva mais abrangente, para além da concepção liberal de resistência 

enquanto “direito” (adstrito à proteção da esfera da necessidade), isto é, para 

institucionalizar a resistência como ação política, será preciso reformular a 

engenharia constitucional desde uma perspectiva diferente daquela hegemônica, 

ou seja, da democracia representativa embasada em critérios contra majoritários 

de tomada de decisão. 
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Considerações Finais 
 
 

De modo sistemático, propõe-se a compreensão da resistência como 

fenômeno multifacetado, que pode ser percebido tanto como um direito quanto 

um poder. O presente estudo, preocupado com a viabilização de processos de 

institucionalização da resistência, sugere uma modificação do enfoque dado pela 

tradição liberal clássica de resistência da primeira esfera (resistência como 

“direito”) para a segunda (resistência como “potência” política). 

A principal dificuldade que se coloca diante do desafio de pensar 

mecanismos institucionais para garantir a resistência enquanto potência está na 

impossibilidade de estabelecer critérios objetivos que filtrem os meios utilizados 

pelo grupo social que resiste, o que traz à tona o problema da violência – já 

enfrentado anteriormente. O grupo social que tem ameaçada a sua própria 

existência não medirá os efeitos dos instrumentos manuseados durante a 

resistência: contanto que o perigo seja afastado, o agir resistente – mesmo que 

por emprego de violência – será considerado legítimo (desde a perspectiva de 

quem estava sob ameaça). Aliás, diante da instrumentalidade da violência em 

conformar as situações de acordo com a força de sua coação, agir resistente e agir 

violento – quando estamos na esfera da necessidade – podem ser indicados como 

sinônimos. 

Por outro lado, se a relação entre indivíduo e coletividade for reformulada 

– na linha argumentativa exposta por Arendt – a resistência pode assumir um 

contorno distinto: deixa de ser entendida somente como reação a um ato abusivo 

do Estado para significar a ação de constituição dos horizontes democráticos, isto 

é, o agir resistente se transfere do âmbito da excepcionalidade para o âmbito do 

processo político habitual, com o potencial de criar o novo. Nesse contexto, ou 

seja, enquanto expressão da esfera da política, a resistência admite mecanismos 

de institucionalização que têm o potencial de substituir a violência, tal como o 

discurso e a ação em instâncias de participação política. 

Com reflexo direto para a teoria da constituição, a compreensão da 

resistência desde essa perspectiva demanda outro padrão de institucionalização 

constitucional, que vise a reformulação da organização do poder dentro do 

Estado, de tal maneira que, em vez de aprisionar, a Constituição liberte o poder 

constituinte. A radicalidade da perspectiva está em realinhar a parte orgânica da 
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Constituição de acordo com um desenho institucional capaz de promover um 

diálogo inclusivo, baseado na premissa da teoria democrático-deliberativa 

segundo a qual o sistema de tomada de decisões ganha em imparcialidade na 

medida em que se baseie em uma discussão ampla e inclusiva na qual se escute 

com particular atenção a todos aqueles que dissentem, aqueles que pensam de 

maneira diferente, aqueles que desafiam as decisões estabelecidas. 
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19. A DESOBEDIÊNCIA CIVIL COMO EFERVESCÊNCIA DE 

GRUPOS: A CONSTRUÇÃO DE PATRIMÔNIOS PARTICULARES NO 

CASO AMILTON DOS SANTOS 
 

 
Ricardo Cortez Lopes225 

 
Resumo 
O presente trabalho aborda, de uma perspectiva durkheimiana, a desobediência 
civil  do  tratorista  baiano  Amilton  dos  Santos,  que  se  recusou  a  cumprir  uma 
ordem judicial de derrubar casas em uma reintegração de posse no ano de 2003. 
O  acontecimento,  descrito  em  7  atos,  evidenciou  uma  série  de  patrimônios 
imateriais particulares, construídos a partir de efervescências de determinados 
grupos e que motivaram a contradição interna do tratorista, que desembocou na 
desobediência  civil.  Essa  contradição  é  detectável  pelas  falas  de  Amilton,  que 
apontam a leitura da situação por meio desses patrimônios e criam o dilema. 
Palavras-Chave: desobediência civil; efervescência. patrimônio; grupos; Amilton 
dos Santos. 

 
Introdução 

 
 

A desobediência civil, considerada tanto como ato quanto como conceito, 

não se reduz a uma mera negação da norma legal: trata-se, isso sim, de um 

fenômeno multifacetado que pode ser abordado de muitas formas por muitas 

epistemologias. Nossa proposta, a grosso modo, é refletir sobre um episódio de 

desobediência civil a partir da teoria durkheimiana. 

Analisamos empiricamente o caso de Amilton dos Santos, por via de falas 

produzidas  na  época  e  da  repercussão  nacional.  No  ano  de  2003,  o  tratorista 

baiano recusou-se a cumprir uma ordem judicial para demolir uma casa no bairro 

Palestina,  situado  na  cidade  de  Salvador.  No  intuito  de  clarear  a  discussão 

vindoura,  após  a  revisão  dos  conceitos  clássicos  de  desobediência  civil.  Em 

seguida,   vamos   os   articular   de   uma   maneira   durkheimina   para   conseguir 

relacioná-los com efervescência e patrimônio. Por fim, vamos realizar a discussão 

do  caso  empírico  de  Amilton  dos  Santos  com  mais  detalhes,  produzindo  um 

conhecimento genuinamente sociológico. 
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Conceitos clássicos de desobediência civil 
 
 

As problematizações sobre o conceito de desobediência civil são muito 

numerosas. Dessa maneira, vamos registrar apenas algumas delas, e destas eleger 

uma que sirva diretamente para a construção de nossos indicadores empíricos. 

Partindo da pioneira obra de Thoureau (2012), outros desenvolvimentos 

abordam outros aspectos: 

 
Para  Silveira  (2001,  p.  28-29),  quando  o  governo  extrapola  seus  limites 
constitucionais – seja por meio “de leis injustas”, por instalar em sua cúpula 
“homens corruptos ou venais” ou “por insensibilidade política desprezam e 
ignoram os legítimos anseios do povo” -, acontece de duas uma: “ou o povo 
aceita a dominação e se torna um povo indolente, [...] dependente dos favores 
do governo e politicamente servil [...] ou o povo se rebela, pelo exercício da 
cidadania, começando pela desobediência civil e culminando pela revolução 
civil”.  Continuando  seu  raciocínio  Silveira  (2001,  p.29)  considera  que  “a 
desobediência  civil,  em  certa  medida,  é  altamente  salutar,  pois  ajuda  o 
governo a redirecionar sua equivocada rota e, também, retira a sociedade da 
inércia em que se encontra” (PERUZZO, 2010, p.11) 

 
O conceito mais clássico trata da desobediência civil como um feedback da 

sociedade para o estado, o que o torna um exercício de cidadania constante para 

incrementar a experiência democrática. A desobediência, assim, seria mais um 

local para a fala dos cidadãos com relação às suas necessidades, o que permite ao 

estado agir com justeza. Porém, essa visão individualista foi sendo contradita: 

 
[...] o que seria rapidamente superado pelos movimentos coletivos de luta 
por direitos encabeçados por figuras como Gandhi e Martin Luther King Jr. 
que,  ademais,  refletiram  teoricamente  sobre  a  natureza,  a  função  e  os 
problemas práticos relativos à desobediência civil (cf. v.g. GANDHI, 1907a; 
GANDHI,  1907b;  DUNCAN,  GANDHI,  1951;  VARMA,  2002  e  KING  JR., 
1991). A partir dos anos 50 e 60, em especial   tendo em vista o movimento 
negro de luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, se firma uma frutífera 
tradição  liberal  de  interpretação  da  desobediência  civil.  Seus  principais 
expoentes teóricos na contemporaneidade são Michael Walzer e John Rawls, 
que entendem a desobediência civil como uma forma de protesto individual 
ou coletiva, de tendência não-violenta, mas ilegal, que busca fazer pressão 
política para que sejam modificadas decisões ou normas tidas por injustas, 
seja porque são contrárias aos princípios superiores do ordenamento jurídico 
que  integram,  seja  porque  são  atentatórias  à  consciência  social  de  justiça 
(ANDITYAS, 2016, p.51) 

 
Apesar de isso aparentar ser verdadeiro para muitas situações, como a de 

Ghandi, muitas vezes a desobediência civil não é motivada apenas por valores 

emancipatórios: há valores hedonistas, grupais ou mesmo resquícios simbólicos, 

este último o caso de Amilton. Existem, ainda, definições como a de Jürgen 
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Habermas ou Axel Honneth, porém não entraremos nesses pormenores para não 

deixar a apresentação de ideias confusa. Assim, partindo destes conceitos 

clássicos explorados, como podemos ressignificá-lo a partir da sociologia 

durkheimiana? 

 
Patrimônio e efervescência 

 
 

A   ideia   de   patrimônio   é   muito   antiga,   já   existia   em   Roma,   e   foi 

reaproveitado pela UNESCO, chamado após eventos como o da Segunda Guerra 

Mundial   (FUNARI,   2006).   Enquanto   o   patrimônio   contábil   é   delimitável 

financeiramente  e  é  facilmente  atribuível  a  um  proprietário,  o  patrimônio  no 

sentido de construção social humana não possui um valor quantificável e nem 

possui um dono individual e fixo (LEMOS, 2017). 

Existem dois tipos de patrimônio: o tangível e o intangível (CERQUEIRA, 

2005), relativo a materialidade ou não daquilo que adquiriu status de patrimônio. 

Essa  atribuição  começa  por  um  registro  ou  tombamento  (MAGNANI,  1996), 

constituindo-se esse processo em uma intervenção estatal para proteger da linha 

temporal  da  mudança  algum  fragmento  cultural,  que  pode  desaparecer  ou 

invisibilizado por ter sido produzido por um grupo subalterno, que pode ter suas 

ideias  diluídas  ou  desaparecidas  diante  das  demandas  capitalistas.  Ou  seja,  a 

UNESCO  deseja  impedir  que  se  forme  um  homem  unitário,  aculturado  e  sem 

identidade local (MARCUSE, 2015). 

Tal qual o próprio conceito de cultura, cujo “[...] universo conceitual tinha 

atingido tal dimensão que somente com uma contração poderia ser novamente 

colocado  dentro  de  uma  perspectiva  antropológica”  (LARAIA,  2001,  P.16),  as 

definições   de   patrimônio   também   são   numerosas.   Assim,   adotamos   uma 

perspectiva bem delimitada: 

 
Seja no contexto de seus usos sociais e econômicos cotidianos, seja em seus 
usos  rituais,  seja  quando  reclassificados  como  itens  de  coleções,  peças  de 
acervos museológicos ou patrimônios culturais, os objetos materiais existem 
sempre,     necessariamente,     como     partes     integrantes     de     sistemas 
classificatórios. Esta condição lhes assegura o poder não só de tornar visíveis 
e estabilizar determinadas categorias sócio-culturais, demarcando fronteiras 
entre  estas,  como  também  o  poder,  não  menos  importante,  de  constituir 
sensivelmente  formas  específicas  de  subjetividade  individual  e  coletiva 
(GONÇALVES, 2007, p. 8). 
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A materialidade, portanto, faz parte da construção dessas categorias 

socialmente compartilhadas, o que traz implicações para as subjetividades 

individual e coletiva de uma sociedade. Por estar incorporado em um suporte 

material, possui uma duração cronológica material maior do que as ideias, uma 

vez que estas últimas precisam ser constantemente compartilhadas para poder 

persistir visíveis e aderíveis na cultura corrente. Cumpre notar, a ideia de 

patrimônio já foi ressignificada em outras áreas: 

 
É, de facto, impossível prever o aparecimento de um comportamento social 
como se prevê a queda dos corpos a partir da lei universal da gravidade. Esta 
situação  é  o  produto  da  combinação  de  dois  elementos:  por  um  lado,  a 
impossibilidade  de  reduzir  um  contexto  social  a  uma  série  limitada  de 
parâmetros pertinentes, como no caso das experiências físicas ou químicas; 
e, por outro, a pluralidade interna dos indivíduos, cujo património de hábitos 
(de esquemas ou de disposições) é mais ou menos heterogéneo, composto de 
elementos  mais  ou  menos  contraditórios.  É  portanto  difícil  prever  com 
exactidão o  que, num contexto  específico, vai “jogar”  (“pesar”)  sobre cada 
indivíduo  e  o  que,  dos  múltiplos  hábitos  incorporados  por  ele,  vai  ser 
desencadeado num/por um determinado contexto. Em função das pessoas 
com  quem  o  indivíduo  considerado  coexiste  duradouramente  (cônjuge, 
filhos) ou temporariamente (amigos, colegas...), em função do lugar que ele 
ocupa   na   relação   com  essas   pessoas  ou   em  relação   à   actividade   que 
desenvolvem juntos (dominante ou dominado, líder ou seguidor, responsável 
ou  simples  participante,  implicado  ou  não  implicado,  competente  ou  não 
competente...),   o   seu   patrimônio   de   disposições   e   de   competências   é 
submetido a forças de influência diferentes. O que determina a activação de 
determinada  disposição  num  certo  contexto  pode  ser  concebido  como  o 
produto da interacção entre (relações de) forças internas e externas: relação 
de forças interna entre disposições mais ou menos fortemente constituídas 
durante a socialização passada, e que estão associadas a uma maior ou menor 
apetência,  e  relação  de  forças  externa  entre  elementos  (características 
objectivas da situação, que podem estar associadas a pessoas diferentes) do 
contexto que pesam mais ou menos fortemente sobre o actor individual, no 
sentido em que o constrangem e o solicitam mais ou menos fortemente (por 
exemplo, as situações profissionais, escolares, familiares, de amizade... são 
desigualmente constrangedoras para os indivíduos) (LAHIRE, 2005, p.37) 

 
No   caso,   há   um   patrimônio   de   disposições   que   ajudam   a   explicar 

sociologicamente a ação do ator investigado. Apresentamos essa definição mais 

como item de revisão, pois o nosso foco é outro, Durkheim. Uma ligação óbvia 

pode  acontecer  por  meio  da  memória  coletiva  de  Holbwachs  (2004),  conceito 

idealizado a partir das Representações Coletivas durkheimianas (1970), aquelas 

que  são  compartilhadas  pelo  tecido  social  e  que  se  opõem  às  representações 

individuais,   estas   diferenciadas   de   sujeito   para   sujeito   e   que   são   alvo   da 

psicologia. Porém, esse não é o caminho que gostaríamos de tomar: nosso intuito 
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é de fazer a ligação do patrimônio com um processo anterior à formação das 

representações coletivas, que é o processo de efervescência. 

A efervescência foi um conceito retirado, inicialmente, das ciências 

naturais, adaptado por Durkheim para a sua sociologia. O conceito descreve a 

dinâmica que começa com o rompimento da normalidade, anteriormente 

estabelecida justamente após um processo de efervescência anterior: 

 
Uma primeira coisa a se ter em consideração quando vamos analisar a teoria 
moral durkheimiana é que, para o autor, a moral é um fenômeno que tem 
uma origem social. Portanto, inclusive os “ideais”, que são o coração de todo 
princípio moral, são produções coletivas. Ora, para o autor, toda reunião de 
grupo, assembleias, etc. é um momento dinamogênico, que contribui para 
reavivar a percepção dessa realidade sui generis. Mas há momentos em que 
essa força atinge uma intensidade excepcional (Durkheim, 1890), justamente 
porque a interação entre as consciências é mais frequente e mais ativa: como 
tive ocasião de discutir em outros contextos (Weiss, 2011, cap. 4), os períodos 
históricos de transição são um desses momentos mais característicos, em que 
existe  um  abalo  no  mundo  tal  como  ele  é.  Por  isso,  inclusive,  que  os 
momentos de crise são particularmente férteis. É essa grande concentração 
energética que permite criar o novo (WEISS, 2013, p.397). 

 
Ou seja, a reunião de indivíduos gera a interação e cria uma força 

imprevista (o sui generis, no caso). Momentos de transição são o ápice dessa 

energia transformadora, que lembra a energia psíquica de Sigmund Freud. 

Porém, diferentemente da energia psicológica, a social é investigável por gerar 

evidências, construídas justamente pela materialidade dos processos 

comunicativos: 

 
Assim, a formação do ideal depende de determinadas condições empíricas 
que podem ser observadas, porque é um produto da vida social. Mais do que 
isso, é um produto natural dessa vida, na medida em que não depende apenas 
de  procedimentos  deliberados,  conscientes,  mas  também  é  fruto  do  fato 
básico da interação em condições particulares, que garantem a produção da 
efervescência. É isso o que permite que a sociedade perceba a si mesma, e é 
essa autopercepção que se expressa no sentimento de sagrado que passa a 
ser um atributo de pessoas, coisas e ideias (WEISS, 2013, p.398) 

 

Há uma seleção das ideias que vão se sacralizar e que vão se tornar as 

representações coletivas, e a partir disso serão compartilhadas (para futuramente 

serem negadas). Mas isso tudo começa com uma comunhão inicial: 

 
Mas note-se que não basta que as pessoas estejam fisicamente reunidas em 
um mesmo espaço; se assim o fosse, tomar o metrô em horário de pico já 
resultaria num processo de efervescência. É preciso uma ação comum e um 
pensamento compartilhado, o que caracteriza os acontecimentos rituais. 
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Essa é a condição para que as consciências estejam mais suscetíveis à ação 
recíproca e desencadeiem esse processo de superexcitação que engendra a 
dinamogenia (WEISS, 2013, p.398) 

 
Dentro  da  primeira  definição  de  patrimônio,  podemos  perceber  que  a 

efervescência,  ao  se  confrontar  com  a  normalidade,  cria  categorias.  Nesse 

sentido, a materialidade está expressando essas ideias, e assim os patrimônios 

ligam-se    às    ideias    no    tocante    à    refletir    sua    incorporação.    Conservar 

materialidades de efervescências anteriores é, em si mesmo, uma efervescência, 

pois  não  faltam  exemplos  de  eventos  históricos  de  se  destruir  estátuas  ou 

monumentos que retratam efervescências - como a estátua de Sadam Hussein, 

derrubada na ocupação norte-americana do Iraque nos anos 2000. 

Assim, a efervescência é a busca do equilíbrio social, pois as representações 

coletivas anteriores não conseguem mais manter a unidade dos grupos e, assim, 

manter coesa a sociedade. Quais são alguns motivos aventados por Durkheim 

para ocorrer esse processo? 

 
* volume, 
* densidade material 
* densidade moral (SELL, 2001, p.34). 

 
Portanto,   o   maior   compartilhamento   de   ideias   destoantes   deriva 

justamente  do  aumento  populacional,  ou  do  súbito  aumento  ou  escassez  de 

recursos. É esse compartilhamento de informações que permite que haja a maior 

probabilidade de indivíduos, que contestam as representações coletivas atuais, 

associarem-se  ou  não  nessa  contrariedade  -  a  modernidade,  por  exemplo, 

permite  ao  indivíduo  o  não-colaborar  desengajado  (GANDINI,  2016),  o  que  é 

uma forma de contestação também. 

De qualquer maneira, a efervescência não apenas gesta ideias, tal qual uma 

deliberação comum entre homens. Há também um “revestimento” dessas ideias 

como algo transcendente, ao qual o autor denomina como sagrado. Não mais 

pertencer às mãos humanas: essas ideias são elevadas e, dizem como as coisas 

devem ser. Tornam-se parâmetros para julgar o que é normal e o que é patológico. 

Por conta de a modernidade se caracterizar, basicamente, por ser crítica e 

iconoclasta para com as efervescências dos períodos passados, há um 

desenraizamento desse pensamento - pois a crítica está sendo exercida a todo 

momento. Todavia, esse exercício constante volta-se também para as 
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efervescências   modernas   em   si   mesmas.   Assim,   uma   uniformização   foi 

impossível, e uma série de grupos menores apareceu paralelamente ao projeto 

moderno. Há, dessa maneira, uma infinidade de grupos possíveis de pertença, 

cada um com as suas efervescências próprias (WEISS, 2008). 

 
Patrimônio imaterial particular e desobediência civil 

 
 

Considerando que o patrimônio público parte da representação coletiva e 

que o patrimônio particular se relaciona com posses individuais, gostaríamos de 

apontar para a existência de um outro tipo. O patrimônio imaterial particular vai 

ser caracterizado de acordo com a importância da efervescência de um grupo 

diante das efervescências de tipo modernas. Se a efervescência for considerada 

mais importante no tempo, tem-se um patrimônio histórico; se ele for mais 

importante nos modos de interpretar o mundo, há um patrimônio cultural; se for 

importante na maneira como se constrói, temos um patrimônio arquitetônico. 

Assim, o estabelecimento oficial de um patrimônio busca proteger essa 

efervescência de outras efervescências que podem a soterrar no tempo. 

Nosso foco, no entanto, é em micro-patrimônios, tal como Foucault e seus 

micro-poderes  cotidianos  ao  invés  do  poder  estatal,  uma  relação  que  seria 

unidirecional.  Note-se:  a  desobediência  civil  passa  a  ser  a  discordância  das 

efervescências  modernas  por  parte  dos  grupos  e  que  resulta  na  recusa  da 

obediência. Estes desenvolvimentos podem ser sintetizados no quadro 1: 

Quadro 1: síntese dos desenvolvimentos teóricos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: autoria própria 
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Conforme o quadro, as efervescências dos grupos geram expressões que 

vão ser aquilo que os outros grupos vão conhecer posteriormente, partindo daí a 

criação de estereótipos. Um exemplo pode ser dado, de maneira singela, pela 

indústria da música brasileira. O rock brasileiro sempre foi gerador de uma cena 

muito profícua em grupos. Todavia, apenas alguns artistas são de fato os mais 

lembrados, como por exemplo Legião Urbana, Cazuza, etc. Porém, quando se 

assiste a algum programa de auditório de outros anos, é possível perceber uma 

grande miríade de bandas que fizeram sucesso naquele momento histórico e que 

agora são menos lembradas. Contudo, elas mesmo são só uma fração daquelas 

que existiam na época e que não apareceram na televisão. Quando se fala em Rock 

Brasileiro, no entanto, esses grupos são os mais lembrados. Essa lógica da 

efervescência pode se aplicar para outras ordens, como a literatura brasileira, a 

televisão mundial, ou outras mídias. Cabe ao erudito ou àqueles que viveram na 

época histórica perceberem essa miríade. Pessoas de fora do grupo, da 

temporalidade ou de uma especialidade, vão compartilhar estereótipos. 

 
A desobediência civil de Amilton dos Santos: fragmentos simbólicos 
do patrimônio grupal 

 
O começo do ocorrido que expôs o patrimônio particular não oficializado 

ocorreu na ocupação do espaço urbano no país. O Brasil sofreu uma ocupação 

concentrada no litoral, em especial  nas capitais, e  depois ainda  houve a lei de 

terras  para  incorporar  essa  dinâmica  (MARTINS,  2004).  Se,  atualmente,  tem 

havido um movimento de desocupação dos centros urbanos em direção às zonas 

metropolitanas,   até   os   anos   2000   o   movimento   das   populações   rurais   e 

interioranas para as capitais ainda estava bastante acentuado, especialmente nas 

décadas  de  60  e  70  do  século  XX  (WACHHOLZ,  FIAMONCINI,  2006).  Essa 

população que chega às capitais migra como outsider, ou seja: precisa lidar com 

a falta de preparo para um mundo em movimento, como o é o urbano. Assim, os 

migrantes internos do êxodo rural compõem, no geral, uma camada de extrema 

pobreza  na  estratificação  social  das  grandes  cidades.  Uma  das  características 

desse  segmento,  em  específico,  é  o  baixo  poder  aquisitivo,  o  que  se  confronta 

diretamente com o aumento dos preços dos imóveis, algo que torna muito difícil 

a moradia para esse segmento (CASTRIOTA, 2003). 



Ricardo Cortez Lopes| 335 
 

Esse  contexto  macro  retumbou  no  contexto  micro,  segundo  os  dados. 

Historicamente, o terreno que foi ocupado pertencia a uma fazenda chamada São 

Paulo  (uma  ordem  oligárquica?),  que  foi  comprado  pelo  engenheiro  Adolfo 

Stelmach em 1993 (uma ordem burocrática?), quando as casas irregulares foram 

construídas (o problema urbano de habitação) (TRATORISTA “HERÓI”, 2003). 

Dez anos depois, a tarefa de destruir as habitações foi atribuída a Hamilton por 

meio da ordem portada pelo oficial de justiça Carlos Cerqueira (TRATORISTA 

“HERÓI”, 2003). 

Agora podemos nos deslocar até a ocasião vivida. O primeiro ato desse 

drama humano foi um sonho: 

 
Apesar  de  não  ter  nenhum  material  de  jornal,  nenhum  vídeo  ou  algum 
documento que relate com precisão os fatos daquele dia, Amilton lembra de 
praticamente toda a sequência com detalhes. Ele conta que havia tido um 
sonho ruim e estava um pouco confuso antes de sair para a empresa (REIS, 
2011). 

 
Já, no começo, não foi um dia normal. O segundo ato se desenrolou no 

ambiente  da  empresa:  “O  chefe,  um  senhor  conhecido  como  ‘Branco’,  tinha 

adiantado um pouco do que encontraria. “É para derrubar uns barracos que estão 

lá na Valéria”, teria dito, referindo-se à Palestina” (BORGES, 2019). Pode-se levar 

a discussão para a questão racial - o nome do chefe ser “Branco” pode ter a ver 

com etnia - mas também é possível destacar a palavra “barracos”. Nesse caso, não 

foi atribuído o nome “casa” e nem foi aludido aos moradores que neles habitam. 

Assim, como veremos posteriormente, já há esse primeiro conflito moral. Além 

do mais, foi relatada uma inverdade: “casas velhas e vazias que estariam prestes 

a  desabar”  (REIS,  2011).  Começa  uma  disjunção  entre  casa  e  pessoas,  pois  o 

tratorista não sabia da existência dos moradores. Derrubar habitações esvaziadas 

não se constituía, portanto, em um conflito moral para Amilton. 

O terceiro aconteceu na chegada ao palco. Foi nele que começou o conflito 

moral entre o que lhe foi instruído na empresa e a situação concreta encontrada, 

pois as casas não estavam esvaziadas: “Quando Amílton chegou com o trator para 

cumprir   a   ordem   judicial,   a   casa   de   dona   Telma   abrigava   13   pessoas” 

(REALIDADE,  s/d).  Nesse  caso,  os  objetos  possuíam  pessoas  dentro  do  seu 

interior, e elas estavam exercendo moradia. Começa, então, o dilema moral, que 

se transforma em ação no quarto ato: 
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Foi um dia que mudou tudo para mim e eu faria exatamente tudo de novo. 
Eu tenho casa, tenho família, e com que direito eu poderia chegar e passar o 
trator  por  cima  da  casa  dos  outros  deixando  todo  mundo  sem  ter  onde 
dormir? Sem ter um abrigo? Esse tipo de serviço nunca fiz e não me chamem. 
Primeiro de tudo, o coração e o bem das pessoas (REIS, 2011). 

 

A recusa, portanto, está baseada na palavra “casa”, que aglutina toda a vida 

social fora da dimensão do trabalho. Quando há a utilização da palavra “abrigo”, 

existe uma indicação de que há um sentimento de proteção de um mundo que se 

lhe apresenta cruel (o que é confirmado posteriormente pelo próximo ato). Ou 

seja: a casa é o local da benesse: "A casa da gente é o lugar onde você descansa, se 

alimenta, vive com sua mulher, com seus filhos, com seus parentes. Ficar sem isso 

é a mesma coisa que tirarem um pouco de sua vida ou não é?" (REIS, 2011). Em 

termos  damattianos,  há  uma  clara  contraposição  cultural  entre  a  casa  e  a  rua 

(1997), entre trabalho e lar. 

O quinto ato é a “ameaça do oficial de Justiça Carlos Cerqueira de lhe dar 

voz  de  prisão”  (TRATORISTA  “HERÓI”,  2003).  Nesse  momento,  o  tratorista 

parece ter levado em conta a sua privação individual de seu próprio lar por conta 

da prisão. Esse terceiro elemento aumentou o seu dilema e o faz pender para o 

lado individual. De modo que ele tenta cumprir a ordem judicial: 

 
Após as ameaças, ele chegou a subir no trator mais uma vez e investir contra 
as residências. A pouco metros do imóvel, entretanto, recuou novamente e 
apresentou um quadro de crise nervosa e hipertensão, sendo conduzido ao 
pronto-socorro da Palestina pelos policiais militares, que acompanhavam a 
operação (TRATORISTA “HERÓI”, 2003). 

 

Nesse momento, o bem individual de sua família quase sobrepujou o valor 

moral “casa” de uma perspectiva coletiva. Esse conflito o acompanhou durante a 

virada da chave da ignição e a partida, que constituem o sexto ato: 

 
Amilton,  sem  saber  ao  certo  das  consequências  que  o  ato  poderia  ter, 
desabafou aos prantos: "Não posso fazer uma coisa dessas. Não posso fazer 
isso". E repetia ininterruptamente  para os oficiais: "Isso não é direito! Não é 
direito! Não posso derrubar a casa de um pai de família e de um trabalhador 
como eu. Isso poderia estar acontecendo comigo e eu não acho certo. Não é 
direito!" (REIS, 2011). 

 

Usando a palavra “direito” está-se afirmando que há uma disjunção entre 

o ser e o dever ser. Por isso, derrubar a casa não é correto, mesmo que a lei diga 

o contrário, e a lei está presente fisicamente na figura do oficial. O tratorista chega 
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a chamar o imperativo categórico kantiano: “Isso poderia estar acontecendo 

comigo e eu não acho certo”. Trata-se de uma reflexão bastante geral e que vai ser 

reverberada por outros atores ao refererirem-se às suas próprias situações. Note- 

se, ademais, a presença de um grupo também tensionando a situação, o 

“trabalhadores brasileiros”. As efervescências de desse grupo dão a ideia de que 

um trabalhador adquire, automaticamente, a dignidade de poder possuir uma 

casa para si e para sua família. Pessoas que não se encaixam nesse grupo 

provavelmente não chocariam os seus membros se não possuissem um imóvel 

para habitar. Seguir a regra de providenciar o sustento pelo trabalho dito honesto 

seria o pré-requisito para integrar esse agrupamento, o que exclui pessoas à 

margem da lei. 

Outras palavras dão a ideia do que se passou em sua cabeça no momento 

do conflito: “"Podiam me levar preso, mas eu não derrubaria a casa. Nem a dela, 

nem de pessoa nenhuma. O pobre tem que ter sua casa para morar", defende o 

tratorista” (REALIDADE, s/d). Ou seja, fica cristalizado o ideal na frase “O pobre 

tem que ter sua casa para morar”. Nesse caso, houve uma efervescência do grupo 

social “pobre brasileiro”, que formulou que este precisa de proteção por conta de 

seu desabono financeiro. Nesse caso, um brasileiro com condições financeiras 

poderia ser expulso de sua casa, pois ele teria condições de buscar outra moradia. 

Já o pobre brasileiro, em ficando sem casa uma vez, ficaria sempre. 

Durante o acontecimento, a efervescência de um grupo afirma “trata-se de 

trabalhador, merece a casa” e a outra adiciona: “o pobre não possuirá outra 

proteção se ficar sem esta casa”, enquanto a efervescência do estado redargue “o 

estado deve garantir o direito à posse”. Essa triangulação de “vozes” resultou no 

conflito interno. Neste momento, Amilton ficou sem ação, pois se identificava 

com dois grupos e temia muito o terceiro. 

No presente ato o conflito foi somatizado na “crise nervosa e hipertensão”. 

Assim, aparentemente, a ordem judicial não foi cumprida por esse 

“transbordamento físico” da questão moral. O dia foi encerrado no pronto- 

socorro do bairro. De certa maneira, a desobediência civil sobre a questão da 

habitação foi levada a cabo por uma questão de saúde, motivada por um conflito 

moral. Não houve uma efetiva prisão (como houve com Gandi) nem uma resposta 

repressiva do estado, como veremos adiante. 
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O sétimo ato é, na verdade, mais uma análise das consequências morais da 

desobediência,  que  são  os  patrimônios  particularizados  não-oficializados.  Na 

dimensão da casa, foi relatado que "Eles [filhos] tem uma grande admiração por 

mim, acham que sou o herói deles, que tenho o coração bom" (REIS, 2011). Nesse 

sentido,  a  expressão  “bom  coração”  demonstra  concordância  e  apreço  pela 

atitude do tratorista em 2003. Na dimensão da casa, é relatado ainda que: 

 
A vida dele mudou depois que se separou da mulher. Agora, Amílton mora 
sozinho no fundo de um beco, num espaço de apenas 15 metros quadrados. 
Mas não reclama, porque para esse homem, o importante é botar a cabeça no 
travesseiro e dormir tranqüilo (REALIDADE, s/d) 

 
Ao menos na  dimensão da casa,  portanto, há o dormir tranquilo,  o que 

lembra a discussão weberiana (WEBER, 2004, p. 34): “Diz por gracejo a voz do 

povo:  ‘bem  comer  ou  bem  dormir,  há  que  escolher”.  Nesse  caso,  a  rua  está 

conflituosa como sempre; a casa, em seu interior, está em paz, e dorme-se bem 

nela.  A  conexão  entre  a  casa  e  a  rua  fica  exemplificada  nas  significações  do 

próprio Hamilton: 

 
Quase todos os dias, quando subo no trator, lembro um pouco. Quando vi o 
prédio  que  caiu  em  Massaranduba226,  lembrei  das  pessoas  que  poderiam 
perder  suas  casas  naquela  situação.  A  mesma  coisa  com  Holyfield.  Meus 
olhos ficaram cheios de lágrimas. Isso só mostra que tem muita gente boa 
fazendo bem. E é isso que a gente, quando pode, deve fazer (REIS, 2011). 

 
Situações análogas, malgrado a passagem dos anos, trazem de volta a 

lembrança. Isso rememora o conflito, e as lágrimas são indicadores disso. O uso 

da expressão “gente boa” demonstra que os valores da rua e da casa podem, 

efetivamente, se misturar. 

Quanto  à  rua,  são  diferentes  tipos  de  níveis.  O  primeiro  é  o  nível  dos 

beneficiados pela desobediência civil: “Hamilton [...] já é tido como herói pelos 

moradores, que não se cansam de elogiar sua atitude de não derrubar as casas” 

(TRATORISTA “HERÓI”, 2003). O elogio mostra a concordância, porém ainda é 

possível expandir a análise: 

 
A família aumentou depois disso: ela ganhou mais dois netos e até conseguiu 
construir mais um quarto no quintal [...] Mesmo assim, é muita gente para 
poucos cômodos: cozinha, banheiro e três quartos. E a pergunta que eles 

 
226     http://G1.globo.com/bahia/noticiA/2011/11/pessoas-ficam-soterradas-em-desabamento-de- 
predio-em-salvador.html 

http://g1.globo.com/bahia/noticia/2011/11/pessoas-ficam-soterradas-em-desabamento-de-
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fazem: onde estariam dormindo agora se a casa tivesse sido demolida? "A 
família hoje estaria debaixo de um viaduto, não tínhamos para onde ir. 
Minha mãe era doente e faleceu logo depois, não tínhamos nenhum parente. 
Ele foi um anjo da guarda, um herói", declara (REALIDADE, s/d) 

 
O valor “casa” está reverberado no trecho “onde estariam dormindo agora 

se a casa tivesse sido demolida?”. Nesse caso, diante de relações familiares 

instáveis, a casa aparece como a estabilidade, um rito de passagem já superado, 

o viaduto sendo um simulacro de casa (uma vez que, em verdade, é rua). Nesse 

caso, o tratorista é caracterizado como “anjo da guarda, um herói”. Perceba-se 

que a dona de casa realiza uma reflexão menos geral, porém a mesma aventada 

por Amilton sobre a necessidade de moradia das pessoas pobres: “onde estariam 

dormindo agora se a casa tivesse sido demolida?”. 

Todavia, é possível argumentar-se que o salvamento teria funcionado uma 

vez: mas e quando o caso perdeu repercussão? Parece que a desobediência mudou 

a atitude estatal, ao menos naquele caso: “O processo de desapropriação do 

terreno está parado na prefeitura de Salvador desde o episódio” (REALIDADE, 

s/d). 

Nesse caso, a efervescência que deu origem ao valor da casa pode ter sido 

os  anos  de  exclusão  social  do  grupo  que  se  reconhece  como  “pobre”,  o  que 

desembocou  na  efervescência  de  dicotomizar  casa  e  rua,  o  que  fez  com  que 

Amilton não admitisse agir da maneira que lhe foi instruído. Assim, o patrimônio, 

para além de preservar, também direcionou o olhar. Talvez não seja muito difícil 

de imaginar que a repercursão do caso tenha apontado com mais veemência o 

valor  central  da  casa  para  muitos  brasileiros,  e  tenha  ajudado  a  inspirar  o 

programa Minha Casa Minha Vida, lançado em 2009. 

Sociologicamente se sabe que a configuração das habitações disponíveis 

responde a outras questões sociais, tais como distribuição de renda, hábitos de 

consumo, padrões de estratificação. Mas Amilton não militava por nenhuma 

dessas questões: sua estranheza era ver uma pessoa não ter um lar, especialmente 

os pobres, sem proteção de uma renda elevada. Talvez todos esses assuntos 

tenham sido evidenciados pelo mal-estar, pois Amilton não estava no local por 

ser Amilton, mas sim por ser tratorista. Isso significa que o funcionário poderia 

ser substituído por outro, e a ordem judicial cumprida da mesma maneira. 

Provavelmente a primeira recusa tenha gerado o fato jornalístico, cuja 

repercussão criou o heroísmo. 
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Considerações Finais 
 
 

Neste artigo pensamos o conceito de desobediência civil a partir de uma 

perspectiva durkheimiana, aplicando-a ao caso de Amilton dos Santos. A síntese 

desta com o conceito de patrimônio resultou no patrimônio imaterial particular, 

produzido por grupos em suas efervescências próprias. A partir disso, analisamos 

a desobediência civil do tratorista Amilton dos Santos em sete atos. 

A análise dos trechos mostrou uma estruturação de ideias em torno de (1) 

oposição casa e rua (a partir da vivência do mundo do trabalho) e (2) proteção de 

pessoas  pobres.  Dessa  primeira  oposição,  a  posse  da  casa  se  torna  a  condição 

humanizadora do trabalhador, e sua negação viola um direito. Alcançá-la acaba 

sendo  um  rito  de  passagem,  e  por  isso  denominado  como  “um  sonho”,  por 

aparentemente  ser  vedado  a  pessoas  pobres.  A  mentira  que  foi  contada  ao 

tratorista, na empresa, desvinculou o objeto casa e pessoa, de modo que o serviço 

foi aceito por esse motivo. Porém, a chegada ao lugar mostrou que se tratava de 

lar de pessoas empobrecidas e isso causou o dilema resultante na desobediência. 

Um ponto importante a ser observado é que os títulos da reportagem dão 

a ideia de que os acontecimentos foram ressignificados. Não é em todos os relatos 

que é mencionado que Amilton não foi preso por ter passado mal: o que é 

lembrado é que um homem pobre recusou-se a destruir a casa de pessoas pobres 

diante dos interesses empresariais. Constrói-se, assim, um heroísmo. 

Pode-se dizer, neste caso, que houve uma fundamentação de 

desobediência civil pontual a partir de uma objeção de consciência, uma 

motivação que está acima da legalidade. É desobediência por que Amilton se 

recusou a obedecer, mesmo que ele não tenha sido preso tal qual Gandhi. Por essa 

razão, se concordarmos com Thoreau, pode-se dizer que Amilton teve uma 

atitude individual (e não coletiva) baseada no ideal moral de dois grupos, sem 

objetificar uma transformação social mais ampla. 

Outro ponto é um paralelo com as ocupações urbanas de áreas públicas, 

realizadas por movimentos de moradia e sem-teto como uma forma de pressão 

para consolidar “o direito das camadas pobres habitarem uma região consolidada 

da cidade” (NEUHOLD, 2009, P.17).   Reintegrações de posse de ocupações de 

áreas   públicas   são   mais   complexas   de   serem   levadas   a   cabo   do   que   as 

desocupações  de  áreas  privadas  (como  no  caso  aqui  estudado),  pois  o  espaço 
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público pertence ao povo brasileiro e assim fica mais difícil, juridicamente, extrair 

fisicamente um cidadão brasileiro de um local desse tipo. Assim, podemos 

observar múltiplas contradições nessa questão: pelo fato de a constituição federal 

afirmar que existe um direito básico a moradia - porém não especificar onde cada 

cidadão vai morar - então uma ocupação de prédio público está exercendo a 

legalidade por meio de desobediência. Um paradoxo e tanto. 

Para encerrar esse texto, há uma ironia contingencial na situação toda. O 

bairro que foi palco dos acontecimentos chama-se Palestina, nome da região 

oriental eivada de conflitos entre árabes e judeus. Trata-se, portanto, de uma 

perfeita metáfora para os conflitos binários que se desenrolaram no fatídico dia: 

posse x não posse, estado x indivíduo, negros x brancos, operário x capitalismo. 

O momento de crise, portanto, articula uma série de camadas que o cotidiano 

esconde as conexões. E que cabe ao cientista buscar e produzir uma visão inédita 

das situações. 
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20. O PROCESSO REVOLUCIONÁRIO PORTUGUÊS E O MPLA 
 
 

João Antônio Batista Bortolotti227 

 
Resumo 
Nesse  artigo  propomos  analisar,  por  um  lado,  o  movimento  de  transição  do 
período de ditadura salazarista/marcelista para um cenário de democracia, em 
Portugal; por outro, o período de descolonização e tensão política desencadeada 
em  Angola,  passado  o  25  de  Abril.  Buscamos  uma  perspectiva  transnacional, 
olhando para tais processos históricos como interconectados, tendo em mente a 
participação dos militares do MFA em negociatas com os diferentes movimentos 
de   libertação   angolanos   rumo   ao   cessar   fogo   e   ao   reconhecimento   da 
independência  de  Angola,  proclamada  a  11  de  Novembro  por  Agostinho  Neto, 
então presidente do MPLA. 
Palavras-chave: Revolução dos Cravos; Independência de Angola; democracia; 
Movimento das Forças Armadas; Movimento Popular de Libertação de Angola. 

 
 

Introdução 

 
 

A  população  do  planeta  foi  testemunha,  no  dia  25  de  Abril  de  1974,  da 

derrubada  do  regime  fascista  salazarista/marcelista,  a  ser  considerado  a  mais 

antiga  ditatura  da  Europa  contemporânea.  O  surgimento  do  Movimento  dos 

Capitães era inevitável, dado que se agravavam os sinais da crise atravessada pela 

ditatura  lusa  face  à  resistência  de  Marcello  Caetano  em  buscar  uma  solução 

política para a guerra colonial no ultramar. Em um contexto global atravessado 

pelas  tensões  da  Guerra  Fria,  os  efeitos  da  derrubada  de  Marcello  Caetano 

superam  os  limites  das  fronteiras  nacionais.  Posto  que  possuíam  um  projeto 

democratizador prevendo, para além  de  restaurar liberdades fundamentais,  “a 

constituição de um governo civil e a realização de eleições livres” (REZOLA, em 

GONÇALVES;  PAREDES,  2017,  P.12),  os  militares  portugueses,  após  mais  de 

uma década a lutar nas frentes africanas, “iniciam um processo de descolonização 

que se traduzirá, a breve trecho, na concessão da independência aos antigos povos 

coloniais”  (REZOLA,  em  GONÇALVES;  PAREDES,  2017,  P.13).  Segundo  a 
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historiadora Maria Inácia Rezola, há consenso em reconhecer a divisão do 

processo revolucionário português em três fases centrais. 

 
A  primeira,  que  coincide  com  os  meses  de  maio  a  setembro  de  1974,  é 
dominada  pelo  confronto  entre  o  Presidente  da  República,  António  de 
Spínola, e a Coordenadora do Movimento das Forças Armadas (MFA). Ainda 
que, em causa, estivesse um projeto político mais amplo e a forma como se 
deveria  processar  a  transição,  o  cerne  da  disputa  trava-se  em  torno  da 
questão  colonial.  Em  outubro  de  1974,  na  sequência  do  afastamento  de 
Spínola, inaugura-se de um novo momento político. Estando já decidida a 
descolonização,  novos  temas  dominam  a  ordem  do  dia,  destacando-se  a 
institucionalização do MFA (de maneira a que lhe fosse assegurado um lugar 
no  aparelho  de  Estado),  a  realização  de  eleições,  a  elaboração  de  um 
Programa de Política Econômica e Social (PPES) e a questão da unicidade 
sindical.  Finalmente,  fracassada  uma  nova  tentativa  de  golpe  de  estado, 
protagonizada por Spínola, a 11 de março de 1975, a Revolução acelera o seu 
passo.  [...]  É  no  decurso  desta  terceira  e  última  fase  da  Revolução,  que 
culmina no 25 de Novembro de 1975, que todas as posições se radicalizam, 
parecendo   precipitar   o   país    para   uma   guerra   civil   (REZOLA,   em 
GONÇALVES; PAREDES, 2017, p.16). 

 
Face   à   interconexão   entre   o   processo   revolucionário   português   e   o 

processo de descolonização desencadeado em Angola, com subsequente guerra 

civil, deslocamos  o olhar  para  diferentes elementos e  características  da  guerra 

pela  independência  da  referida  nação  africana,  bem  como  para  a  origem  dos 

diferentes  movimentos  de  libertação  a  travarem  guerra  entre  si,  com  atenção 

especial ao MPLA. Marcada pela incapacidade de unificação dos três movimentos 

de libertação a combaterem contra o exército colonial luso, “a luta de libertação 

angolana  tem  início  com  o  ataque  às  prisões  de  Luanda,  ocorrido  em  4  de 

fevereiro     de     1961,     reivindicado     em     tempo     oportuno     pelo     MPLA” 

(BITTENCOURT, 2013, p.3). 

Eram  três  os  movimentos  de  libertação  em  guerra  contra  o  exército 

português. Criada na segunda metade dos anos 1950, a União das Populações de 

Angola (UPA), veio a transformar-se na Frente Nacional de Libertação de Angola 

(FNLA)   “movimento   [que]   tinha   por   base   de   apoio   e   arregimentação   as 

populações   do   grupo   etnolinguístico   bakongo,   situadas   na   parte   norte   do 

território angolano” (BITTENCOURT, 2013,  P.1, 2). Outro dos movimentos de 

libertação   a   atuarem   na   guerra   anticolonial,   “a   União   Nacional   para   a 

Independência  Total  de  Angola  (UNITA)  nasce  de  uma  dissidência  da  FNLA” 

(BITTENCOURT, 2013, P.2). Tendo como líder Jonas Savimbi, antigo dirigente 

da FNLA, “a UNITA seria oficializada em 1966, a partir do recrutamento de jovens 
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angolanos próximos à fronteira leste da colônia.” (BITTENCOURT, 2013, p.3) A 

terceira  organização,  terceiro  grupo  de  libertação,  o  Movimento  Popular  de 

Libertação  de  Angola  (MPLA)  “tem  sua  gênese  ligada  à  agitação  anticolonial, 

iniciada  em  Luanda,  em  finais  da  década  de  1940  e  ampliada  nos  anos  1950” 

(BITTENCOURT, 2013, P.2). 

O  conflito  anticolonial  esteve  estagnado,  em  impasse,  por  mais  de  uma 

década, período em que os movimentos de libertação travavam combates entre 

si,   “mas   não   demonstravam   possuir   força   militar   para   agredir   de   forma 

contundente  o  exército  colonial  português”  (BITTENCOURT,  2013,  p.3).  Por 

outro lado, a despeito de estar controlada militarmente, “a situação em Angola 

dependia de um esforço de recrutamento e manutenção de militares que Portugal 

tinha  cada  vez  mais  dificuldades  de  executar”  (BITTENCOURT,  2013,  p.3).  O 

referido impasse fora eliminado aquando da Revolução dos Cravos, momento a 

partir do qual os movimentos de libertação angolanos passaram a receber apoio 

militar  português,  após  a  abertura  do  regime  a  possibilitar  a  transição  para  a 

democracia.  O  período  subsequente  foi  marcado  pela  guerra  entre  os  três 

movimentos   de   libertação   angolanos,   face   ao   espaço   vazio   deixado   pelos 

colonizadores no lugar do Estado. Em uma guerra civil atravessada pelas tensões 

da  Guerra  Fria,  não  faltaram  trocas  de  acusações  a  impedir  que  houvesse 

unificação entre os três movimentos de libertação. 

 
O MPLA acusava a FNLA de ser um movimento tribalista, racista e agente de 
uma solução neocolonial, em face do apoio norte-americano. Para a direção 
da FNLA,  o  MPLA  era controlado  por um pequeno  grupo  de esquerdistas 
universitários sem qualquer força militar, culturalmente mesclado e muito 
arrogante. Sua acusação mais feroz, no entanto era dirigida aos mestiços, que 
a FNLA identificava como “filhos de colonos”, e que serviria ao argumento de 
se colocar em dúvida a disposição do MPLA em alterar a situação vivida pelos 
negros em Angola. A UNITA, por sua vez, como vimos, acusaria a FNLA de 
ser  tribalista,  por  privilegiar  as  lideranças  bakongo  em  detrimento  dos 
demais  grupos  étnicos.  Por  fim,  a  organização  de  Jonas  Savimbi  seria 
acusada  pelo  MPLA  de  tecer  alianças  com  a  tropa  portuguesa,  a  fim  de 
conseguir manter a sua sobrevivência (BITTENCOURT, 2013, p. 4). 

 
 

O processo revolucionário português e a guerra de libertação 
angolana 

 
Passada a Revolução dos Cravos, nome pelo qual é conhecido o golpe de 

Estado  ocorrido  a  25  de  Abril  de  1974,  responsável  por  derrubar  uma  das 

ditaturas  mais  longas  da  história  da  Europa,  não  tardaram  a  surgir  diferentes 
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análises, “ora acerca da natureza da ditadura derrubada, ora acerca do processo 

revolucionário e do regime democrático constituído a seguir”. (MARTINHO, em 

GONÇALVEZ; PAREDES, 2017, p.43). Buscando ater-se a autores que pensam as 

características endógenas da transição portuguesa, o historiador Francisco Carlos 

Palomanes Martinho demarca dois modelos de análise. O primeiro “privilegia a 

análise da gestão de Marcello Caetano e dos limites e potenciais da modernização 

por ele implementada nos cinco anos e meio em que esteve à frente do Executivo 

português”.  (MARTINHO,  em  GONÇALVES;  PAREDES,  2017,  p.44).  Por  seu 

lado, o segundo modelo “procura fazer uma análise da historiografia da transição, 

do peso maior ou menor da Revolução e de suas consequências para o processo 

de institucionalização democrática” (MARTINHO, em GONÇALVES; PAREDES, 

2017, p. 44). 

Para   que   possamos   melhor   compreender   os   antecedentes   do   contexto 

debatido pelos autores em questão, qual seja o período em que Marcello Caetano 

esteve à frente do regime ditatorial, interessa retornar aos anos 30 e 40. Trata-se 

do  período  em  que  se  lançavam  as  bases  do  discurso  do  Estado  Novo,  cuja 

natureza   totalizante   “exigiu   e   criou   um   aparelho   de   inculcação   ideológica 

totalitária, estatista, mergulhado no quotidiano das pessoas [...], com o propósito 

de criar esse particular “homem novo” do salazarismo” (ROSAS, 2001, p. 1031). 

O discurso propagandista ideológico do salazarismo casava valores 

nacionalistas  de  origem  integralista  e  conservadora  católica  com  influências 

fascizantes advindas da experiência espanhola de guerra civil e da ascensão do 

nacional-socialismo e dos fascismos pela Europa. Fernando Rosas propõe “tentar 

sintetizar   os   tropos   essenciais   desse   discurso,   na   sua   componente   mais 

afirmativa, nos seguintes mitos ideológicos fundadores” (ROSAS, 2001, p. 1034). 

Seguem os sete mitos fundadores do discurso salazarista, a serem, segundo 

Rosas:  o  mito  palingenético,  qual  seja,  o  mito  da  Renascença  portuguesa,  “da 

“regeneração”   operada   pelo   Estado   Novo,   interrompendo   a   “decadência 

nacional” precipitada por mais de cem anos de liberalismo monárquico e do seu 

paroxismo  republicanista”  (ROSAS,  2001,  p.1034);  o  mito  central  da  essência 

ontológica do regime/mito do novo nacionalismo, segundo o qual, não sendo o 

Estado  Novo  apenas  mais  um  regime  na  história  política  portuguesa,  seria  “o 

retomar do verdadeiro e genuíno discurso da história pátria, fechado que fora, 

pela revolução nacional, o parêntesis obscuro desse século antinacional, quase a- 
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histórico,  do  liberalismo”.  (ROSAS,  2001,  p.1034);  o  mito  imperial,  “em  larga 

medida  herdado  da  tradição  republicana  e  monárquica  anterior,  no  seu  duplo 

aspecto  de  vocação  histórico-providencial  de  colonizar  e  evangelizar  (ROSAS, 

2001, P.1034); o mito da ruralidade, a reivindicar para Portugal, “uma ruralidade 

tradicional  tida  como  uma  característica  e  uma  virtude  específica,  donde  se 

bebiam as verdadeiras qualidades da raça e onde se temperava o ser nacional” 

(ROSAS,   2001,   p.   1035);   o   mito   da   pobreza   honrada/mito   da   “aurea 

mediocritas”,  sendo  Portugal  um  país  essencialmente  pobre  por  conta  de  seu 

destino rural, país em que, “a conformidade de cada um com seu destino, o ser 

pobre  mas  ser  honrado,  pautavam  o  supremo  desiderato  salazarista  do  “viver 

habitualmente”,  paradigma  da  felicidade  possível”  (ROSAS,  2001,  p.  1035);  o 

mito da ordem corporativa, expressão da ordem natural das coisas, a “ideia de 

uma  hierarquização  social  espontânea  e  harmoniosamente  estabelecida  como 

dado intemporal, no quadro de uma sociedade orgânica” (ROSAS, 2001, P.1035); 

por último, o mito da essência católica da identidade nacional, “entendia a igreja 

católica como elemento constitutivo do ser português, como atributo definidor da 

própria nacionalidade e da sua história” (ROSAS, 2001, P.1036). 

Seguindo-se à Primeira República Portuguesa (1910-1926), o regime ditatorial 

foi  “implantado  em  Portugal  em  28  de  maio  de  1926”  (PINTO,  2007,  P.19). 

Apenas  no  início  dos  anos  1930  foi  consolidado  o  autoritarismo  do  regime 

ditatorial, sob o comando de António de Oliveira Salazar. A despeito de algumas 

limitações,  António  Costa  Pinto  defende  ser  possível  “delinear  uma  tipologia 

tripartida  do  espectro  político-ideológico  da  direita  portuguesa  que  pode  ter 

alguma utilidade analítica para o estudo das suas atitudes políticas nos primeiros 

anos da ditadura militar” (PINTO, 2007, P.19). 

 
A    primeira,    que    definimos    como    liberalismo    conservador    estava 
representada   nos   partidos   republicanos   conservadores.   Apelaram   aos 
militares e apoiaram o golpe na perspectiva de um “Estado de excepção’ que 
lhes    permitisse    a    reforma    da    Constituição    de    1911    num    sentido 
presidencialista,   limitador   do   parlamentarismo.   (...)   A   segunda,   que 
definimos    como    conservadorismo    autoritário,    era    acentuadamente 
antiliberal. A sua proposta era a da construção de um regime autoritário que 
eliminasse   o   velho   sistema   de   partidos   da   República,   introduzindo 
eventualmente   um   partido   único   de   vocação   “integradora”.   (...)   E, 
finalmente,  a  direita  radical.  A  sua  proposta  era  de  ruptura  total  com  o 
sistema  liberal,  apontando  para  a  construção  de  um  Estado  Nacionalista 
baseado no corporativismo integral (PINTO, 2007, p.19, 20). 



350 |Democracia e Desobediência civil 
 

Martinho situa um debate entre Luís Reis Torgal e Fernando Rosas acerca 

do projeto “modernizante e tecnocrático” do regime de Marcello Caetano. Para 

Rosas,  a  questão  a  se  colocar  seria:  “por  qual  motivo  as  tímidas  reformas 

anunciadas   em   1968/69   não   tiveram   continuidade   e   foram   bloqueadas?” 

(MARTINHO, em GONÇALVES; PAREDES, 2017, p. 46). Assim, no entender de 

Fernando Rosas, “havia uma intenção reformista que, entretanto, não chegou às 

suas  últimas  consequências”  (ROSAS,  2004,  p.  10-12;  apud  MARTINHO,  em 

GONÇALVES; PAREDES, 2017, p.46). A respeito do que teria sido o período de 

Marcello  Caetano,  a  análise  de  Luís  Reis  Torgal  diverge  da  de  Rosas.  Torgal 

defende que “as interpretações historiográficas que tenderam ver, nos anos 1968- 

74, alguma tentativa de transição liberalizante esquecem o passado de Marcello 

Caetano, abdicam de uma “perspectiva mais alargada” do último presidente do 

Conselho, a seu ver “fundamental para entender o marcelismo”. (MARTINHO, 

em GONÇALVES; PAREDES, 2017, p.47). Merece destaque a origem integralista 

de   Marcello   Caetano,   “seu   papel   como   ideólogo   do   corporativismo   e   seu 

entusiasmo quanto ao papel da Mocidade Portuguesa (MP) na formação de uma 

elite, de novos dirigentes” (MARTINHO, em GONÇALVES; PAREDES, 2017, p. 

47). 

Durante o período em que Marcelo Caetano estivera à frente do governo 

de  Portugal,  pouco  mudara  a  natureza  do  regime,  exceto  do  ponto  de  vista 

“cosmético”, ou seja, “as alterações de nome da Polícia Internacional de Defesa 

do   Estado   (PIDE)   para   Direção   Geral   de   Segurança   (DGS)   sem   qualquer 

abrandamento    do    aparato    repressivo”    (MARTINHO,    em    GONÇALVES; 

PAREDES,  2017,  p.  47).  Segundo  a  análise  de  Luís  Reis  Torgal,  então,  “o 

marcelismo  não  passou  de  um  Estado  Novo  sem  Salazar”  (MARTINHO,  em 

GONÇALVES; PAREDES, 2017, p.48). 

O  debate  científico/epistemológico  acerca  da  demarcação  do  período 

salazarista/marcelista   como   sendo   fascista   ou   apenas   um   “corporativismo 

autoritário” é complexo, a envolver os posicionamentos de diversos autores para 

além  dos  que  citamos.  Longe  que  estamos  de  qualquer  ambição  de  esgotar  e 

encerrar  o  debate,  parece  sensato  chamar  a  atenção  para  a  inexistência  de 

conceitos puros na história. Conforme lembra o historiador português João Paulo 

Avelãs Nunes, “estruturado a partir de 1930, institucionalizado em 1933, o Estado 
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Novo pode, assim, ser caracterizado como regime de tipo fascista, 

tendencialmente totalitário.” (NUNES, 2017, P.291). 

 
Apesar dos relativamente baixos níveis de explicitação ideológica e jurídico- 
política,  de violência  policial  e  de  irredentismo  militar  –  explicáveis  pelas 
características e escolhas dos chefes da ditadura, pela inexistência prévia de 
um  partido  político  de  massas  de  extrema-direita,  pelos  baixos  níveis  de 
mobilização política de grande parte da população portuguesa, pelo estatuto 
de pequeno país com desenvolvimento intermédio, pela integração na “zona 
de influência” do Reino Unido/França e, depois, dos EUA –, o salazarismo 
(antes e depois de 1945) e, mesmo, o marcelismo foram projetos sistémicos 
de  controlo,  repressão  e  reorganização  do  país  –,  da  “Metrópole”  e  das 
“Colónias” ou “Províncias Ultramarinas”; dos “colonos”, dos “nativos”, dos 
“assimilados” e dos “indígenas” – a partir do Estado e da “sociedade civil” 
(NUNES, 2017, p.291). 

 

Levado   adiante   por   um   movimento   exclusivamente   militar,   sem   a 

participação de formações partidárias, o 25 de Abril daria lugar a um processo 

revolucionário pensado a partir de duas intenções de primeira ordem. De pronto, 

levar a término a guerra colonial e dar início aos processos de descolonização; em 

seguida,  proceder  a  um  período  de  transição  e  criação  das  possibilidades  de 

instalação de um regime democrático. O Movimento dos Capitães, no intuito de 

levar a cabo esses objetivos, utiliza-se de um programa político alicerçado em três 

pontos: Descolonização, Democratização e Desenvolvimento. 

 
No  novo  esquema  constitucional  provisório  avançado  por  esse  Programa, 
não estava previsto qualquer lugar para o MFA. A sua ideia era a de, realizado 
o   golpe   de   estado,   delegar   o   poder.   No   organograma   proposto,   as 
responsabilidades eram repartidas por um órgão militar designado pelo MFA 
(Junta de Salvação Nacional) e por um órgão civil (governo provisório).  À 
JSN caberia, essencialmente, gerir a situação até à constituição do governo 
provisório e fiscalizar a evolução do processo até à plena instauração de um 
regime  democrático.  Ao  Governo,  por  seu  lado,  são  atribuídas  funções  de 
“gestão corrente” até à realização de eleições legislativa. A definição dessa 
tutela  militar  leva  também  os  Capitães  a  previamente  determinar  quem 
ocuparia   dois   dos   lugares   centrais   da   “nova   ordem”:   Costa   Gomes 
(Presidente  da  República)  e  António  de  Spínola  (Chefe  de  Estado-Maior 
General das Forças Armadas). No entanto, apesar de todas as providências 
tomadas, os oficiais do MFA não conseguem criar as condições para garantir 
uma  transição  sem  sobressaltos  (REZOLA,  em  GONÇALVES;  PAREDES, 
2017, p.30, 31). 

 
Os obstáculos no caminho do MFA encontram sua explicação em 

determinados “imprevistos” da contingência. Conforme bem se sabe, Spínola 

possuía um projeto político próprio, marcado em seu livro Portugal e o Futuro, a 

visar a instalação de um regime presidencialista e uma solução federativa de 
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caráter referendário para a situação das colônias.   Tais propostas entravam em 

atrito e contradição com as intenções do Programa do MFA, “que apontavam para 

a realização de eleições para a Assembleia Constituinte no prazo de um ano e, 

sobretudo,   para   o   direito   dos   povos   à   autodeterminação”   (REZOLA,   em 

GONÇALVEZ; PAREDES, 2017, p.31). Nesse cenário de disputas com Spínola, os 

Capitães  de  pronto  desistem  de  delegar  o  poder,  levando  a  que  “o  MFA  se 

transforme  num  agente  político  da  nova  ordem”  (REZOLA,  em  GONÇALVES; 

PAREDES, 2017, p.31). 

Como também sabemos, tal cenário leva aos eventos do 28 de Setembro e 

à renúncia do Presidente Spínola. O afastamento de Spínola marca o começo de 

uma nova fase do processo revolucionário em que, já passada a necessidade de 

decidir  sobre  a  descolonização,  havia  que  se  demarcar  as  incumbências  de 

diferentes  centros  de  poder, bem como  os limites e  alcances  do  poder militar. 

Com  esses  focos  é  criado  o  Conselho  dos  Vinte,  órgão  a  reunir  o  conjunto  de 

militares a ocuparem posições políticas de destaque, no intuito de coordenar a 

atividade do MFA. A criação do Conselho dos Vinte acentuaria duas tendências já 

existentes. De um lado, “a subalternização do poder civil”, em um contexto em 

que  os  partidos  políticos  ainda  dispunham  de  quadros  muito  incipientes  e  de 

pouca projeção nacional; de outro “a colegialização do poder militar” tendência a 

ser reforçada pouco tempo depois a partir da criação da Assembleia de Delegados 

do    MFA    ou    dos    Duzentos.    Tais    seriam    os    primeiros    passos    para    a 

institucionalização  do  MFA.  (REZOLA,  em  GONÇALVEZ;  PAREDES,  2017, 

p.33).  Os  eventos  do  11  de  Março,  marcados  pela  nova  tentativa  de  golpe  de 

Estado protagonizada por Spínola, aceleram o ritmo da Revolução, antecipando 

a institucionalização do MFA. 

 
Concebido como um instrumento de intensificação da participação do MFA 
na   vida   político-militar,   o   CR   ocupa   o   lugar   cimeiro   da   estrutura 
constitucional   revolucionária.   Os   seus   amplos   poderes   constituintes, 
militares  e  fiscalizadores  consolidam  a  liderança  política  do  MFA,  que 
ninguém, nesse momento, contesta publicamente. (...) Os poderes do CR são 
reconhecidos e consagrados na Plataforma de Acordo Constitucional de 11 de 
abril  de  1975  (“Pacto  MFA-Partidos”).  (...)  A  partir  de  inícios  de  julho, 
assistimos  a  uma  pulverização  de  projetos  políticos,  tradução  prática  das 
ruturas  então  já  operadas  no  seio  do  MFA  e  da  sociedade  portuguesa  em 
geral. De um lado, os setores afetos ao primeiro-ministro Vasco Gonçalves e 
próximos do PCP, a que incialmente estão associados os  que gravitam em 
torno  do  comandante  do  COPCON.  (...)  De  outro,  os  defensores  de  uma 
transição gradual, através de democracia política, para a sociedade socialista 
(Documento dos Nove, 7 de Agosto). (...) Finalmente, um terceiro grupo que, 
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autonomizando-se  do  primeiro,  faz  a  apologia  do  poder  popular  e  da 
democracia direta (Autocrítica Revolucionária do COPCON, 13 de agosto) e 
encontra apoio nos partidos e movimentos de extrema-esquerda. (REZOLA, 
em GONÇALVEZ; PAREDES, 2017, p.35, 36). 

 

Marcante  desde  o  início  do  processo  revolucionário,  a  importância  dos 

militares  ganha  ainda  mais  força  no  começo  de  1975,  nomeadamente  após  a 

constituição  do  Conselho  da  Revolução,  a  institucionalizar  o  poder  militar. 

Contudo, aquando das eleições para a Assembleia Constituinte, realizadas a 25 de 

Abril  de  1975,  tem  lugar  uma  forte  alteração  na  posição  das  forças  político- 

partidárias. “Contando com crescentes apoios nacionais e internacionais, e com 

a  legitimidade  eleitoral,  a  imagem  da  sua  subordinação  ao  poder  militar,  que 

marcara   os   primeiros   meses,   desaparece”.   (REZOLA,   em   GONÇALVES; 

PAREDES, 2017, p.37). As eleições consagram a vitória massiva do PS, a eleger 

116  dos  250  deputados  da  Assembleia,  com  37,9%  dos  votos.  A  intervenção 

partidária ganharia espaço e relevância política até e, nomeadamente, após o 25 

de Novembro, a marcar a terceira e última etapa do processo revolucionário. 

 
Apesar  de  todas  as  incógnitas  que  ainda  subsistem,  o  25  de  Novembro 
constitui um momento fundamental da transição, permitindo uma profunda 
clarificação  político-militar.  (...)  a  verdade  é  que  o  25  de  Novembro  veio 
alterar a correlação de forças tanto a nível civil como militar, proporcionando 
o desmantelamento da esquerda militar e a progressiva supremacia civil e a 
abertura  de  um  novo  momento  político:  o  da  transição  entre  o  processo 
revolucionário,  que  marcara  os  anos  1974-75,  e  a  institucionalização  da 
democracia.  (...)  A  fase  de  incerteza  quanto  à  natureza  do  regime  político 
terminava,   e   o   romantismo   revolucionário   dava   lugar   à   política   real. 
(REZOLA, em GONÇALVEZ.; PAREDES, 2017, p. 38). 

 
Os acontecimentos do 25 de Abril, a serem o súbito movimento de tomada 

das ruas e derrubada do regime salazarista/marcelista, demarcam o início de um 

processo  que  afetaria  as  várias  dimensões  das  vidas  não  apenas  da  sociedade 

portuguesa,  como  também  das  populações  das  antigas  colônias  em  África. 

Conforme  lembra  Marcelo  Bittencourt,  “as  mudanças  de  rumo  em  Portugal 

acabariam por facilitar a exposição, para fora dos círculos de poder do MPLA e 

dos  seus  principais  aliados,  das  dissidências  que  se  apresentavam  naquele 

momento” (BITTENCOURT, em GONÇALVES; PAREDES, 2017, p. 158). 

Deste modo, em sintonia com a perspectiva transnacional e interconectada 

a que nos propomos, admite-se que o movimento dos Capitães de Abril, a 

derrubar o regime de Marcelo Caetano em Portugal, termina por favorecer os dois 
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grupos de libertação a rivalizarem com o MPLA na guerra civil pelo controle do 

Estado angolano passada a proclamação da independência, agendada para 11 de 

novembro de 1975. Não esquecendo o contexto de tensão em que se encontravam 

os  movimentos  de  libertação,  em  sangrenta  guerra  civil,  e  o  MPLA,  com 

dissidências  internas,  cabe  termos  em  mente  que  “pelo  lado  do  novo  poder 

português a abertura política que se anunciava não se traduziu numa “passagem” 

sem obstáculos e disputas” (BITTENCOURT, em GONÇALVES; PAREDES, 2017, 

p. 159). 

Em Angola, Portugal estava longe de ser derrotado militarmente, dado que 

as ações militares tanto do MPLA quanto da FNLA “haviam sido empurradas para 

as  zonas  fronteiriças  da  então  colônia”  (BITTENCOURT,  em  GONÇALVES; 

PAREDES, 2017, p. 160). Ainda, cabe ressaltar a importância que teve a guerra 

de libertação levada a cabo no território angolano para que surgisse em Portugal 

uma  alternativa  ao  regime  salazarista/marcelista,  dado  que  “os  líderes  do 

Movimento  das  Forças  Armadas  (MFA)  tinham  passado  por  essas  frentes  de 

batalha e sabiam que era impossível uma solução exclusivamente de tipo militar” 

(BITTENCOURT, em GONÇALVES; PAREDES, 2017, P.160). 

Conforme já mencionamos, o MPLA encontrava-se em grave tensão 

quando da derrubada do regime ditatorial português, havendo duas dissidências 

a questionarem a autoridade da direção do movimento, representada pela 

persona de Agostinho Neto. Tais eram a Revolta do Leste, a reunir considerável 

número de guerrilheiros que agiam na parte leste do país, tendo à frente Daniel 

Chipenda; e a chamada Revolta Ativa, formada por um grupo de intelectuais do 

movimento, liderados por Mario de Andrade. 

 
A  Revolta  do  Leste  foi  ganhando  corpo  em  paralelo  ao  agravamento  da 
situação logística e militar do MPLA na sua 3ª Região, no leste de Angola. As 
reivindicações dos revoltosos, bem como suas atitudes, foram se avolumando 
face à ofensiva da tropa portuguesa. O contexto de carência generalizada e de 
disputa  pelo  poder  da  organização,  temperado  pelo  regionalismo  e  pela 
etnicidade,   marcaria   sobremaneira   esse   embate.   Os   críticos   à   direção 
associavam  erros  logísticos,  acusações  de  violência  e  abuso  dos  escassos 
recursos materiais e financeiros em benefício próprio, por parte de alguns 
dirigentes, ao fato de serem oriundos da região norte de Angola, sobrepondo 
elementos de ordem étnica e regional. Tal origem, segundo tais críticas, seria 
responsável  pelo  “descompromisso”  com  a  luta.  A  direção,  por  sua  vez, 
tomava para si apenas a explicação dada pelos revoltosos, esquecendo-se das 
críticas,   para   apontá-los   como   regionalistas   e   tribalistas   e,   portanto, 
contaminados  por  ideias  antinacionais,  essas,  sim,  o  real  perigo  para  o 
desenvolvimento da luta de libertação. (BITTENCOURT, 2008, v.2, p. 201- 
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211). Com outras aspirações, a Revolta Ativa pretendia colocar em discussão 
a forma como se organizava o movimento, como se estabeleciam as decisões 
sobre  os  temas  de  política  interna  e  externa  e,  em  especial,  a  postura 
inquestionável   do   presidente   Agostinho   Neto.   Falava   em   combater   o 
“presidencialismo”. Essa tomada de posição não conheceu grandes níveis de 
mobilização, mas trouxe para o grupo dissidente nomes com longa trajetória 
na luta anticolonial. O contra-ataque da direção, nesse caso, carregava nas 
acusações  aos  intelectuais,  como  quadros  que  não  tinham  participado 
ativamente da luta armada. Capitalizou-se em cima da fácil associação de que 
os intelectuais desconheciam o povo e seus desejos, pois não sofreram como 
ele e muito menos com ele. (BITTENCOURT, em GONÇALVES, PAREDES; 
2017, p.162, 163). 

 
A existência das referidas tensões leva à reunião do chamado Congresso de 

Lusaka,   lido   como   consequência   do   levante   de   Abril   em   Portugal   e   das 

subsequentes  possibilidades  efetivas  de  resolução  dos  conflitos  políticos  no 

ultramar africano. A direção do MPLA manifesta contrariedade à realização do 

congresso, não apenas por não desejar sua concretização, mas pelo fato de que o 

encontro  era  pensado  como  uma  representação  da  reaproximação  das  forças 

políticas  das  três  tendências  do  movimento.  Seria,  então,  “o  reconhecimento 

internacional  das  tendências  e,  ao  mesmo  tempo,  da  força  dessas  correntes 

políticas,  colocando-as  em  pé  de  igualdade  com  a  direção  do  movimento. 

(BITTENCOURT,  em  GONÇALVES,  PAREDES;  2017,  P.164).  A  despeito  das 

posições iniciais contrárias, os dirigentes do MPLA terminariam aceitando a 

realização do congresso, face às pressões internacionais. 

Tendo em mente que os dirigentes do movimento sabiam contar com 

apoios internacionais, os eventos em torno do Congresso de Lusaka devem ser 

analisados como parte do contexto político global da guerra-fria. Face à 

perspectiva transnacional que adotamos, cabe também termos em contra a 

participação do Movimento das Forças Armadas no processo, importante detalhe 

a entrelaçar o processo revolucionário português às disputas políticas em torno 

da guerra colonial rumo à independência angolana. Posto que o cerne dos 

projetos em torno da transição portuguesa era, justamente, a resolução da guerra 

colonial; ainda, levando em consideração que o levante dos Cravos acontece em 

um momento em que o MPLA passava por dificuldades internas com as duas 

dissidências, a perspectiva adotada ajusta-se bem à análise dos períodos, cujas 

tensões políticas ultrapassam e atravessam as fronteiras nacionais de Portugal e 

Angola. 

É assim que podemos entender o encontro de Iko Carreira, representante da 
direção do MPLA, com Otelo Saraiva de Carvalho, representante do MFA, na 
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cidade  de  Lusaka.  Na  reunião,  ocorrida  durante  as  conversações  entre 
Portugal e a  Frente de  Libertação  de Moçambique (Frelimo), em julho de 
1974, Otelo Saraiva de Carvalho declara apoio total ao MPLA e à sua direção. 
Também buscando retomar o rumo das ações dentro da organização, ainda 
antes da realização do congresso, a direção irá criar, no dia 1º de agosto, as 
Forças Armadas Populares de Angola (FAPLA), que passariam a ser o braço 
armado do MPLA, até então dividido em regiões político-militares e carente 
de uma organização central. (BITTENCOURT, em GONÇALVES; PAREDES, 
2017, p. 165). 

 
O   Congresso   de   Lusaka,   face   às   tensões   internas   do   MPLA,   pouco 

contribuiu para que o movimento buscasse qualquer unidade, quer em relação a 

questões de política externa ou interna, quer no que concernia à independência 

propriamente  dita,  dado  que  a  direção  não  se  manifestara  disposta  a  debater 

quaisquer   alterações   nas   lideranças   do   movimento.   Da   parte   da   direção, 

propunha-se  “que  se  discutisse  a  unidade  do  movimento,  a  definição  da  sua 

política externa, a reiteração da luta pela independência imediata e o pedido de 

libertação de prisioneiros” (BITTENCOURT, em GONÇALVES; PAREDES, 2017, 

p.  167).  Por  seu  lado,  “as  duas  tendências  em  revolta  marcaram  posição  pela 

discussão  das  regras  internas  do  movimento,  o  que  implicava  a  discussão  da 

escolha  das  lideranças”  (BITTENCOURT,  em  GONÇALVES;  PAREDES,  2017, 

P.167, 168). 

O  movimento  de  Daniel  Chipenda,  liderança  da  Revolta  do  Leste,  em 

direção a uma aproximação à FNLA de Holdem Roberto é melhor interpretado 

quando ampliamos a análise a uma escala que envolva as posições geopolíticas e 

geoestratégicas   de   outras   nações   africanas   envolvidas   com   a   problemática 

angolana, bem como as de nações europeias mergulhadas no teatro internacional 

da Guerra Fria. Ao aproximar-se da FNLA, Chipenda aproximava-se também do 

Zaire. Tal era um movimento a receber o aval da Zâmbia, “mas que fechava as 

portas  da  União  Soviética,  o  principal  aliado  do  MPLA  no  intrincado  jogo  da 

Guerra Fria, para a dissidência do leste (SOREMEKUN, 1983, p.87; citado por 

BITTENCOURT,  em  GONÇALVES,  2017,  p.168).  Os  soviéticos,  ainda  que  não 

desejassem  contrariar  as  elites  zambianas,  tampouco  eram  desejosos  de  ter  o 

Zaire  como  aliados.  Além  disso,  tal  escala  de  análise  revela  o  que  Marcelo 

Bittencourt  interpreta  como  uma  imensa  contradição  acerca  da  aproximação 

entre Chipenda e FNLA, no que diz respeito à formação original da dissidência do 

leste. 
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O xadrez político internacional se torna mais complexo, e a União Soviética, 
apesar de ter consciência do poderio militar da Revolta do Leste e de admitir 
a   substituição   de   Agostinho   Neto,   resolve   não   assumir   uma   posição 
definitiva, mantendo a negociação com as duas correntes. Seu discurso oficial 
era  o  da  necessidade  de  união  interna  do  MPLA,  numa  postura  que  não 
respondia   à   ansiedade   de   Daniel   Chipenda   e   sua   Revolta   do   Leste, 
pressionado pelo governo da Zâmbia e temeroso de perder espaço diante do 
turbilhão de fatos que se sucediam. Chipenda decide, então, aliar-se à FNLA 
e,  consequentemente,  ao  Zaire  de  Mobutu.  (...)  Essa  aproximação  entre 
Daniel Chipenda e Holden Roberto demonstra com muita clareza o quanto o 
acirramento da luta pelo poder no interior do MPLA ultrapassou fronteiras 
políticas.  No  caso  da  Revolta  do  Leste,  seus  limites  foram  esticados  a  tal 
ponto que acabaram por entrar em choque com as reivindicações originais 
de  seus  militantes.  Aparentemente  não  era  possível  maior  contradição.  A 
Revolta  do  Leste,  que  nascera  de  uma  perspectiva  de  confronto  regional, 
contrária  ao  que  eles  consideravam  uma  supremacia  dos  “do  norte”  em 
relação aos do leste e do sul, termina por aliar-se à FNLA, reconhecidamente 
um  movimento  “do  norte”,  de  maioria  bakongo.  (BITTENCOURT,  em 
GONÇALVEZ; PAREDES, 2017, p.168, 169). 

 

Face a tamanha tensão e radicalização, o Congresso de Lusaka encerra-se, 

dez dias após seu começo, sem qualquer possibilidade de conciliação e unidade 

entre  a  direção  do  MPLA  e  as  duas  dissidências.  O  último  lance  da  parte  da 

Revolta  do  Leste  e  da  Revolta  Ativa  fora  uma  solicitação  de  que  a  direção  do 

movimento realizasse um relatório de prestação de contas. A resposta da direção 

estaria, também, de acordo com as tensões a marcarem os eventos transpassados 

até então. Conforme lembra Bittencourt, “Agostinho Neto e os demais dirigentes 

que lhe apoiavam encararam esse pedido como uma humilhação e abandonaram 

o congresso” (BITTENCOURT, em GONÇALVES; PAREDES, 2017, p. 170). 

Na esteira da direção do movimento, a Revolta Ativa também se retira do 

Congresso, a ser continuado apenas pela Revolta do Leste. Agostinho Neto e os 

demais dirigentes do MPLA, posto que desconsideravam o Congresso de Lusaka, 

de   pronto   anunciam   a   realização   de   um   novo   encontro,   que   se   nomeou 

Conferência Inter-Regional de Militantes, e seria realizado em Setembro de 1974, 

em Moxico, região leste de Angola. A despeito das tensões e contradições, os três 

líderes se reuniriam uma vez mais na última semana do Congresso de Lusaka, 

passada uma semana do abandono por parte da direção. Mais um exemplo da 

importância de se colocar na balança os interesses geopolíticos e geoestratégicos 

internacionais no momento de analisar o intricado teatro de disputas que tomava 

corpo  em  Angola,  a  nova  reunião  aconteceria  a  convite  de  Kenneth  Kaunda, 

presidente zambiano, em Brazzaville, durante a Conferência dos Chefes de Estado 

da África Central e Oriental. 
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A pressão externa, uma vez mais, rende a assinatura de um acordo, agora 
congregando  Agostinho  Neto,  representando  a  direção;  Daniel  Chipenda, 
representando  a  Revolta  do  Leste;  e  Joaquim  Pinto  de  Andrade,  pela 
primeira vez assumindo a condição de líder da Revolta Ativa. O documento, 
publicado  em  Brazzaville,  em  3  de  setembro  de  1974,  criava  um  comitê 
central e um bureau político, em que as maiores cotas de cargos ficariam com 
a  direção,  mas  fundamentalmente  confirmava  a  presidência  de  Agostinho 
Neto, criando duas vice-presidências, a serem ocupadas por Daniel Chipenda 
e  Joaquim  Pinto  de  Andrade  (TALI,  1996,  anexo  16).  Evidentemente,  um 
acordo como esse, feito sob pressão extrema e no correr de uma madrugada, 
tinha  pouca  possibilidade  de  surtir  efeito.  Na  saída  do  encontro,  ficara 
estabelecido que uma nova reunião entre o presidente e os dois novos vice- 
presidentes do MPLA seria realizada em Lusaka, em setembro. Todavia, as 
movimentações efetuadas pelas diferentes correntes nesse pequeno intervalo 
de tempo inviabilizariam essa possibilidade. (...) O fundamental é que o novo 
acordo  foi  quebrado  e,  a  partir  daquele  momento,  a  divisão  entre  as 
tendências   tornou-se   definitiva.   Não   haveria   mais   conciliação   possível 
(BITTENCOURT, em GONÇALVES; PAREDES, 2017, p.172, 173). 

 
O rompimento definitivo com as duas dissidências dá lugar a um cenário 

que favorece Agostinho Neto e seus dirigentes, a se consolidarem como frente 

efetiva do MPLA. Justamente, a Conferência Inter-Regional de Militantes, a ser 

realizada de 12 a 20 de setembro de 1974, no Moxico, marcaria essa consolidação, 

firmando  Agostinho  Neto  como  presidente  e  Lúcio  Lara  como  secretário  do 

Bureau  político.  Além  de  que,  esse  encontro  seria  marcado  pela  presença  de 

tropas  portuguesas,  a  negociarem  o  acordo  de  cessar-fogo  com  a  direção  do 

MPLA. Tendo os demais movimentos de libertação já assinado o cessar-fogo com 

os militares portugueses, a Unita em 14 de junho e a FNLA em 12 de outubro de 

1974, restava por assinar o MPLA. 

 
A   assinatura   do   cessar-fogo   entre   essa   organização   e   os   militares 
portugueses, ocorrida na localidade de Lunhameje, no leste de Angola, em 21 
de  outubro  de  1974,  oficializaria  o  fim  da  guerra  contra  o  colonialismo 
português.    Paralelamente,    significou    o    reconhecimento    do    governo 
português à direção comandada por Agostinho Neto como a representante 
oficial do MPLA. Dessa forma, indiretamente, o ato consolidava o desfecho 
das dissidências da Revolta Ativa e da Revolta do  Leste no  seio do  MPLA 
(BITTENCOURT,  2008,  v.2,  p.  254-255,  citado  por  BITTENCOURT,  em 
GONÇALVES; PAREDES, 2017, p.178). 

 
Após assinar o cessar-fogo, já em novembro o MPLA começa a transferir 

seus quadros para o interior de Angola. Chamando atenção para a urgência com 

que “a primeira delegação do MPLA entra em Luanda, em 8 de novembro de 1974, 

comandada  por  Lúcio  Lara”  (BITTENCOURT,  em  GONÇALVES;  PAREDES, 

2017, P.179), Marcelo Bittencourt referencia as palavras do próprio Lúcio Lara 
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em entrevista, em fala que marca a instalação dos quadros do MPLA em Luanda, 

em resposta aos passos já dados pelos outros dois movimentos de libertação. 

 
[Os dirigentes do MPLA tinham decidido que era preciso] ir urgentemente a 
Luanda  porque  a  malta  estava  ansiosa  e  corríamos  risco.  [...]  [FNLA]  já 
entrara e muito bem fardada, com caminhões, cheia de dinheiro [...]. A Unita 
já dominava a estação de trem de Benguela e os tugas estavam a lhe dar todo 
o apoio e nós, se não fossemos a tempo, corríamos o risco de encontrarmos 
pouco  espaço.  Então  a  gente  assina  o  acordo  e  toma  a  decisão  de  vir 
imediatamente   para   aqui   logo   que   encontrasse   o   apoio.   E   realmente 
encontramos  imediatamente  no  Kaunda,  [que]  pôs  o  avião  a  disposição  e 
viemos,  quase  imediatamente,  oito  dias  depois.  [...]  Ainda  passamos  por 
Brazzaville, [onde] apanhamos os da 2ª Região, [...] e fomos um sucesso. A 
Revolta Ativa tinha tentado entrar aqui e ninguém lhes ligou [...]. Chipenda 
nem  pensou  em  entrar  aqui  naquela  altura,  [pois]  já  estava  aliado  com  a 
FNLA. Então a nossa chegada aqui foi uma loucura [...] em 8 de novembro. 
[...] Não podíamos mais voltar [...]. Eu devia ter voltado, porque deixamos as 
coisas em Lusaka, lá no tal campo que tinha naquele momento, o VC [Vitória 
é Certa, onde havia] algumas coisas pra arrumar, caixotes de documentos e 
tudo. Nunca mais voltei [...]. [Havia] um trabalho imenso para fazer, porque 
não podíamos deixar mais isso. E não deixamos nunca mais (entrevista com 
Lúcio Lara, em Luanda, em 7 e 14 de fevereiro de 1995) (BITTENCOURT, em 
GONÇALVES; PAREDES, 2017, p.179, 180). 

 

 
Conclusão 

 
 

Com a chegada dos quadros do MPLA em Luanda, passado o acordo de cessar- 

fogo entre os movimentos de libertação angolanos e os militares portugueses, 

encerrava-se a guerra de libertação, o que daria lugar a um período igualmente 

longo e complexo de guerra civil, que não entrará em nossa análise. Posto que 

iniciamos retratando o cenário de tensão desencadeado pela Revolução dos 

Cravos em Portugal, parece coerente lembrar que em Angola a tensão não foi 

menor, tampouco foi menos complexo o cenário de disputas e radicalizações 

políticas. Acreditamos ter contribuído com uma análise das etapas e dos 

principais elementos por trás do processo revolucionário português e do período 

de guerra pela independência a envolver os três grupos de libertação angolanos. 

O processo revolucionário português e o período da guerra de libertação 

angolana, com articulações e interconexões diversas, são melhor analisados e 

compreendidos como duas faces da mesma história. 
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21. STF E O SACRIFÍCIO DE ANIMAIS EM RITUAIS RELIGIOSOS: 

UMA INVESTIGAÇÃO EM PETER SINGER 

 
Alysson Augusto dos Santos Souza228 

 

 
Resumo 
Em   recente   decisão   do   Supremo   Tribunal   Federal   brasileiro,   definiu-se   a 
constitucionalidade  da  prática  de  sacrifícios  animais  em  rituais  religiosos  de 
matriz africana. Tal decisão cria o precedente para que ativistas pelos Direitos dos 
Animais  sejam  compreendidos  como  violadores  da  Constituição  e,  portanto, 
criminalizados. Neste artigo viso analisar a viabilidade moral da desobediência 
civil e  da ação  direta frente às  determinações legais  do  Estado  de  Direito. Para 
tanto, recorro aos livros Practical Ethics (2011) e Democracy and Disobedience 
(1973) de Peter Singer, a fim de questionar se estaríamos justificados em invadir 
locais de sacrifício para resgatar animais da morte. Singer favorece a tese de que 
é  perfeitamente  concebível  a  correção  do  direito  pela  moral,  pois  se  existe 
obrigação para respeitar a lei, trata-se de uma obrigação moral. Dentre as teses 
aqui defendidas, está a de que a constitucionalidade de determinada prática não 
determina   a   validação   moral   do   processo   decisório.   Concluo   que,   se   a 
moralidade pode vir a corrigir o direito, a mera consideração moral dos animais 
pode  conferir  direitos  a  eles.  Para  resolver  tamanho  conflito,  inevitavelmente 
precisaremos   pesar   os   aspectos   ética   e   legalmente   relevantes   da   questão, 
efetuando um cálculo utilitário para descobrir se a decisão do STF foi acertada. 
Palavras-chave: Desobediência  Civil. Ação  Direta.  Sacrifício  de  Animais.  Peter 
Singer. 

 

 
A recente decisão do STF sobre rituais que utilizam animais 

 
 

Em recente debate sobre o sacrifício de animais em religiões de matriz 

africana, pautado no Supremo Tribunal Federal brasileiro, definiu-se a 

constitucionalidade da prática de sacrifícios animais em rituais religiosos. O 

debate, surgido de um conflito entre o Ministério Público do Rio Grande do Sul 

ao contestar decisão do Tribunal de Justiça da mesma região, foi originalmente 

concebido como uma discussão específica sobre religiões de matriz africana e     

a constitucionalidade de certas práticas relativas ao tratamento dispensado aos 

animais. Para entendermos o mérito desta questão, e por que ele é tão caro ao 

Estado de Direito, tentarei resumir brevemente a disputa judicial realizada em 

 
228    Licenciado  e  Mestrando  em  Filosofia  pela  PUCRS  com  bolsa  CAPES/PROEX.  E-mail: 
alysson.souza@edu.pucrs.br 
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torno   desta   temática,   com   apoio   na   monografia   de   Aleska   de   Vargas 

Domingues.229 

A Constituição Federal Brasileira, em seu artigo 225, determina que: 

 
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo- 
se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as  presentes  e  futuras  gerações.  §  1º  Para  assegurar  a  efetividade  desse 
direito,  incumbe  ao  Poder  Público:  […]  VII  -  proteger  a  fauna  e  a  flora, 
vedadas,  na  forma  da  lei,  as  práticas  que  coloquem  em  risco  sua 
função  ecológica,  provoquem  a  extinção  de  espécies  ou  submetam  os 
animais à crueldade (grifos meus). 

 
Considerando-se   a   universalidade   e   soberania   de   uma   Constituição 

Federal sobre os mais variados interesses dos cidadãos de determinado território, 

temos  numa  interpretação  simples  da  lei  o  entendimento  de  que  práticas 

evidentemente cruéis impostas aos animais não-humanos devem ser rechaçadas 

pelas  autoridades  públicas.  O  problema  é  que  o  conceito  de  crueldade  posto 

constitucionalmente é demasiadamente genérico, permitindo interpretações das 

mais variadas. É nesse sentido que outros dispositivos para averiguar a crueldade 

de caso a caso são adotados, como, por exemplo, o artigo 32 da Lei de Crimes 

Ambientais (Lei N° 9605/98), que eleva os maus tratos de animais tutelados à 

categoria  de  crime,  tendo  como  vítimas  de  tais  maus  tratos  não  os  animais 

propriamente  ditos,  mas  a  humanidade,  pelo  entendimento  de  que  a  fauna  é 

patrimônio da coletividade humana. 

A  Lei  de  Crimes  Ambientais  também  prevê,  em  seu  artigo  37,  alguns 

excludentes de ilicitude (ou seja, quando não é ilegal fazê-lo) relativos ao abate 

de animais, dentre os quais está a necessidade de saciar a fome e a proteção de 

lavouras. Entretanto, tal lei não prevê que o sacrifício religioso de animais está 

isento  de  ilicitude,  detalhe  que  veio  a  ganhar  destaque  no  Código  Estadual  de 

Proteção  aos  Animais  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul  (Lei  Estadual  N° 

11.915/2003).  Isso  porque  os  estados  podem  fazer  uma  constituição  estadual 

própria,  desde  que,  claro,  em  concordância  com  a  Constituição  Federal.  A 

constituição  gaúcha  elenca  explicitamente  o  que  é  crueldade  contra  animais, 

enquanto a constituição federal não faz isso. 

 

229  DOMINGUES, A. de V. Tutela Jurídico-Penal Dos Animais Ante A Liberdade Religiosa: O 
caso do sacrifício de animais no estado do Rio Grande do Sul. 2015; Trabalho de Conclusão de Curso; 
(Graduação em Ciências Jurídicas e Sociais) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Orientador: 
Marcus Vinícius Aguiar Macedo. 
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De  acordo  com  a  Constituição  Estadual  do  Rio  Grande  do  Sul,  em  seu 

Artigo 2° do Código Estadual de Proteção dos Animais: 

 
Art. 2o - É vedado: 
I - Ofender ou agredir fisicamente os animais, sujeitando-os a qualquer tipo 
de experiência capaz de causar sofrimento ou dano, bem como as que criem 
condições inaceitáveis de existência; 
II - Manter animais em local completamente desprovido de asseio ou que 
lhes impeçam a movimentação, o descanso ou os privem de ar e 
luminosidade; 
III - Obrigar animais a trabalhos exorbitantes ou que ultrapassem sua forca; 
IV - Não dar morte rápida e indolor a todo animal cujo extermínio seja 
necessário para consumo; 
V - Exercer a venda ambulante de animais para menores desacompanhados 
por responsável legal; 
VI - Enclausurar animais com outros que os molestem ou aterrorizem; 
VII - Sacrificar animais com venenos ou outros métodos não preconizados 
pela Organização Mundial da Saúde - OMS -, nos programas de profilaxia da 
raiva. 

 
Diante do estipulado acima pela referida Constituição Estadual, lideranças 

das religiões de matriz africana não se sentiram satisfeitas com o determinado, e 

então entraram com um projeto de lei que visava embutir no Código um parágrafo 

único, estabelecendo que “não se enquadra nessa vedação o livre exercício dos 

cultos e liturgias de matriz africana.” Tal parágrafo tinha como justificativa a 

inviolabilidade da liberdade de crença e consciência garantida no artigo 5° da 

Constituição Federal Brasileira, partindo também do entendimento de que não 

há maus-tratos ou crueldade a animais em tais templos religiosos. Tal projeto de 

lei se consolidou após intensa disputa entre lideranças afro e movimentos de 

defesa dos animais, e desde então é legal, no Rio Grande do Sul, sacrificar animais 

em cultos e liturgias de matriz africana. Em outras palavras, todas as práticas 

abusivas contra os animais não se enquadram especificamente para as religiões 

africanas — o que é uma exceção não disponível para quaisquer outras religiões 

além destas. 

Essa disputa regional própria da Assembleia Legislativa do Rio Grande do 

Sul foi intensa o suficiente para ganhar destaque para além de suas fronteiras, 

pois o Procurador Geral de Justiça propôs Ação Direta de Inconstitucionalidade 

(ADI nº 70010129690)  alegando que a exceção feita às religiões afro violava o 

princípio  de  igualdade  ao  beneficiar  apenas  um  tipo  genérico  de  orientação 

religiosa.  Diante  disso,  mais  uma  disputa  de  argumentos  foi  desenvolvida  no 

Tribunal  de  Justiça  do  Rio  Grande  do  Sul  (TJ-RS),  onde  houve  muito  mais 
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divergências (desta vez, sobretudo técnicas) mas, por resultado, foi negado o 

entendimento de que a lei com seu polêmico parágrafo único fosse 

inconstitucional. 

Após ter sido julgada a improcedência da referida ADI, o Ministério 

Público do Estado do Rio Grande do Sul (MP-RS) interpôs recurso extraordinário 

ao Supremo Tribunal Federal (STF), usando outra estratégia e atacando 

especificamente a questão da Isonomia e do Estado Laico. Para tornar mais claro: 

a exigência feita pelo MP-RS ao STF era a de que respondesse a uma pergunta 

simples: afinal, a exceção que confere benefícios exclusivos às religiões de matriz 

africana fere de morte a Isonomia e o Estado Laico, segundo os quais o país deve 

ser imparcial em assuntos religiosos, não discriminando nem favorecendo 

qualquer religião? 

É neste contexto em que temos a geração da problemática que motiva este 

texto. Considerando o papel de Guardião da Constituição designado ao Supremo 

Tribunal  Federal,  é  de  sua  competência  averiguar  de  modo  preciso,  claro  e 

determinante  se  uma  lei  é  ou  não  é  constitucional  pelas  definições  da  Carta 

Magna da República Brasileira. Nesse sentido, era papel do STF martelar, em sua 

decisão, uma das duas possíveis respostas: 1) “vocês do MP-RS têm razão, essa lei 

específica no Rio Grande do Sul fere o Estado Laico e a Isonomia, então essa lei é 

inconstitucional” ou 2) “não, vocês estão viajando, está tudo certinho, deixa só o 

pessoal de religião africana sacrificar que está tudo certo”. Esse era o chamado 

mérito da questão a ser definido pelo STF. 

Críticos argumentam que nossos supremos ministros ignoraram o que era 

de sua alçada na discussão sobre o tema, não sendo julgado o mérito da questão. 

Conforme Aleska de Vargas Domingues, 

 
A  argumentação  foi  bastante  rasa,  embasada  no  que  eles  achavam  que  é 
crueldade, defendendo um ponto de vista de que não existe crueldade se o 
animal vai ser comido depois, enfim... eles não decidiram se havia ou não 
havia  isonomia  na  lei  estadual...  a  questão  do  Estado  Laico  e  dos  direitos 
iguais de liberdade religiosa não foi respondida pelo STF. (...) [A questão] 
não    era    sobre    a    liberdade    de    crença.    O    ponto    atacado    era    a 
inconstitucionalidade da lei por ofender a isonomia e o estado laico. É nesse 
ponto  que  eles  têm  que  responder.  Perguntaram  sobre  uma  coisa  e  eles 
decidiram embasados em outra. Não julgaram o mérito. É nesse ponto que 
eu digo que o STF legislou.230 

 
 
 

230  Arquivo pessoal. 
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Para clarificar a crítica aqui feita, de modo objetivo, resgatemos a decisão 

final do próprio STF sobre o caso: 

 
Decisão:    O    Tribunal,    por    maioria,    negou    provimento    ao    recurso 
extraordinário, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para 
o   acórdão,  vencidos,   em   parte,  os   Ministros  Marco   Aurélio   (Relator), 
Alexandre   de   Moraes   e   Gilmar   Mendes,   que   também   admitiam   a 
constitucionalidade da lei, dando-lhe interpretação conforme. Em seguida, 
por  maioria,  fixou-se  a  seguinte  tese:  “É  constitucional  a  lei  de 
proteção animal que, a  fim de  resguardar a  liberdade  religiosa, 
permite  o  sacrifício  ritual  de  animais  em  cultos  de  religiões  de 
matriz africana”, vencido o Ministro Marco Aurélio. Não participaram da 
fixação   da  tese   os   Ministros  Ricardo  Lewandowski  e   Gilmar   Mendes. 
Ausente,   justificadamente,   o   Ministro   Celso   de   Mello.   Presidência   do 
Ministro Dias Toffoli. Plenário, 28.03.2019.231  (grifos meus) 

 
Como é esperado, uma decisão de tal tipo realizada pelo órgão máximo do 

judiciário brasileiro cria o precedente para que, em disputas regionais e locais 

sobre o assunto, venha a vencer o entendimento de que o sacrifício está 

permitido, pois é interpretado como constitucional. Com isso em mente, os 

defensores e, especialmente, os ativistas dos Direitos dos Animais que venham a 

interferir no culto ou mesmo invadir templos religiosos de matriz africana para 

salvar animais, podem ser compreendidos como violadores da Constituição 

Brasileira e, portanto, serem devidamente criminalizados — a depender, 

obviamente, da situação em disputa. Fica a questão em aberto: não estaria o 

próprio STF ferindo a Isonomia e o Estado Laico? 

 
O abate ritualístico 

 

Frente a esta polêmica, é interessante ter em mente que a escandalização 

por parte dos defensores dos direitos dos animais reflete não apenas o genuíno 

interesse em zelar pela integridade dos não-humanos. Reflete, especialmente e 

para além do mérito da questão, a percepção de que há uma clara inconsistência 

entre o combate legal aos maus-tratos e, ao mesmo tempo, a permissão dos maus- 

tratos. Para ilustrar a interpretação de que há crueldade e/ou maus-tratos a 

animais nos abates ritualísticos em religiões de matriz africana, reproduzo a 

descrição de Tiago Cordeiro em matéria para a Revista Superinteressante: 

 

 
231  http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2419108 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2419108
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Usando  uma  faca, o  sacerdote  abre  a  garganta  do  animal.  Na  sequência, 
degola  o  bicho,  que  ainda  se  debate.  Algumas  partes  específicas,  como  o 
coração e os genitais, são colocadas sobre um alguidar – uma bacia de barro. 
Esses  pedaços  serão  oferecidos  para  o  orixá  que  vai  “comer”.  O  sangue  é 
recolhido e utilizado para sacramentar imagens e instrumentos utilizados no 
terreiro. Todo o restante do corpo é aproveitado. O couro será usado para 
fazer atabaques. A carne vira churrasco: os terreiros fazem grandes almoços 
para os filhos de santo e os visitantes. A pergunta é: precisa mesmo? 
Ainda faz sentido, no século 21, assassinar animais em nome da 
fé?” (grifos meus)232 

 

 
A resposta para esta questão é muitas vezes evidente para defensores dos 

Direitos dos Animais: não estamos autorizados a sacrificar em nome da fé. 

Entretanto, esse tipo de questionamento tem sido recorrente dentre movimentos 

ativistas interseccionais, preocupados em atingir algum grau de conciliação entre 

diferentes causas sociais. Isso pois está à mesa não apenas o entendimento de que 

animais estão sendo vitimados, mas que, em alguma medida, comunidades 

majoritariamente negras estão sendo vitimadas ao terem seus ritos e cultos 

apontados como cruéis, desumanos ou mesmo não-civilizados. Trata-se não 

apenas de uma disputa pela defesa do Estado Laico. Trata-se, também, de um 

dilema entre a defesa da vida dos animais e a defesa dos interesses religiosos de 

uma minoria étnica e social, o que tem feito adeptos do sacrifício de animais 

acusarem os defensores de animais de racismo — um entendimento que está 

tremendamente longe da realidade. 

Considerando   a   possibilidade   de   a   morte   de   um   animal   ser   mais 

humanitária  num  abatedouro  que  utiliza  atordoamento  prévio  do  que  em  um 

terreiro que utiliza a técnica da degola, a via honesta de interpretação dos anseios 

dos  ativistas  dos  Direitos  dos  Animais  não  é  que  sejam  racistas  por  quererem 

acabar com a exploração animal em práticas ritualísticas enquanto, ao mesmo 

tempo,  as  fazendas  de  animais  geridas  por  homens  brancos  ricos  continuam 

mantendo seus lucros exorbitantes, sem que os ativistas sequer façam cócegas 

nelas.  Um  ativista  da  libertação  animal  está  preocupado  em,  na  medida  do 

possível e praticável,233  abolir a exploração em suas diferentes facetas, de modo 

 
 

232     Superinteressante.    (2019)    Os    sacrifícios    de    animais    nas    religiões    afro-brasileiras, 
<https://super.abril.com.br/sociedade/os-sacrificios-de-animais-nas-religioes-afrobrasileiras  233  

Conforme a Vegan Society, “o veganismo é um estilo de vida que visa excluir, na medida do 
possível e do praticável, todas as formas de exploração e crueldade para com animais, seja para 
comida, vestuário ou qualquer outro propósito.” https://www.vegansociety.com/go- 
vegan/definition-veganism 

https://super.abril.com.br/sociedade/os-sacrificios-de-animais-nas-religioes-afrobrasileiras/
http://www.vegansociety.com/go-
http://www.vegansociety.com/go-
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que a escala do sofrimento (muito maior em fazendas animais) não impossibilite 

um olhar também atencioso a práticas minoritárias e equiparavelmente mais 

bem-intencionadas. Se o ativismo animal incomoda mais os terreiros do que as 

fazendas, não é porque ele é seletivo e discriminatório, mas porque as fazendas 

são mais fortes e os terreiros são um elo mais fraco na cadeia de exploração 

animal. 

O abate ritualístico, no Brasil e no mundo, não se resume às tradições 

religiosas de matriz africana. O processo de sacrifício de animais está 

disseminado e fundamentado em preceitos das mais variadas religiões. Temos, 

por exemplo, o abate kosher na tradição judaica, em que, com uma faca de quase 

meio metro impecavelmente afiada, o encarregado da morte atinge numa só 

tentativa a veia jugular do animal, a fim de vazar o máximo de sangue possível. 

Em tradições islâmicas, temos o chamado abate halal, que, com uma faca 

também bem afiada, visa fazer sangrar o animal por meio de sua traqueia, 

esôfago, artérias e a veia jugular. Aliás, é possível sustentar que o abate de animais 

variados para o Natal cristão ou mesmo o abate de peixes para a Sexta-Feira Santa 

também se enquadram como parte de um rito religioso, ainda que não tenham 

um método específico de morte. Esse detalhe multicultural dá força ao argumento 

do Ministério Público do Rio Grande do Sul de que a permissão do sacrifício de 

animais apenas para religiões afro-brasileiras ofende a isonomia e contrapõe-se 

ao caráter laico do país. Além disso, da mesma forma em que não há 

antissemitismo, islamofobia ou anticristianismo quando um defensor dos 

direitos dos animais se contrapõe a tais rituais, não há racismo quando o ritual 

criticado é relativo às religiões de denominação afro. 

Peter  Singer  ilustra234  o  entendimento  padrão  de  um  defensor  do  bem- 

estar animal. Para Singer, comer carne não é necessário, especialmente em países 

desenvolvidos.  Se  mesmo  cientes  disso  ainda  queremos  comer,  que  seja  de 

animais que foram mortos da maneira mais humana possível. Degolar animais, 

hábito comum nos ritos religiosos supracitados, não é a maneira mais humana 

disponível,  uma  vez  que  podemos,  atualmente,  matar  animais  com  prévio 

atordoamento,  os  tornando  inconscientes  para  o  sofrimento  ocasionado  pelo 

lento vazamento incessante de sangue. E como a carne não é uma necessidade, a 

proibição de abate ritual não viola o direito de qualquer pessoa de praticar sua 
 

234  https://theconversation.com/explainer-the-ethics-of-ritual-slaughter-2101 
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religião. Se o crente se opuser a comer carne que não tenha sido abatida 

ritualmente, ele ainda tem a opção de não comer carne — uma opção adotada pelo 

próprio Singer há cerca de 50 anos. 

Peter Singer (2012) também argumenta que a exigência da administração 

Obama aos hospitais católicos nos Estados Unidos para que fornecessem seguros 

de vida que abrangessem métodos contraceptivos não viola a liberdade religiosa 

católica,  uma  vez  que  o  catolicismo  não  obriga  seus  membros  a  liderarem 

hospitais e universidades. De modo correlato e tomadas as devidas proporções, 

Singer sugere que a liberdade religiosa não depende do sacrifício animal. Assim 

como  a  impossibilidade  legal  de  sacrifício  de  animais  humanos  e  de  animais 

domésticos  não  impossibilita  a  manutenção  da  fé  e  da  liberdade  religiosa,  a 

religião  não  perde  sua  identidade  cultural  com  a  extensão  da  proibição  de 

sacrifícios aos outros animais. 

Frente ao contexto aqui explicitado, em que as tentativas legais e jurídicas 

de  defender  os  animais  parecem  esgotar  todos  os  seus  recursos  sem  adquirir 

sucesso, a questão que agora coloco é ainda mais polêmica: está um ativista da 

libertação animal legitimado ao infringir a lei? É uma questão pertinente uma vez 

que  “pode  haver  alguns  casos  de  decisões  realmente  injustas  que,  porque  a 

injustiça    não    era    suficientemente    clara,    foram    obedecidas    quando    a 

desobediência teria sido justificada”235  (1973, p. 45). A fim de tentar responder a 

esta  questão,  recorrerei  a  seguir  mais  dedicadamente  aos  raciocínios  de  Peter 

Singer,  em  seus  livros  Practical  Ethics  (2011)  e  Democracy  and  Disobedience 

(1973). 

 
O sacrifício é fundamental à democracia? 

 
 

Diversas questões podem ser postas e extensamente exploradas quando o 

assunto  é  a  legitimidade  do  Estado  e  a  fidelidade  que  devemos  prestar  a  ele. 

Afinal,  o  que  torna  uma  violação  da  lei  em  um  ato  de  desobediência  civil?  A 

desobediência civil  é  necessariamente ilegal  ou  repudiável? Aliás, quais são os 

critérios moralmente relevantes que tornam a desobediência às leis numa ação 

indiscutivelmente   correta?   Peter   Singer,   em   Democracy   and   Disobedience 

(1973), passa por estas e tantas outras questões. 
 

235  Todas as frases dos livros de Singer doravante citadas foram por mim livremente traduzidas. 
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Para  Singer,  obedecer  ou  desobedecer  a  lei  são  ações  que  precisam  de 

fundamentação moral, pois “se existe obrigação para respeitar a lei, trata-se de 

uma  obrigação  moral”  (1973,  p.  3).  A  ideia  é  que  a  moralidade  é  anterior  à 

legalidade,  sendo  precedente  de  toda  normatização  legal  algum  entendimento 

sobre como as coisas devem ser — ou seja, a lei não fundamenta a si mesma, antes 

é fundamentada pela moralidade e, por isso mesmo, pode ser por ela corrigida. A 

correção da lei pela moral é juridicamente polêmica, pois muitas vezes serve de 

fundamento para o ativismo jurídico, passando por cima do devido processo legal 

e mesmo por cima de princípios caros ao Direito. Entretanto não há, ao menos 

até onde li, defesa explícita dessa tática por parte de Singer. Enquanto convicto 

utilitarista,  Peter  Singer  está  preocupado  com  as  consequências  de  diferentes 

ações  e  normas.  Sendo  as  consequências  parâmetros  da  moralidade  e,  por 

derivação, parâmetros para a legitimidade da lei, não é possível assumir, como 

alguns o fazem, que apenas em ditaduras a desobediência civil está legitimada. 

Em  Singer,  há  casos  em  que  a  violação  do  rito  legal  democrático  pode  estar 

justificada.  Segue  o  exemplo  que  Singer  utiliza  para  ilustrar  o  ‘problema  da 

maioria’: 

 
Alguém  poderia  plausivelmente  manter  que,  se  os  nazistas  tivessem 
recebido maiorias em eleições livres, e permitido liberdade de expressão, 
associação e assim por diante, isso teria gerado a obrigação de obedecer 
às  leis  destinadas  a  exterminar  os  judeus?  Manter  isso  exigiria  uma 
devoção fantástica e certamente equivocada às leis democráticas (1973, p. 
6). 

 

O caso acima nos leva à intuição de que a democracia não se justifica a si 

mesma, mas sim está justificada em função das consequências desejáveis 

associadas a ela. É nesse sentido que alguém pode, inclusive em nome da 

democracia, desobedecer às determinações democráticas para atingir 

consequências melhores que a ascensão de novos nazistas ao poder. Nesse 

sentido, o respeito ao resultado democrático está condicionado às suas 

consequências — algo que inclusive defensores fervorosos de princípios 

democráticos conseguem concordar, quando, em nome da democracia, aceitam 

quaisquer resultados eleitorais, já que a consequência desejável de seguir à risca 

as determinações democráticas é a validação e manutenção da própria 

democracia. Mas um utilitarista não pode aceitar a defesa da democracia a 

qualquer custo. Na verdade, é a razoabilidade dos custos que torna a democracia 
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desejável, uma vez que é útil ao bem-estar geral ao trazer um saldo superior de 

benefícios. Logo, se é um cálculo de custo-benefício que legitima o respeito à lei, 

é preciso calcular. Diz Singer: 

 
Quaisquer que sejam as razões para obedecer à lei em qualquer sociedade, 
pode haver razões mais fortes contra o fazer. Na tentativa de decidir se 
obedecemos à lei em diferentes casos, nos deparamos com considerações 
conflitantes  em  casos  particulares. Ou  seja,  nossas  obrigações  políticas 
não são absolutas. Se continuarmos a falar de uma ‘obrigação’ de obedecer 
à  lei,  deve  ser  entendido  que  por  isso  se  entende  não  uma  obrigação 
absoluta, mas uma obrigação à qual algum peso deve ser dado. Obrigações 
deste tipo foram utilmente chamadas obrigações prima facie (1973, p. 7). 

 

Uma obrigação prima facie é uma obrigação até prova em contrário. Aqui 

não há obrigação em absoluto, portanto. Obrigações políticas e legais são, nesse 

sentido,  contingentes,  contextuais  e relativas  às  consequências  de  segui-las ou 

não. Isso parece ser um entendimento relativista, mas não é tão simples. Singer 

está interessado “em atos que afirmam estar justificados, independentemente do 

que a lei valida” (1973, p. 10). Ou seja, Singer está preocupado com a moralidade 

e não com a legalidade, está preocupado com o que torna uma ação moralmente 

correta  e  não  apenas  legalmente  permissível.  E  a  moralidade,  em  Singer,  tem 

parâmetros objetivos, como o prazer e a dor, ao redor dos quais todo o resto é 

instrumental e/ou periférico — inclusive a Constituição de um país. 

Enquanto a partir do ‘problema da maioria’ Singer mostra a possibilidade 

da violação das determinações democráticas, Singer também cita o ‘problema das 

minorias’, dando um passo em direção à clarificação de quando a desobediência 

civil está justificada, ao dizer que “membros de uma associação que são tratados 

injustamente (...) não têm a razão da obediência que teriam se o sistema operasse 

como um compromisso justo” (1973, p. 43). Por Sistema de Compromisso Justo, 

Singer  se  refere  a  um  sistema  em  que  não  há  “tendência  ou  padrão  geral  de 

decisões  que  sejam  injustas  para  um  determinado  grupo”  e  com  “distribuição 

justa de injustiça” (1973, p. 43). Ou seja, “se há uma história de preconceito em 

relação  a  um  grupo,  manifestada  não  apenas  em  decisões,  mas  também  em 

discursos de políticos ou atitudes comuns, será muito mais fácil concluir que há 

injustiça do que se não houvesse tal história” (1973, p. 44). Aplicada ao contexto 

político deste texto, essa conclusão de Singer favorece o discurso das lideranças 

religiosas  afro-brasileiras,  segundo  o  qual  o  preconceito  racista  incide  sobre  a 
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tentativa de acabar com o sacrifício em terreiros, uma vez que as religiões afro 

não são historicamente dominantes e institucionalizadas em nosso país. Ainda 

assim, o histórico de preconceito contra minorias raciais na comunidade humana 

é indubitavelmente menos sistematicamente cruel que o histórico de preconceito 

contra animais não-humanos, havendo uma tendência geral em desfavorecê-los 

em todas as situações em que há disputas políticas e jurídicas entre humanos e 

não-humanos.236  Parece, portanto, mais fácil concluir que há injustiça contra os 

animais do que contra os humanos nessa disputa. 

Em  defesa  do  sacrifício  em  terreiros,  é  possível  alegar,  ainda,  que  a 

democracia é uma teoria de direitos. Ou seja, a ideia de que “tão essencial para a 

democracia são os limites do âmbito da ação majoritária, os limites que tornam 

as liberdades individuais invioláveis, para além do alcance legítimo da maioria” 

(1973, p. 64). Isso significa dizer que a maioria não pode decidir sobre os direitos 

das minorias, e nesse sentido a limitação da liberdade religiosa seria uma violação 

das liberdades individuais. O problema nesse raciocínio é que ele pressupõe que 

aqueles  que  são  o  objeto  de  sacrifício  de  tais  minorias  não  são,  eles  mesmos, 

outras minorias. Ou seja, para provar que os animais não merecem equivalente 

consideração   moral,   parte-se   do   pressuposto   de   que   eles   não   merecem 

equivalente consideração  moral. Trata-se,  aí,  de  uma  petição  de princípio,  um 

raciocínio  circular,  uma  falácia.  Ainda  assim,  a  visão  de  democracia  enquanto 

teoria de direitos é problemática, pois tal como não podemos estabelecer deveres 

políticos  absolutos,  não  podemos  estabelecer  direitos  absolutos.  Direitos,  para 

Singer,  são  relativos.  Vale  notar,  inclusive,  que  por  coerência  Singer  não  é 

exatamente um defensor  dos Direitos dos Animais, mas um defensor  do bem- 

estar animal, uma vez que os direitos servem ao bem-estar e não o contrário — e, 

por  isso,  direitos  são  apenas  instrumentalmente  úteis.  Da  mesma  forma,  na 

medida  em  que  são  relativos  quaisquer  direitos  que  venhamos  a  conferir  aos 

animais, também são  relativos os próprios Direitos Humanos. Não  há direitos 

absolutos, vale repetir, mas isso não significa que não haja direitos fundamentais 

 
 

236  Aqui temos não apenas o conceito de especismo cunhado por Richard D. Ryder para ilustrar 
este tipo específico de discriminação. Temos, também, um aporte significativo de dados objetivos 
que contabilizam a exploração anual de 70 bilhões de animais terrestres e mais de um trilhão de 
animais aquáticos. A relativização do sofrimento dessa quantidade absurda de seres sencientes, 
em benefício de uma quantidade muitíssimo inferior de humanos, mostra que este é o histórico 
de   preconceito   mais   persistente   na   história   humana.   Confira:   http://s-risks.org/altruism- 
numbers-and-factory-farms/ 

http://s-risks.org/altruism-
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à manutenção  da própria democracia. Peter Singer entende que “uma vez que 

decidimos que um direito não é essencial  para a democracia, a violação de tal 

direito não destrói a base das razões democráticas para a obediência” (1973, p. 

69). 

Seria, portanto, um direito fundamental para a manutenção da democracia 

o sacrifício de animais  não-humanos? Aliás,  a liberdade religiosa não deve ter 

limites,  ou  a  própria  liberdade  enquanto  conceito  amplo  também  é  relativa? 

Como dito anteriormente, Singer é da opinião de que o abate ritual não viola o 

direito  de  qualquer  pessoa  em  praticar  sua  fé.  De  fato,  embora  o  sistema  de 

compromisso justo gire em torno de compromissos humanos, lembremos que os 

animais também são passíveis de consideração moral. Se é possível perpetuar a 

democracia  não  apenas  impedindo  a  exploração  da  maioria  sobre  a  minoria, 

como  também  impedindo  a  exploração  das  minorias  sobre  os  animais,  então 

temos  razões  morais  para  fazê-lo,  e  tais  razões  podem  servir  como  critérios 

utilitaristas em prol da desobediência civil frente à decisão jurídica de beneficiar 

o  sacrifício  em  terreiros  afro-brasileiros  a  despeito  da  Isonomia  e  do  Estado 

Laico,  já  que  “criar   exceções  para  alguém   envolve  falhar  na  aplicação  de 

princípios universais” (1973, p. 4). Teriam nossos ministros falhado? 

 
Os fins que justificam os meios 

 
 

Um adendo interessante ao exposto até aqui pode ser encontrado no livro 

Practical Ethics (2011) de Peter Singer. Coerentemente com seu pensamento em 

1973, Singer está acima de tudo preocupado com a validação de ações por suas 

consequências, e não por suas intenções. É nesse sentido que ele se prostra em 

defesa   de   algo   que   é,   para   muitos,   realmente   difícil   de   aceitar,   que   é   o 

entendimento de que os fins podem sim justificar os meios. Como escreve: 

A questão não pode ser tratada invocando a fórmula simplista: "Os fins nunca 
justificam os meios". Para todos, exceto para o mais estrito adepto de uma 
ética de regras, o fim às vezes justifica os meios. A maioria das pessoas pensa 
que mentir é errado, no geral, mas considera certo mentir para evitar causar 
ofensa desnecessária ou constrangimento — por exemplo, quando um 
parente bem-intencionado lhe dá um vaso hediondo para o seu aniversário, 
e quando você agradece educadamente, ele pergunta se você realmente 
gostou. Se esse fim relativamente trivial pode justificar a mentira, é ainda 
mais óbvio que algum fim importante — impedir um assassinato ou salvar 
animais de um grande sofrimento — pode justificar a mentira. Assim, o 
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princípio de que o fim não pode justificar os meios é facilmente violado. A 
questão difícil não é se o fim pode justificar os meios, mas quais meios são 
justificados por quais fins? (2011, p. 259). 

 
De fato, nem todo fim pode justificar todo meio, uma vez que o critério de 

justificação é a maximização de boas consequências a todos aqueles alcançados 

por essa mesma ação (este é o princípio de utilidade adotado pelos utilitaristas, 

incluindo Singer). Se a grande questão é discriminar os fins úteis dos não-úteis, 

então é preciso entender quais são as consequências próprias de obedecer ou 

desobedecer às leis. Para Singer: 

Ao obedecer à lei, posso contribuir para o respeito em que o procedimento 
de decisão estabelecido e as leis são mantidas. Desobedecendo, eu dou um 
exemplo para os outros que podem levá-los a desobedecer também. O efeito 
pode se multiplicar e contribuir para um declínio na lei e na ordem. Em um 
caso extremo, pode levar a uma guerra civil. (...) Onde há razões conflitantes, 
devemos  avaliar  cada  caso  em  seus  méritos  para  ver  se  as  razões  da 
desobediência  superam  essas  razões  de  obediência.  Se,  por  exemplo,  atos 
ilegais fossem a única maneira de prevenir muitos experimentos dolorosos 
com   animais,   salvar   áreas   significativas   de   selva   ou   provocar   cortes 
profundos  nas  emissões  de  gases  de  efeito  estufa,  a  importância  dos  fins 
justificaria  correr  algum  risco  de  contribuir  para  um  declínio  geral  na 
obediência à lei (2011, p. 263). 

 
Ao  menos  da  perspectiva  dos  defensores  dos  Direitos  dos  Animais,  a 

finalidade de salvar os não-humanos da exploração é uma pauta extremamente 

importante. Mas a via da ilegalidade não é o único meio disponível para fazê-lo, 

já  que  existem  procedimentos  legais  que  permitem  a  reforma   das  leis.  É 

enganoso, entretanto, crer que a mera existência desses canais legais inviabiliza 

a justificação da desobediência civil ou da ação direta, pois “o máximo que pode 

resultar da mera existência de canais legítimos é que, porque não podemos saber 

até que tenhamos tentado, se usá-los levará à mudança desejada, sua existência é 

uma razão para adiar atos ilegais até que sejam julgados os meios legais” (2011, 

p. 264). 

Reunindo até aqui as conclusões de Singer sobre o uso de meios ilegais 

para  alcançar  fins  louváveis,  vemos  que:  1)  há  razões  pelas  quais  devemos 

normalmente  aceitar  o  veredito  de  um  método  pacífico  estabelecido  como 

solução   de   controvérsias,   2)   estas   razões   são   fortes   quando   o   método   é 

democrático e o veredito representa uma opinião genuinamente maioritária, mas 

3) ainda existem situações em que o uso de meios ilegais pode ser justificado. 
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Além disso, “o uso de meios ilegais pode ser considerado como uma extensão do 

uso de meios legais para garantir uma decisão genuinamente democrática” (2011, 

p. 267). 

A desobediência à lei não reflete uma imposição ou uma tentativa de coagir 

a maioria. Singer reconhece que os ativistas desobedientes estão preocupados 

com duas coisas: zelar pelo bem-estar animal e informar à maioria sobre os 

abusos que estão sendo denunciados. Por fim: 

 
A desobediência é uma tentativa de restaurar, em vez de frustrar, o processo 
de tomada de decisão democrática. A desobediência desse tipo poderia ser 
justificada, por exemplo, com o objetivo de conscientizar o público sobre a 
perda de uma área insubstituível causada pela construção de uma represa ou 
de como os animais são tratados nos laboratórios e fazendas industriais que 
poucas pessoas veem (2011, p. 268). 

 

Parece razoável concluir, então, que o ativista desobediente que vier a 

salvar animais de serem sacrificados está, se não legalmente legitimado, ao 

menos moralmente fundamentado. E se a moral pode corrigir o direito, talvez o 

problema não seja o ativista, mas a própria lei. 

 

Fundamentos à desobediência civil e ação direta: três teses finais 
 

 
Tudo isto posto, defende-se, aqui, três principais teses: 1) está pressuposta 

na  própria  gênese  da  democracia  a  possibilidade  da  desobediência  civil  e,  por 

derivação, a plausibilidade de ação direta frente aos resultados alcançados pelo 

devido   processo   legal,   especialmente   quando   não   favorecem   as   melhores 

intenções de uma Constituição; 2) embora a constitucionalidade de determinada 

prática  seja  politicamente  relevante,  está longe  de  ser  determinante  para  a 

validação  moral  do  processo  decisório  —  se  a  moral  pode  corrigir  o  direito,  a 

legalidade   não   necessariamente   implica   justiça   em   sentido   moral;   e   3)   a 

consideração  moral  dos  animais  não-humanos  torna  o  direito  à  liberdade 

religiosa  em,  necessariamente,  um  direito  relativo,  o  que  evidencia  que  a 

liberdade religiosa não pode ser motivo o suficiente para a legitimação da prática 

religiosa que envolva animais, seja para sacrifícios ritualísticos, seja ainda para 

toda sorte de uso, inclusive para alimentação e toda sorte de melhores intenções. 



Alysson Augusto dos Santos Souza| 375 
 

Se a Democracia é uma teoria de direitos e os animais merecem 

consideração moral, podemos concluir que, já que a moralidade pode vir a 

corrigir o direito, a mera consideração moral dos animais pode vir a conferir 

direitos aos animais. Na tentativa de resolver tamanho conflito, inevitavelmente 

precisaremos pesar os aspectos ética e legalmente relevantes da questão, 

efetuando um cálculo utilitário a fim de sugerir se, ao fim das contas, a decisão 

do STF frente ao sacrifício de animais foi acertada. Ao menos de acordo com as 

posições aqui explicitadas, este não foi o caso. 
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22. A DESOBEDIÊNCIA CIVIL EM HANNAH ARENDT: ELEMENTOS 

PARA UMA CRÍTICA À OBJEÇÃO DE CONSCIÊNCIA 

 
Mário Sérgio de Oliveira Vaz237 

 
 

Resumo 
Neste artigo, discute-se a crítica de Hannah Arendt à objeção de consciência 
identificada como o fundamento da desobediência civil. Tal questão é 
fundamental para se compreender a posição de Arendt em defesa do sentido 
político dos atos de desobediência civil em oposição direta à caracterização 
negativa deste fenômeno por parte dos juristas na tentativa de incluir pelo direito 
ações extralegais de contestação. Com efeito, o argumento de Arendt é que a 
leitura jurídica, por se basear na ideia de que a desobediência teria por base a 
consciência individual, negligencia determinados aspectos que são fundamentais 
para a compreensão da desobediência civil, a saber, seu caráter público, o 
compartilhamento de um interesse ativo no mundo e para com o mundo via o 
discurso e a ação e, por fim, a não-violência. 
Palavras-chave: Desobediência civil e objeção de consciência, moralidade e 
legalidade, direito e política, liberdade e felicidade pública. 

 
 

No mercado, o destino da consciência não é muito diferente do destino da 
verdade do filósofo: tornar-se uma opinião não diferenciável de outras 
opiniões. E a força da opinião não depende da consciência, mas do número 
de pessoas com quem está associada [...]. 
(Hannah Arendt, “Desobediência civil”, p. 64) 

 
I 

 
 

Em determinado momento de seu ensaio dedicado ao tema da 

desobediência civil – teto contido em seu livro Crises da República – Hannah 

Arendt prenuncia que assim como várias reações de desprezo pela autoridade 

estabelecida, seja ela social, política ou religiosa, a desobediência civil poderia vir 

a ser considerada, num futuro próximo, como o evento proeminente daquela 

última década. Devido a tal vaticínio – e a julgar pelo exitoso desenvolvimento 

dos movimentos pelos direitos cívicos contra leis raciais nos EUA e dos protestos 

contra a legitimidade e a continuidade da guerra do Vietnã – compreende-se que 

a argumentação de Arendt em prol da desobediência civil fundamenta-se na 

convicção de que este fenômeno: “representa uma das principais formas de 
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de financiamento 001). E-mail: mariovaz74@gmail.com. 
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envolvimento  ativo  na  vida  política  de  um  sistema  democrático”  (ROVIELLO, 

1987, p. 51) devido a sua força e capacidade revitalizadora do poder democrático 

e republicano.238 

Em vista disso, busca-se realizar, neste breve artigo, uma leitura que se 

desenvolve atenta às distinções conceituais levadas à cabo pela autora entre a 

objeção de consciência e a contestação pública, entre a avaliação do direito e a 

dimensão política da desobediência civil. Entende-se aqui, que estas oposições 

dizem respeito a uma questão de primeira ordem no interior da reflexão de 

Hannah Arendt devido às circunstâncias históricas que ensejaram um renovado 

interesse pelas discussões a respeito da legitimidade de atos de contestação – e 

aqui destaca-se as imagens célebres de Mahatma Gandhi e a sua luta pela 

independência da índia, e no caso específico norte-americano pode-se destacar 

Martin Luther King e seu ativismo em favor dos direitos civis dos negros nos 

EUA; outro motivo é que o distinguir fenômenos é um procedimento 

metodológico recorrente nas reflexões de Arendt que, via de regra, estrutura seus 

textos em consonância à busca pelo significado último dos eventos políticos. 

Especificamente,  no  que  se  refere  ao  ensaio  intitulado  “Desobediência 

civil” Hannah Arendt destaca que em sua origem, a possibilidade de divergir e 

questionar   publicamente,   rebelando-se   contra   determinadas   disposições   da 

legalidade instituída em vista de uma reivindicação comum, traz à tona uma série 

de questões de complexidade proporcionais às polêmicas e equívocos teóricos que 

cercam a origem desse fenômeno239, a saber: a questão do critério que confere 

legitimidade às decisões tomadas por um determinado governo; a pergunta pela 

validade  e  os  limites  da  autoridade  instituída  e,  por  fim,  da  possibilidade  de 

associar  o  fundamento  da  obediência  às  leis  vigentes  com  a  moralidade  de 

consciência. 

 

 
238   Segue-se  aqui  a  interpretação  trazida  por  Matías  Ilivitsky  em  seu  artigo  intitulado  “La 
desobediencia civil: aportes desde Bobbio, Habermas y Arendt”, onde o autor argumenta que o 
aparecimento  da  desobediência  civil  revela  “  [...]  una  correlación  directa  entre  la  “libertad  de 
opinión” kantiana y la democracia. Su opuesto es la lealtad total, sustentada en la anulación de 
los cambios de parecer en función del vacío de significado de la adhesión al movimiento, al partido 
o al Estado visible plenamente en la Alemania hitleriana y en la Unión Soviética. Esto eleva aún 
más  la  índole  democrático-republicana  de  la  desobediencia  civil,  ya  que,  por  su  carácter 
disidente, impide la materialización de la dominación totalitaria que busca reducir todas las 
diferencias existentes entre los hombres, hasta producir una masa homogénea e indiferenciada 
[...]” (ILIVITSKY, 2011, p. 32 – Grifo meu). 
239  Para um panorama mais amplo acerca do debate acerca do fenômeno da desobediência civil 
ver o excelente livro de William E. Scheuerman Civil disobedience, polity press, 2018, 204 p. 
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Com  efeito,  é  frente  a  esta  última  questão  em  específico  que  Hannah 

Arendt  principia  sua  crítica  com  relação  ao  que  se  pode  designar  por  modus 

operandi  da  tradição  de  pensamento  jurídico240   que,  visando  estabelecer  um 

locus teórico para o fenômeno da desobediência civil dentro dos parâmetros do 

normativismo  jurídico:  “interpretam  sua  causa  à  imagem  ou  do  objetor  de 

consciência  ou  do  homem  que  testa  a  constitucionalidade  de  um  estatuto” 

(ARENDT, 2004, p. 54).  A rigor, Arendt destaca que é essa premissa que faz com 

que a categoria de contestador civil – e, por conseguinte, suas ações de um modo 

geral – seja interpretada a partir dos mesmos critérios da prática da violência, e 

obriga  aquele  que  decide  contestar  ou  divergir  a  estar  sempre  preparado  para 

provar  a  intensidade  de  sua  intenção  bendizendo  seu  castigo.  Na  avaliação  de 

Arendt, o estar disposto a submeter-se a pena válida pelo ato de transgredir as 

normas  em  protesto  não  pode  servir  de  base  para  provar  a  seriedade  do 

compromisso  público  de  quem  desobedece.  Isso  porque,  uma  premissa  desta 

ordem  apenas  levaria  a  crer  que  por  detrás  da  desobediência  civil  estaria,  de 

alguma  forma,  o  ideal  de  auto  sacrifício  pessoal,  ou  alguma  variação  de  uma 

revolta anárquica contra a sociedade, e não a ação e a busca pela inserção direta 

dos seus agentes no mundo público. 

Todavia,  além  dessa  interpretação  reducionista  que  possibilita  avaliar  o 

desobediente civil na esteira das punições cabíveis, há que se considerar ainda o 

fato  de  que  os  juristas  partem  do  pressuposto  de  que  são  sujeitos  isolados  e 

desarticulados entre si – e não um grupo ou um movimento social – aqueles que 

transgridem as leis.241 Com isso, a desobediência civil passa a ser analisada como 

mais um caso de objeção particular e individualmente circunscrita nos limites da 

consciência.  Deste  modo,  desconsidera-se,  assim,  tanto  seu  potencial  político 

transformador da opinião pública e de reivindicação por direitos civis, quanto o 

fato de que um contestador civil, politicamente falando: “[...] nunca existe como 

um  único  indivíduo;  ele  só  pode  funcionar  como  um  membro  de  um  grupo” 

(ARENDT, 2004, p. 55). 

 

240Conforme esclarece Odílio Alves Aguiar: “Os filósofos que debatem esse tema, na atualidade, 
notadamente John Rawls (1999) e Norberto Bobbio (1986), tendem a concebê-lo na dimensão 
jurídico-contratual.  Neles,  a  desobediência  civil  vem  abordada  no  âmbito  da  teoria  moderno- 
contratual da obrigação. Pertencente a um ordenamento jurídico, no qual se vota e é votado, o 
cidadão obriga-se a obedecer às leis e ao poder constituído” (AGUIAR, 2011, p. 126). 
241  Ver  em  detalhes  o  texto  de  Matías  Esteban  Ilivitzky  “La  desobediencia  civil:  aportes  desde 
Bobbio, Habermas y Arendt”. In: CONfines de Relaciones Internacionales y Ciencia Política, vol. 
7, núm. 13, enero-mayo, 2011, pp. 15-47. 
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Por  essa  via,  Arendt  ressalta  em  seu  ensaio  que  devido  ao  aumento 

exponencial no número de participantes de atos públicos de desobediência civil, 

não  apenas  nos  Estados  Unidos,  mas  ao  redor  do  mundo,  se  evidenciou  a 

vulnerabilidade dos governos e de seus sistemas legais e trouxe à tona a dúvida 

generalizada dos cidadãos frente a questão da legitimidade das instituições e da 

capacidade   representativa   dos   sistemas   políticos.   Neste   cenário   onde   a 

autoridade instituída demonstra sinais de severa corrosão, Arendt comenta que 

a contrapartida imediata do governo – exemplarmente o norte-americano – na 

tentativa   de   escamotear   essa   lacuna   de   poder   consiste   em   considerar   os 

manifestantes: “[...] ou como criminosos comuns ou então exigir deles a suprema 

prova de ‘auto-sacrifício’” (ARENDT, 2004, p. 54). Para tanto, intencionalmente, 

aplica-se de forma indiscriminada, tanto aos casos de desobediência civil quanto 

aos  demais  atos  de  violência  criminosa,  sanções  que  operam,  de  modo  geral, 

como um denominador comum a estes casos. 

Frente   a   esta   situação,   Arendt   compreende   que   a   incapacidade   em 

distinguir o caráter político da desobediência civil é reflexo direto da dificuldade 

dos  juristas  de  tentar  justificar  pelo  direito  a  violação  do  direito  e  abarcar, 

normativamente, a forma e o conteúdo deste fenômeno. É frente a essa situação 

de imprecisão metodológica que a autora alemã lamenta o fato de que o caloroso 

debate sobre o tema da desobediência civil – que se iniciava nas décadas de 1960 

e   1970   e   se   estende   com   mais   vigor   até   os   dias   atuais   –   tenha   sido 

preponderantemente  conduzido  por  juristas  e  advogados,  visto  que  para  este 

grupo  de  teóricos,  a  tendência  imperante  é  analisar  o  desobediente  civil:  “[...] 

como um transgressor individual e, deste modo, um réu em potencial na corte” 

(ARENDT,  2004,  p.  87).  E  desse  modo,  operam  com  o  objetivo  de  diluir  a 

potencialidade da desobediência civil, ou seja, a afirmação do caráter inovador da 

ação  compartilhada  nos  critérios  e  disposições  legais,  ressaltando  sempre  as 

nuances de criminalidade da ação ilegal com base no conteúdo da lei instituída. 

Para   isso,   a   imagem   do   objetor   de   consciência   –   aquele   indivíduo   que 

solitariamente decide descumprir uma lei ou disposição jurídica por que as julga 

inadequadas ou contrárias as suas convicções pessoais – é sempre ressaltada, o 

que  para  Arendt,  representa  um  entendimento  limitado  acerca  dos  fatos  em 

questão. Dito de maneira expressa, ao caracterizar o fenômeno da desobediência 

civil como mera transgressão criminosa, opera-se a negação do fato de que ela 
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pressupõe uma opinião comum compartilhada, e por jamais poder ser realizada 

por indivíduos isolados, está alicerçada no âmago do poder político, em espaços 

de liberdade (Cf. ADVERSE, 2012, p. 420). 

A desobediência civil, de acordo com Arendt, ultrapassa por completo a 

transgressão criminosa e não se resume na imagem do objetor de consciência, na 

medida em que tanto o criminoso quanto o objetor de consciência não buscam 

manter ou estabelecer novas relações entre os homens. De modo geral, para estes 

casos, o intuito do agir nada mais é do que a tentativa de criar uma exceção aberta 

à lei – ou opor-se solitariamente a alguma disposição legal por meio da ação 

clandestina e particular – sempre fora da publicidade e sem vincular-se com a 

fonte do poder político que reside no compartilhamento da dimensão plural do 

mundo por meio da ação entre iguais. Ao passo que a ação do desobediente civil, 

mesmo quando se contrapõe a uma maioria, brota de compromissos 

estabelecidos entre seus atores que visam à fundação de novos espaços de 

liberdade – onde a felicidade pública pode ser atingida – ou à renovação da 

comunidade em novas bases e, por isso, seja a curto ou a longo prazo, contribuem 

para seu fortalecimento. 

Uma vez que a desobediência civil representa uma das principais formas 

de  participação  direta  e  ativa  no  espaço  público  no  interior  das  sociedades 

contemporâneas, é importante destacar que para Arendt, se trata então de: “um 

modo  fundamental  de  realização  da  liberdade  política  de  participar  na  res 

pública”  (ROVIELLO,  1987,  p.  53).  Noutras  palavras,  a  desobediência  civil, 

podendo  referir-se  tanto  a  um  protesto  de  grandes  proporções  em  que  os 

cidadãos  ocupam  as  ruas  ou  a  uma  contestação  conduzida  por  uma  minoria 

organizada   em   espaços   específicos   da   sociedade,   possui,   como   elemento 

agregador, uma opinião comum sobre o que se visualiza como injusto e o que se 

pretende realizar conjuntamente com relação ao ponto identificado. Além disso, 

em consonância  ao  espírito das  associações  voluntárias  – e  diferentemente de 

grupos   de   pressão,   lobbies   e   de   interesses   privados   e   econômicos   –   a 

desobediência  civil  encontra  sua  razão  de  ser  na  persuasão  mútua  e  pela 

necessidade de apelar a princípios generalizáveis. Por isso, vê-se que o que está 

em  jogo  no  tocante  a  desobediência  civil  não  é  a  moralidade,  as  convicções 

pessoais  de  seus  atores  ou  a  preocupação  consigo  mesmo,  mas  sim  “  [...]  o 

problema do poder, [...] não a consciência moral” (ADVERSE, 2012, p. 423). 
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Desta forma, seguindo a reflexão de Arendt é importante destacar que: “Há 

um  abismo  de  diferença  entre  o  criminoso  que  evita  os  olhos  do  público  e  o 

contestador  civil  que  toma  a  lei  em  suas  próprias  mãos  em  aberto  desafio” 

(ARENDT,  2004,  p.  69).  Porém,  como  fora  indicado  anteriormente,  Arendt 

compreende  que  as  dificuldades  em  se  abordar  de  maneira  clara  e  objetiva  a 

contestação  civil  enquanto  ato  eminentemente  político  e  de  reconhecer  suas 

motivações   públicas,   resultam,   por   um   lado,   da   insistência   de   que   a 

desobediência  civil  seria  a  manifestação  de  uma  decisão  tomada  em  caráter 

privado,  que  revelaria,  em  última  instância,  apenas  a  intenção  particular  do 

indivíduo objetor de se contrapor à lei e, de outro lado, do entendimento de que 

as leis adquirem sua vigência devido ao seu caráter coercitivo e inquestionável. 

Diante disso, o aspecto central a ser enfatizado a partir da reflexão de Arendt é 

que a questão da obediência – ou não – às leis não se explica em função da palavra 

punição, mas antes, em observância ao consentimento prévio a elas concedido 

(Cf. DUARTE, 2011, p. 125). 

Além do mais, diante da referida perspectiva jurídica que reitera a 

necessidade de compreender a desobediência civil à luz das objeções de 

consciência, Hannah Arendt escreve a seguinte consideração: 

 
O problema legal e político com tal justificativa é duplo. Primeiro, não pode 
ser generalizado; para conservar sua validade tem que ser sempre subjetivo. 
Uma coisa com a qual eu não possa conviver não pode molestar a consciência 
de outro  homem: [...]  O segundo  problema, e talvez o  mais sério, é que  a 
consciência  [...],  pressupõe  não  somente  que  o  homem  possui  a  inata 
faculdade de discernir o certo do errado, [...]. Apesar de sabermos que o ser 
humano é capaz de pensar – de manter comunicação consigo mesmo – não 
sabemos quantos se entregam a esta desvantajosa empresa (ARENDT, 2004, 
p. 61). 

 
De  acordo  com  a  passagem  acima,  compreende-se  que  a  validade  das 

regras da consciência possui escopo limitado à interioridade do indivíduo e, por 

dispensar  a  presença  de  outros  indivíduos  para  adquirir  sua  coerência,  elas 

dependem  exclusivamente:  “  do  interesse  no  eu”  (ARENDT,  2004,  p.  61).  Em 

todo  caso,  tal  assertiva  é  problemática  pelo  menos  em  mais  dois  sentidos 

específicos:  (a)  porque  pressupõe-se  que  estas  regras  internas  são  verdades 

evidentes por si, tanto para o sujeito particular quanto para o mundo em que ele 

habita  e  (b)  na  medida  em  que  toma  como  dado  a  ideia  de  que  a  capacidade 
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perceptiva do ser humano é equivalente a capacidade de distinguir e refletir sobre 

o que se passa, ou seja, que a consciência seja equivalente a tarefa do pensamento. 

Ora,  o  caso  é  que  tanto  para  aqueles  que  não  se  comunicam  consigo 

mesmos, quanto para aqueles que se detém efetivamente neste diálogo solitário 

e apartado do mundo, estas regras da consciência, por não poderem ser provadas 

a  priori  como  justas  ou  universais,  só  se  tornam  politicamente  relevantes:  “ 

quando acontece de coincidir um certo número de consciências, e os objetores de 

consciência  resolvem  ir  à  praça  do  mercado  e  se  fazerem  ouvir  em  público” 

(ARENDT, 2004, p. 63). Isso porque, para Arendt, a publicidade e a coletividade 

estão na base da fundamentação política da desobediência civil, uma vez que o 

agir não pode ser julgada nem pela intensidade dos sentimentos – privados – de 

seu ator, nem pela boa intenção da consciência, mas somente por aquilo que traz 

ao mundo. 
 
 

II 
 
 

Por tais considerações apresentadas até o momento, compete discorre um 

pouco mais acerca do argumento de que a desobediência civil não encontra sua 

razão de ser nas objeções de consciência. Como salienta Matías Ilivitsky (2011, 

P.16), as objeções de consciência, por definição: “ no representan un desafío de 

gran envergadura al poder político vigente ni a la legalidad por la que se regula 

su acionar”, pois, se fosse o caso de assumir que as convicções pessoais atingidas 

privadamente poderiam justificar, de uma hora para outra, o descumprimento de 

alguma norma estabelecida, seria necessário assumir, por conseguinte, que nem 

o consentimento ou o compartilhamento de opiniões seriam notas características 

de maior importância para o fenômeno da desobediência civil que, para Arendt 

é: “ a derradeira forma de associação voluntária” (ARENDT, 2004, p. 85) e que 

se harmoniza com as mais antigas tradições dos EUA. 

Frente a este ponto, Ane-Marie Roviello reitera que:  “Na ausência de um 

critério absoluto dado de modo indubitável, é impossível decidir a priori quem 

detém legitimidade: o indivíduo ou a lei, a minoria ou a maioria” (1987, p. 57). 

De modo que enquanto o direito conserva como modelo avaliativo para atos de 

resistência  e  contestação  a  objeção  de  consciência,  será  sempre  destacado  a 

premência  em  punir  o  indivíduo  contestador  que,  considerado  a  partir  de  sua 
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realidade  privada,  deverá,  juridicamente  falando,  concordar  que  seus  acordos 

com   os   outros   são:   “   secundários   em   relação   à   decisão   solitária   in   foro 

conscientiae, como se o que ele tivesse em comum com os outros não fosse uma 

opinião ou um juízo, mas uma consciência comum” (ARENDT, 2004, p. 56). 

Ora, diante do pressuposto da relação entre o vínculo moral do cidadão 

com a lei, Arendt escreve que os atos de desobediência civil propriamente ditos 

depositam  sua  força  na  publicização  de  sua  causa,  quer  dizer,  pressupõem  a 

partilha de uma opinião comum entre os componentes do grupo – através do falar 

um com os outros –, para que, em ato contínuo, ocorra o compartilhamento da 

mesma com a sociedade. Logo, seguindo a caracterização do poder por parte de 

Arendt,  torna-se  possível  sustentar  que  a  desobediência  civil  é  um  momento 

privilegiado de sua manifestação mais pura, haja vista que o contestador civil: “ 

age  em  nome  e  para  o  bem  de  um  grupo;  ele  desafia  a  lei  e  as  autoridades 

estabelecidas  no  terreno  da  dissenção  básica,  e  não  porque,  como  indivíduo, 

queira algum privilégio para si [...]” (ARENDT, 2004, p. 69).  De forma que só é 

possível falar de desobediência civil quando estão em atuação grupos  – via de 

regra   minoritários   –   e   não   indivíduos   isolados   que   defendem   uma   causa 

particular ou mobilizações instrumentalizadas a serviço de interesses privados.242 

Logo,  entende-se  que  as  convicções  de  consciência  só  adquirem  uma 

dimensão efetiva quando se manifestam fenomenicamente dentro da dimensão 

plural do espaço político e se tornam um ponto de discussão e convergência para 

um  grupo  de  indivíduos  –  tornando-as,  assim,  passíveis  também  de  debate 

público e de associação voluntária por parte de outros grupos.243 

Em todo caso, no horizonte de entendimento dos juristas, não é visado, em 

última instância, o teor público e coletivo da desobediência civil, sua afinidade 

com os princípios participativo e associativo, que conferem legitimidade popular 

para o poder que emerge deste espaço. E por constituir-se enquanto um 

fenômeno que transcende a particularidade das disposições legais, e que “incide 
 

242  Escreve Arendt acerca desta característica da desobediência civil: “[...] o caso é que estamos 
tratando aqui de minorias organizadas que sejam importantes demais, não somente em número 
mas também em qualidade de opinião, para serem desprezadas sem risco” (ARENDT, 2004, p. 
70). 
243  Anne-Marie Roviello destaca que: “O indivíduo tem o direito moral de se opor a determinada 
lei, mas desse direito não decorre necessariamente o direito político de fazer prevalecer na cena 
pública a sua convicção contra a autoridade da lei. Reduzido a si mesmo, o direito às convicções 
pessoais não se distingue do direito a reivindicar uma qualquer mudança sociopolítica, isto é, não 
se distingue do “direito” à arbitrariedade subjectiva. Daí a importância de transformar a convicção 
numa opinião partilhada com os outros” (ROVIELLO, 1987, p. 57-58). 
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diretamente nos princípios que animam o corpo político” (ADVERSE, 2012, p. 

425), é somente na medida em que se ignora o conteúdo das propostas que são 

trazidas a público – e a maneira dinâmica pela qual estes objetivos são articulados 

entre  seus  membros  e  o  espaço  público  –  que  se  torna  cabível  associar  a 

desobediência civil com a ampla gama de manifestações violentas e criminosas e, 

por conseguinte, interpretá-la numa visada geral, como uma combinação casual 

de inconformistas atomizados, desembocando, portanto, na neutralização de seu 

potencial político. 

Potencial esse que no dizer de Hans-Georg Flickinger (2004)244  assinala 

para  a  compreensão  de  que  os  movimentos  sociais  de  desobediência  civil  e 

contestação são representantes de uma ideia  do político que não encontra seu 

espaço    nas    regras    legais    do    funcionamento    do    sistema    democrático 

representativo posto que: “ [c]om o objetivo de dar voz ao que não cabe dentro 

deste marco, os movimentos vêem-se forçados a transgredir, com suas ações, os 

limites das regras jurídicas, isto é, da legalidade” (FLICKINGER, 2004, p. 20). 

 
III 

 
 

Vê-se, portanto, que para Arendt, do contexto de desprezo generalizado 

pela   autoridade   vigente,   entendido   como   “sinais   gerais   de   nosso   tempo” 

(ARENDT, 2004, p. 67) se evidência a instabilidade e a vulnerabilidade interiores 

dos  governos  e  dos  sistemas  legais  de  hoje:  “  de  onde  brotam  as  dúvidas  dos 

cidadãos  sobre  sua  legitimidade”  (ARENDT,  2004,  p.  64).  Ora,  no  momento 

específico dessa afirmação, os movimentos universitários de protesto nos EUA (e 

na Europa), aliados às manifestações públicas contra a questão política da guerra 

do Vietnã e ao caso Watergate serviram de referência para Arendt sustentar a tese 

de  que  a  desobediência  civil  é  exemplarmente  um  acontecimento  de  ordem 

política, por estarem vinculados radicalmente com a possibilidade de atualização 

do poder via a ação compartilhada. 

Como fora debatido, o sentido por detrás da criminalização generalizada 

de todas as formas de exposição pública de dissenso indica apenas uma das 

formas reativas do poder instituído de anular uma das liberdades básicas 

 
244  Ver em detalhes o artigo de Hans-Georg Flickinger: “Movimentos sociais e a construção do 
político: Carl Schmitt”. In: Civitas, Porto Alegre, v. 4, nº 1, jan.-jun. 2004. 
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garantidas constitucionalmente – no caso dos Estados Unidos, pela primeira 

emenda – que se refere a possibilidade de peticionar e de questionar as 

autoridades públicas. Ademais, a circunscrição da desobediência civil ao 

princípio de legalidade deixa escapar as implicações fundamentais deste 

fenômeno que, por definição, é um exemplo privilegiado para o resgate do sentido 

da expressão “felicidade pública” que, segundo Arendt, ao menos desde o final do 

século XVIII, encontra-se esquecido e não mais atualizado. 

De  modo  que  a  desobediência  civil  pode  ser  entendida  como  uma  das 

traduções possíveis para a liberdade – ou seja, como reinserção da novidade e do 

potencial do agir publicamente. Não obstante, por exemplificar práticas de ações 

“extraordinárias” conforme a expressão de Andreas Kalyvas, a desobediência civil 

reanima   o   poder   constituído   contra   a   rigidez   e   os   interesses   dos   órgãos 

institucionais,  e  rompe  com  os  limites  da  política  comum,  burocraticamente 

estabelecida,  haja  vista  que  os  desobedientes  “operam  fora  dos  mecanismos 

existentes de poder organizado [...] em que os cidadãos são capazes de falar e agir 

por si mesmos” (KALYVAS, 2008, p. 288 – Tradução livre).245 

Seguindo essa via e retomando o conteúdo da epígrafe que abre a discussão 

deste tópico, pode-se dizer que, uma vez manifestada determinada posição sobre 

um assunto publicamente, a mesma deixa de ser simples sentimento de revolta 

particular – atingida in foro conscientiae – ou conspiração, que pressupõe o sigilo 

absoluto – e converte-se em opinião que enquanto é manifesta via o falar com os 

outros, não difere das demais opiniões, senão pelo número de pessoas que a 

convalida. Com efeito, para que um grupo consiga, em conjunto, efetivar as 

modificações pretendidas – isto é, efetivar a promessa que os impulsiona a 

atuarem publicamente, ou mesmo a conservação do status quo – torna-se 

indispensável, de um lado, a comunicação irrestrita entre seus membros: aqui, o 

falar uns-com-os-outros é o fator que possibilita a coincidência entre a 

consciência particular de cada um; de outro lado, o movimento de trazer a público 

o dissentimento fundamental que os une: ou seja, por meio do agir publicamente 

 
 
 

245  “First of all, movements do not have the aristocratic, hierarchical, and elitist structures that 
councils do. They are free from the entanglements of representation. Likewise, they operate apart 
from  the  existing  mechanisms  of  organized  power.  [...]  They  are  extrainstitutional  but  not 
anticonstitutional. They are based on the participatory practices of mobilization among free and 
equal citizens who decide to act collectively and directly – to speak for themselves – outside the 
confines and mediations of the instituted political system” (Cf. KALYVAS, 2008, p. 2008). 



Mário Sérgio de Oliveira Vaz| 387 
 

que revela e expõem publicamente as causas do desacordo e a singularidade de 

cada agente em particular. 
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PESSOAS LGBT 

 
 

Nayara Mendes dos Santos246 

Jamyle Massim Marques247 

 

Resumo 
Este trabalho tem uma metodologia qualitativa do tipo exploratória, pois busca 
através de uma revisão breve bibliográfica analisar os eventos de desobediência 
civil ocorridos nos anos 50 e 60 em Nova York, os quais resultaram na Revolução 
de  Stonewall,  no  dia  28  de  junho  de  1969,  e descrever  os  motivos  pelos  quais 
ocorreram as rebeliões dessa época, as quais marcaram o início da luta dos LGBT 
por seus direitos. Além disso, também tem o objetivo de relacionar os atos desta 
Revolução com desobediência civil e democracia, explicando de forma suscinta o 
conceito de cada uma destas, bem como contando brevemente a história sobre 
Stonewall. Os eventos que resultaram no estopim da Revolução de Stonewall são 
caracterizados  como  desobediência  civil,  porque  partiram  da  não  violência  e 
tinham a finalidade de protestar contra leis injustas que tiravam os direitos das 
pessoas não hetoronormativas. Essa Revolução foi uma importante manifestação 
que  possibilitou  algumas  conquistas  e  um  pouco  mais  de  liberdade  para  as 
pessoas LGBT. 
Palavras-chaves: Stonewall; Desobediência Civil; LGBT; Liberdade. 

 
 

Introdução 
 
 

O    presente    trabalho    tem    por    finalidade    analisar    os    eventos    de 

desobediência civil ocorridos nos anos 50 e 60 em Nova York, que sucederam no 

estopim da Revolução de Stonewall, no dia 28 de junho de 1969, dia conhecido 

como dia Internacional  do Orgulho Gay. Através de uma revisão bibliográfica, 

explicando  de  maneira  breve  o  que  é  democracia,  desobediência  civil  e  o 

acontecido   em   Stonewall,   pretende-se   descrever   os   motivos   pelos   quais 

ocorreram  as  rebeliões  que  marcaram  o  início  da  luta  dos  LGBT248   por  seus 

 

246  Mestranda em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – 
PUCRS (Bolsista CAPES). Endereço Eletrônico: nayara.santos@edu.pucrs.br. 
247  Mestranda em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS 
(Bolsista CNPq). Endereço eletrônico: jamyle.marques@acad.pucrs.br. 
248  A sigla atual é LGBTQIA+, porém neste trabalho será usada a sigla LGBT em função de estar 
sendo analisado um período em que ainda não existiam a sigla nem todas as nomenclaturas e 
conceitos     atuais.     LGBTQIA+     é     a sigla     para     definir     Lésbicas,     Gays,     Bissexuais, 
Travestis, Transexuais, Transgêneros, Queer (atua com a ideia que abrange as pessoas de ambos 
os gêneros que possuem uma variedade de orientações, preferências e hábitos sexuais, ou seja, 
um  termo  neutro  que  possa  ser  utilizado  por  todos  os  adeptos  desse  movimento),  Intersexo 

mailto:nayara.santos@edu.pucrs.br
mailto:jamyle.marques@acad.pucrs.br
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direitos, a fim de responder as seguintes questões: Quais dos atos praticados 

pelos revolucionários se encaixam no quesito da desobediência civil? Ser LGBT, 

em um tempo no qual existiam leis que diziam que homossexualidade, 

transvestimos e “sodomia” são crimes, é um ato de desobediência civil? Como a 

desobediência civil naquele tempo foi importante para que pessoas LGBT 

tivessem reconhecimento, proteção jurídica e pessoal nos dias atuais? Esse tema 

é importante para estabelecer que a luta LGBT por diretos e dignidade não 

começou apenas há 50 anos, mas que vinha desde muito antes, desde o 

crescimento das religiões judaico-cristãs, fazendo com que a vivência LGBT 

passasse a ser desobediência civil. Por isso, é preciso que se conheça e se fale 

sobre essa parte da história. 

 
Breve história da marginalização das pessoas LGBT 

 
 

As pessoas LGBT não surgiram de uma hora para outra nas sociedades atuais, 

elas sempre existiram no mundo, porém não existiam o conceito homossexualidade, nem 

a sigla LGBT. Alguns exemplos disso são diversas evidências e registros de que haviam 

pessoas LGBT antes mesmo de Cristo. 

 
As tribos das ilhas de Nova Guiné, Fiji e Salomão, no Oceano Pacífico, cerca 
de 10 mil anos atrás já exercitavam algumas formas de homossexualidade 
ritual. Os melanésios acreditavam que o conhecimento sagrado só poderia 
ser transmitido por meio do coito entre duplas do mesmo sexo. No rito, um 
homem travestido representava um espírito dotado de grande alegria e seus 
trejeitos não eram muito diferentes dos de um show de Drag Queens atual 
(RODRIGUES; LIMA, 2019). 

 
Há  mais  de  3  mil  anos,  cerca  de  1750  a.C.,  na  antiga  Mesopotâmia,  o 

Imperador  Hamurabi  elaborou  o  mais  antigo  e  importante  conjunto  de  leis, 

conhecido  como  o  Código  de  Hamurabi,  nele  haviam  “alguns  privilégios  que 

deveriam ser dados aos prostitutos e às prostitutas que participavam dos cultos 

religiosos. Eles eram sagrados e tinham relações com os homens devotos dentro 

dos templos da Mesopotâmia, Fenícia, Egito, Sicília e Índia, entre outros lugares.” 

 
 

(pessoas   em   que   a   sua   característica   física   não   é   expressa   por   características   sexuais 
exclusivamente masculinas ou femininas) e assexual (pessoa que não possui atração sexual nem 
por   homens   e   nem   por   mulheres   ou   que   não   possua   orientação   sexual   definida).(USP 
DIVERSIDADE,    2018)    Disponível    emhttp://prceu.usp.br/uspdiversidade/lgbtqia/o-que-e- 
lgbtqia 

http://prceu.usp.br/uspdiversidade/lgbtqia/o-que-e-
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(RODRIGUES;  LIMA,  2019).  Além  disso,  as  leis  Hiitas  que  são  herdeiras  do 

código  de  Hamurabi,  chegaram  a  reconhecer  o  casamento  entre  pessoas  do 

mesmo sexo. 

Durante  a  antiguidade,  da  Roma  à  Grécia,  era  comum  que  homens  se 

relacionassem sexualmente com outros homens. Na Grécia, isso era questão de 

aprendizado; em Esparta, os militares estimulavam o amor entre dois homens, 

porque  além  de  lutar  pelo  seu  povo,  o  soldado  estaria  lutando  também  para 

proteger a pessoa que ama, lutando com muito mais bravura (DIETER, 2012). 

Contudo, a marginalização das pessoas LGBT começou com a ascensão do 

Cristianismo, uma vez que tudo ocorria por vontade de Deus naquela época. A 

Igreja  Católica  passou  a  perseguir  as  pessoas  que  não  seguiam  os  padrões 

estabelecidos  pela  bíblia;  com  isso,  surgiu  o  pecado  da  sodomia:  “a  influência 

greco-romana   se   dissipou   e   o   mito   Sodoma   e   Gomorra   ganhou   espaço, 

especialmente  nas  religiões  judaico-cristãs,  para  se  tornar  um  dos  principais 

argumentos daqueles que são contrários às práticas homossexuais” (DIAS, 2016, 

p. 61). Os homossexuais e qualquer pessoa praticante de sodomia foram caçados 

pela Igreja durante a época da Inquisição, sendo a época da mais severa punição, 

porque a igreja achava que a homossexualidade e o travestismo eram os piores 

crimes  que  alguém  poderia  cometer,  pior  até  mesmo  que  o  crime  de  incesto 

cometido entre mãe e filho (DIAS, 2016). 

A criminalização das pessoas LGBT aconteceu a partir do III Concílio de 

Latrão, de  1179, que tornou  crime a  homossexualidade,  influenciados por esse 

documento   da   Igreja,   o   primeiro   conjunto   de   normas   (código)   ocidental 

estabeleceu que a prática de relações homoafetivas de qualquer espécie deveriam 

ser  punidas  com  a  pena  de  morte.  Por  não  existir  um  termo  certo  para  essas 

práticas, eles penalizavam a sodomia (DIAS, 2016). 

 
Desde  o  cristianismo,  os  homossexuais  convivem  com  a  intolerância.  Até 
então,  o  sodomita  não  era  considerado  diferente  dos  demais,  sendo  a 
bissexualidade,  em  termos  sociais,  prática  aceitável.  Com  o  afrouxamento 
dos  laços  entre  estado  e  igreja,  cessou  o  condicionamento  a  uma  estrita 
obediência às normas ditadas pela religião, em que o descumprimento dos 
dogmas de fé sujeitava o pecador à ira divina, eterna e implacável. Com o 
advento  do  cristianismo,  a  homossexualidade  passou  a  ser  uma  prática 
condenada,    considerada    pecado    abominável,    como    mostram    várias 
passagens da Bíblia. Posteriormente, tornou-se crime merecedor de pena de 
morte.  Séculos  mais  tarde,  foi  apropriada  pela  ciência  passando  a  ser 
considerada uma patologia (DIAS, 2016, p. 65). 
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Com  a  expansão  do  capitalismo  no  século  XVIII,  houve  o  aumento  da 

competitividade  entre  os  homens,  o  que  acabou  acanhando  qualquer  contato 

entre eles. Em resultado disso, o sistema capitalista passou a se incomodar com 

o amor entre pessoas do mesmo sexo, uma vez que não havia chance de pessoas 

homossexuais terem filhos, ou seja, não gerariam mais consumidores (DIETER, 

2012)   nem   mão   de   obra.   Consequentemente,   havia   mais   motivos   para   a 

homossexualidade  ser  apontada  como  doença,  além  de  ainda  ser  considerada 

crime (DIETER, 2012), o que contribuiu mais ainda para a marginalização das 

pessoas LGBT, uma vez que ao serem submetidas a tratamentos agressivos para 

curar  algo  que  não  é  curável,  muitas  vezes  elas  cometiam  suicídio  por  não 

aguentarem a pressão ou a agressividade do tratamento, um famoso exemplo é o 

do matemático e cientista britânico Alan Turing249  (PAIVA, 2017). 

Entrando no século XX, com foco principalmente na sociedade 

estadunidense, tendo em vista ser o país no qual ocorreu a revolução de 

Stonewall, pode-se dividir a história das pessoas LGBT dos EUA em antes de 

Stonewall e depois de Stonewall. Os EUA possuíam um conjunto de leis 

homofóbico e um sistema judiciário que coadunava para a marginalização das 

pessoas trans, lésbicas, bissexuais e gays. As leis outorgadas incluíam desde a 

restrição de dançar em público com um parceiro do mesmo sexo, até leis que 

criminalizavam atos sexuais privados realizados dentro das casas dessas pessoas. 

A polícia usou essas leis para perseguir e intimidar as pessoas LGBT, atacando 

clubes e bares frequentados por essas pessoas e aplicando leis de vestuário 

apropriadas ao gênero. As leis também exigiam que as pessoas usassem um 

mínimo de três peças de roupa consideradas adequadas para seu gênero de 

nascimento, e foram criadas para segmentar pessoas transgênero, travestis ou 

qualquer pessoa que não estivesse em conformidade com um conjunto de 

significantes de gênero. Dentro das diversas condutas homossexuais ilegais, essa 

era a que mais levava à prisão de LGBTs nas rotineiras batidas policiais em locais 

 
 

249  Alan Turing foi um matemático e cientista britânico famoso por auxiliar os países Aliados a 
decifrar o código para interceptar as mensagens enviadas pelos países do Eixo na Segunda Guerra 
Mundial.  É considerado o  pai do computador, além  de ter criado a  base  fundamental  para os 
estudos  sobre  Inteligência  Artificial.  Porém,  após  a  Guerra  nada  disso  impediu  que  ele  fosse 
processado, condenado, preso e severamente punido por sua orientação sexual. Turing foi um dos 
quase  50  mil  homens  detidos  por  serem  homossexuais  na  Inglaterra.  Antes  de  morrer,  foi 
quimicamente  castrado,  obrigado  a  tomar  medicações  e  hormônios,  além  de  ser  proibido  de 
trabalhar; muitos estudiosos acreditam que está foi a razão de ele ter cometido suicídio. (PAIVA, 
2017). 
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como o bar Stonewall Inn (prendiam também funcionários do estabelecimento e 

pessoas sem o documento de identidade), na época único point LGBT em Nova 

York, que resistiu as diversas perseguições do Estado (CARTER, 2005). Essas leis 

perduraram por diversos anos e tinham como punição longos períodos em regime 

fechado,  trabalhos  forçados  ou  até  mesmo  pena  de  morte,  fazendo  com  que 

pessoas fossem maltratadas e isentas de dignidade. 

A  vida  das  pessoas  LGBT  era  uma  cultura de  medo  e  silêncio,  pois  não 

havia  leis  ou  precedentes  judiciais  que  protegessem  os  direitos  civis  dessas 

pessoas  nos  Estados  Unidos.  Elas  não  tinham  garantia  de  emprego,  porque 

poderiam ser demitidas a qualquer momento se fosse revelado que eram gays. As 

pessoas  LGBT  estavam  sob  constante  pressão  para  se  conformar,  manter  as 

coisas escondidas e agir corretamente. Algumas pessoas realmente acreditavam 

que estavam doentes e tinham um problema que precisavam esconder ou superar 

(GRABIANOWSKI, 2017). Contudo, na madrugada de 28 de junho de 1969 essa 

história passou a ter um novo rumo. 

 
A história de Stonewall 

 
 

Originalmente Stonewall Inn era apenas uma parede de tijolos que abrigava um 

estábulo,  depois  virou  uma  padaria,  em  1934  um  restaurante  e,  por  fim,  em  1967  o 

famoso bar gay do Vilarejo de Greenwich em Nova York: The Stonewall Inn através do 

investimento de dinheiro provindo da máfia. Como as leis da época faziam com que não 

ser heterossexual fosse ilegal, muitos bares se recusavam a atender as pessoas LGBT, 

além disso “A autoridade do Licor do Estado de New York” proibiu a venda de bebidas 

alcoólicas para LGBTs, sob o pretexto de coibir “conduta indecente”; assim, figuras do 

crime  organizado  viram  uma  oportunidade  de  explorar  um  mercado  que  não  estava 

sendo servido por estabelecimentos legais (GRABIANOWSKI, 2017). 

 
O Stonewall Inn não tinha licença de bebidas alcoólicas - nem mesmo água 
corrente -, mas era o único bar inclusivo para homossexuais em Nova York 
onde a dança era permitida. Também atraiu uma clientela diversa - brancos, 
negros, latinos, gays e lésbicas, drag queens, pessoas trans, profissionais do 
sexo  e  jovens  sem-teto  que  costumavam  dormir  nas  proximidades  de 
Christopher Park (AVERY, 2019, tradução nossa).250 

 

 
250  Trecho original: “The Stonewall Inn had no liquor license—or even running water—but it was 
the only homophile bar in New York where dancing was allowed. It also drew a diverse clientele— 
whites, blacks, Latinos, gay men and lesbians, drag queens, trans people, sex workers and young 
homeless men who often slept in nearby Christopher Park.”  (AVERY, 2019) 
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Segundo Carter (2005), mesmo sendo um bar popular, sua ligação com a 

máfia criava muita tensão, porque era provável que os proprietários traficavam 

drogas  e  operavam  um  anel  de  prostituição  fora  do  Stonewall.  Ainda,  há 

evidências de que pelo menos um dono ligado à Máfia, Ed "The Skull" Murphy, 

administrava   uma   raquete   de   chantagem   homossexual.   Ele   tirava   fotos 

incriminadoras das pessoas dentro do bar e as chantageava por dinheiro, para 

que  elas  não  fossem  reveladas,  ou  seja,  ele  se  aproveitava  da  vida  opressiva  e 

secreta  das  pessoas  LGBT  na  época.  Os  proprietários  também  não  investiam 

muito  dinheiro  ou  esforço  no  Stonewall  Inn.  Era um  lugar  sujo  e  escuro,  e  as 

bebidas eram geralmente diluídas, mas era o lugar no qual as pessoas se sentiam 

à vontade para serem elas mesmas, um lugar “livre” para dançar, para se beijar, 

para ser. 

Na  madrugada  de  28  de  junho  de  1969,  em  uma  noite  movimentada  e 

burlando o acordo feito com os proprietários, policiais invadiram Stonewall Inn 

para mais uma “operação padrão”: na qual eles fechavam as saídas e alinhavam 

os clientes para conferir seus documentos e separar quem estivesse “vestido de 

mulher” para que policiais pudessem conferir suas identidades e seus sexos; no 

entanto, a operação não ocorreu conforme o previsto. Diante da recusa por parte 

dos  clientes  de  se  identificarem,  antes  que  chegasse  a  primeira  viatura  como 

reforço, já haviam cerca de 100 pessoas aglomeradas no lado de fora do bar  e, 

com isso, a tensão multiplicou (CARTER, 2005). 

Rapidamente  após  o  primeiro  grito  de  “Poder  gay!”  e  o  entoar  dos 

primeiros versos da clássica canção de protesto “We Shall Overcome” (Nós vamos 

superar, em tradução livre), uma briga entre uma mulher e um policial estourou, 

a mulher estava sendo tratada com violência pelo policial, foi o que indignou a 

multidão que começou a ajudá-la. Carter (2005) diz que de acordo com os relatos 

dos   presentes,   um   sentimento   coletivo   tomou   conta   da   multidão,   e   eles 

perceberam   que   não   deviam   mais   aguentar   tal   abuso.   Moedas   e   garrafas 

começaram  a ser  atiradas  contra as viaturas, clamando por liberdade em uma 

revolta  popular  instantânea  e  espontânea.  Ainda  sob  as  chamas  do  ocorrido, 

liderados  por  mulheres  trans,  como  Marsha  P  Johnson  e  Sylvia  Rivera,  os 

frequentadores do bar reagiram à violência policial e ocuparam as ruas ao redor, 

dançando, cantando e se beijando. Nos dias que se seguiram houve a ocupação de 

outros espaços no mesmo bairro e da revolta de Stonewall derivou uma série de 
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protestos e de atos de desobediência civil, os quais fizeram com que houvesse o 

surgimento dos primeiros gritos consolidados de força do movimento LGBT e da 

primeira marcha do orgulho que foi realizada um ano depois (PAIVA, 2018). 

 
Democracia e Desobediência Civil 

 
 

Antes de Stonewall, com a proibição das relações não heterossexuais e as 

práticas de “travestismos”, passaram a existir diversas pessoas escondendo sua 

real identidade e desejos, e os que se arriscavam a viver da forma como realmente 

eram, acabavam presos e/ou mortos, ou seja, suas vidas eram eternas 

desobediências civis. 

A   desobediência   civil   é,   segundo   Thoreau   (2002),   baseada   em   um 

princípio,  no  qual  a  percepção  e  a  execução  de  direitos  modificam  coisas  e 

relações. Ou seja, a desobediência é essencialmente revolucionária, dividindo os 

indivíduos,  as  famílias,  o  Estado  e  a  Igreja.  Para  o  autor  a  democracia  deve 

progredir no sentido de garantir o verdadeiro respeito pelos indivíduos. 

 
Democracia é um sistema de governo onde o poder de tomar importantes 
decisões políticas está com o povo. Para usar uma frase famosa, democracia 
é  o  \"governo  do  povo  para  o  povo\".  Democracia  se  opõe  às  formas  de 
ditadura   e   totalitarismo,   onde   o   poder   reside   em   uma   elite   auto- 
eleita (JUSBRASIL, 2019). 

 
Os  princípios  democráticos  são  fundamentados  por  uma  organização 

política  social,  em  que  deve  prevalecer:  a  liberdade  individual  diante  dos  que 

representam  o  poder  político,  particularmente  ante  o  Estado,  a  liberdade  de 

expressão  e  a  posição  política  de  cada  indivíduo,  bem  como  a  igualdade  de 

direitos e as mesmas oportunidades para que povo e partidos políticos consigam 

se  manifestar  e  expor  opiniões  sobre  decisões  de  utilidade  pública  (BRASIL, 

2018, online). 

Portanto, o caráter democrático das manifestações e das desobediências 

está amparado pelo direito da autodeterminação dos povos, o direito de ser quem 

se é. A partir do momento que uma lei determina qual o tipo de roupa deve-se 

usar, ou com quem um indivíduo pode ser relacionar sexualmente e 

amorosamente, essa lei é injusta e precisa ser desobedecida. De acordo com a 

concepção arendtiana da pessoa e da liberdade “o direito a ter direitos”: existe 

uma redutível relação entre a afirmação dos direitos humanos e o instituto da 
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cidadania,  tendo  como  pressuposto  que  esses  direitos  somente  podem  ser 

efetivamente  assegurados  se  seus  titulares  tiverem  acesso  ao  espaço  público 

(GARCIA, 2004). 

Nesse sentido, a democracia implementada nos EUA nos anos 50 e 60 ia 

de encontro às ideias democráticas, pois as pessoas que fugiam do padrão 

heterossexual, nem eram consideradas cidadãs e não tinham acesso ao espaço 

público. Elas tinham sua liberdade arrancada em função das leis excludentes; e 

por não estarem inclusas no sistema de forma digna não podiam nem opinar 

sobre as leis que iam contra seus interesses. As leis daquela época criminalizavam 

esses indivíduos apenas por eles serem quem eram, violentando-os e tirando sua 

dignidade e seus direitos. Logo, ao se manifestarem através de movimentos e de 

passeatas contras essas leis, essas pessoas foram desobedientes civis, pois 

desobedeciam a uma lei injusta. 

Para Edvaldo Vieira (1983, p. 22), “a lei é injusta quando submete uma 

infinidade de pessoas a viverem miseravelmente, quando agride povos diferentes, 

pouco  importando  o  motivo”.  Assim,  para  esse  autor  a  desobediência  civil  é  a 

desobediência  dos  cidadãos  diante  de  certas  condições  ou  leis,  em  particular 

porque  elas  os  ofendem  e/ou  os  agridem.  Tendo,  a  desobediência  civil,  como 

finalidade  combater  a  violência  da  lei  contrária  aos  interesses  das  pessoas  e 

repudiar   a   insegurança   individual   perante   os   representantes   do   estado, 

inseguranças  essas  que  geram  medo,  derramam  sangue  e  provocam  mortes, 

exatamente o que acontecia e, atualmente, ainda acontecem com os LGBTs, tanto 

nos EUA, como no Brasil e em outros países. Se uma lei é injusta ela constitui um 

ato  de  agressão;  prender  o  cidadão  por  não  obedecer  a  lei  injusta  se  constitui 

outro ato de agressão. Logo, os cidadãos LGBT em Nova York nos anos 50 e 60 

sofriam diversas formas de agressão somente por serem quem eram. 

 
 

Conclusão 
 
 

Ser LGBT em um tempo no qual existiam leis que diziam que 

homossexualidade, transvestimos e “sodomia” eram crimes, é um ato de 

desobediência civil, pois estas pessoas precisavam se reunir em locais nos quais 

pudessem exercer sua não heterossexualidade, viver marginalizado, com medo e 

em situações precárias para poderem ser quem eram, mesmo que o Estado tenha 
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tornado sua vivência ilegal. Logo, o fato de simplesmente existirem já os tornava 

desobedientes civis, porque ser da forma como eram: homossexuais, travestis, 

desobedientes das normas de gênero, era contra lei e eles desobedeciam a lei sem 

praticar nenhum tipo de agressão. 

Stonewall representou o estopim da luta contra a opressão das pessoas 

LGBT, pois elas eram oprimidas em função de leis que buscavam 

heteronormatizar a população tirando a dignidade e os direitos das pessoas que 

não se identificavam como héteros ou com seu gênero. Essas leis diziam que o 

padrão, o normal era ser heterossexual, que existia uma única forma de expressar 

a feminilidade e a masculinidade, bem como somente um jeito de ser homem e 

de ser mulher. As pessoas que fugiam disso eram desobedientes civis, por fazerem 

algo que era contrário à lei: exercer sua sexualidade ou seu gênero 

“despadronizadamente”. 

Portanto, ser desobediente civil é não se sujeitar à autoridade de alguém e 

não ceder a decisões estabelecidas por esse alguém, no momento que essa pessoa 

passa a ser autoritária e suas decisões são excludentes e/ou ofensivas. Dessa 

forma, os sistemas estatais dos EUA que criaram as leis nos anos 50 e 60, 

incriminando as pessoas LGBT, partiam de uma verdade preconceituosa, baseada 

em crenças deslegitimadoras da existência dessas pessoas. 

 
As  pessoas  governam  a  si  mesmas  e  aos  outros  de  acordo  com  o  que 
acreditam ser verdade. Por exemplo, muitas sociedades veem o casamento 
monogâmico e heterossexual como ambiente “correto” para educar filhos, e 
essa “verdade” é estabelecida de diversos modos, desde artefatos culturais a 
discursos  governamentais  sobre  valores  familiares.  As  políticas  públicas 
também podem ser usadas para dar peso a algumas ideias específicas, como 
a família, através de incentivos como  benefícios fiscais  (FOUCAULT apud 
THORPE et. al, 2016, p. 277). 

 
A  verdade  disseminada  naquela  época  era:  ser  homossexual  é  crime,  é 

errado,  é  feio,  é  absurdo,  é  proibido,  é  anormal,  é  pecado.  “A  verdade  de  um 

sistema  errado  é  o  erro.  Para  ser  politicamente  eficaz,  este  erro  tem  de  ser 

incessantemente repetido, amplamente difundido e aceite pela população como 

a única verdade possível ou credível.” (SOUSA SANTOS, 2019). Existência LGBT 

ou heterossexual não deve ser caracterizada como certa ou errada, porque é um 

direito fundamental, o qual deve ser a base de toda democracia, o direito a vida, 

devendo ser respeitado e legitimado a todos os cidadãos, independentemente de 

sua orientação sexual, identidade de gênero, raça e classe. 
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Assim, a revolução de Stonewall colocou os LGBTs nas ruas lutando por 

seus direitos, em um espaço democrático, reivindicando acesso ao espaço público 

como  qualquer  outro  cidadão,  dando  o  grito  de  liberdade  e  mostrando  que 

também  existiam/existem,  mesmo  sua  existência  sendo  uma  desobediência 

“civil” das normas de gênero. Como disse Boaventura Souza Santos (2003, p. 53): 

“Temos o direito à igualdade quando a diferença nos inferioriza e temos o direito 

à diferença quando a igualdade nos descaracteriza.”. Por isso, é preciso lembrar 

as rebeliões de Stonewall pelo que de fato foram: o levante de uma população em 

revolta, depois de ser violentada ao limite, em nome de uma coisa que não só deve 

ser  vista  como  direito  essencial,  mas  também  como  premissa  fundamental  de 

qualquer sociedade justa: o direito das pessoas serem quem elas são e quiserem 

ser. 
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24. ROBIN CELIKATES E A RECONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE 

DESOBEDIÊNCIA CIVIL 

 
Ranieri Rodrigues Garcia251 

 
Resumo 
Como  um  dos  mais  proeminentes  representantes  da  nova  geração  da  Teoria 
Crítica contemporânea, Robin Celikates tem trazido para o terreno desta tradição 
de pensamento um debate importante que, de certo modo, vem sendo trabalhado 
com maior vivacidade após a crise de 2008 e os movimentos Occupy Wall Street, 
bem  como  a  “Primavera  Árabe”,  principalmente  diante  das  manifestações  da 
Praça Tahir em 2011, no Egito: o conceito de desobediência civil. Nos termos de 
uma elaboração teórica crítica, o filósofo alemão procura realizar sua abordagem 
a partir de John Rawls e Jürgen Habermas do que viria a ser a desobediência civil 
no âmbito de uma conexão íntima com a ideia de democracia e de conflito social. 
Palavras0-chave: Robin Celikates. Desobediência civil. Democracia. Conflito. 

 
 

Introdução 
 

É possível destacar inicialmente que as elaborações teóricas mais 

tradicionais acerca dos conflitos sociais que se desenvolvem com uma 

classificação de desobediência civil, estão ligadas diretamente a um concepção de 

Estado de direito como um artifício específico da ideia de razão pública nos 

limites da lei. Este aspecto “jurídico” do conceito parte de indícios não só no 

terreno da filosofia política, mas quase sempre ligado a uma exposição particular 

da filosofia do direito. Desse modo, Celikates toma como norte a ruptura com essa 

tradição voltada para uma concepção de desobediência civil ligada ao direito 

própria de uma tradição liberal e, seguindo uma intuição teórica próxima da 

democracia radical, ele procura reconstruir o conceito sob a égide de uma teoria 

da democracia. 

Nesse sentido, este trabalho está estruturado da seguinte forma: em 

primeiro lugar, será exposta a ideia de desobediência civil conforme o chamado 

“paradigma liberal” elaborado por Rawls e Habermas. Na sequência, 

apresentaremos a reconstrução operada por Celikates do conceito presente em 

Rawls e sua relação com Habermas na medida de seu entendimento de 
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desobediência civil como um conceito mais flexível e dependente de um contexto 

de práticas sociais dos sujeitos para sua aplicação. Por fim, analisaremos 

criticamente o conceito proposto por Celikates, relacionando este com a 

concepção de desobediência civil de Hannah Arendt e sua adesão crítica à teoria 

democrática habermasiana e seu diálogo com outros pensadores que se vinculam 

à esta corrente, como William Scheuerman, apontando os limites e as 

possibilidades de um desenvolvimento conceitual da desobediência civil como 

um enraizamento normativo da ideia de democracia. 

 
O paradigma liberal entre Rawls e Habermas 

 

Partindo  de um  pressuposto teórico no qual  a  desobediência  civil  só é 

possível  em  uma  sociedade  mais  ou  menos  justa,  John  Rawls  no  seu  clássico 

“Uma teoria da justiça” a interpreta como uma prática democrática na qual os 

cidadãos  de  um  determinado  Estado  reconhecem  e  aceitam  a  legitimidade  da 

constituição. De certa forma, Rawls parte de um esquema conceitual no qual é 

estabelecido um critério de obrigação e dever político dos cidadãos em torno de 

uma  objeção  à  normas  injustas  com  o  intuito  de  defender  a  própria  liberdade 

(2008, p. 452). O pensador norte-americano parte de uma premissa ligada a uma 

teoria  “jurídica”  da  desobediência  civil,  no  qual  há  uma  referência  clara  aos 

limites  constitucionais:  só  é  possível  um  ato  de  desobediência  civil  em  uma 

sociedade  democrática  livre,  onde  práticas  contestatórias  são  protegidas  pelo 

direito.252 

Com efeito, Rawls elabora seu conceito de desobediência civil pautado 

por uma relação direta entre direito e democracia na medida de uma expressão 

política da cidadania, cujas características principais são expostas de modo claro. 

Em resumo, para ele, a desobediência civil é 

 
[…] um ato político público, não violento e consciente contra a lei, realizado 
com o fim de provocar uma mudança nas leis ou nas políticas de governo. Ao 
agir assim, quem o pratica se dirige ao senso de justiça da maioria da 
comunidade e declara que em sua opinião ponderada os princípios da 

 
 

252 Apesar de Rawls apontar para uma anterioridade da legislação sob a forma do que ele chama 
de cooperação social assentada em dois princípios de justiça, nossa interpretação é a de que ele 
parte de uma concepção robusta de lei natural derivada de seu construtivismo kantiano na 
formulação tanto da liberdade igual, quanto da equidade. No mesmo sentido esta parece ser a 
interpretação de Celikates, conforme se verá adiante. 



Ranieri Rodrigues Garcia| 403 
 

cooperação social entre homens livres e iguais não estão sendo respeitados 
(RAWLS, 2008, p. 453 – 454). 

 

Rawls também argumenta em sua elaboração teórica que o desobediente 

civil precisa se ater a uma fidelidade à lei e também possuir uma consciência de 

que a prática da desobediência civil possa ter implicações de responsabilização 

legal: “há transgressão à lei, mas a fidelidade à lei é expressa pela natureza pública 

e não violenta do ato, pela disposição de arcar com as consequências jurídicas da 

própria   conduta”   (RAWLS,   2008,   p.   456).   Desse   modo,   para   Rawls   a 

desobediência civil possui uma conduta ligada a uma teoria do dever no qual os 

cidadãos  estariam  ligados  normativamente  à  obrigações  políticas  mútuas  de 

respeito às liberdades políticas fundamentais. 

Em um sentido semelhante, Habermas segue Rawls na compreensão da 

desobediência civil como justificável não a partir de uma prática juridicamente 

fundamentada,  mas  em  consonância  com  a  filosofia  do  direito  (2015,  p.  136). 

Procurando  não  estipular  um  conceito  fechado,  Habermas  define  o  aspecto 

central da desobediência civil como uma garantia das liberdades democráticas no 

âmbito de um respeito pela legitimidade da lei através de procedimentos. Para 

ele,   o   direito   positivo   emanado   do   Estado   constitucional   consubstancia   o 

reconhecimento   legítimo   de   uma   cultura  política   que   aufere   aos   cidadãos 

liberdades   políticas   que   viabilizam   práticas   de   contestação   que   justifica   a 

desobediência civil: 

 
O caso da desobediência civil só pode ocorrer sob as condições de um Estado 
de direito intacto em seu todo. Nesse caso, porém, o infrator das regras só 
pode assumir o papel plebiscitário do cidadão que aparece como soberano 
imediato  dentro  dos  limites  de  um  apelo  à  maioria.  Diferentemente  do 
combatente  da  resistência,  ele  reconhece  a  legitimidade  democrática  da 
ordem existente. A possibilidade de justificar a desobediência civil resulta 
para  ele  somente  da  circunstância  de  que  as  regulações  legais  podem  ser 
ilegítimas mesmo no Estado democrático de direito – no entanto ilegítimas 
não segundo critérios de uma moral privada qualquer, de um direito especial 
ou de um acesso privilegiado à verdade. São decisivos somente os princípios 
morais convincentes para todos, nos quais o Estado constitucional moderno 
funda a expectativa de ser reconhecido por seus cidadãos de modo próprio 
(HABERMAS, 2015, p. 139). 

 

De fato, Habermas parece dar um passo a mais que Rawls acerca da 

desobediência civil ao conectar a tensão entre facticidade e validade na 

legitimação das regras de direito positivo como manifestação própria da 
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democracia253.  Essa  intuição  de  que  os  procedimentos  de  construção  das  leis 

merecem uma apreciação pública sob a forma de deliberações seria uma condição 

também da possibilidade da desobediência civil. Para Habermas, os elementos 

que Rawls elenca como categorias conceituais seriam mais ou menos satisfatórios 

para  estabelecer  critérios  de  como  deve  ser  pensada  a  desobediência  civil  no 

interior do Estado democrático de direito, uma vez que aquele compreende que 

“a desobediência civil no Estado de direito está para a resistência ativa contra o 

Estado de não direito [Unrechtstaat] (HABERMAS, 2015, p. 153 – 154). 

Trazendo o conceito para uma arena próxima de um paradigma crítico, 

Celikates (2016a, p. 37) coloca que não existe uma diferença substancial entre os 

conceitos de Rawls e Habermas no que tange tanto em seus aspectos constitutivos 

quanto à justificação da desobediência civil.  O autor entende que a desobediência 

civil é uma genuína prática política de contestação, estabelecendo que deve ser 

explorado o tema de como ela deve ser entendida no paradigma liberal para que 

possam ser redefinidas suas premissas. 

Para Celikates, a própria estrutura da democracia representativa, mesmo 

em sua forma deliberativa, possui certas limitações objetivas para a prática de 

uma cidadania ativa que estimula uma prática democrática. O autor observa que 

a  desobediência  civil  assume  um  ponto  de  vista  dinâmico  de  contrapeso  às 

tendências rígidas das instituições estatais: “dadas essas deficiências estruturais 

da  democracia,  a  desobediência  civil  pode  ser  entendida  como  uma  forma  de 

empoderamento  democrático  que  visa  a  uma  forma  mais  intensiva  e/ou  mais 

extensiva de autodeterminação democrática” (CELIKATES, 2016b, p. 7). A ênfase 

dada à justificação democrática da desobediência civil se acentua de modo firme 

em sua teoria crítica, principalmente quanto à reconstrução  de seus princípios 

para além daquilo que ele chamou de “limitado” e de “tendência conservadora” 

na teoria de Rawls e Habermas em sua centralidade do direito como forma de 

legitimação da desobediência civil: 

 
O foco nos direitos fundamentais que é característica da discussão sobre a 
desobediência civil no interior da tradição liberal tende a obscurecer certas 
formas de desigualdades socioeconômicas e de sofrimento, bem como 
déficits democráticos procedimentais e institucionais que sistematicamente 
impedem os cidadãos de efetivamente se envolverem em sua 

 

253 Na mesma linha, Jean L. Cohen e Andrew Arato (1992) sustentam que a desobediência civil é 
uma forma própria de ação política que tangencia os aspectos institucionais, ao emergir de forças 
“utópicas” na sociedade civil que confere uma dinâmica conflitiva entre direito e democracia. 
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autodeterminação coletiva e que, em muitos casos, também se qualificarão 
como motivos potenciais e justificação (CELIKATES, 2016a, p. 40). 

 
Como tentativa de superação deste paradigma, ele desdobra o conceito 

rawlsiano e dirige suas críticas observando certas aporias das conclusões do 

filósofo norte-americano e encaminhando suas conclusões em uma direção mais 

próximas de uma prática democrática do que uma adequação de ações conforme 

à lei. Deste modo, Celikates aparenta estabelecer aqui um procedimento 

reconstrutivo do conceito de desobediência civil partindo da própria estrutura 

conceitual elaborada por Rawls e, em menor medida, de Habermas, para 

reelaborar uma nova concepção que esteja mais adequada para a superação de 

impasses gerados por estas noções. 

 
 

Para uma reconstrução do conceito de desobediência civil 
 

No interior do paradigma crítico reconstrutivo elaborado por Habermas 

nos  anos  1970,  “reconstrução,  significa,  em  nosso  contexto,  que  uma  teoria  é 

desmontada e recomposta de modo novo, a fim de melhor atingir a meta que ela 

própria se fixou” (HABERMAS, 1983, p. 10). É nessa direção que Celikates parece 

apontar,  ao  esmiuçar  as  categorias  propostas  por  Rawls  do  que  viria  a  ser  a 

desobediência civil e situá-las de um modo mais adequado aos objetivos nos quais 

este originariamente se baseou. Para isso o autor intenta elaborar um conceito 

menos restritivo  e engessado de desobediência civil, intencionalmente ilícito e 

partindo de protestos e ações coletivas cujos princípios são aceitos pelos cidadãos 

(em sentido amplo) que procuram perseguir os objetivos políticos de transformar 

leis, políticas e instituições específicas. Com efeito, Celikates estabelece seu ponto 

de partida em uma noção de reconstrução como “crítica reconstrutiva” apoiada 

na internalidade das práticas sociais, com o intuito de retirar destas práticas a 

normatividade    implícita    dos    participantes    em    sua    intenção    de    uma 

transformação social (2009, p. 187). 

Partindo de um diálogo com James Tully para uma justificação 

metodológica e epistemológica da desobediência civil, Celikates procura dissociar 

o conceito abstratamente considerado ao partir de uma perspectiva histórica e 

não-idealista. Seus objetivos estão concentrados na realização de “uma análise 

crítica das práticas e lutas políticas atuais, as injustiças e patologias sociais que 
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eles  abordam,  e  as  expectativas  e  esperanças  que  expressam,  por  ex.,  das 

diferentes  formas  de  desobediência  civil  realmente  existentes  e  os  diferentes 

modos de sua conceituação e justificativas” (CELIKATES, 2014, p. 15 – 16). Para 

isso  ele  retira  da  teoria  de  Rawls  os  principais  pressupostos  dos  quais  a 

desobediência    civil    foi    considerada    no    limite    da    tradição    filosófica 

contemporânea com a intenção de reconstruir tais premissas de modo adequado 

às suas pretensões críticas. 

Tanto Rawls quanto Habermas enfatizam o aspecto da publicidade como 

forma de desobediência civil. Para a tradição liberal, sobretudo em Rawls (2002, 

p.  455),  a  importância  da  publicidade  é  fundamental,  uma  vez  que  o  ato  de 

desobediência  civil  está  ligado  à  uma  concepção  de  princípios  públicos  de 

expressão  de  uma  convicção  política  da  autonomia  dos  indivíduos  em  sua 

participação na esfera pública. Celikates (2016, p. 38), mostra concordância com 

ambos,  mas  procura  ampliar  a  concepção  de  publicidade  e  de  esfera  pública: 

ainda que de modo superficial do que consistiria esse espaço, o autor menciona o 

âmbito    digital    como    uma    espécie    de    esfera    pública    ampliada,    não 

necessariamente controlada ou mesmo cerceada pelas autoridades policiais – o 

que explicaria as táticas de organizações como o Anonymous, por exemplo. 

A questão da não-violência suscita um maior aprofundamento por parte 

de qualquer pesquisa. Dado o limite de o espaço, me aterei aqui em aspectos nos 

quais considero mais importantes no pensamento de Celikates. De acordo com o 

paradigma  liberal,  a  desobediência  civil  está  identificada  a  uma  prática  não 

violenta na qual não existem concessões mínimas quanto a esta categoria. Para 

Celikates (2016a, p 41), isso significaria reduzir a desobediência civil a um “puro 

apelo moral”, no qual  se deposita todas  as  esperanças  em um sistema político 

responsável   ou   na   esfera   pública   democrática   mediada   pela   justiça   das 

instituições  de  direito.  Além  disso,  o  autor  salienta  que  pensar  nos  termos  da 

tradição  liberal  implica  também  uma  relação  não  conflitiva  para  os  efeitos 

práticos da desobediência civil. 

Celikates adverte que um “conceito fixo” de não-violência cria 

exatamente formas possíveis de criminalização de movimentos sociais em sua 

classificação como “civilizados” ou “incivilizados”. Ele aponta para o fato de que 

o critério acerca da violência deve ser delimitado, mensurado no próprio âmbito 

do protesto e no quão abrangente ou restritivo ele é levado em consideração: 
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violência física, contra a propriedade privada, contra si mesmo ou em legítima 

defesa.  Para  além  dessa  concepção,  de  acordo  com  Celikates  (2016a,  p.  41,)  a 

violência também deve ser considerada na medida da restrição da liberdade dos 

contestantes, bem como terceiros envolvidos ou mesmo dentro de um exercício 

de pressão psicológica interna. 

Por  outro  lado,  o  autor  retoma  a  ideia  de  “tolerância  repressiva”  de 

Herbert Marcuse como uma tática dos governos de classificação do que seria uma 

desobediência   civil   legítima,   na   medida   de   uma   reprodução   de   formas 

marginalização   e   exclusão   tanto   racial   quanto   de   gênero   nas   práticas   de 

contestação desses grupos (2016b, p. 4). De acordo com ele, essa ideia é uma das 

mais  interessantes  como  forma  de  crítica  ao  conceito  fixo  da  não-violência  da 

tradição liberal da desobediência civil. Ao situar seu ponto acerca de uma crítica 

ao   que   seria   um   “bom   protesto”   ou   um   “mal   protesto”   e   sua   já   citada 

caracterização do que seria civilizado ou não pelos poderes instituídos, o autor 

flexibiliza  o  critério  da  violência  baseado  em  uma  contingência  de  como  a 

violência  é  socialmente,  politicamente  e  legalmente  redefinida  nos  termos  da 

desobediência civil (2016a, p. 42). 

Portanto, sepultar o problema da violência na desobediência civil como 

Rawls e a tradição liberal procura fazer é impor um limite na discussão que visa 

o terreno prático de uma situação na qual gera uma série de questionamentos que 

merecem uma resposta adequada na medida do possível: 

 
Se ampliarmos o conceito de violência para descrever as condições contra as 
quais as pessoas protestam legitimamente por meio da desobediência civil 
como  violentas (por  exemplo,  no  sentido  de  violência  estrutural),  a  noção 
ampliada   de   violência   pode   dificultar   a   defesa   de   certas   formas   de 
desobediência  civil  como  não-violenta.  Se,  ao  contrário,  nos  ater  a  um 
entendimento  estreito  de  violência,  e  com  base  nisso  rejeitar  a  crítica  da 
desobediência   civil   como   violento,   podemos   perder   uma   ferramenta 
poderosa  para  a  crítica  do  status  quo  em  termos  de  sofrimento  que  ele 
produz” (CELIKATES, 2016a, p. 42 – 43). 

 
Seguindo com a exposição crítica dos pressupostos conceituais da 

tradição liberal, Rawls caracteriza a desobediência civil como sendo um ato 

consciente que não pode estar ligado a uma objeção de consciência. Para o filósofo 

norte-americano, a objeção de consciência se fundamenta em princípios 

religiosos e morais que divergem de uma ordem constitucional, não podendo 
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estar   contida   em   certas   obrigações   políticas   nas   quais   os   cidadãos   estão 

normativamente imbuídos (2008, p. 458 – 459). 

Nos termos de sua proposta reconstrutiva, Celikates desconsidera uma 

distinção   objetiva   entre   desobediência   civil   e   objeção   de   consciência   por 

considerar    que    certas    razões    que    envolvem    autorrespeito    ou    mesmo 

responsabilidade  política  não  se  enquadrariam  nessa  diferenciação,  que  ele 

considera  restrita  (2016a,  p.  38).  Do  ponto  de  vista  de  certas  convicções  que 

podem  se  traduzir  em  atos  políticos  estratégicos,  para  o  autor  essa  oposição 

levantada  por  Rawls  se  traduz  como  estreita  do  ponto  de  vista  de  uma  ação 

política efetivamente democrática. 

Rawls  (2008,  p.  455)  ressalta  também  o  apelo  ao  senso  de  justiça  da 

maioria como uma faceta do conceito de desobediência civil. Nos termos de uma 

teoria da justiça como equidade, esta ação é orientada por princípios nos quais se 

baseiam as concepções públicas de justiça entre os cidadãos na medida de sua 

autorregulação  prática  imposta  por  deveres  políticos  recíprocos  presentes  na 

constituição. Para Celikates (2016a, p. 38) o apelo ao senso de justiça da maioria 

expressa   sentimentos   morais   suscetíveis   de   distorções   e   não   imunes   a 

manipulações,  trazendo  isso  como  uma  forma  idealizada  da  sociedade  e  das 

convicções e comportamentos dos cidadãos. Por sua vez, ele assinala que, muitas 

vezes, apenas o senso de justiça não é suficiente, tendo em vista os aumentos do 

custo político e econômico adotado por conta de uma adesão de opinião pública 

ou  modo  de  ação  político.  O  autor  traz  o  caso  de  ativistas  pelos  direitos  dos 

animais como exemplo de que apelar para o senso de justiça da maioria não é 

suficiente – ou mesmo necessário, muitas vezes – para uma prática contestatória 

eficaz. 

Por fim, Rawls destaca também um critério de fidelidade à lei como um 

elemento conceitual necessário do que vem a ser uma desobediência civil legítima 

em uma sociedade quase justa. Essa fidelidade à lei expressa uma ambiguidade, 

na  qual  há  um  enquadramento  entre  o  protesto  e  o  direito,  subordinando  o 

descontentamento  manifesto  como  ação  política  à  responsabilidade  jurídica 

destes agentes. Para ele, é fato que “devemos pagar certo preço para convencer as 

outras   pessoas   que   nossos   atos   têm,   na   nossa   opinião   cuidadosamente 

ponderada, uma base moral suficiente nas convicções políticas da comunidade” 

(RAWLS, 2008, p. 457). Desse modo, há uma confiança de Rawls em torno de 
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uma resposta do sistema de justiça como forma de sustentação das liberdades 

políticas. 

Contrariando  esta  posição,  Celikates  (2016a,  p.  39)  salienta  aqui  os 

limites dessa ideia uma vez que há uma expectativa de correção normativa pelo 

sistema jurídico a partir de uma legitimidade geral do ato de desobediência. No 

caso,  depende  do  conceito  de  “sistema”  adotado  aqui,  o  que  para  Celikates 

aparenta  ser  vago  –  ainda  que  pareça  estar  ligado  ao  conceito  adotado  por 

Habermas. Como forma de ilustrar este caso, o filósofo alemão traz os exemplos 

de Edward  Snowden e  Martin Luther King,  Jr.  como compromissados  com os 

princípios  do  Estado  de  Direito,  mas  não  como  expressamente  fieis  ao  direito 

como ele existe de fato. 

Ao  estipular  muitas  barreiras  para  o  conceito  de  desobediência  civil, 

Rawls  (2008,  p.  463  –  464)  postula  uma  justificação  da  desobediência  civil 

pautada pelos sentidos de injustiça perpetrados contra minorias sociais, desde 

que não sejam violados os princípios elementares de justiça da liberdade igual e 

da igualdade equitativa assentados em obrigações políticas que remontam a um 

dever de justiça recíproco. Celikates alega que isso é um problema originário da 

própria  teoria  da  justiça  de  Rawls,  uma  vez  que  o  princípio  da  diferença,  ao 

procurar uma tentativa de atribuir um aspecto distributivo equitativo dos bens 

básicos, não é bem explícito diante dos próprios princípios de liberdade igual e 

de  igualdade  justa  de  oportunidades.  A  alteração  de  obrigações  políticas  está, 

para o filósofo alemão, num descompasso entre a estrutura básica e a necessidade 

de   uma   defesa   do   autorrespeito,   o   que   redefiniria   a   rota   do   sentido   da 

desobediência civil para além dos direitos individuais básicos (2016a, p. 40). 

Dadas essas observações, Celikates intenta utilizar as bases teóricas do 

paradigma liberal e reconstruí-las de modo a melhor satisfazer um esboço do que 

viria a ser uma teoria crítica da desobediência civil. A justificação crítica efetuada 

pelo autor passa por um distanciamento da categoria normativa de uma base 

preponderantemente jurídica da desobediência civil. Para ele, uma justificação 

alternativa deve ser construída nos termos de uma teoria da democracia, onde a 

categoria do direito não se encontra no centro da própria ação política 

contestatória. 

Diante disso, o papel da desobediência civil assume um ponto de vista da 

democracia radical como uma prática coletiva de autodeterminação. A 
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desobediência civil não serve como uma limitação da soberania popular, mas sim 

como um contrapeso dinâmico à tendência de rigidez das instituições estatais que 

intentam absorver o poder constitutivos dos sujeitos políticos. Observado isso, 

para  Celikates  a  manifestação  da  desobediência  civil  é  exatamente  uma  ação 

política  que  visa  estabelecer  um  canal  de  comunicação  extra  ou  mesmo  anti- 

institucional   quando   as   instituições   estatais   próprias   de   uma   democracia 

representativa  estão  fechadas  ou  mesmo  são  ineficazes  para  alcançar  seus 

objetivos (2016b, p. 10). 

 
Desobediência civil como prática democrática 

 

Conforme  já  descrito  anteriormente,  Celikates  apresenta  os  limites  do 

papel  da  desobediência  civil  por  Rawls  e  mesmo  por  Habermas  como  uma 

tendência conservadora que teria como objetivo alertar as instituições existentes 

acerca  de  potenciais  problemas  nestas,  tendo  este  tipo  de  ação  um  papel  de 

aperfeiçoá-las  e  mesmo estabilizá-las  na  ordem vigente. Para  ele,  essa  posição 

subestima os efeitos transformadores da desobediência civil, especificamente em 

questões extrainstitucionais das práticas políticas (2016a, p. 40). 

Ao  optar  por  um  modelo  “democrático”  de  desobediência  civil  em 

contraposição a um modelo “jurídico” – sem deslocar-se de modo contundente 

da herança de Habermas – Celikates trava um diálogo crítico com importantes 

representantes contemporâneos da teoria crítica habermasiana, tal como William 

Scheuerman (2018). Ao mesmo tempo, ele se aproxima de pensadores de uma 

concepção mais radical da democracia, como Hannah Arendt (2016b, p. 7 – 9). 

No  entanto,  conforme  já  mencionado,  o  autor  não  deixa  de  dar  uma  certa 

relevância  para  o  modelo  democrático  de  Habermas,  consoante  ao  que  este 

elabora sobre a “superação de barreiras” institucionais pela sociedade civil (2011, 

p. 114 – 120). 

Celikates contrapõe a ideia de Scheuerman da desobediência civil como 

algo muito próximo de uma corrente “legalista”. De certo modo, este autor se 

aproxima de uma defesa do direito e do sistema jurídico como o fiel da balança 

para a prática da desobediência civil, no sentido do Estado de direito oferecer 

uma linguagem normativa comum que não se enquadra nem em uma concepção 

política, nem em uma objeção de consciência privada – algo que parece conjugar 
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a ideia de “fidelidade à lei” de Rawls e a legitimação através de procedimentos de 

Habermas. 

Por  outro  lado,  em  relação  aos  teóricos  da  democracia  radical,  seu 

alinhamento filosófico adquire uma postura crítica normativa que vai ao encontro 

da ideia de associativismo voluntário própria da proposta de Arendt (1972, p. 94 

– 97), na qual a desobediência civil está baseada em um princípio da liberdade 

entre iguais como forma de persecução de objetivos específicos de cidadania. Ao 

estabelecer as críticas ao modelo limitado do paradigma liberal como algo 

problemático e restritivo, Celikates procura redimensionar o sentido da 

desobediência civil como uma prática que vislumbra uma abertura pelos canais 

democráticos de processos políticos institucionalizados mediante a participação 

ativa dos indivíduos associados livremente: 

 
Contra  essas  restrições  [da  tradição  liberal],  é  importante  sublinhar  o 
potencial democratizante da desobediência civil à medida que ela se move 
entre os polos da política simbólica e o  confronto  real, mantendo  dúvidas 
sobre as reivindicações do sistema político e seus representantes de que a 
democracia foi realizada ou que todos precisamos de mais democratização 
são os procedimentos e instituições que este sistema fornece […]. Falar de 
"desobediência democratizante" traz, assim, duas reivindicações juntas que 
a  desobediência  é  uma  parte  essencial  das  lutas  pela  democratização  ("de 
baixo"), e que a teorização sobre a desobediência tem que ser democratizada, 
tanto   metodologicamente   quanto   substancialmente,   para   compreender 
adequadamente o potencial democratizante da desobediência (CELIKATES, 
2016 p. 10). 

 

Para o autor não é o direito que baliza as formas de desobediência civil, 

mas   a   própria   democracia   como   ação   política   dos   cidadãos   organizados 

coletivamente    que    deve    ser    normativamente    considerada    na    dimensão 

constitutiva da desobediência civil. A ideia da democracia radical, por sua vez, é 

aqui  vislumbrada  como  alternativa  à  política  oficial  esculpida  nas  instituições 

estatais e nos governos. Todavia, ainda que de modo implícito, a normatividade 

democrática da desobediência civil elaborada por Celikates pode ser conduzida 

de  modo  a  expandir  o  horizonte  da  forma  de  contestação  em  um  sentido  de 

hostilidade ao direito para além de uma autodeterminação dos indivíduos, uma 

vez que esta pode ser incorporada por atos de violência injustificada que desafia 

certos padrões éticos socialmente estabelecidos.254 

 
254  A  crítica  de  Maeve  Cooke  (2016,  p.  1002)  à  reconstrução  de  Celikates  gira  em  torno  desta 
lacuna.  Para  ela,  a  desobediência  civil  é  uma  consequência  da  obediência  relativa  a  uma 
autoridade estabelecida pela vontade dos homens com intenções éticas de realização da liberdade. 
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Notadamente,  é  possível  tecer  algumas  observações  baseadas  nessa 

concepção  “radicalizada”  da  desobediência  civil  e  apontar  certas  lacunas  no 

modelo reconstrutivo elaborado por Celikates. A diminuição do papel do direito 

nessa  noção  democrática  de  desobediência  civil  e  o  desaparecimento  de  uma 

referência moral dos sujeitos políticos como forma de despertar um sentimento 

coletivo  que mobilizaria os  indivíduos a  praticar  atos  de  desobediência  civil, é 

colocada por ele como um efeito simbólico do próprio conceito em seus resultados 

práticos. De fato, acredito que uma intuição teórica abrangente e atualizada sobre 

a  desobediência  civil  passa  por  um  “tripé  conceitual”  que  envolve  o  aspecto 

político, o moral e o jurídico, estando o simbólico mais ou menos difuso no que 

concerne uma crítica reconstrutiva da desobediência civil como prática social255. 

Todavia, infelizmente não temos tempo e nem espaço para desenvolvermos estes 

questionamentos aqui. 

Para Celikates (2016, p. 42-43) sem momentos de confrontação real (que 

em  muitos  casos  podem  ser  vistas  e  categorizadas  como  violentas),  o  poder 

simbólico da desobediência civil tende a tornar-se um mero apelo à consciência 

dos poderes existentes e de suas respectivas maiorias, ocasionando uma perda 

provável de efeitos práticos na qual ela almeja. Nessa medida o autor pensa que 

é preciso ir além dos próprios efeitos simbólicos que a desobediência civil em si 

mesma  produz  para  surtir  uma  efetividade  social  desejada,  ao  expor  que  a 

desobediência civil como prática política depende de encenações, apresentações 

e  representações  públicas.  Porém,  o  efeito  simbólico  da  desobediência  civil 

depende também da eficácia das ações estratégicas de confrontamento, muitas 

vezes sendo essas práticas caracterizadas como uma luta simbólica – o que, de 

fato,  não  tem  nada  de  simbólico,  já  que  possuem  consequências  políticas  e 

jurídicas efetivamente diretas. Além disso, a própria ideia de desobediência civil 

 
 
 
 

Este conceito de autoridade, inspirado em Hannah Arendt, pode ser interpretado como o Estado 
de direito e parece distante da interpretação radical de Celikates do pensamento democrático de 
Arendt. 
255 Uma direção possível que poderia conciliar este tripé conceitual entre moral, política e direito 

como norteadores da desobediência civil é a proposta de Axel Honneth (2002, 2007, 2012) e sua 
teoria  do  reconhecimento.  No  âmbito  de  sua   reconstrução  normativa  das  instituições  de 
reconhecimento,  o  autor  aponta  para  uma  “brutalização”  dos  conflitos  sociais  como  resultado 
possível  de  uma  precarização  da  eticidade  que  toma  a  forma  de  uma  “indignação  moral”  dos 
sujeitos que surge por conta da experiência social de desrespeito em um determinado sistema de 
ação. 
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envolve como as práticas de confrontamento real são enquadradas pelo público 

em geral e, mais especificamente, pelo Estado. 

Situada entre dois polos, o do poder simbólico e o de uma possibilidade 

de conflito real, a desobediência civil expõe uma tensão entre o poder constituído 

e o poder constituinte onde os grupos de pressão agem de modo contestatório aos 

poderes constituídos como forma de tornar efetivas demandas reais. Celikates, 

nesse ponto, se aproxima de Habermas em “Direito e Democracia” acerca da 

capacidade de influência da sociedade civil em modificar as estruturas do poder 

constituído: 

 
[...]  a  desobediência  civil  sempre  reclama  implicitamente  que  a  formação 
legal da vontade política não pode se desligar dos processos de comunicação 
da esfera pública. A mensagem desse subtexto dirige-se a um sistema político 
que, devido à sua estrutura constitucional, não pode se desligar da sociedade 
civil, nem se tornar independente da periferia. Deste modo, a desobediência 
civil refere-se à sua própria origem na sociedade civil, a qual, quando entra 
em crise, serve-se da opinião pública para atualizar os conteúdos normativos 
do Estado democrático de direito, e para contrapô-los à inércia sistêmica da 
política institucional (HABERMAS, 2011, p. 118). 

 
Conforme já dito anteriormente, em Celikates não é o sistema jurídico 

que confere a normatividade das formas de desobediência civil, mas a própria 

organização dos cidadãos  coletivamente que deve ser tomada como norte para a 

desobediência  civil.  Contudo,  a  ideia  da  democracia  radical  visualizada  como 

alternativa  à  política  oficial  esculpida  nas  instituições  estatais  e  nos  governos 

parece  improvável de ser efetivada sem que haja certos poderes constituídos para 

permitir  a  liberdade  política  de  organização  de  movimentos  contestatórios. 

Pontualmente, é plausível que o retorno do direito mais como um árbitro do que 

como  um  regulador  de  práticas  é  um  ponto  cego  nessa  abordagem  radical  do 

autor que merece atenção – algo que também já foi denotado por Cooke (2016, p. 

1001). 

Não  obstante,  um  modelo  de  desobediência  civil  que  vincule  o  direito 

como  sendo  um  balizador  de  ações  políticas  me  parece  um  pouco  estanque 

demais  para  uma  prática  genuinamente  democrática.  Essa  concepção  ligada  à 

Scheuerman  (2018,  p.  128;  p.  150)  é  a  de  que  haveria  uma  certa  moralidade 

pública do direito que daria consistência e legitimidade aos atos de desobediência 

civil na medida de uma expectativa normativa de respeito à liberdade política, 
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inclusive de modo que o apelo à desobediência civil seria justamente para 

cumprir a lei. 

Esta certamente não é a posição de Celikates, pelo contrário: sua crítica 

reside no ponto onde essa concepção de desobediência civil assume uma noção 

distanciada dessa questão de proteção dos direitos fundamentais e mais como 

uma noção associativa de participação dos indivíduos na esfera pública. Sua 

abordagem defende uma concepção mais pluralista e, ao mesmo tempo, radical, 

para compreender a desobediência civil. Recuperando o pensamento de James 

Tully acerca da cidadania como atividade prática, Celikates afirma a 

desobediência civil como uma forma de aprimoramento da democracia mediante 

a intervenção política daqueles que se manifestam publicamente: 

 
Mais  do  que  um  ato  defensivo  dos  portadores  de  direitos  individuais,  a 
desobediência civil surge como uma prática essencialmente coletiva e política 
de contestação – como uma forma de luta em que verticalidade de autoridade 
estatal é confrontada com o poder horizontal das associações de cidadãos ou 
governados,    as    ‘instituições    democráticas    representativas    de    baixa 
intensidade   e   as   formações   constitucionais  modernas’  com   as   ‘formas 
democráticas    participativas    ou    de    alta    intensidade    da    democracia’ 
(CELIKATES, 2016a, p. 41). 

 

Pensada como uma autodeterminação dos indivíduos em relação ao 

sistema político, Celikates mostra que os desdobramentos conceituais da noção 

de desobediência civil necessita estar próximos de uma ideia de democracia como 

prática social. No limite de uma proposição assentada em bases normativas da 

ação coletiva, a reconstrução operada pelo autor está vinculada a uma pretensão 

tanto de alargar a noção de desobediência civil, como de flexibilizar a força 

normativa do direito como balizador das relações sociais. É nisso que reside a 

principal força de seu argumento: a participação política dos indivíduos 

organizados deve possuir uma carga mais relevante em termos de mobilização do 

que aquilo que as instituições jurídicas são capazes de prever. 

 
Considerações finais 

 

É possível dizer que o modelo crítico de desobediência civil elaborado por 

Celikates tenha descido o peso da balança conceitual para uma questão da 

sociabilidade prática e da ação coletiva entre os indivíduos, deixando o peso da 

questão moral e do direito em segundo plano. Sua reconstrução está interessada 
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tão somente na desobediência civil na seara do político – o que podemos perceber 

quando da pouca importância dada à diferenciação da desobediência civil e da 

objeção  de  consciência,  presente  em  Rawls  (2008).  O  autor  expõe  que  o 

qualificativo  “civil”  está  exatamente  imbricado  numa  lógica  política  de  ação 

coletiva, não necessariamente a um esquema conceitual que envolve um caráter 

pacífico  ou  não  conflitivo,  predominantemente  atribuídos  a  um  campo  da 

moralidade. 

Ao contrário da tradição liberal que percebe a desobediência civil como 

uma maneira de canalizar e enquadrar nas instituições existentes formas de ação 

política consideradas extrainstitucionais, Celikates percebe que uma teoria crítica 

da    desobediência    civil    tem    um    papel    democratizante    de    reivindicar 

normativamente  o  sentido  próprio  de  uma  cidadania  não  reconhecida  pelo 

Estado (2016a, p. 42). Para ele a desobediência civil é, portanto, a atividade dos 

indivíduos  que  procura  recuperar  sua  capacidade  política  ao  conciliar  uma 

dimensão  simbólica  e  conflitiva  de  manifestação  democrática  a  partir  de  uma 

viabilização  dos  processos  de  participação  pública  para  além  das  instituições 

estatais (2016b, p. 9 – 10). 

Apesar disso, sua crítica reconstrutiva permanece aberta ao padecer de 

objeções que não consegue ultrapassar certos pontos dos modelos normativos 

clássicos no qual ele procura se opor, principalmente com relação ao papel do 

direito e da moral em uma perspectiva complexa. Ao pender demais para um 

modelo “democrático” quase que voltado para uma visão agonista, Celikates 

parece negligenciar certos momentos de cunho emancipatório do direito estatal 

que está incutido na própria essência da desobediência civil. Sem prejuízo de seu 

modelo reconstrutivo, o processo de democratização radical vai em direção a uma 

participação política mais ativa ao estar assentado sob a imanência das práticas 

de ação coletiva, onde a tensão entre facticidade e validade precisa mostrar-se 

normativamente mais robusta no cerne da ideia de democracia. Em última 

análise, Celikates estabelece que a desobediência civil deve partir de pressupostos 

normativos próprios de uma sociabilidade coletiva dos sujeitos e não de uma 

instituição estatal externa às práticas sociais. 



416 |Democracia e Desobediência civil 
 

Referências 
 
 

ARENDT, Hannah. “Civil Disobedience”, in: Crises of the Republic, New York: 
Harcourt Brace Jovanovich, 1972. 

 

CELIKATES, Robin. Kritik als soziale Praxis. Gesellschaftliches 
Selbstverstäntigung und kritische theorie. Frankfurt am Main: Campus, 2009. 

 
CELIKATES,  Robin.    “Civil  Disobedience  as  a  Practice  of  Civil  Freedom,  in 
OWEN, David (org.). On Global Citizenship. James Tully in Dialogue. New York: 
Bloomsbury Press, 2014. 

 

CELIKATES,  Robin.     “Rethinking  Civil  Disobedience  –  Beyond  the  Liberal 
Paradigm”, in Constellations, Vol. 23, Nº 1, 2016a. 

 
CELIKATES,  Robin.  “Democratizing  Civil  Disobedience”,  in  Philosophy  and 
Social Criticism. Vol. 42, Issue 10, December, 2016b. 

 

COHEN, Jean L.; ARATO, Andrew. Civil Society and Political Theory. 
Cambridge. MIT Press, 1992. 

 

COOKE, Maeve. “Civil Obedience and Disobedience”, in Philosophy and Social 
Criticism. Vol. 42, Issue 10, December, 2016. 

 

HABERMAS, Jürgen. Para a Reconstrução do Materialismo Histórico. Rio de 
Janeiro: Editora Brasiliense, 1983. 

 

HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: Entre Factidade e Validade, V. II. 
Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2011. 

 
HABERMAS,   Jürgen.   “Desobediência   civil   –   a   pedra   de   toque   do   Estado 
democrático de direito” in A Nova Obscuridade. Pequenos escritos politicos V. 
São Paulo: Editora Unesp, 2015. 

 
HONNETH,  Axel.  Luta  por  reconhecimento.  A  gramática  moral  dos  conflitos 
sociais. São Paulo: Editora 34, 2003. 

 

HONNETH, Axel.  “The social dynamics of disrespect: on the location of critical 
theory  today”  in  Disrespect:  The  normative  foundations  of  critical  theory. 
Cambridge: Polity Press, 2007. 

 

HONNETH, Axel. “Brutalization of the social conflict: struggles for recognition 
in the early 21ST century” in Distinktion. Scandinavian Journal of Social Theory. 
v. 13, n. 1, April 2012. 

 

RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 

SCHEUERMAN, William. Civil Disobedience. Cambridge: Polity Press, 2018. 



 

25. RESISTÊNCIA E LUTA: A BUSCA DAS MULHERES POR 

PARTICIPAÇÃO, CIDADANIA E RECONHECIMENTO SOCIAL 

 

Patricia Radmann Zucco256 

 
Resumo 
O  presente  estudo  tem  como  objetivo  central  analisar  as  reivindicações  de 
participação  das  mulheres  na  esfera  pública  da  sociedade  enquanto  cidadãs, 
encontradas na literatura sobre o tema da desigualdade de, a partir da Teoria do 
Reconhecimento de Honneth (2003) e do conceito de Resistência presente em “A 
Desobediência  Civil”  de  Thoreau  (2001),  com  a  finalidade  de  identificar  um 
comportamento  crítico  na  luta  dessas  mulheres,  que  permita  pensar  novas 
formas de superação da dominação presente em nossa sociedade. A pertinência 
desse   estudo   justifica-se   pela   hipótese   de   que   grande   parte   dos   direitos 
alcançados  pelas  mulheres  através  de  suas  lutas  sociais  são  entendidos  como 
concessões,  advindas  de  amplas  e  longas  negociações  que  carecem  de  um 
entendimento mais significativo enquanto conquistas de direitos de cidadania. 
Palavras-chave: cidadania; resistência; reconhecimento; mulheres; participação 
social. 

 

 
Cidadania: resistência e luta por reconhecimento 

 
 

A luta pelo reconhecimento dos direitos das mulheres faz parte da história 

de toda e qualquer sociedade democrática, mostrando-se ainda, o 

reconhecimento de suas reivindicações uma busca atual e constante, de acordo 

com as particularidades e especificidades de cada sociedade, mas, ainda assim, 

de caráter universal, pois a democracia enquanto um direito dos cidadãos de 

participar da esfera pública e política é historicamente um direito pertencente aos 

homens. Somente após muitas lutas sociais as mulheres foram adquirindo espaço 

nas esferas pública e política com o seu reconhecimento enquanto cidadãs em 

diversas sociedades, através do sufrágio universal, acesso à educação, 

incorporação no mercado de trabalho e exercício de certa liberdade individual. 

Porém, além de sua participação social ainda ser considerada bastante restrita, 

em muitas sociedades atualmente, as mulheres ainda são impedidas de exercer 

os seus direitos à cidadania e de participar das decisões políticas que afetam a sua 

própria vida. 

 
 

256   Mestranda  em  Ciências  Sociais  –  Pontifícia  Universidade  Católica  do  Rio  Grande  do  Sul, 
bolsista CAPES. E-mail: patricia.zucco@acad.pucrs.br 

mailto:patricia.zucco@acad.pucrs.br
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Partindo   da   problemática   de   averiguar   o   que   as   reivindicações   de 

participação  social  das  mulheres  representam  com  relação  a  cidadania,  este 

estudo tem como objetivo analisar as reivindicações de participação das mulheres 

na esfera pública da sociedade enquanto cidadãs, encontradas na literatura sobre 

o  tema  da  desigualdade  de  gênero,  a  partir  da  Teoria  do  Reconhecimento  de 

Honneth  (2003)  e  do  conceito  de  Resistência  presente  em  “A  Desobediência 

Civil”  de  Thoreau  (2001),  com  a  finalidade  de  identificar  um  comportamento 

crítico na luta dessas mulheres, que permita pensar novas formas de superação 

da dominação presente em nossa sociedade. Os objetivos específicos da presente 

pesquisa teórica, consistem em: identificar desigualdades de gênero enfrentadas 

pelas mulheres com relação aos homens; investigar as limitações sociais impostas 

as mulheres com a diferenciação de papeis sociais; e por fim, analisar o que a 

literatura  estudada  pode  elucidar  mediante  os  conceitos  de  Reconhecimento  e 

Resistência. A pertinência desse estudo justifica-se pela hipótese de que grande 

parte  dos  direitos  alcançados  pelas  mulheres  através  de  suas  lutas  sociais  são 

entendidos  como  concessões,  advindas  de  amplas  e  longas  negociações  que 

carecem de um entendimento mais significativo enquanto conquistas de direitos 

de cidadania. 

Desse  modo,  o  que  define  um  cidadão  pode  ser  pensado  através  do 

conceito de cidadania conforme explicado por Marshall (1967, p. 76) 

 
A cidadania é um status concedido àqueles que são membros integrais de 
uma comunidade. Todos aqueles que possuem o status são iguais com 
respeito aos direitos e obrigações pertinentes ao status. Não há nenhum 
princípio universal que determine o que estes direitos e obrigações serão, 
mas as sociedades nas quais a cidadania é uma instituição em 
desenvolvimento criam uma imagem de uma cidadania ideal em relação à 
qual o sucesso pode ser medido e em relação a qual à aspiração pode ser 
dirigida. 

 
Sendo dessa forma, a cidadania um status pertencente aos membros de 

uma  mesma  comunidade,  ela  coloca  todos  os  seus  membros  em  posição  de 

igualdade perante os seus direitos e deveres, que podem variar de acordo com 

cada sociedade. Marshall (1967) divide a cidadania em três esferas diferentes que 

são complementares, senda a esfera civil responsável pelos direitos necessários a 

liberdade individual, a esfera política responsável pelo direito de participação no 

poder  político,  e  a  esfera  social,  responsável  por  assegurar  a  participação  na 
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herança social, ou seja, na riqueza coletiva e bem-estar257. Seriam assim, cidadãos 

plenos, os membros que teriam acesso aos três tipos de direitos. Nesse sentido, a 

possibilidade de que as mulheres sejam consideradas cidadãs, requer a garantia 

ao  direito  de  liberdade  de  expressão,  bem  como,  a  garantia  de  participação 

igualitária na esfera política e social que compõem a sua comunidade. 

A busca por direitos iguais, participação democrática, liberdade sexual e 

de  expressão,  entre  outras,  fez  com  que  as  mulheres  que  não  aceitassem  se 

submeter a dominação patriarcal, fossem tachadas de rebeldes e desobedientes 

das  normas  e  leis  vigentes,  o  que  pode  ser  pensado  a  partir  do  conceito  de 

“Desobediência   Civil”   de   Thoreau   (2001).   De   acordo   com   o   autor,   a 

Desobediência Civil  é  uma revolução pacífica, que consiste em  desobedecer  às 

leis,  caso  sejam  consideradas  injustas,  aceitando  as  consequências  e  punições 

como um ato de Resistência sem ocasionar em revolta e violência. Não bastando, 

porém,  apenas  a  construção  de  uma  crítica  as  normas,  pois  a  crítica  deve  ser 

acompanhada de um comportamento crítico. Sua defesa de liberdade individual 

permite pensar as leis impostas pelo Estado como formas de injustiça, que são 

defendidas  pelo  governo  e,  asseguradas  e  reafirmadas  pela  prática  social  da 

maioria  da  população  que  cumpri  as  leis  consideradas  injustas  pela  minoria 

oprimida. 

Nesse sentido, Thoreau (2001) questiona a necessidade da existência de 

governos a serviço do Estado, e também, a própria democracia enquanto forma 

de governo, o que consiste em uma limitação da sua teoria para pensar sociedades 

democráticas, onde se pressupõe a existência de governos eleitos pelo povo. Uma 

sociedade  que  fosse  capaz  de  romper  com  a  dicotomia  entre  governantes  e 

governados,  através  da  abolição  das  classes  sociais,  foi  o  objetivo  do  projeto 

socialista  que,  em  algumas  de  suas  experiências  práticas  mais  conhecidas, 

tornaram-se governos totalitários. Marx e Engels (2010) tinham como seu ideal 

utópico  o  socialismo,  que  deveria  se  concretizar  através  de  uma  revolução 

comunista,  cujo  protagonista  seria  a  classe  proletária,  e  que  deveria  pôr  fim  a 

 
 

257 Para uma análise da teoria da cidadania de Marshall no Brasil ver “Cidadania no Brasil: o 
longo caminho” de José Murilo de Carvalho (2015) em que, o autor demonstra como as três 
esferas da cidadania, os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais, se particularizaram 
no Brasil de modo diferente ao do contexto de Marshall, pois não só a ordem em que os direitos 
foram implementados ocorreu de forma diferente, sendo a esfera social a precedente, como 
também está esfera teve maior ênfase, dado o contexto do Regime Militar em que os direitos 
sociais foram antes uma concessão de direitos do que uma conquista. 
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dominação capitalista mediante a extinção das classes sociais e do Estado que, na 

visão dos autores, existe apenas para servir a ideologia da classe dominante. “Em 

lugar  da  antiga  sociedade  burguesa,  com  suas  classes  e  seus  antagonismos  de 

classe,  surge  uma  associação  na  qual  o  livre  desenvolvimento  de  cada  um  é  a 

condição para o livre desenvolvimento de todos” (MARX; ENGELS, 2010, p. 59), 

representando  assim,  o  socialismo,  o  ideal  de  um  governo  de  todos.  Porém  a 

teoria socialista clássica via a dominação patriarcal exercida sobre as mulheres 

como  secundária  a  dominação  burguesa,  não  atribuindo  grande  atenção  as 

demandas feministas. 

Por outro lado, o ideal de uma sociedade sem Estado, contraria a filosofia 

clássica que, defende a instituição do Estado como sendo o resultado da demanda 

da  população  e  responsável  por  assegurar  e  mediar  a  vontade  dos  cidadãos, 

enquanto portadores de direitos.  Conforme Hegel (2004) o Estado é a instância 

responsável  por  universalizar  as  vontades,  de  modo  que,  guarda  e  supera  os 

interesses  particulares  através  da  mediação  das  vontades,  que  representa  o 

reconhecimento  da  vontade  individual  como  um  direito,  transformada  em 

vontade  geral  reconhecida  como  o  interesse  de  todos.  Assim,   afirma-se  a 

qualidade de eticidade do Estado, onde ele cumpre a responsabilidade de realizar 

a mediação da família, das  corporações e  outras instituições, que são as bases 

éticas  da  sociedade,  através  da  integração  das  individualidades  e  interesses 

pessoais  como  uma  totalidade  que  são  os  fins  universais,  constituindo-se  essa 

integração  no princípio orientador  de um Estado ético (HEGEL,  2004). Desse 

modo,  o  indivíduo  deixa  de  ser  visto  como  ser  individual  para  tornar-se  um 

cidadão  do  Estado,  ou  seja,  membro  de  um  estamento,  onde  mediante  o 

reconhecimento   de   seus   direitos   e   deveres,   ele   passa   a   reconhecer   a 

universalidade, porque ela expressa a sua vontade particular de forma mediada, 

e reconhecida, pelos interesses dos outros (HEGEL, 2004). 

Nesse sentido, Honneth (2003) resgata o conceito de Reconhecimento de 

Hegel  para  desenvolver  a  sua  teoria,  na  qual  o  conflito  social  é  a  base  das 

interações humanas, sob a forma de uma luta por reconhecimento, que ele divide 

em três esferas, possuindo cada uma delas um equivalente negativo que permite 

identificar situações de desrespeito social, tendo em vista as esferas das relações 

sociais de reconhecimento por ele propostas, que são: a emotiva, que se desdobra 

nas relações primárias como o amor e na amizade, e cuja forma de desrespeito 
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são os maus-tratos e a violação que prejudicam a integridade física; a esfera do 

respeito cognitivo, que se desdobra nas relações jurídicas como  direitos, e sua 

forma  de  desrespeito  é  a  privação  de  direitos  e  exclusão  que  prejudicam  a 

integridade social; e a esfera da estima social, que corresponde a comunidade de 

valores, ou seja, a solidariedade, e cuja forma de desrespeito é a degradação e 

ofensa, que atingem a honra e a dignidade. Conforme Honneth (2003, p. 155) “a 

reprodução  da  vida  social  se  efetua  sob  o  imperativo  de  um  reconhecimento 

recíproco porque os sujeitos só podem chegar a uma autorrelação prática quando 

aprendem a se conceber, da perspectiva normativa de seus parceiros de interação, 

como seus destinatários sociais”. 

Tanto a teoria socialista quanto a filosofia clássica, não atribuem uma 

devida atenção as questões de injustiça social da qual sofrem as mulheres, ou as 

suas reivindicações de direitos civis, políticos e sociais. Desse modo, torna-se a 

Resistência uma aliada na luta contra a injustiça e na busca pelo Reconhecimento 

dos direitos das mulheres, pois são as situações de desrespeito social que 

impulsionam a luta por reconhecimento, onde as instituições sociais são o reflexo 

das demandas da população e responsáveis por reconhecer e garantir os direitos 

de todos os cidadãos, o que deve incluir as mulheres e as suas demandas 

específicas. Vejamos, portanto, o que a literatura clássica que aborda as questões 

levantadas pelas próprias mulheres, nos diz sobre a condição das mulheres com 

relação a cidadania, e as origens da desigualdade entre homens e mulheres 

persistente até a atualidade, para que seja possível identificar um comportamento 

crítico na luta das mulheres que permita pensar novas formas de superação da 

dominação presente em nossa sociedade. 

 
A condição das mulheres e sua reivindicação por cidadania 

 
 

Uma obra de grande importância, considerada ousada para o pensamento 

de sua época, e que posteriormente ao período de sua publicação tornou-se peça 

fundamental  na  fundação  do  feminismo,  é  a  “Reivindicação  dos  Direitos  das 

mulheres” da inglesa Mary Wollstonecraft publicado pela primeira vez em 1792. 

Trata-se  de  uma  resposta  a  Constituição  Francesa  de  1791  que  ao  prever  os 

direitos    dos    cidadãos    referia-se    somente    aos    direitos    dos    homens, 

desconsiderando por completo as mulheres da categoria de cidadãos. Sua crítica 
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concentra-se na condição de submissão das mulheres com relação aos homens 

defendida  por  vários  teóricos  políticos  de  sua  época,  e  principalmente  por 

Rousseau. Conforme Wollstonecraft (2015, p. 49) 

 
Rousseau declara que a mulher nunca deve, por um momento, sentir-se 
independente, que ela deve ser governada pelo medo a fim de exercer sua 
habilidade natural, e feita de escrava provocante para torná-la um objeto do 
desejo mais fascinante, uma companhia mais doce para o homem, seja lá a 
hora que ele escolha se relaxar. Ele continua os seus argumentos que 
pretende tirar das indicações da natureza, ainda mais profundamente, e 
insinua que a verdade e a força, os pilares da virtude humana, devem ser 
cultivadas com certas restrições, porque, a respeito do caráter feminino, 
obediência é a grande lição que deve ser estampada com rigor flexível. 

 
Esse tipo de livros de instrução escritos por homens considerados como 

grandes    pensadores,    sobre    os    direitos    e    as    boas    maneiras    femininas, 

Wollstonecraft  (2015)  classifica-os  de  produções  fúteis,  que  visam  retratar  as 

mulheres  como  seres  subordinados  e  não  como  parte  da  espécie  humana. 

Rousseau  ao  prever  em  seus  escritos  uma  certa  educação  para  as  mulheres, 

referia-se a um tipo de educação que servia para a domesticação das mulheres, 

pois sua proposta consiste em ensinar as mulheres a como ser uma dona de casa 

recatada ao ambiente doméstico. Desse modo, defender a educação igualitária, é 

o principal objetivo de Wollstonecraft (2015, p. 25) 

 
Eu tenho me debruçado sobre vários livros escritos sobre o tema da 
educação, e pacientemente observado a conduta dos pais e da administração 
de escolas; mas qual tem sido o resultado? — Uma convicção profunda de 
que a educação negligente aos meus semelhantes é a grande fonte da miséria 
que lamento; e que as mulheres, em particular, tornaram-se fracas e infelizes 
por uma variedade de causas concordantes, originária de uma conclusão 
precipitada. 

 
Contrapondo  o  argumento  predominante  de  que  as  mulheres  seriam 

muito frágeis e suscetíveis a sensibilidade o que as impediria de pensar de forma 

racional, Wollstonecraft (2015) argumenta que as mulheres devem ser educadas 

de  forma  igualitária  aos  homens  privilegiando  a  formação  da  racionalidade 

humana,   para   que   elas   sejam   tiradas   de   sua   condição   de   ignorância   e 

embrutecimento, disfarçada de inocência e doçura, à qual estão condenadas. Isso 

porque, desde a infância, as meninas são impedidas de pensar por si mesmas ou 

agir   de   acordo   com   a   sua   própria   vontade,   sob   o   cuidado   excessivo   da 

autopreservação,  estão  sempre  sob  constante  observação,  o  que  causa  uma 

dependência dita natural e o próprio autocontrole  que ao ser internalizado, as 
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mantém de acordo com o que é considerado apropriado em seu modo de agir, 

falar, vestir, sentar, comer, brincar, etc., tudo de maneira graciosa com a única 

finalidade de moldar e preservar a beleza sensível feminina, pois de acordo com 

Wollstonecraft (2015, p. 73) 

 
Em todos os lugares as mulheres estão neste estado deplorável; pois para 
preservar sua inocência, como a ignorância é cortesmente chamada, a 
verdade é escondida delas, e elas são postas a assumir um caráter artificial 
antes que suas faculdades adquiram qualquer força. Ensinadas desde a 
infância que a beleza é cetro da mulher, a mente se molda ao corpo, e, 
perambulando ao redor da jaula reforçada, apenas buscam adornar sua 
prisão. Os homens têm muitos empregos e buscas que engajam a sua atenção, 
e dão um caráter à mente aberta; porém, as mulheres, confinadas em uma 
[só busca], e tendo os seus pensamentos constantemente direcionados à 
parte mais insignificantes delas mesmas, raramente estendem sua visão para 
além do triunfo do momento presente. Mas, se o seu entendimento alguma 
vez fosse emancipado da escravidão que o orgulho e a sensualidade do 
homem e seu desejo míope, como aquela da dominação pelos tiranos, de 
influência presente, as sujeitaram, nós provavelmente deveríamos ler sobre 
sua fraqueza com surpresa. 

 
Ao denunciar o estado de ignorância ao qual as mulheres são aprisionadas, 

Wollstonecraft  (2015)  reconhece  a  necessidade  de  que  os  homens  venham  a 

intervir pela emancipação das mulheres, pois tendo em vista a sua ignorância e o 

fato  de  serem  em  grande  parte  iletradas,  ela  às  considera  incapazes  de,  por  si 

mesmas, mudar a sua situação de dominação. Seu argumento de fundamentação 

religiosa,  que  sustenta  que  aos  olhos  de  Deus  todos,  homens  e  mulheres,  são 

iguais  e  estão  sujeitos  a  mesma  lei  moral,  consiste  em  defender  a  posição  da 

mulher como melhor companheira ao homem, caso tenha uma educação que lhe 

permita a racionalidade e seja considerada cidadã, pois “se ela não for preparada 

pela educação para se tornar a companhia do homem, ela impedirá o progresso 

do  conhecimento  e  da  virtude;  porque  a  verdade  deve  ser  comum  a  todos,  ou 

então    será    ineficaz    em    relação    a    sua    influência    na    prática    geral” 

(WOLLSTONECRAFT, 2015, p. 21). De acordo com Moraes (2016, p. 16) 

 
A força do argumento de Mary está no fato de que ela não nega a 
inferioridade intelectual das mulheres de seu tempo, mas atribui a exclusiva 
responsabilidade disso aos preconceitos e limites sociais enfrentados por 
suas contemporâneas. As mulheres de seu meio eram educadas para o 
casamento e para serem sustentadas pelo marido. Segundo o modelo 
dominante, a beleza era o principal atributo, e a grande virtude da mulher 
estava em ser a guardiã do lar. No entanto, uma vez casadas, perdiam toda e 
qualquer autonomia, ficando à mercê da autoridade masculina. Ora, diz ela, 
assim as potencialidades da mulher permanecem reprimidas e, quando uma 
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mulher quer se comportar como um ser humano, é logo tachada de 
masculina. 

 
Não  somente  certa  inferioridade  intelectual,  mas  Wollstonecraft  (2015) 

assume a posição de acreditar que os homens possuem de fato uma superioridade 

natural com relação a força física do corpo sobre as mulheres, esta que é a única 

base sólida de superioridade do sexo masculino, pois a inferioridade intelectual 

ocorre pela educação precária destinada às mulheres, e é passível de mudança 

caso os homens contribuam para a sua alteração, de modo que, não somente a 

virtude mas também o conhecimento para homens e mulheres deve derivar da 

mesma natureza, onde as mulheres sejam consideradas seres morais e racionais, 

e busquem adquirir e aperfeiçoar as virtudes humanas pelos mesmos meios que 

os homens. Desse modo, as mulheres devem apenas se curvar para a autoridade 

da razão, e não, serem escravas de uma sociedade patriarcal. 

A importância de Wollstonecraft para a fundação do feminismo consiste 

não somente em seus escritos críticos contra a sociedade sexista e conservadora 

de  sua  época,  mas  também  na  sua  militância  principalmente  no  movimento 

abolicionista inglês, o que a aproxima em termos ideológicos da francesa Olympe 

de Gouges, pois conforme Moraes (2016) ambas compartilham a mesma crença 

na educação e na universalidade de direitos, porém Gouges pagou com a própria 

vida  a  sua  posição  de  critica  a  Revolução  Francesa  e  contra  a  pena  de  morte, 

porque acabou sendo presa e guilhotinada258. 

Buscando explicar as origens da dominação masculina sobre as mulheres, 

Pateman (1993) investiga as implicações do contrato social entendido enquanto 

um pacto sexual-social que legitima o patriarcalismo moderno, aspecto ignorado 

pelos  autores  denominados  de  contratualistas,  pois  ao  proporem  um  pacto 

original, deixam implícito a legitimação da condição de submissão das mulheres 

com  relação  aos  homens.  Porque  ao  contarem  a  história  de  um  pacto  original 

hipotético que explicaria a origem do Estado e das sociedades políticas modernas, 

os  autores  contratualistas  clássicos  como  Hobbes,  Locke,  Rousseau,  Rawls,  e 

ainda, embora não seja considerado um contratualista, Hegel que vê na figura do 

Estado a possibilidade de legitimação da propriedade privada, deixam de contar 

 

 
258 Para um aprofundamento da proposta de Gouges e verificação de sua aproximação ideológica 
com Wollstonecraft, ver “Declaração dos direitos da mulher e da cidadã” (1791) de Olympe de 
Gouges. 
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metade da história259. Conforme Pateman (1993, p. 17) 

 
O pacto original é tanto um contrato sexual quanto social: é sexual no sentido 
de patriarcal – isto é, o contrato cria o direito político dos homens sobre as 
mulheres –, e também sexual no sentido do estabelecimento de um acesso 
sistemático dos homens aos corpos das mulheres. […] O contrato está longe 
de se contrapor ao patriarcado; ele é o meio pelo qual se constitui o 
patriarcado moderno. 

 
Isso  porque,  o  contrato  original  cria  a  “lei  do  direito  sexual  masculino” 

(PATEMAN, 1993, p. 17), que legitima o poder patriarcal ou instância do direito 

sexual,  enquanto  o  poder  que  os  homens  exercem  sobre  as  mulheres,  pois  o 

direito político se origina no direito sexual ou conjugal. Sendo assim, de acordo 

com  Pateman  (1993),  o  direito  patriarcal  de  um  homem  na  figura  de  marido, 

sobre a mulher na figura de esposa, antecede o direito paterno, pois este é apenas 

uma dimensão do poder patriarcal, mas não a fundamental. 

 
O  patriarcado  deixou  de  ser  paternal  há  muito  tempo.  A  sociedade  civil 
moderna não está estruturada no parentesco e no poder dos pais; no mundo 
moderno, as mulheres são subordinadas aos homens enquanto homens, ou 
enquanto fraternidade. O contrato original é feito depois da derrota política 
do pai e cria o patriarcado fraternal moderno (PATEMAN, 1993, p. 18). 

 
Nesse sentido, os teóricos contratualistas não tinham sequer a intensão de 

contestar o direito patriarcal original, mas sim de incorporar o direito conjugal 

que deu origem ao direito sexual masculino na sua forma contratual moderna, 

esclarece Pateman (1993). Além disso, o contrato social dá forma a autoridade 

legal  do  Estado,  a  legislação  civil  e  a  legitimidade  do  governo,  pois  conforme 

Pateman (1993) os teóricos do contrato, de modo geral, idealizam um estado de 

natureza  hipotético  onde  os  homens  decidem  livremente,  ou  ainda  de  forma 

racional,  trocar  a  insegurança  da  liberdade  natural  por  uma  liberdade  civil 

regulada pelo Estado, dando origem ao contrato social. Há também outra versão 

da  história  em  que,  os  filhos  precisam  negar  a  sujeição  natural  a  um  regime 

paterno e superá-lo, substituindo esse regime paterno pelo governo civil. O fato é 

que,  ambas  versões,  cada  qual  com  as  suas  especificidades,  dão  origem  ao 

governo  contratual,  no  qual  a  liberdade  civil  substitui  a  liberdade  natural, 

 

 
259 Sobre Hegel que, segundo Pateman (1993) é considerado o maior teórico crítico do contrato 
social, quando se coloca a questão do contrato sexual: “Ironicamente, os críticos também operam 
dentro dos parâmetros fixados pelo contrato original patriarcal e, portanto, suas críticas são 
sempre parciais” (PATEMAN, 1993, p. 33). 
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adquirindo status de liberdade universal pertencente a todos os cidadãos. Porém, 

menciona Pateman (1993, p. 16-17) 

 
O contrato social é uma história de liberdade; o contrato sexual é uma 
história de sujeição. O contrato original cria ambas, a liberdade e a 
dominação. A liberdade do homem e a sujeição da mulher derivam do 
contrato original e o sentido da liberdade civil não pode ser compreendido 
sem a metade perdida da história, que revela como o direito patriarcal dos 
homens sobre as mulheres é criado pelo contrato. A liberdade civil não é 
universal – é um atributo masculino e depende do direito patriarcal. 

 
Desse  modo,  explica  Pateman  (1993)  a  liberdade  civil  assegurada  pelo 

contrato social, fica contida na esfera pública da sociedade, da qual pertencem 

somente os homens, e as mulheres são excluídas e relegadas para outra esfera da 

sociedade,  a  esfera  privada,  que  não  é  considerada  politicamente  relevante,  e 

onde se impõem a dominação masculina pelo contrato sexual, transformada em 

contrato matrimonial, pois as mulheres não nascem livres, ou seja, não possuem 

liberdade natural, e não participam da formulação do contrato porque são elas o 

objeto próprio do contrato. Por meio do contrato sexual os homens transformam 

o  mito  do  seu  direito  natural  sobre  as  mulheres,  em  direito  patriarcal  civil, 

assegurado pela sua liberdade civil. Conforme Pateman (1993), os contratos reais, 

como o matrimonial, parecem assim exemplificar a liberdade que os indivíduos 

exercem  quando  fazem  livremente  o  pacto  original,  porém  só  fazem  parte  de 

contratos   os   indivíduos   que   são   livres,   porque   ninguém   pode   ser   uma 

propriedade humana e cidadão ao mesmo tempo, e o contrato sexual transforma 

as mulheres em propriedade privada. 

 
O  contrato  sexual,  deve-se  enfatizar,  não  está  associado  apenas  à  esfera 
privada. O patriarcado não é puramente familiar ou está localizado na esfera 
privada.   O   contrato   original   cria   a   sociedade   civil   patriarcal   em   sua 
totalidade.  Os  homens  passam  de  um  lado  para  o  outro,  entre  a  esfera 
privada e a pública, e o mandato da lei do direito sexual masculino rege os 
dois domínios. A sociedade civil é bifurcada, mas a unidade da ordem social 
é mantida, em grande parte, através da estrutura das relações patriarcais […]. 
A dicotomia público/privado, assim como a natural/civil, tomam uma dupla 
forma e assim mascaram sistematicamente essas relações (PATEMAN, 1993, 
p. 29). 

 
Um  indivíduo  produtor  de  contatos  e  civilmente  livre,  coloca  Pateman 

(1993), tem seu significado revelado através da sujeição das mulheres dentro da 

esfera privada.  O fato  de que  somente os  homens fazem o  contrato original, é 

baseado  no  artifício  do  estado  natural,  onde  a  entrada  no  contrato  social  é 
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considerado um ato racional, em outras palavras, os homens são considerados 

pela maioria dos contratualistas como, diferenciados sexualmente, de modo que, 

as  diferenças  de  racionalidade  derivam  de  diferenças  sexuais  naturais,  explica 

Pateman (1993) e acrescenta inda que, os teóricos clássicos ao construírem um 

modelo patriarcal de masculinidade e feminilidade, o que é ser macho e o que é 

ser fêmea, atribuem o status de indivíduos somente aos homens, pois somente os 

homens nascem livres e são iguais entre si, ou seja, “somente os seres masculinos 

são  dotados  das  capacidades  e  dos  atributos  necessários  para  participar  dos 

contratos, dentre os quais o mais importante é a posse da propriedade em suas 

pessoas; quer dizer, somente os homens são indivíduos” (PATEMAN, 1993, p. 21). 

De acordo com Perrot (2016) o sexo é a pequena diferença anatômica que 

faz com que os recém-nascidos sejam classificados como homem ou mulher, e 

embora a importância atribuída ao sexo não seja a mesma ao longo das épocas, 

permanece a crença na necessidade de o sexo das mulheres ser protegido, fechado 

e possuído. O corpo da mulher é o corpo desejado, dominado, subjugado e muitas 

vezes  roubado  de  sua  própria  sexualidade,  relata  Perrot  (2016),  a  mulher  é 

sujeitada a violência, só o que muda no curso da história é o olhar lançado sobre 

elas e o limite de tolerância da sociedade e das mulheres. Ao longo da história, a 

diferença entre homens e mulheres pode ser descrita da seguinte forma 

 
O macho é macho apenas em certos momentos, a fêmea é mulher ao longo 
de sua vida ou, pelo menos, ao longo de toda a sua juventude; tudo a liga 
constantemente ao seu sexo, e, para o bom cumprimento de suas funções, é- 
lhe necessário ter uma constituição que o propicie: cuidados, repouso, vida 
suave e sedentária. Ela precisa da proteção da família, da sombra da casa, da 
paz do lar. A mulher se confunde com seu sexo e se reduz a ele, que marca 
sua função na família e seu lugar na sociedade (PERROT, 2016, p. 64). 

 

Porém,  de  todas  as  fronteiras  impostas  entre  homens  e  mulheres,  a 

fronteira  política  é,  segundo  Perrot  (2016)  a  mais  difícil  de  transpor,  pois  a 

política representa o centro do poder, acaba sendo considerada função exclusiva 

dos homens, bem como os direitos políticos, divididos em três facetas: o sufrágio, 

a representação e o governo. A fronteira política determina a divisão do público e 

do privado, que é 

 
Na verdade, mais do que uma linha, o privado é uma zona delimitada por 
duas fronteiras: de um lado, a intimidade do eu, a câmara escura, a fortaleza 
do foro (forte) interior; de outro lado, os territórios do público e do privado 
aos quais o século 19 se esforçou para dar a consistência de esferas, por razões 
e  com  modalidades  variáveis  nos  diferentes  países  europeus  (PERROT, 
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2005, p. 456). 

 
A sua articulação representa um dos  maiores problemas das sociedades 

democráticas, que conforme Perrot (2005), é central na teoria política e na vida 

cotidiana, de modo que, a problematização das diferenças entre os sexos é uma 

maneira de penetrar em seu funcionamento e perceber os seus desdobramentos. 

E acrescenta ainda, Perrot (2005, p. 459) 

 
A  distinção  do  público  e  do  privado  é,  ao  mesmo  tempo,  uma  forma  de 
governabilidade  e  de  racionalização  da  sociedade no  século  19.  Em  linhas 
gerais,  as  esferas  são  pensadas  como  equivalentes  dos  sexos  e  jamais  a 
divisão sexual dos papéis, das tarefas e dos espaços foi levada tão longe. Aos 
homens,  o  público,  cujo  centro  é  a  política.  Às  mulheres,  o  privado,  cujo 
coração é formado pelo doméstico e a casa. 

 
Juntamente a esfera pública, é recusado as  mulheres também a palavra 

publica,  da  qual,  segundo  Perrot  (2005),  pesa  uma  dupla  proibição,  cidadã  e 

religiosa.  De  fato,  conforme  Perrot  (2016),  não  é  nada  fácil  para  as  mulheres 

dedicadas  ao  domínio  privado,  agir  no  espaço  público,  pois  são  criticadas  no 

instante em que se mostram ou falam mais alto. Enquanto estão apoiadas a seus 

papéis tradicionais, tudo vai bem, porém, tudo se complica quando ousam agir 

como os homens, demonstrando a resistência da fronteira do político, que por 

muito tempo foi uma fortaleza proibida e que ainda guarda certos resquícios de 

resistência bem vivos. 

 
Resistência e luta: Considerações acerca da busca das mulheres por 
participação, cidadania e reconhecimento social 

 
A busca das mulheres evidenciada ao longo da história por igualdade de 

direitos, representa o ideal  de cidadania proposto por Marshall (1967), onde a 

integração na sociedade na qualidade de cidadão pleno, requer a igualdade com 

relação a direitos e deveres, e a participação nas três esferas da cidadania por ele 

propostas:  a  civil,  a  política  e  a  social.  Nesse  sentido,  nossa  investigação  na 

literatura  clássica,  escrita  por  mulheres,  que  possibilita  o  entendimento  da 

situação   de   desigualdade   das   mulheres   com   relação   aos   homens,   permite 

constatar que ao longo da história, como bem demonstra Wollstonecraft (2015) 

as mulheres encontram-se em situação de subordinação com relação aos homens, 

pois  sua  educação  precária  voltada  para  a  preservação  e  exaltação  da  beleza, 
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conforme os padrões impostos de beleza feminina que incluem uma mistura de 

delicadeza e sensibilidade com sensualidade, e aos cuidados do ambiente 

doméstico e do lar, que incluem os cuidados prestados ao marido e aos filhos, 

impossibilita que elas tenham acesso a uma educação igual à dos homens que 

permita o exercício da racionalidade humana e as torne cidadãs. 

A  luta  para  que  as  mulheres  possam  tornar-se  cidadãs  é  o  que  motiva 

Wollstonecraft (2015), pois como relata a autora, as mulheres em seu contexto, 

não possuem acesso a direitos civis, como liberdade individual; direitos políticos, 

como  a  participação  no  governo  e  nas  decisões  que  afetam  a  vida  pública  da 

sociedade;  e  não  possuem  também  direitos  sociais  básicos,  como  acesso  à 

educação. O caminho apontado por ela para que ocorra uma mudança social que 

inclua as mulheres na categoria de cidadãos é o da educação igualitária. Nesse 

sentido, sua crítica aponta não somente os problemas sociais enfrentados pelas 

mulheres, mas torna-se extremamente relevante por indicar uma solução para 

tais problemas, dos quais, em proporções e medidas variadas, ainda necessitam 

ser enfrentados pelas mulheres em nossa sociedade atual. 

No intuito de convencer os seus leitores de que aos olhos de Deus todos 

são  iguais  e  estão  sujeitos  a  mesma  lei  moral,  Wollstonecraft  (2015)  busca 

alcançar o direito à razão para as mulheres, através de uma educação que permita 

a racionalidade a elas da mesma forma que aos homens. Porém, seu argumento 

de que a mulher se tornaria uma melhor companheira para o homem caso tenha 

uma educação que lhe permita a racionalidade e a cidadania, acaba por reforçar 

a  condição  de  subalternidade  das  mulheres,  pois  coloca  a  mulher  assim,  em 

posição de complementariedade ao homem. De acordo com Young (2007) a tese 

da  complementariedade  de  gênero,  como  encontrada  em  Rousseau  e  Hegel, 

mantém  forte  influência  em  autores  contemporâneos  como  Honneth,  que  ao 

fundamentar    a    sua    teoria    do    Reconhecimento    reforça    a    questão    da 

complementariedade   de   gênero   através   do   reconhecimento   mútuo   entre 

parceiros de interação de sexo opostos, em que a relação depende de que ambos 

assumam os seus papeis sociais, o que significa para a mulher, ter reforçada a sua 

condição  de  complemento  ao  homem.  A  questão  da  complementariedade  de 

gênero, já havia sido apontada em nosso estudo, a partir da busca de Pateman 

(1993) sobre a origem da dominação dos homens às mulheres, onde o contrato 

original que dá origem a sociedade política, representa um contrato sexual-social, 
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o qual reforça a condição de dominação das mulheres através do patriarcalismo 

moderno. 

Embora  tenha  recebido  uma  série  de  críticas  por  colocar  a  figura  do 

homem como indispensável para promover a mudança social pela qual ela lutava, 

Wollstonecraft (2015) ao ver nos homens, enquanto aliados, um caminho possível 

para tais mudanças sociais, — por considerar as mulheres incapazes de mudar a 

sua  condição  social  sozinhas  tendo  em  vista  a  sua  inferioridade  intelectual  já 

apontada como fruto de sua educação precária, e sua impossibilidade de atuação 

na esfera pública da sociedade, — estava assumindo uma postura de Resistência. 

Conforme   expressa   Thoreau   (2001)   a   Resistência   provém   de   um   ato   de 

Desobediência civil, no qual aceita-se as punições e consequências do ato, sem, 

porém,  ocasionar  em  revolta  e  violência,  pois  a  Resistência  é  uma  forma  de 

revolução  pacífica  dotada  de  uma  atitude  crítica.  Desse  modo,  o  objetivo  de 

Wollstonecraft (2015) ao chamar a atenção dos homens para serem aliados na 

sua luta por cidadania, consiste em promover as mudanças sociais apontadas por 

ela, de forma pacífica, adotando uma postura crítica, mas, sem desencadear uma 

revolução violenta promovida pelas mulheres. 

Um comportamento crítico é a postura apontada também pela tradição da 

Teoria  Crítica,  da  qual  faz  parte  Honneth  (2003)  que  aponta  o  conflito  social 

como  sendo  a  base  da  interação  humana,  e  que  desencadeia  uma  luta  por 

reconhecimento. O conceito de Reconhecimento conforme expresso por Honneth 

(2003) que pode ser dividido em três esferas de relações sociais: a emotiva, a do 

respeito cognitivo, e a da estima social, nos permite pensar a luta das mulheres 

pelo reconhecimento de seus direitos à cidadania, pois, se por um lado, podemos 

identificar   uma   postura   de   Resistência   na   sua   luta,   por   outro,   podemos 

identificar,  como  bem  demonstra  Wollstonecraft  (2015)  em  sua  reivindicação 

pelos   direitos   das   mulheres,   situações   de   desrespeito   social   sofrido   pelas 

mulheres,  e  são  as  situações  de  desrespeito  que,  conforme  Honneth  (2003) 

motivam a busca por reconhecimento. 

De acordo com Honneth (2003), cada esfera do reconhecimento possui um 

equivalente negativo, ou seja, ele identifica uma forma de desrespeito específica 

para   cada   esfera   do   reconhecimento.   Desse   modo,   a   mulher,   ao   não   ser 

considerada  como  uma  companheira  de  mesmo  status  do  que  os  homens,  ser 

vista como uma fêmea  graciosa  e sedutora (WOLLSTONECRAFT, 2015), estar 
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sujeita a esfera privada, ser dominada, ter o seu corpo a disposição dos homens 

(PATEMAN, 1993), e sujeitado a violação e violência (PERROT, 2016), não possui 

o reconhecimento da forma emotiva, que conforme Honneth (2003) se desdobra 

nas relações primárias como o amor e na amizade, e cuja forma de desrespeito 

são  os  maus-tratos  e  a  violação  que  prejudicam  a  integridade  física.  De  outra 

forma, ao ser considerada com capacidades racionais inferiores aos homens, ser 

excluída das categorias de cidadão e de indivíduo (WOLLSTONECRAFT, 2015; 

PATEMAN, 1993), e não ter a garantia de seus direitos básicos como o acesso à 

educação, falta as mulheres o respeito cognitivo, que conforme Honneth (2003) 

se desdobra nas relações jurídicas como direitos, e sua forma de desrespeito é a 

privação de direitos e exclusão que prejudicam a integridade social. 

Outro  aspecto  relevante  para  a  nossa  análise,  consiste  na  exclusão  das 

mulheres da esfera pública que, embora possa significar também uma forma de 

desrespeito   cognitivo   por   não   reconhecer   o   direito   das   mulheres   à   sua 

participação, representa de maneira mais ampla, uma privação à esfera da estima 

social, que corresponde a comunidade de valores, ou seja, a solidariedade, e cuja 

forma de desrespeito é a degradação e ofensa, que atingem a honra e a dignidade. 

Isso  porque,  conforme  demonstram  Wollstonecraft  (2015),  Pateman  (1993)  e 

Perrot (2005), ao serem excluídas de parte da sociedade, mais precisamente da 

esfera pública, e relegadas a esfera privada considerada politicamente irrelevante 

e centro da dominação patriarcal, onde ficam presas aos cuidados do ambiente 

doméstico, e onde sofrem com a degradação e ofensa de sua honra e dignidade 

humana, as mulheres, não fazem parte da comunidade de valores da sociedade. 

O sentido de comunidade representa, conforme Marshall (1967), a forma 

como  uma  comunidade  se  organiza  através  de  uma  relação  recíproca  a  qual 

atribuem direitos e deveres aos seus membros, não necessitando do Estado para 

o   reconhecimento   de   cidadania,   pois   ela   depende   do   reconhecimento   dos 

próprios  membros  da  comunidade.  E  é  nesse  sentido  que  Honneth  (2003) 

caracteriza a comunidade de valores, ou solidariedade, pois tratam-se de valores 

socialmente aceitos e compartilhados pelos seus membros, o que pode variar de 

acordo com cada comunidade. Desse modo, uma cidadania plena e universal de 

fato, não depende exclusivamente do Estado ou do tipo de governo, conforme as 

divergências  teóricas  demonstradas  entre  Thoureau  (2001),  que  questiona  a 

validade  de  governos  a  serviço  do  Estado  e  da  própria  democracia;  o  projeto 
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socialista  de  Marx  e  Engels  (2010),  fundamentado  na  noção  de  comunidades 

solidárias mediante a  abolição do Estado; e de Hegel  (2004)  que via o Estado 

como o mediador da vontade de todos os indivíduos. Mas a cidadania enquanto 

um status atribuído a todos os membros de uma comunidade, depende única e 

exclusivamente da própria atribuição de seus membros que deve ser a todos, o 

que inclui as mulheres. 
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26. ESCASSEZ E DESOBEDIÊNCIA CIVIL 
 

 
Claiton Silva da Costa260 

 
Resumo 
Desde David Hume, a importância da escassez para as discussões em filosofia 
política é crescente. Neste artigo, pretendo responder à questão sobre o que pode 
dizer uma teoria que assume a escassez como condição necessária de conflitos 
interpessoais sobre o fenômeno da desobediência civil. Com auxílio de um 
sistema formal, de algumas intuições sobre desobediência civil e do conceito de 
consenso, pretendo demonstrar que, para teorias que assumem a escassez como 
condição necessária de conflitos, a desobediência civil é uma forma de solução 
política para conflitos. 
Palavras-chave: escassez, conflitos interpessoais, desobediência civil, sistemas 
formais. 

 
 

Introdução 
 
 

É  comumente  atribuída  a  David  Hume  a  tese  de  que  a  escassez  é  uma 

condição  necessária  para  as  virtudes  da  justiça  (Rawls,  [2000],  Xenos  [2010], 

Coventry e Sager [2012)]. A ideia é a de que, em condições de abundância ou de 

escassez extrema, esquemas de justiça não teriam sentido. 

No presente trabalho, não há interesse na obra de Hume, nem em seus 

argumentos ou suas ilustrações em favor de suas teses. O foco de de investigação 

do presente trabalho são teorias em filosofia política herdeiras de Hume, que 

defendem a tese de que a escassez seja uma condição necessária da existência de 

conflitos interpessoais (i.e., conflitos nos quais há mais de um sujeito), ou, de 

forma contrapositiva, que não há conflitos interpessoais sem que haja escassez. 

Mais especificamente, não é do interesse do presente trabalho teorias 

específicas nas quais a escassez é condição necessária da existência de conflitos 

interpessoais, mas, em vez disso, a estrutura de tais teorias. Logo, aplica-se a 

todas as teorias que partilham tal estrutura. 

A questão que o presente trabalho visa responder é: o que teorias que estipulam 

ou defendem a tese de que a escassez é condição necessária para a existência de 

 
 

 
260  Licenciado em Filosofia pela PUCRS. Mestrando em Filosofia na PUCRS. Bolsista CNPq. E- 
mail: claitoncosta505@gmail.com 

mailto:claitoncosta505@gmail.com
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conflitos interpessoais (consideradas de sua estrutura) têm a dizer sobre a 

desobediência civil? 

Intuitivamente, a desobediência civil pode ser compreendida como uma 

forma de conflito interpessoal. No entanto, assumindo que não se trata de conflito 

sobre recursos escassos, a assunção acarreta que a desobediência civil não é uma 

forma de conflito interpessoal. O que se precisa adicionar, então, para que não se 

perca a intuição inicial plausível de que a desobediência civil é uma forma de 

conflito? 

O método do presente trabalho é axiomático-dedutivo. Na seção 2, inicia- 

se  com  predicados  primitivos  e  regras  de  formação  extraídos  de  um  sistema 

formal  de  Van  Dun.  Na  seção  3,  baseada  em  2,  introduz-se  uma  definição  de 

escassez e expande-se o domínio do sistema formal. Na seção 4, formaliza-se o 

conteúdo de algumas intuições sobre desobediência civil. Na seção 5, extraem-se 

as consequências relevantes para responder  à pergunta que motiva o presente 

trabalho. 

 
Predicados primitivos e regras de formação do sistema formal de Van 

Dun 

 
𝐵𝑜𝑜’é o predicado primitivo do sistema formal 𝐿0, lido como “o pertence a 

o’”. A expressão padrão para a identidade de objetos, 𝑜 = 𝑜′, também é uma 

expressão primitiva de 𝐿0. 

Fórmulas bem formadas de 𝐿0 são definidas recursivamente da seguinte forma: 

𝐵𝑜𝑜′ e 𝑜 = 𝑜′ são fórmulas bem formadas se cada o e o está para uma variável ou 

constante referindo a um objeto no domínio 𝐷(𝐿0). 

Se 𝑃é uma fórmula bem-formada (wff), então a negação de 𝑃—˜𝑃— 

também o é. Se 𝑃é uma wff e a variável ′𝑣′ refere a um objeto em 𝐷(𝐿0), a 

quantificação universal de 𝑃—(∀𝑣)𝑃— e a quantificação existencial — (∃𝑣)𝑃— são 

wffs. Se 𝑃 e 𝑄são wffs, a conjunção de 𝑃 e 𝑄 — 𝑃 ∧ 𝑄 — e a disjunção de𝐹 e 𝐺 — 

𝐹 ∨ 𝐺 —são wffs. A implicação material de 𝐺 por 𝐹—𝐹 → 𝐺 — e a equivalência 

entre 𝐹 e 𝐺 — 𝐹 ↔ 𝐺— são wffs. 

Uma fórmula é fechada se não há variáveis livres nela. Uma variável é livre 

a menos que esteja quantificada. Suponha que 𝐹 seja uma fórmula fechada de e 

o’ uma constante referindo um nome de 𝐷(𝐿0). Assim, a variável 𝑣 é livre em 𝑃 ∧ 
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𝐵𝑜’𝑣, mas não em (∀𝑣) 𝑃 ∧ 𝐵𝑜𝑣, ou em 𝑝 ∧ (∀𝑣) 𝐵𝑜𝑣. Uma fórmula fechada em 

𝐿0 é uma proposição. 

As variáveis 𝑜 e 𝑜′ em 𝐵𝑜𝑜’ e 𝑜 = 𝑜’cobrem um domínio 𝐷(𝐿0) de objetos. 

Dentro desse domínio, distinguem-se meros objetos de objetos de um tipo 

especial. Entre estes, faz-se uma distinção entre ‘meios' e ‘pessoas'. Eles são 

definidos em termos da relação denotada pelo predicado primitivo binário B: 

(D1) 𝑃𝑜’ ∶=  (∃𝑜) 𝐵𝑜𝑜′ 

(D2) 𝑀𝑜’: =  (∃𝑜) 𝐵𝑜′𝑜 

As variáveis 𝑝, 𝑞 … referem a pessoas; 𝑥, 𝑦 … a meios. 

O domínio 𝐷(𝐿1) é o domínio das ações, referidas pelas variáveis 𝑖, 𝑗. .. , e 

tal domínio liga-se ao original por meio dos predicados primitivos 𝑈𝑖𝑜 (ação i usa 

o) e 𝑈𝑖𝑜 (ação 𝑖 afeta 𝑜). 𝑍𝑖 predica tipos de ações. 

 
 

Escassez e domínio de enunciados: algumas definições 
 
 

Com o aparato do SF de Van Dun, defino o conceito de escassez como se 

segue: 
 
 

(D3) 𝑆𝑥 ∶= (∀𝑝)(∀𝑞) 𝐵𝑥𝑝 ∧ (𝐵𝑥𝑞 → 𝑞 = 𝑝) 
 
 

Expande-se o domínio com a categoria de objetos ‘enunciados’, referido 

pelas variáveis 𝑐, 𝑑. ... Seja 𝐷(𝐿2) tal domínio expandido. Tal domínio está 

conectado ao original por meio dos conceitos referentes a atitudes doxásticas: 

crença, descrença e suspensão de juízo, definidos, respectivamente, como se 

segue: 

(D4) 𝐶𝑝𝑐 ∶= 𝐵𝑐𝑝 

(D5) 𝐷𝑝𝑐 ∶= 𝐵˜𝑐𝑝 

(D6) 𝐸𝑝𝑐 ∶= ˜𝐵𝑐𝑝 ∧ ˜𝐵˜𝑐𝑝 
 
 

Duas características da desobediência civil 
 
 

Brownlee  (2007)  menciona  três  características  da  desobediência  civil. 

Neste trabalho, compreende-se-lhas como condições necessárias da 
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desobediência civil 261. Uma primeira condição necessária da desobediência civil 

é a seguinte: 

In civilly disobeying the law, a person typically has both forward-looking and 
backward-looking aims. She seeks not only to convey her disavowal and 
condemnation of a certain law or policy, but also to draw public attention to 
this particular issue and thereby to instigate a change in law or policy. (...) 
Like civil disobedience, lawful punishment is associated with a backward- 
looking aim to demonstrate condemnation of certain conduct as well as a 
forward-looking aim to bring about a lasting change in that conduct. The 
forward and backward-looking aims of punishment apply not only to the 
particular offence in question, but also to the kind of conduct of which this 
offence is an example. 

 
A intuição parece ser a de que há uma ação que afeta uma ideia de tal modo 

que se chama atenção para essa ideia. Pode-se, portanto, defini-la da seguinte 

forma: 

(D7)𝑇𝑝𝑞 ∶= (∃𝑖) (∃𝑑) ((𝑍𝑖 ∧ 𝐵𝑖𝑝 ∧ 𝑉𝑖𝑞) ↔ (˜𝑝 = 𝑞 ∧ (˜(𝐶𝑞𝑑 ∨ 

𝐷𝑞𝑑 ∨ 𝐸𝑞𝑑)𝑡0 ∧ (𝐶𝑞𝑑 ∨ 𝐷𝑞𝑑 ∨ 𝐸𝑞𝑑)𝑡1)) 
 
 

Brownlee (2007) também menciona a seguinte condição necessária: 

 
For many disobedients, their breach of law is demanded of them not only by 
self-respect and moral consistency but also by their perception of the 
interests of their society. Through their disobedience, they draw attention to 
laws or policies that they believe require reassessment or rejection. 

 
A intuição parece ser a de que eles têm crenças que os fazem rejeitar outras 

crenças. E com isso chamam atenção para as crenças rejeitadas. Assim: 

 
(D8) 𝑅𝑝𝑞 ∶= (∀𝑐) (∃𝑑) (𝐶𝑝𝑐 ↔ 𝐷𝑝𝑑) → (𝐶𝑞𝑑 ∨ 𝑆𝑞𝑑 ∨ 𝐷𝑞𝑑)) 

 
 

Uma terceira condição necessária citada por Brownlee (2007) é: 

 
A controversial issue in debates on civil disobedience is non-violence. [N]on- 
violence is said to diminish the negative effects of breaching the law. Some 
theorists go further and say that civil disobedience is, by definition, non- 
violent. According to Rawls, violent acts likely to injure are incompatible with 
civil disobedience as a mode of address. 

 
 
 

 
261  Em verdade, são quatro características. Mas, como há contraste entre duas delas, para evitar 
compromissos  teóricos  escolhi  apenas  uma.  Não  creio  que  isso  implique  qualquer  resultado 
diferente para o presente trabalho. 
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A intuição parece ser a de que há uma ação que diminui os efeitos 

negativos de outra ação de modo a “esconder” seus efeitos. Assim: 

(D9)𝑄𝑝𝑞 ∶= (∃𝑖) (∃𝑗) ((𝑍𝑖 ∧ 𝐵𝑖𝑝) → ((𝑍𝑗 → ˜𝑉𝑗𝑞) → ˜((𝐶𝑞𝑑 ∨ 𝐷𝑞𝑑 ∨ 

𝐸𝑞𝑑)) ∧ 𝑑 = 𝑗) 
 
 

Assim, tem-se uma definição de desobediência civil: a conjunção de D7, 

D8 e D9. 

 
Consequências triviais e uma solução 

 
 

A conjunção de D7, D8 e D9 não implica D3. Logo, trivialmente, 

desobediência civil não é uma forma de conflito interpessoal. 

Então, como relacionar desobediência civil e conflito interpessoal? 

Uma possível resposta está em outro trabalho de Van Dun (2007), no qual 

assume a escassez como condição necessária de conflitos interpessoais: a ideia de 

solução política. Uma forma de solução política para conflitos interpessoais é o 

consenso:  “Consensus,  on  the  other  hand,  requires  that  a  set  of  opinions, 

valuations, preferences and the like is available in terms of which A and B can 

agree on the purpose for which and the manner in which M will be used” (VAN 

DUN, 2007, p. 62). 

Note-se  que  D7,  D8  e  D9  visam  a  uma  forma  de  consenso:  objetivam 

(também) um compartilhamento de crenças. Assim, mesmo que a conjunção de 

D7, D8 e D9 implique que a desobediência civil não seja uma forma de conflito 

interpessoal, implica que pode ser uma forma de solução política para conflitos 

interpessoais262. 

 
Conclusão 

 
 

Teorias que estipulam ou defendem a escassez como condição necessária 
 

 
262  Que seja possível não implica que casos históricos de desobediência civil tenham seguido tal 
padrão; implica somente que é isso que a desobediência civil é em relação a conflitos interpessoais 
caso se assuma que a escassez é condição necessária destes. Há também de se assumir que  há 
soluções  políticas  e  que  o  consenso  é  uma  forma  destas.  Estas  duas  assunções  violam  a 
neutralidade em relação à teorias específicas sobre conflitos interpessoais, mas são uma forma de 
estabelecer   ligação   entre   conflitos   interpessoais,   escassez   e   desobediência   civil,   conforme 
demonstrado. 
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de conflitos interpessoais eliminam a desobediência civil como forma de conflito 

interpessoal. Contudo, ainda que se aceite que a escassez é necessária para 

conflitos interpessoais, é possível haver soluções políticas para tais conflitos. 

Sendo o consenso a forma de solução política em que o conflito é eliminado pelo 

compartilhamento de opiniões, valorações e preferências, a desobediência civil 

pode ser uma forma de solução política para conflitos interpessoais, posto que 

suas características visam, ao menos como se compreendeu o conteúdo de suas 

intuições, ao compartilhamento de crenças. 
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