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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver uma análise crítica e dedutiva, sob a 
perspectiva da Filosofia do Direito, da desobediência civil a partir de suas origens no direito de 
resistência e na salvaguarda da liberdade, abordando o contexto que a conformaria aos moldes 
liberais. Sustenta-se que a desobediência civil é um mecanismo popular de controle da 
legalidade, apresentando um vínculo estrito com a dimensão política da cidadania. Foi 
apreciado o seu papel no debate político atual e situada a sua construção, mediante a delimitação 
do poder estatal, em meio à edificação do Estado moderno e à contestação do Absolutismo 
monárquico, momento no qual a figura do cidadão ganha novos sentidos. A emblemática 
discussão acerca dos conceitos de liberdade negativa e liberdade positiva entre os teóricos 
liberais e republicanos foi tratada vinculando a liberdade à sua maior antítese: a escravidão. Por 
conseguinte, discorreu-se sobre as teorizações hegemônicas da desobediência e as proposições 
republicanas potencialmente modificadoras. Por fim, foi examinado o cenário das Revoluções 
do Atlântico e o primado da lei por elas erigido, explorando alguns diplomas legais do período 
que cuidaram da desobediência, argumentando sobre a desobediência civil legal como 
expressão positiva do direito de resistência e buscando alternativas ao implemento da 
participação cívica na Contemporaneidade. 
 

Palavras-chave: Desobediência civil. Cidadania. Legalidade. Republicanismo. Liberalismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

The present work aims to develop a critical and deductive analysis, from the perspective of the 
Philosophy of Law, of civil disobedience from its origins in the right of resistance and the 
safeguard of freedom, approaching the context that would conform it to the liberal molds. It is 
argued that civil disobedience is a popular mechanism for controlling legality, presenting a 
strict link with the political dimension of citizenship. Its role in the current political debate and 
its construction was based on the delimitation of State power through the building of the modern 
State and the contestation of monarchical Absolutism, at which point the citizen figure gained 
new meanings. The emblematic discussion of the concepts of negative freedom and positive 
freedom between liberal and republican theorists was treated by connecting freedom to its 
greatest antithesis: slavery. Hence, the hegemonic theorizations of disobedience and the 
potentially modifying republican propositions were discussed. Finally, the scenario of the 
Atlantic Revolutions and the primacy of the law they erected were examined, exploring some 
of the legal documents of the period that dealt with disobedience, arguing about legal civil 
disobedience as a positive expression of the right of resistance and seeking alternatives to the 
implementation of the civic participation in Contemporaneity. 
 
Keywords: Civil disobedience. Citizenship. Legality. Republicanism. Liberalism. 
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INTRODUÇÃO 

 

A desobediência civil tem sido redescoberta e revisitada no vocabulário político 

contemporâneo, tornando-se componente do debate sobre protestos e movimentos sociais, 

ilustrando a tensão constante entre Direito e política e a sua relação íntima, a qual impera na 

manutenção das estruturas que avalizam a estabilidade da soberania estatal. No cenário político-

jurídico atual, o desmantelamento do Estado Social e a descrença no Estado mínimo, mediante 

a crise democrática, repercutiram em decisões políticas de supressão de direitos.1 

Tradicionalmente, na teoria jurídica ocidental, a desobediência costuma ser diretamente 

associada à obra do teórico norte-americano Henry David Thoreau (1817-1862) – autor de O 

Dever da Desobediência Civil (1849) –, cujas ideias tiveram embasamento nos conceitos 

desenvolvidos por John Locke (1632-1704). Nas Américas no século XIX, essa noção ganhou 

contornos diferenciados com a oposição à escravidão e também nas manifestações contra a 

guerra Estados Unidos-México. No século XX, ela teve o seu arcabouço ampliado na Índia com 

a atuação de Mohandas (Mahatma) Gandhi em protestos contra as leis britânicas, com a 

oposição de Martin Luther King Jr. às desigualdades raciais nas décadas de 1950 e 1960 nos 

EUA, e, na sequência, com as objeções populares ao envolvimento norte-americano na guerra 

do Vietnã.2 

Se na atualidade este tema torna a levantar persistentes incongruências entre a 

legalidade e a contraprestação estatal juridicamente prometida à condição de cidadania, o seu 

conteúdo ainda sofre utilizações deturpadas e incertas, operando, muitas vezes, em meio a uma 

generalidade elástica, como “peça de ocasião” para determinadas situações que vinculam 

conflitos de interesses.  

O objetivo deste trabalho é propor uma abordagem crítica da desobediência civil sob a 

ótica da Filosofia Política, de modo a elucidar as suas origens teóricas, o seu desenvolvimento 

conceitual e os moldes que ela adquiriu na contemporaneidade, clarificando a sua relação com 

a liberdade política, o direito de resistência (e a sua dedução dele), a legalidade e a dimensão 

                                                           
1 LAWTON, Alan. The interpretation of political action: the case of civil disobedience. 1988. 339 p. Tese 
(Doutorado em Política e Relações Internacionais). Universidade de Leicester, Reino Unido, 1988. Disponível em: 
< https://lra.le.ac.uk/handle/2381/7815>. Acesso em: 20 out. 17, p.1-2. 
2 Ibid., p. 1-4. 



9 

 

política da cidadania. Este projeto está, assim, vinculado à linha de pesquisa “Cidadania 

modelando o Estado”. 

Defende-se que a desobediência civil possui como fundamento a proteção da liberdade, 

de tal sorte que a sua constituição só pode ser apreciada a partir da Modernidade com o 

surgimento do Constitucionalismo e no entrecho do debate entre republicanos e liberais sobre 

a natureza do conceito de liberdade. Ela desenvolve-se como um instrumento legal popular de 

controle, que foi categorizado e difundido nos padrões do ideário liberal, não apresentando, 

nessa roupagem, categoria marxista correspondente.  

Foram utilizados os métodos dedutivo e crítico-analítico e a técnica de levantamento 

bibliográfico. A definição preliminar da desobediência civil, para fins didáticos, foi acatada em 

sua exterioridade consolidada e ainda hegemônica, cujos aspectos e validade teóricos – 

entendidos aqui como sendo aqueles de matriz liberal, nas bases estabelecidas por John Locke 

– foram ponderados ao longo deste estudo. Em outras palavras, tomou-se desobediência civil 

introdutoriamente caracterizada como um ato público, pacífico, que protesta contra uma lei ou 

ato normativo, contrário ao consenso da maioria e que apresenta um objetivo político de defesa 

da legalidade.  

Os termos “lei” e “ato normativo” aludem à generalidade das normas jurídicas 

integrantes de um ordenamento, dotadas de obrigatoriedade e imperatividade. Ademais, seguiu-

se como diretriz a concepção republicana neorromana de liberdade como não dominação, em 

particular a acastelada por Philip Pettit (1945). Nesta, a restrição não está necessariamente 

adstrita apenas a uma interferência efetiva; a mera probabilidade de o agente dominante desejar 

bloquear as ações do dominado já é entendida como sendo suficiente para este perca a sua 

liberdade.3 E em virtude da utilização dos termos “servidão” e “escravidão” em sentido análogo 

pela referida tradição, eles foram, por isso, empregados dessa forma.  

O primeiro capítulo dedica-se ao embasamento conceitual e histórico para uma 

apreciação adequada da desobediência, expondo o arcabouço preponderante na teoria política 

contemporânea e os posicionamentos correntes quanto aos seus elementos essenciais, de modo 

a esboçar os seus vínculos com a delimitação do poder do Estado, a contestação de leis e atos 

normativos inválidos e o exercício da cidadania, que passa a adquirir novas dimensões. Na 

                                                           
3 SILVA, Ricardo. Visões da liberdade: republicanismo e liberalismo no debate teórico contemporâneo. Lua Nova, 
São Paulo, v. 94, p. 211, 2015. 
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sequência, busca-se explicitar o seu atrelamento ao direito de resistência e a sua relação com o 

debate entre os teóricos republicanos e liberais que circunda a natureza da liberdade. 

No segundo capítulo, são expostas perspectivas político-jurídicas sobre a desobediência 

civil ligadas às tradições do liberalismo e do republicanismo, começando-se por John Locke, 

que inaugurou a definição de desobediência como um conceito político, seguido de Thoreau, 

cujo ensaio sobre a matéria teve importantes repercussões, atribuindo justificativas morais à 

desobediência. Em seguida, são analisados John Rawls (1921-2002) e Ronald Dworkin (1931-

2013), cujas ideias amparam a acepção genericamente adotada nos dias de hoje, a saber, que 

nega a associação entre desobediência civil e legalidade. Mais adiante, são contempladas visões 

republicanas potencialmente modificadoras: a primeira, de Quentin Skinner (1940), historiador 

da Escola de Cambridge, e a segunda, de Philip Pettit, teórico político irlandês, que apresenta 

convergências com a anterior, oferecendo um modelo de democracia contestatória relevante ao 

exame da desobediência. 

No capítulo final, foram agrupados os principais argumentos que substanciam a 

desobediência civil legal. São analisados os seus modos de expressão no contexto das 

Revoluções do Atlântico, frisando-se as mudanças ideológicas que elas trouxeram e a 

positivação dos direitos fundamentais nesse período – dentre eles, o direito de resistência –, 

expondo-se também diplomas legais que demonstram essa lógica. De início, é citada a 

Revolução Gloriosa, cujos efeitos referenciaram todas as demais, é versada de maneira indireta 

no primeiro capítulo para ilustrar as raízes do direito de resistência. Em seguida, é analisada a 

Revolução Americana, que clarifica a relação entre progresso e civilização, cultura e 

colonização, de forma que algumas Constituições Estaduais americanas dispõem acerca da não 

obediência a autoridades dominadoras. A Revolução Francesa representa um momento de 

ruptura com as estruturas políticas e sociais pré-contemporâneas, gerando textos legais que 

trataram expressamente da desobediência. E, por fim, apresenta-se a Revolução Haitiana, a qual 

obteve resultados jamais antes alcançados, entrando para a história como o movimento que 

melhor expressou a luta pela libertação da servidão. 
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1 DESOBEDIÊNCIA CIVIL: ORIGENS DO CONCEITO 

 

1.1 Divergências e embates: a escolha política da desobediência civil 

 

No panorama internacional, desde meados do século XX, verificam-se circunstâncias 

que apontam para uma tentativa de superação do Estado Legislativo de Direito e do 

Constitucionalismo formal pelo movimento (Neo)Constitucionalista pós-moderno, por meio da 

experiência de ampliação do alcance de um Direito Constitucional material que maximize a 

efetivação de seus comandos. Porém, o alargamento do papel das Constituições nas sociedades 

e o alinhamento dos valores ocidentais representam também medidas permissivas de uma 

plasticidade ou flexibilidade em um ambiente dinâmico (ou líquido) juridicamente inseguro e 

instável.4 

Nesse sentido, pontua-se que com o retorno das ações pelo desarmamento nuclear; a 

discussão sobre o Labor Party (Partido Trabalhista) no Reino Unido e uma possível campanha 

em face das autoridades de 1983-1987 do governo de Margaret Thatcher, além do clamor pela 

desobediência civil em Honduras perante acusações oposicionistas de fraude na eleição 

presidencial de Juan Orlando Hernández (2017), é visível que essa temática vem ganhando 

outros espaços.5 

Sustenta-se que a desobediência é uma espécie do gênero resistência cuja formulação 

pode ser identificada a partir da Modernidade, tratando-se de um conceito jurídico-político 

fundado em meio às arguições sobre a natureza da liberdade travadas entre os teóricos do 

republicanismo e do liberalismo. Em outras palavras, a desobediência civil somente pode ser 

identificada após a formação do Estado Moderno e da contestação de leis inválidas e ilegítimas, 

bem como do entrecho da era das revoluções e da luta pelos direitos sociais. Somente nesse 

momento é que a busca pela liberdade humana se tornaria, no patamar de garantia estatal de 

direitos básicos, o caminho para a libertação servil.  

                                                           
4 FRANCISCO, José Carlos. (Neo)Constitucionalismo na Pós-Modernidade: princípios fundamentais e a justiça 
no caso concreto. In: FRANCISCO, José Carlos (Coord.). Neoconstitucionalismo e atividade jurisdicional: do 
passivismo ao ativismo judicial. Belo Horizonte: Del Rey, 2012. p. 49-55.  
5 LAWTON, Alan. The interpretation of political action: the case of civil disobedience. 1988. 339 p. Tese 
(Doutorado em Política e Relações Internacionais). Universidade de Leiceste, Reino Unido, 1988. Disponível em: 
< https://lra.le.ac.uk/handle/2381/7815>. Acesso em: 20 out. 2017. p. 1-2. 
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A liberdade é um conceito-chave da teoria política, pertencente a uma classe de 

conceitos essencialmente contestados – conforme o texto de Walter Gallie, de 1956 –, os quais 

sofrem construções refratárias e definições consensuais, cuja estabilidade semântica ocorre de 

maneira precária e contingente, prosseguindo até que outra perspectiva desafie aquela 

previamente estabelecida.6 Ou seja, eles representam os conceitos de atividades humanas 

organizadas ou semiorganizadas, em relação às quais há uma intensa discordância acerca de 

suas diferentes terminologias, assim como dos argumentos característicos nos quais eles 

figuram, de modo que não há um uso geral claramente definível de qualquer um deles que possa 

ser estabelecido como o uso correto ou padrão.7 À vista disso, Gallie coloca que: 

[...] Reconhecer um dado conceito como essencialmente contestado implica o 
reconhecimento de um uso rival dele (tal como o ele próprio repudia) não apenas como 
logicamente possível e humanamente ‘provável’, mas como valor crítico potencial 
permanente para o próprio uso ou interpretação do conceito em questão; considerando 
que, para tomar qualquer uso rival como anátema, perverso, bestial ou lunáticos em 
muitos casos, submeter-se ao crónico perfil humano de subestimar o valor da 
contestação essencial, possibilita esperar um aumento acentuado do nível de qualidade 
de argumentos nas disputas das partes concorrentes. E isso significaria prima facie, 
uma justificativa da contínua competição por apoio e reconhecimento entre as várias 
partes contestadoras.8 

Uma abordagem apropriada da liberdade não pode ignorar a contraposição com a sua 

principal antítese: a escravidão, e como ela se expressa na cidadania e no direito de resistência, 

do qual se deduz a desobediência. Nesse âmbito, no período entre o século XIII até o final do 

século XVI, ocorreu um passo decisivo, consistente em uma mudança sobre a ideia de 

governante: de uma figura que apenas conservava ou defendia a sua posição, para aquele que, 

dentro de uma ordem legal e constitucional, tem um dever distinto. Quer dizer, o poder do 

Estado e não o do governante passou a ser considerado a base do governo, como fonte da lei e 

da força legítima dentro de um território. Assim, na Inglaterra e na França do século XVI, 

encontramos as palavras State e État começando a ser utilizadas no sentido que elas tomariam 

na Modernidade.9 

O movimento iluminista trouxe consigo o resgate dos ideais clássicos e o combate do 

Estado absoluto por meio de uma remição à cidadania greco-romana, alicerceada na 

                                                           
6 SILVA, Ricardo. Visões da liberdade: republicanismo e liberalismo no debate teórico contemporâneo. Lua Nova, 
São Paulo, v. 94, 2015. p. 184. 
7 GALLIE, Walter B. Essentially contested concepts. Proceedings of the Aristotelian Society, New Series, v. 56, 
p. 167-198, 1956. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/4544562>. Acesso em: 20 mar. 2018. p. 168.  
8 Ibid., p. 193. [Tradução livre]. 
9 SKINNER, Quentin. As fundações do pensamento político moderno. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.  
p. 9-10.  
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constituição da comunidade política e na participação pública dentro dela. A cidadania deixa 

de ter uma perspectiva vertical em relação ao Estado, passando a ser horizontal, com fulcro na 

ligação entre os cidadãos e a formação do contrato social que origina o Estado. A cidadania 

adquire uma caracterização horizontal, abstrata e universal, que tem por base a formação do 

Estado do século XVIII.10 

Smanio explicita que o uso linguístico da expressão “cidadania”, no sentido atualmente 

utilizado, surge na obra Les Six Livres de la Republique (1576), de Jean Bodin, que fundamenta 

juridicamente o Estado Moderno, colocando a cidadania como instituto formador da ideia de 

soberania. Concebida em dimensões históricas, a cidadania, em um primeiro momento, resume-

se à caracterização do cidadão natural, em decorrência do ius sanguinis (critério da 

nacionalidade). Por conseguinte, tem-se o cidadão como indivíduo sujeito de direitos. Mais 

tarde, passa a ser considerada a sua participação política, seguida da formulação de uma 

cidadania liberal, a qual, em crise, culminaria em novas dimensões do conceito moldadas na 

inclusão social e na multiculturalidade.11 

O contexto de contrariedade ao Absolutismo monárquico reflete um momento de 

transição, no qual a cidadania ganha novos entornos. A antes sacralidade da consciência 

individual e a proibição do questionamento a autoridades dão lugar à defesa da desobediência 

perante as ordens injustas do soberano, cuja contrapartida seria a aceitação da punição 

correspondente (obediência passiva).12 Pode-se afirmar que as primeiras teorias relacionadas 

ao direito natural emergentes deste período utilizam como critério de validade da lei a sua 

conformidade com a razão divina e a satisfação de certos padrões éticos que ditam que a lei 

comtempla conteúdos morais específicos, que são reconhecidos pela sociedade.13  

Tal como esclarece Silvia Alves, o modelo representado pela doutrina liberal propõe 

que, mediante ordens injustas, recorra-se a um direito (natural) de resistência. Tais direitos 

naturais seriam, pois, independentes do Estado e incluiriam um direito natural à desobediência, 

tal como reconhecido pelo artigo primeiro da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 

                                                           
10 SMANIO, Gianpaolo Poggio. Dimensões da cidadania. Revista Jurídica da Escola Superior do Ministério 
Público, São Paulo, Ano 2, p. 13-23, jan./jun. 2009. p. 14.  
11 Ibid., p. 13-17.  
12 ALVES, Silvia. Desobediência civil e democracia. Revista Duc In Altum Cadernos de Direito, v. 7, n. 11, p. 45-
83, jan./abr. 2015. Disponível em: <http://www.faculdadedamas.edu.br/revistafd/index.php/cihjur/about>. Acesso 
em: 10 out. 2017. p. 61. 
13 MBAARO, Stephen Thuku. Obedience to law: exploring the views of natural and positive law theorists. 
ResearchGate, 5 out. 2010. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1687661>. Acesso em: 29 nov. 2017. 
p. 2-3. 
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de 1789: “Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem 

fundar-se na utilidade comum”.14 

O alicerce liberal culmina, pois, na tomada da desobediência civil como o outro lado da 

moeda da cidadania, partindo, inicialmente, da necessidade de criação de barreiras jurídicas ao 

abuso de poder, bem como da satisfação dos interesses da burguesia em ascensão. Com o 

liberalismo advém a ideia de que o Direito seria a garantia da liberdade e que o acatamento às 

leis e às instituições democráticas dariam a medida do respeito à dignidade humana.15  

E, nesse âmbito, a instrumentalização da violência como mecanismo de dominação – 

que esteve sempre presente na História da humanidade – é moldada pelo o monopólio estatal, 

ordenando modos específicos de sua utilização a partir da estruturação do Estado Moderno. Da 

mesma forma, a organização do Estado pelo Direito ganha uma nova exterioridade sob a ótica 

liberal. Assim: 

As leis liberais [...] concernem ao desenho e ao policiamento de limites. Enquanto 
esses são parcialmente internos à lei (ao exemplo das fronteiras entre público e 
privado), a lei em si exige a construção de um constitutivo exterior com referência a, 
e contra o qual, ela se distingue. E a violência integra esta construção.16 

É imperativo, ainda, frisar que uma perspectiva efetivamente crítica sobre a natureza do 

conceito de desobediência civil implica a sua contextualização histórica a partir de um corte 

analítico-normativo, pois, assim como explana Ricardo Silva, “a teoria política normativa e a 

história intelectual não são atividades idênticas, mas o encontro de ambas as fortalece 

mutuamente”.17  

Ademais, é necessário compreender o seu posicionamento em uma totalidade de 

estruturas de poder, dentro da dinâmica das “regras do jogo”, aceitando a relatividade de 

interesses e categorias. Afinal, as formas política e jurídica guardam um íntimo nexo entre si, 

                                                           
14 ALVES, op. cit., p. 61.  
15 ALMEIDA, Silvio Luiz de. Sartre: Direito e política: ontologia, liberdade e revolução. São Paulo: Boitempo, 
2016. p. 20.  
16 BLOMLEY, Nicholas. Law, property, and the geography of violence: the frontier, the survey, and the grid. 
Annals of the Association of American Geographers, v. 93, n. 1, p. 121-141, mar. 2003. Disponível em: < 
https://www.jstor.org/stable/1515327>. Acesso em: 28 nov. 2017. p. 123.  
17 SILVA, Ricardo. Liberdade e lei no neo-republicanismo de Skinner e Pettit. Lua Nova, São Paulo, n. 74, p. 151-
194, 2008. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010264452008000200007&lng=en&nrm=iso>. 
Acesso em: 08 mar. 2018. p. 161. 
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não por serem iguais ou equivalentes e sim porque provêm da mesma fonte, apoiando-se e 

conformando-se reciprocamente.18 

 

1.2 Algumas dificuldades teóricas na abordagem da desobediência  

 

Assim como sustentando por Carl Cohen, professor de Filosofia Política da 

Universidade de Michigan – cujo estudo da desobediência civil seja talvez um dos mais 

conhecidos no século XX –, por razões teóricas e práticas é importante compreender o que é a 

desobediência civil, se ela é justificável e, neste caso, o que compõe essa justificação. O autor 

frisa duas razões para uma análise cautelosa. A primeira é que a prática da desobediência incita 

questões profundas a respeito da natureza da obrigação do cidadão com o Estado e dos 

contornos desta obrigação. A segunda remete aos problemas levantados quanto à conduta de 

cidadãos ordinários. Seria, então, relevante, um juízo de valor sobre tais atos e, conjuntamente, 

também um juízo normativo ou legal.19 

A principal dificuldade na apreciação da desobediência civil está, segundo Cohen, na 

tomada de uma suposta precisão absoluta e no uso inadequado de categorias para fazê-lo, já que 

a complexidade desse conceito exige que os princípios que venham a emergir do seu debate 

devem continuar em constante construção, nunca vistos como verdades absolutas. Igualmente, 

é perigosa a generalização de conclusões nesta área, visto que muitas delas são considerações 

complexas e contextuais e vão muito além da tomada de casos particulares e da presunção de 

princípios universais.20 Cohen diz que: 

[...] como com todos os problemas morais e jurídicos sérios, as questões que envolvem 
a desobediência civil não podem ser generalizadas ou genericamente condenadas. Mas 
em qualquer caso, uma justificativa legal para o ato desobediente civil está fora de 
questão. 

A justificativa moral para a desobediência civil, por outro lado, não é impossível. Mas 
cada caso precisa ser examinado com cuidado, tanto para os padrões morais 
empregados quanto no contexto fatual.21 

                                                           
18 MASCARO, Alysson Leandro. Estado e a forma jurídica. São Paulo: Boitempo, 2013. p. 39.  
19 COHEN, Carl. Civil disobedience and the law. Ruters Law Review, v. 21, n. 1, p. 1-17, outono de 1966. 
Disponível em: <http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/rutlr21&div=7&id=&page=>. 
Acesso em: 20 out. 2017. p. 1-2. 
20 Ibid., p. 2. 
21 Ibid., p. 16. Tradução livre.  
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O que Cohen pretende sustentar é que seria inviável uma justificativa da desobediência 

civil a partir de uma fundamentação legal, pois a lei não poderia amparar a desobediência da 

própria lei.22 Esta argumentação é, à primeira vista, coerente. Ainda assim, é esta a justificação 

contida nas origens conceituais das teorias liberais sobre o assunto. O porquê disso está na ideia 

de uma radicalização da legalidade e da sua supervisão interna, em face do que não foi decidido 

por consenso.  

A desobediência em Cohen é sempre um afronte à legalidade, constituindo, uma 

atividade que se desenrola para protestar contra normas jurídicas que são consideradas injustas. 

Vale dizer, a sua legitimação proviria de um ideal de justiça e a sua motivação estaria no intuito 

de realizar mudanças efetivas na lei, chamando a atenção pública para a injustiça reivindicada, 

criando um tipo de tensão ou crise na comunidade condutora da mudança desejada.23 Para ele, 

a desobediência se configura por meio da quebra da lei e de uma ação deliberada e dotada de 

publicidade, visto que a conduta que gera a ação busca causar algum efeito ou mudança na vida 

pública da comunidade – o que exclui os atos secretos ou clandestinos.24 Tem-se, pois, a 

desobediência civil como “um protesto público ilegal, caracteristicamente não violento”.25  

Todos os atos de desobediência civil, na visão de Cohen, quanto à lei ou ato normativo 

que atingem, desembocam em uma das duas seguintes categorias: desobediência direta e 

indireta. No primeiro caso, ocorreria a desobediência da lei imediatamente atacada pelo 

protesto. Já na desobediência indireta, ter-se-ia a inobediência de lei diversa daquela contra a 

qual se protesta. Logo, conforme esse raciocínio, aquele que deliberadamente quebra a lei 

deveria ser punido por seus atos, pois ele tem a consciência de que a lei se aplica a todos, sem 

exceção. Pois ele, conhecida e publicamente, infringe a lei para chamar atenção para o que ele 

acredita ser incorreto (imoral e/ou injusto).26 

Ou seja, ele seria “livre para quebrar as leis como qualquer cidadão é, e não mais livre; 

e todo o cidadão é livre como ele para submeter a si mesmo, de igual maneira, ao castigo 

                                                           
22 SCHLESINGER, Steven R. Civil disobedience: the problem of selective obedience to law. Hastings 
Constitutional Law Quarterly, Camden, Nova Jérsei, v. 3, p. 947-959, outono de 1976. Disponível em: 
<http://www.hastingsconlawquarterly.org/archives/V3/I4/Schlesinger.pdf>. Acesso em: 18 abr. 2017. p. 947. 
23 Ibid., p. 947-948. 
24 COHEN, Carl. Civil disobedience and the law. Ruters Law Review, v. 21, n. 1, p. 1-17, outono de 1966. 
Disponível em: <http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/rutlr21&div=7&id=&page=>. 
Acesso em: 20 out. 2017. p. 7. 
25 Ibid., p. 3. Tradução livre.  
26 Ibid., p. 4-6. 
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resultante”.27 Nota-se que, em Cohen, o elemento do sacrifício na desobediência civil é 

enfatizado pela premissa de que o ato de desobedecer raramente funciona para a simples 

vantagem do protestante, e sim para um bem maior da comunidade política.28 

Quanto à diferenciação ou a integração entre revolução e desobediência, para Carl 

Cohen, na medida que a revolução comportaria, como essência, a derrubada de uma autoridade 

constituída ou, ao menos, o repúdio à autoridade em alguma esfera, a desobediência, 

diversamente, aceitaria a autoridade estabelecida e a legitimidade geral do sistema de leis. Ele 

afirma que Thoreau, ao negar-se a efetuar o pagamento de impostos ao governo dos Estados 

Unidos, submeteu-se à prisão sem resistência, de modo que seu ato aparentava ser meramente 

uma conduta de desobediência civil. Contudo, ele era claramente um completo e intencional 

repúdio à autoridade governamental. Neste caso, a diferenciação entre atos desobedientes e 

meros atos de protesto, estaria na sua justificativa.29  

Na concepção de Norberto Bobbio, as bases de aceitação dessa prática estariam 

consubstanciadas em fatores que abarcam três casos: a lei injusta, a lei ilegítima e a lei inválida. 

Intrinsecamente, os indivíduos como cidadãos guardariam o dever moral de obedecer às leis na 

medida que, dentro de uma relação de reciprocidade, fosse respeitado pelo legislador o dever 

de produção de leis justas, legítimas e constitucionais. A desobediência civil, nesse sentido, 

seria uma forma de resistência por meio da qual a violação da lei se justifica, eticamente, pelo 

sujeito que a pratica; além disso, ela estaria sujeita às características de ação de grupo e não 

violência.30 

O referido autor também salienta que as justificativas históricas para a desobediência 

têm o seu sustentáculo afixado em três fontes principais: (1) a religião, acompanhada do ideal 

moral que obriga o homem – independentemente de coação – no patamar da consciência e difere 

da obrigação oriunda de uma lei promulgada pelas autoridades públicas (movimentos desde 

Gandhi até Martin Luther King); (2) a doutrina jusnaturalista (pós-utilitarista) do século XIX, 

que defende a supremacia dos indivíduos em relação ao Estado, afirmando direitos originários 

e inalienáveis, sendo o Estado uma associação criada pelos mesmos indivíduos em consenso 

                                                           
27 COHEN, Carl. Civil disobedience and the law. Ruters Law Review, v. 21, n. 1, p. 1-17, outono de 1966. 
Disponível em: <http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/rutlr21&div=7&id=&page=>. 
Acesso em: 20 out. 2017. p. 6. Tradução livre. 
28 Ibid., p. 4-6. 
29 Ibid., p. 3-4. 
30 BOBBIO, Norberto. Desobediência civil. In: BOBBIO, Norberto; MATTEUCI, Nicola; PASQUINO, 
Gianfranco. Dicionário de política. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998. p. 335-337.  
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comum (pacto social) para resguardar os seus direitos fundamentais e garantir a livre e pacífica 

convivência (ao exemplo de John Locke); e (3) a ideia libertária da perversidade de toda a 

forma de poder sobre o homem – em particular, o poder do Estado – para instaurar a justiça, a 

liberdade e a paz (Henry David Thoreau).31 

Cumpre registrar que persiste ainda uma profunda deficiência na procura pela 

justificação da desobediência civil, dado que que não são claras as bases para a decisão sobre 

se uma lei é injusta ou não, prevalecendo uma generalização inadequada. É imprescindível 

considerar que a percepção humana do que é justo e injusto sofre modificações ao longo do 

tempo. Os defensores da desobediência civil costumam recorrer à responsabilidade moral, que 

conflita com o princípio da maioria, o qual impera nas democracias representativas, de modo 

que o argumento dominante é de que a efetividade e a continuidade do regime requerem que os 

indivíduos se submetam às autoridades eleitas, no que tange ao julgamento de quais leis são 

suficientemente justas para exigir a obediência.32 Tal como explana Steven R. Schlesinger: 

Há aqueles que argumentam que a desobediência civil tem sido eficaz, pelo menos na 
América, em acelerar uma mudança social ‘desejável’. No entanto, existem muitos 
métodos ilegais, coercivos ou violentos que, pode-se argumentar, trarão mudanças 
desejadas, mas que, no entanto, são socialmente condenados. O fim não justifica 
qualquer meio direcionado à sua realização e a busca pela justiça através da 
desobediência civil pode muito bem ser uma fórmula para a tirania, pois, de acordo 
com Locke, os homens entram na sociedade para serem governados por leis 
conhecidas e estabelecidas. Se a maioria que cumpre a lei tem cada vez mais a 
impressão de que não existe tal lei ou que ela não está sendo aplicada, pode escolher 
os governantes que tomarão a lei mais a sério [...]33 

Em outras palavras, Schlesinger afirma que a desobediência civil justificada requer um 

objetivo político, isto é, a provocação de alterações através do debate público e não meramente 

bloquear ou frustrar uma lei ou política desfavorecida – embora secundariamente, o protesto 

possa ter esse efeito – e que o desvio de sua finalidade pode conduzir à arbitrariedade (e à 

tirania), que é, em princípio, o que se pretende combater.34  

Propriamente tomada, a desobediência, para o autor citado, é um ato externo, uma 

contravenção pontual a determinada proibição ou ordem conhecidas e baseia-se na violação do 

que é acatado como socialmente injusto, a partir do entendimento de que a proibição ou 

                                                           
31 BOBBIO, Norberto. Desobediência civil. In: BOBBIO, Norberto; MATTEUCI, Nicola; PASQUINO, 
Gianfranco. Dicionário de política. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998. p. 338.  
32 SCHLESINGER, op. cit., p. 948-958. 
33 Ibid., p. 957-958. 
34 HALL, Matthew R. Guilty but civilly disobedient: reconciling civil disobedience and the rule of the law. 
Cardozo Law Review, v. 28:5, p. 2081-2132, 2007. Disponível em: < 
http://cardozolawreview.com/Joomla1.5/content/28-5/28.5_Hall.pdf>. Acesso em: 07 set. 2017. p. 2087-2088. 
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comando é oficialmente (governamentalmente) imposta.35 É interessante citar nesse âmbito o 

posicionamento de Harrop Freeman, para quem a desobediência é uma forma de comunicação 

e de organização social, o qual intitula algumas características do conceito, usadas em seu 

sentido limitado ou adequado:  

(1) ‘Civil’ não é usado em contradição para ‘criminal’ (por alguns, a desobediência 
civil é acusada de criminosa), mas é usado como ‘contra o Estado, o civil, o civitas’. 
(2) É um ato ‘intencional’, um curso escolhido, não ocasionado por acidente. (3) É 
utilizado para um propósito externo (chamar a atenção para injustiça, mudar 
condições). (4) Não é violento, pelo menos na origem. (5) É uma forma de 
comunicação [...] (6) É usado por aqueles que de fato outrora foram excluídos do 
exercício do poder. (7) Pode ser legal ou ilegal. A desobediência civil pode ter uma 
filosofia religiosa. Quando tem uma filosofia religiosa, limita-se ao pacifismo. Existe 
uma justificação religiosa adequada, além disso para as teorias da lei natural, para 
aqueles que querem usá-la.36 

Freeman aborda a participação política intrínseca ao engajamento contido no ato de 

desobedecer, aproximando-a de outras formas de resistência, colocando-a como instrumental 

daqueles que sofreram exclusão, apresentando de certa forma, um viés redistributivo do poder. 

Em uma visão semelhante, deve-se citar que Martin C. Loesch declara que a desobediência civil 

pode fazer parte do campo revolucionário, mas os desobedientes civis geralmente reconhecem 

que um governo legítimo está agindo, embora de forma ilegítima.  

A diferença, pois, entre desobediência civil e revolução estaria, segundo ele, na premissa 

de que a segunda buscaria a libertação e não a reforma, de sorte que a desobediência teria 

sempre caminhado em uma linha precária, do outro lado da violência e que, por esse motivo, 

alguns críticos da desobediência civil, como forma de protesto social, censuram a sua 

utilidade.37  

Cumpre observar, o debate em torno da desobediência civil acaba, muitas vezes, 

expressando uma desvinculação irreal ao direito de resistência, refutando o uso de categorias. 

Talvez o seu problema mais delicado seja a sua complexa e tumultuosa relação com a 

                                                           
35 AUGUSTINE, Jonathan C. The theology of civil disobedience: the first amendment, freedom riders and passage 
of the Voting Rights Act. Southern California Interdisciplinary Law Journal, Califórnia, v. 21, n. 2, p. 255-300, 
abr. 2012. Disponível em:<https://ssrn.com/abstract=2043354>. Acesso em: 28 nov. 2017. p. 262. 
36 FREEMAN, Harrop A. The right of protest and civil disobedience. Indiana Law Journal, Indiana, v. 41, Assunto 
2, Artigo 3, p. 228-254, 1966. Disponível em: <http://www.repository.law.indiana.edu/ilj/vol41/iss2/3>. Acesso 
em: 23 ago. 2017. p. 232. Tradução livre. 
37 LOESCH, Martin C. Motive testimony and a civil disobedience justification. Notre Dame Journal of Law, Ethics 
& Public Policy, v. 5, Assunto 4: Simpósio de Desobediência Civil, Artigo 9, p. 1069-1119, fev. 2014. Disponível 
em: <http://scholarship.law.nd.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1524&context=ndjlepp>. Acesso em: 30 out. 
2017. p. 1076-1078. 
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democracia, visto que em ambas há um conflito fático inevitável, que influi na estabilidade do 

sistema.38  

Nessa ceara, Freeman explica que a trajetória da desobediência está, majoritariamente, 

vinculada ao processo de desenvoltura dos direitos civis (abolicionismo, direitos das mulheres, 

igualdade racial) e antiguerra, envolvendo, assim, indivíduos que aceitaram e praticaram atos 

de protesto não violento, deste modo emergindo a tradição teórica da desobediência civil não 

violenta como padrão.39 Quer dizer, houve a expansão de uma política que associa a violência 

ao ódio, em consonância aos padrões ocidentais democráticos, de sorte que indivíduos ou 

grupos que em geral fazem uso da violência contra os seus oponentes utilizam-se de meios 

pacíficos quando não dispõem de outras alternativas.40 

Muitos dos pressupostos populares em torno da temática são equívocos, considerando 

que, tal como foi enunciado, a ação de protesto muitas vezes não é desobediência civil, mas, na 

verdade, “obediência”. Conforme Freeman, o padrão está na tradição democrática e a teoria 

geral predominante não é antilei, mas dentro da lei. E existe um conjunto de termos subjacentes 

à totalidade da discussão: força, coerção, violência e resistência.41 

A força pode ser definida como o poder físico para efetuar mudanças no mundo material 

ou imaterial. Na sequência, a coerção é o uso de força física ou intangível para compelir ações 

contrárias à vontade do indivíduo ou grupo sujeito à força. A violência é a aplicação voluntária 

da força, de modo que seja fisicamente prejudicial para a pessoa ou grupo contra o qual é 

aplicada. E, por fim, a resistência é qualquer oposição física ou psicológica à vontade ou ação 

de outrem: é a contrapartida defensiva da coerção.42 

Ademais, a desobediência civil envolve certo constrangimento da lei que confronta um 

princípio fundamental da nossa sociedade: a liberdade de consciência. No ambiente americano 

pré-revolucionário, quando a desobediência civil, em seu viés prático, apoia uma resistência à 

perseguição religiosa, passa-se a discutir a objeção de consciência às leis e o gradual 

estabelecimento, positivação e implemento de direitos individuais e de grupos minoritários, 

situação que forçou estes a se posicionarem, para abrir caminho à noção de tolerância.43 Pontua-

                                                           
38 ALVES, op. cit., p. 45. 
39 FREEMAN, op. cit., p. 229-230. 
40 Ibid., p. 229-230. 
41 Ibid., p. 228-230. 
42 Ibid., p. 228-230. 
43 LOESCH, op. cit., p. 1070. 
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se que a discussão sobre a tolerância se mostra bastante presente em investigações sobre a 

relação entre violência, liberdade e legitimidade, abordadas, inclusive, de formas bastante 

diversas por autores como Voltaire, Kant, Kelsen e Sartre.44  

Embora a emergência do positivismo clássico tenha assinalado uma insistência na 

divisão entre a lei e a moralidade, as críticas à ilegalidade oficial refletiram na persecução de 

uma certa reconciliação entre ambos, que moldou um positivismo diferenciado, que sofreria 

associações com Thoreau, Gandhi e King. Quando o entendimento sobre o conceito de “lei” é 

infundido com a moral e política, a identificação da quebra legal e da desobediência tornam-se 

também tarefas de contestação de comportamentos.45 

Isso não funda um envolvimento em relativismos morais ou políticos. Em vez disso, 

admite-se a incorporação desses fatores contestados em uma compreensão da lei com a crítica 

jurídica e a sua interação com as críticas moral e política.46 Vale esclarecer que “a ideologia da 

defesa da liberdade formal, da igualdade em prol da paz e da tolerância, que está na base do 

jusnaturalismo moderno, não foi abandonada quando do advento do positivismo jurídico”.47 

O conteúdo da desobediência vem sofrendo mutações: se anteriormente os protestos a 

ela vinculados estavam voltados ao reconhecimento de direitos, no momento eles transpassam, 

em boa parte, direitos já conhecidos, mas não respeitados, enfrentando um descompasso das 

leis com certas categorias, como classe, raça e gênero. A luta pelos direitos das mulheres é um 

exemplo de ação política que buscou melhorar a situação da sociedade a partir de esforços para 

ganhar independência e identidade política, como foi também parte do movimento 

abolicionista.48 Logo, “a desobediência civil no século XX tem sido diferente do que foi no 

século XVIII e XIX. A legitimidade da forma de governo e da elite governante existente não 

foi seriamente questionada pelo protótipo desobediente civil”.49 

E o pluralismo democrático prescreveria a acomodação de diversas concepções 

concorrentes de bem, através da implantação da regra da maioria, sujeitas a exceções 

antimajoritárias destinadas a melhorar sua disseminação. A acepção de objeção de consciência, 

                                                           
44 ALMEIDA, op. cit., p. 156-158. 
45 SCHAUER, Frederick. Official obedience and the politics of defining 'law'. Virginia Public Law and Legal 
Theory Research Paper, Virgínia, n. 2013-11, p. 1-36, fev. 2013. Disponível em: < 
https://ssrn.com/abstract=2220923>. Acesso em: 28 nov. 2017. p. 27-30. 
46 Ibid., p. 28-30. 
47 ALMEIDA, op. cit., p. 156.  
48 LOESCH, op. cit., p. 1019. 
49 Ibid., p. 1079. Tradução livre. 
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que se desenvolveu no seio do cristianismo ocidental, aprimorou-se a partir das circunstâncias 

que caracterizaram o surgimento do secularismo e a institucionalização da tolerância religiosa 

no final das guerras civis religiosas na Europa. Isto é, ela caminha lado a lado à implantação 

institucional do secularismo e ao advento da noção de liberdade religiosa, com a obstaculizarão 

da Religião na arena política e a ascensão do constitucionalismo liberal na época das revoluções 

atlânticas, com destaque às americanas e francesas.50 

 

1.3 Por um direito de resistência 

 

 A ideia de que era possível resistir a ordens do soberano mediante o desrespeito às 

liberdades dos súditos tem uma longa tradição no pensamento político inglês, de modo que John 

de Salesbury, já em 1159, sustentava que o que diferenciava o príncipe do tirano era o respeito 

às leis do reino e às liberdades dos súditos.51 É possível notar também uma linhagem herética 

de oposição ao poder papal em uma longa tradição de resistência à ideia oficial de uma 

Monarquia Pontifícia.52 Nesse viés, a chamada doutrina do conciliarismo defenderia que o 

poder executivo no interior da Igreja não residia no Papa, mas sim na figura de um Concílio 

Geral constituído por todos os cristãos e, assim, o direito de legislar caberia ao Concílio Geral.53 

O termo “liberdade” adquiriu uma conotação mais ampla, passando a significar tanto a 

independência política quanto o autogoverno republicano, assumindo um importante papel no 

pensamento florentino do século XIV. Bueno de Mesquita54 demonstraria que nas cartas 

diplomáticas durante a invasão de Henrique VII (em 1310), os florentinos buscavam impor-se 

ao imperador na tentativa de afirmação do direito de se autogovernarem. Rubinstein55 

                                                           
50 ROSENFELD, Michel. The conscience wars in historical and philosophical perspective: the clash between 
religious absolutes and democratic pluralism. In: Rosenfeld, Michel; MANCINI, Susanna (Eds.). The conscience 
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explanaria como os conceitos de libertas e libertá viriam a ser utilizados com um caráter 

beirando a tecnicidade na política e na diplomacia de Florença do século XIV, em sentidos 

correntemente utilizados para expressar as ideias de independência e autogoverno.56 Skinner 

pontua que:  

[...] ao findar o século XIII, duas tradições distintas de análise política de que podiam 
se valer os protagonistas do governo republicano. Uma provinha do estudo da retórica, 
que desde a fundação das universidades italianas, no século XI, constituíra um tópico 
fundamental do ensino, ao lado do direito e da medicina. A outra nascera do estudo 
da filosofia escolástica, que viera da França à Itália no final do século XIII. Ambas as 
tradições capacitavam os protagonistas da “liberdade” republicana a conceitualizar e 
defender o valor distintivo de sua experiência política e, especialmente, a argumentar 
que a moléstia facciosa era passível de cura, e, portanto, a conservação da liberdade 
podia ser compatível com a manutenção da paz.57 

Martinho Lutero, cujos textos representaram uma ruptura como o Tomismo, defendeu 

em seus escritos iniciais um dever quase irrestrito de obediência dos súditos à autoridade civil, 

a qual representaria a vontade divina, não podendo ser transgredida, tradição essa de submissão 

à autoridade secular mantida por João Calvino.58 Alberto Barros nos diz que:  

Os teólogos luteranos e calvistas mantiveram inicialmente o repúdio a toda a forma 
de resistência ativa por parte dos súditos, insistindo que era necessário obedecer às 
autoridades estabelecidas, não apenas pelo medo da punição física, mas 
principalmente por dever de consciência, já que elas foram instituídas por Deus e 
representam a sua vontade na terra. A exceção continuava sendo os comandos 
contrários aos preceitos divinos, com o mesmo argumento de que era preciso obedecer 
antes a Deus do que aos homens. Mas as únicas atitudes possíveis eram ainda a fuga, 
recusando-se a cumprir a ordem iníqua, ou o martírio, aceitando a punição pela 
desobediência. Em nenhuma circunstância era considerado lícita a insurreição contra 
a autoridade civil constituída.59 

Contudo, Lutero postularia que nenhuma obediência seria devida a governantes 

indignos e que a autoridade dos príncipes deveria ter limitações precisas, transparecendo a 

vontade de Deus.60 Os Calvinistas, severamente oprimidos por reis nominalmente infalíveis, 

desenvolveram suas próprias ideias sobre a injustiça na atuação de autoridades, considerando o 

dever dos magistrados de resistir à tirania e o dever dos fiéis de resistência às infrações no 
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exercício da religião. Essas ideias auxiliaram no embasamento do contrato social e 

incorporaram uma noção prévia de resistência.61 

A resistência ativa foi sobrepujada pelos panfletários ingleses e escoceses que 

encorajavam a rebelião contra os governos católicos da rainha inglesa Maria Tudor (1553-58), 

da regente escocesa Maria de Guise (1546-61) e da rainha escocesa Maria Stuart (1561-67);essa 

resistência defendia que tais governos eram contrários às leis naturais e divinas – já que 

contavam com o exercício do poder por mulheres –, seguimento que teve entre seus partidários 

nomes como Christopher Goodman (1520-1603) e John Knox (1513-1572). 

Por sua vez, ao longo das disputas religiosas na França, os calvinistas franceses 

(conhecidos como huguenotes) defendiam a resistência como um dever religioso de zelar pelo 

cumprimento da vontade divina, buscando na noção de tolerância um afronte indireto à 

monarquia de seu país.62 Alberto Barros salienta que: 

[...] as discussões a respeito do direito de resistência, travadas no decorrer do século 
XVI, davam um poderoso arsenal de argumentos para os defensores da causa 
parlamentar na sua rebelião contra Carlos I. A ênfase no consentimento popular como 
fundamento da autoridade política e no papel do parlamento como guardião do bem-
estar do povo e corresponsável pelo governo do reino proporcionava ampla 
justificação para a revolta parlamentar. [...] Mas os defensores da causa Parlamentar 
reconheciam que o povo fora do Parlamento não tinha o direito de resistir. Só por 
meio de seus representantes legais, ele podia enfrentar o tirano.63 

 Surgiram algumas concepções dos monarquistas moderados ou “constitucionais”, 

segundo os quais a submissão a um governo de reis não seria incompatível com a noção de 

homens livres, argumento recorrente dos juristas da Coroa inglesa em suas contendas diante da 

Câmara dos Comuns no início do século XVII. Os comuns passaram a demonstrar apreensões 

sobre a maneira como a Coroa usava suas prerrogativas, inquietação que atingiu o seu clímax 

no Parlamento em 1628 ante a apresentação da Petição dos Direitos a Carlos I. A petição previa 

liberdades justas e legais aos súditos livres e a sua respectiva preservação; em outras palavras, 

ela refletia as preocupações com o fato de que o rei estava arrogando uma forma arbitrária de 

poder, reduzindo seus súditos do status de homens livres para a condição de servos.64 
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Nos primeiros confrontos entre realistas e parlamentaristas na Inglaterra de 1642, os 

resultados foram desfavoráveis para as milícias reunidas pelo Longo Parlamento. Conquanto 

que os primeiros admitiam em alguns panfletos a desobediência dos súditos ao monarca que 

desrespeitasse os limites legais de seu poder, refutando o direito de resistir pela força das armas, 

os segundos sustentavam o direito (ou mesmo, a obrigação) do Parlamento a uma reação armada 

à autoridade monárquica.65 

O Longo Parlamento firmou uma aliança com os escoceses, os quais deliberaram a 

respeito do governo e da liturgia da Igreja da Inglaterra na Assembleia dos Divinos (1643), com 

o subsequente compromisso de preservação dos dois Parlamentos, a pessoa e a autoridade do 

rei. Em meados de 1646, o movimento dos levellers (“niveladores”, terminologia inicialmente 

utilizada de modo pejorativo pelos partidários da causa real em referência àqueles que 

reivindicavam um maior nivelamento social e econômico e, consequentemente, a destruição da 

hierarquia e da propriedade) reivindicava a liberdade de consciência, a tolerância religiosa, a 

abolição do dízimo, o livre comércio, a uniformidade das leis e a ampliação do sufrágio, entre 

outros.66 

Os partidários desse movimento endossavam um discurso que contrastava liberdade e 

servidão, opondo-se às condutas adotadas pelas duas Câmaras à época, recorrendo-se, por 

vezes, ao apelo ao bom senso e aos deveres do Parlamento, um corpo representativo já 

degenerado, para que libertasse o povo e não agisse contrariamente à sua liberdade, perpetuando 

a sua servidão. Eles apresentavam a figura do homem livre como herói, enfatizando que a sua 

liberdade, contudo, seria transformada em escravidão quando dependesse de um poder 

discricionário.67 

Apesar do esforço dos levellers para que as suas reivindicações fossem apresentadas ao 

novo Parlamento na forma de um documento nomeado The Agreement of People (O Acordo do 

Povo), a última versão deste foi basicamente ignorada pelo novo regime, de modo que a 

Inglaterra foi declarada uma República (Commonwealth), com o acréscimo da denominação 

Estado livre sem adotar formalmente tal contribuição. O espírito democrático dos levellers foi, 

contudo, propagado por meio da defesa de certos princípios como a origem do poder político 

no povo; o direito de voto fundamentado na posse da livre vontade; a ideia de que os poderes 
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do governo deveriam ser limitados por princípios de justiça natural, bem como a noção de 

segurança e bem-estar do povo como objetivo das leis, estre outros.68  

Os denominados diggers, inspirados pelos levellers, autointitulavam-se os 

“verdadeiros” niveladores, sustentando a liberdade e a tolerância religiosa, além da separação 

completa entre Igreja e Estado, bem como a eleição periódica de todos os magistrados civis 

pelo povo. Tal movimento foi também perdendo sua força e o demorado processo de instituição 

da República demonstrava a relutância dos parlamentares em corroborar um regime 

republicano.69 Ou seja:  

Se a doutrina republicana não se destacava no debate político inglês, no início do 
século XVII, ela se apresentava, com o fim da monarquia, como uma alternativa 
viável. A ruptura das instituições no decorrer dos conflitos armados estimulou uma 
reavaliação de crenças e práticas políticas, abrindo possibilidade para novas propostas 
constitucionais. Entre elas, destacava-se a solução republicana presente nos textos dos 
filósofos e historiadores antigos, nas descrições constitucionais de algumas cidades 
italianas, como Veneza, e nos escritos de autores renascentistas, em particular, na obra 
de Maquiavel. As discussões sobre os direitos e liberdades dos ingleses, a supremacia 
da lei, a forma mista de governo, o direito de resistência, o consenso na origem do 
poder político, a alternância nas magistraturas, a ampliação do sufrágio, dentre outras 
questões, preparou terreno para a acolhida do ideário republicano, que vai ser 
difundido principalmente pelos escritos políticos de John Milton, Marchmont 
Nedham e James Harrington.70 

Vale salientar que, já em John Milton (1608-1674), a liberdade era descrita como a 

capacidade do homem de governar a si mesmo, submetendo suas paixões ao império da razão. 

Destarte, a sua realização se daria quando instaurado o império da lei, sendo o governo exercido 

pelos mais virtuosos, escolhidos pelo povo.  

O impacto do pensamento de John Milton se deve, em parte, às circunstâncias nas quais 

a sua obra ganhou publicidade. Seus escritos políticos foram divulgados poucas semanas após 

a execução de Carlos I (1649), sendo o último, publicado em abril de 1660, um pouco antes da 

restauração da monarquia. Este concedeu ao ideário republicano – especialmente o de matriz 

ciceroniana – a adaptação de princípios e a inserção de novos elementos, principalmente no que 

tange a origem, natureza e extensão do poder político. Ele tratou da liberdade e da tolerância 

religiosa e sustentou a resistência política como um direito do povo (coletivo).71  

Se nos voltarmos para os escritos dos propagandistas a soldo da República inglesa, 
descobriremos que se exprimem em termos [...] desinibidos. O mais importante desses 
autores foi incomparavelmente John Milton, que publicou seu Ternure of Kings and 
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Magistrayes (O mandato de reis e magistrados), uma defesa e justificação do direito 
do povo inglês de pôr seu rei à morte, apenas duas semanas depois da execução de 
Carlos I. Essa defesa do regicídio ajudou Milton a ganhar o posto de Secretário de 
Estado às línguas estrangeiras, para o qual foi designado pelo Conselho de Estado em 
março de 1649. Entre as tarefas que o Conselho lhe exigia que fizesse figurava uma 
refutação ao Eikon Basilike, o retrato, perigosamente popular, de Carlos I como mártir 
de sua casa, que fora publicado pouco depois de uma semana da morte do rei. [...] A 
principal preocupação de Milton é prover uma narrativa da conduta tirânica e 
opressora do rei antes e durante a guerra civil. [...] Em outras palavras, não é possível 
a alguém viver como um homem livre a não ser em um Estado livre.72 

 Um dos maiores expoentes do pensamento republicano foi o britânico James Harrington 

(1611-1677). Esse pensador defendia que a liberdade não pode ser unicamente o espaço deixado 

pelas leis se estas dependem de uma vontade arbitrária, o que significa que a liberdade dos 

cidadãos deve ser protegida dos poderes discricionários que são capazes de atingi-la, de maneira 

que a sua perda não se dá apenas pela interferência de obstáculos à ação, mas também pela 

existência de poderes arbitrários capazes de causá-la quando desejarem. Isso pois, a presença 

de relações de dependência e dominação no interior da sociedade civil reduziria os cidadãos à 

condição de escravos.73 Para ele, a liberdade é assegurada quando estabelecido um governo 

misto e vinculada à estabilidade da república.74 

A década de 1640 foi marcada pelo contraste entre licença e liberdade, tornando-se 

objeto de incitamento na Inglaterra, em oposição ao crescente estado de radicalização existente 

naquele momento. Após a execução do rei em 1649, a mesma incitação foi aclamada por alguns 

dos principais ministros presbiterianos que apoiavam o parlamento até o momento fatal.75 

Conforme Skinner, na realidade inglesa, mediante o desaparecimento das figuras do rei e da 

Câmara dos Lordes, tinha-se agora, como representantes soberanos do povo, a Câmara dos 

Comuns, sentada com seu presidente; a remoção da monarquia passava assim a representar o 

usufruto da liberdade.76 

Desde o nascimento da democracia moderna na Inglaterra das décadas de 1640 e 1650, 

a distinção entre o povo como coletividade e como pluralidade já levantava alguns problemas. 

De um lado, estavam aqueles que pensavam coletivamente e corroboravam a ideia de uma 

soberania parlamentar absoluta, alegando que o povo não havia reservado nenhum poder para 

si no parlamento. Por outro lado, haviam aqueles que argumentavam que pessoas como 

coletividade, representadas no parlamento e no governo, poderiam causar danos ao povo como 
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pluralidade. Assim, seguimentos do movimento dos levellers sustentavam que o propósito do 

governo era salvaguardar a segurança e as liberdades das pessoas e que sua proteção exigia a 

verificação do poder do povo em sua encampação coletiva e parlamentar.77 

Segundo Philip Pettit, conquanto pensadores como Rosseau e Kant permaneceram fiéis 

a algumas ideias centrais da tradição italiana-atlântica, em particular, a ideia de liberdade como 

não dominação, a sua visão sobre os cidadãos e o Estado seria tão hostil quanto o clássico 

liberalismo, pois, no lugar de uma cidadania contestatória, eles instariam a ideia de que o papel 

primário do povo seria participar da criação de uma assembleia soberana sustentável (Rosseau) 

ou da eleição de membros do corpo político (Kant), tratando-o como porta-voz coletivo, sem 

resistência individual. Dessa forma, partidários das teorias desses autores convergiriam para 

um novo republicanismo franco-germânico. O liberalismo deslocou o republicanismo 

tradicional, tornando-se a principal ideologia do mundo de língua inglesa. O republicanismo 

passaria assim a designar uma nova doutrina franco-alemã, ao invés da tradição ítalo-atlântica.78 

As causas de legitimidade das sublevações populares encontram, em um primeiro 

momento, uma razão transcendental ligada aos direitos naturais, que demonstram uma 

necessidade do cumprimento de objetivos pelos governos. A noção de um direito de resistência 

tem então como fundamento a lógica iluminista, a qual, consubstanciada na razão, propõe 

normas mais afeitas à razão humana, essencialmente social.79 

Americanos e franceses republicanos intitulavam-se como parte de uma tradição secular 

que revisitaria conceitos originados em Roma, buscando restaurar uma antiga prudência, 

fundada em uma releitura de ideais concernentes à liberdade romana. A oposição republicana à 

autoridade arbitrária na Europa havia se articulado antes da eclosão das Revoluções Francesa e 

Americana, exercendo notórias influências políticas nos eventos que as antecederam, fazendo 

parte desse momento de ruptura e desenvolvendo-se plenamente a partir dele.80 Vale mencionar 

que: 

Essas celebrações [...] das civitas libera tiveram um impacto considerável na teoria 
política inglesa na geração que precedeu a guerra civil, como os escritos de Richard 
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Beacon e de Thomas Scott o atestam suficientemente. De importância ainda maior, 
contudo, foi a publicação no mesmo período da tradução inglesa, por Edward Dacres, 
dos Discorsi de Maquiavel sobre a primeira década de Tito Lívio. A esta altura, Bodin 
havia atacado Maquiavel como um dos principais críticos da soberania indivisível 
[...]81 

Se o ideário liberal instauraria uma noção de liberdade fluida na esfera privada, o 

republicanismo, em suas mais diversas facetas, voltar-se-ia à liberdade cívica e à participação 

política. Hobbes abriria caminho para as teorias fundadas no contrato social, voltadas à 

salvaguarda da propriedade privada, imprimindo uma noção de liberdade no silêncio da lei.82 

Para ele, a ausência de interferência já seria condição suficiente para que o homem fosse livre. 

Logo, segundo tal lógica, é na lacuna da lei (isto é, na ausência de regulação) que está presente 

a liberdade e a ausência de impedimentos que retiram de alguém a possibilidade de fazer o que 

gostaria.83 Na visão de Hobbes: 

Ninguém tem a liberdade de resistir à espada do Estado, em defesa de outrem, seja 
culpado ou inocente. Porque essa liberdade priva a soberania dos meios para proteger-
nos, sendo, portanto destrutiva da própria essência do Estado. Mas caso um grande 
número de homens em conjunto tenha já resistido injustamente ao poder soberano, ou 
tenha cometido algum crime capital, pelo qual cada um deles pode esperar a morte, 
terão eles ou não a liberdade de se unirem e se ajudarem e defenderem uns aos outros? 
Certamente que a têm: porque se limitam a defender suas vidas, o que tanto o culpado 
como o inocente podem fazer. Sem dúvida, havia injustiça na primeira falta a seu 
dever; mas o ato de pegar em armas subsequente a essa primeira falta, embora seja 
para manter o que fizeram, não constitui um novo ato injusto. E se for apenas para 
defender suas pessoas de modo algum será injusto. Mas a oferta de perdão tira àqueles 
a quem é feita o pretexto da defesa própria, e torna ilegítima sua insistência em ajudar 
ou defender os restantes. 

Quanto às outras liberdades, dependem do silêncio da lei. Nos casos em que o 
soberano não tenha estabelecido uma regra, o súdito tem a liberdade de fazer ou de 
omitir, em conformidade à sua discrição. Portanto essa liberdade em alguns lugares é 
maior e noutros menor, e em algumas épocas maior e noutras menor, conforme os que 
detêm a soberania consideram mais conveniente. Por exemplo, houve um tempo na 
Inglaterra em que um homem podia entrar em suas próprias terras, desapossando pela 
força quem ilegitimamente delas se houvesse apossado. Mas posteriormente essa 
liberdade de entrada à força foi abolida por um estatuto que o rei promulgou no 
Parlamento. E em alguns lugares do mundo os homens têm a liberdade de possuir 
muitas esposas, sendo que em outros lugares tal liberdade não é permitida.84 

A mudança de cenário advinda com a Revolução Francesa apostava no primado da lei, 

e nesta como elemento determinante de organização política e social. Com origem na 

antiguidade clássica e centrada na noção romana da vida pública, adviria uma tradição 
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republicana conservada do Digesto, e posteriormente associada às cidades-repúblicas, a qual, 

segundo Quentin Skinner, pode ser melhor descrita como “neorromana”.85 

Para o autor, tal como exposto no início do Digesto, essa teoria aborda de maneira 

clássica uma distinção primordial nas associações civis que consiste naquela entre os indivíduos 

que gozam do status de liberi hominus (“homens livres”) e os que vivem na servidão. Em outras 

palavras, a diretriz dessa teoria reside na ideia de que a simples presença de um poder arbitrário 

é “suficiente para subverter a liberdade no seio das associações civis, porque tem por efeito 

reduzir os membros de tais associações do status de homens livres ao de escravos”.86 

[...] Skinner faz da ideia republicana de liberdade em Maquiavel: o reconhecimento 
da complementaridade necessária e da convivência pacífica das dimensões positiva e 
negativa da liberdade na teoria política de Maquiavel poria em xeque a naturalização 
operada pelo pensamento liberal, desde o século XIX – leia-se aqui Benjamin 
Constant, Jeremy Bentham e Isaiah Berlin –, da oposição entre essas duas 
dimensões.87 

Para Skinner, a imagem unitária de soberania política não teve condições de emergir na 

Europa medieval, pois as teses de cunho jurídico dominantes fundamentavam a organização da 

sociedade a partir do feudalismo, juntamente à colocação da Igreja como uma espécie de poder 

legislativo que coexistisse com as autoridades seculares. A partir da contestação da jurisdição 

senhorial e eclesiástica, mudanças estruturais foram possíveis. Desse modo, no século XVII o 

conceito de Estado, bem como a sua natureza, os seus poderes e o seu direito de exigir 

obediência passam a ser tomados como importantes objetos de análise no pensamento político 

europeu.88 

 

1.4 O debate entre liberais e republicanos 

 

A liberdade mostra-se como conceito nuclear nas disputas conceituais entre o 

republicanismo e o liberalismo.89 O retorno ao republicanismo se daria em torno de um contexto 
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no interior do qual seria debatida a ideia de liberdade como ausência de interferência, ponto 

essencial da concepção liberal de democracia, que se afirmava como a única válida nas 

sociedades atuais. O pensamento liberal, ao limitar a liberdade à defesa dos direitos vinculados 

aos indivíduos, em meio às especificidades de uma liberdade negativa, acabava retirando o 

sentido de ideias como participação ou virtude cívica.90 Desse modo: 

Ressalta-se, assim, a importância que adquire no pensamento republicano a questão 
da participação política, da implicação efetiva de todos na expressão e realização do 
bem comum (a exigência que mais aproxima as repúblicas das democracias, os 
regimes fundados na convicção de que o interesse de todos melhor se realiza pelo 
igual concurso de todos, na formação das decisões políticas, do que pela inteligência 
ou virtude de uns ou alguns).O regime republicano não propõe apenas que o poder 
seja contido por leis e se exerça para o povo, em vista do bem comum, mas exige 
ainda que seja exercido, de algum modo, por todo o povo, ou ao menos em seu nome 
– nos casos em que admite a representação política.91 

Acompanhando a perspectiva de Newton Bignotto, é possível afirmar que o humanismo 

renascentista operou como ponte para as discussões contemporâneas, de tal sorte que a ideia de 

liberdade inicialmente veiculada por esse movimento veio a ser apropriada e transformada por 

Maquiavel,92 defensor da liberdade como a independência ante agressões externas e a tirania.93 

Ocorreria, por conseguinte, a retomada da associação entre a liberdade dos cidadãos na cena 

pública e a relação entre o problema da liberdade e a natureza das instituições republicanas.94  

Os humanistas desenvolveram e explicitaram uma gama de pressuposições acerca do 

conceito ciceroniano de virtus, primeiramente, como o que está ao alcance dos homens no que 

se refere a atingir o seu mais alto nível de excelência; depois, como a noção de uma educação 

adequada como condição essencial para alcançar esse objetivo; e, enfim, que o conteúdo dessa 

educação deve estar concentrado na interligação entre a filosofia antiga e a retórica. Eles deram 

origem a uma doutrina que resultaria na ideia de que a educação também significa a melhor 

preparação para o ingresso na vida pública.95 
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As ideias do Humanismo Italiano do século XIV já apresentavam uma forte defesa da 

liberdade no que diz respeito à condição dos cidadãos e não dos indivíduos. Insistia-se na 

participação em todos os negócios da cidade, como afirmação de um modo de vida superior, 

por meio da defesa dos valores da comunidade e da vida ativa em uma sociedade ainda 

fortemente hierarquizada, não por isso deixando de provocar resultados. De certa maneira, as 

limitações próprias à sociedade oligárquica e mercantil auxiliaram no alcance das investidas 

contra o modelo medieval de comunidade.96 

Influenciados pela leitura de Aristóteles e de outros pensadores clássicos, os humanistas 

italianos rejeitaram as acepções agostinianas sobre a natureza humana e a sua visão linear da 

história, utilizando-se de algumas das ideias de Maquiavel. Esse conteúdo crítico permitiria 

uma volta política ao pensamento sobre a liberdade e a virtude cívica, e, dessa forma, abrir-se-

ia, por um lado, um novo campo de conhecimento, a saber, o estudo da política ou do poder, e, 

por outro, reflexões morais sobre o contexto político vivido nas cidades italianas, em bases 

diferentes da moral cristã.97 

O republicanismo é então fortemente revivido na discussão política das duas últimas 

décadas, marcada pela historiografia da Revolução Americana, apresentando-se como uma 

mudança no paradigma hegemônico que descrevia tal revolução como o trabalho finalizado do 

liberalismo político lockeano.98 Uma simples referência ao passado republicano é 

demasiadamente abstrata, já que é forçado falarmos em uma única tradição republicana: há, em 

verdade, várias tradições republicanas.99  

Para fins didáticos e com o desígnio de focalizar a discussão nos pontos de interesse da 

relação entre liberdade e desobediência, coloca-se aqui a posição de Ricardo Silva, para quem 

tanto na historiografia do pensamento político quanto na ceara da teoria política contemporânea, 

é possível identificar, a partir de um corte analítico e normativo, duas ondas fundamentais de 

orientação republicana contestadoras do domínio ideológico liberal.100 Nesse sentido, cabe 

frisar que:  
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Se o republicanismo foi uma força intelectual dominante desde o Renascimento até as 
revoluções do século XVIII, seus ideais começam a entrar em declínio e a ser 
substituídos pelos ideais do liberalismo a partir da virada do século XVIII para o 
século XIX. O republicanismo torna-se então uma tradição periférica, enquanto, cada 
vez mais, o liberalismo assume o papel de força intelectual dominante no mundo 
contemporâneo.101 

A primeira delas está fundada no trabalho de historiadores vinculados ao humanismo 

cívico e, subsequentemente, às elaborações de teóricos comunitaristas. Os valores da virtude 

cívica e da participação na vida comunitária, em contrariedade ao individualismo “atomista” 

(dominante no pensamento liberal), foram defendidos nas décadas de 1950 a 1990 por autores 

como Hannah Arendt, Hans Baron, J. G. A. Pocock, Alasdair MacIntyre, Charles Taylor e 

Michael Sandel.102 

Ao final da década de 1980, a segunda onda republicana surge no intento de contestação 

da hegemonia da tradição liberal, com fulcro na argumentação de que o republicanismo 

moderno retém a sua gênese na antiga república romana, podendo assim ser identificada pela 

expressão “republicanismo neorromano”. Quentin Skinner, Philip Pettit, Maurizio Viroli e John 

Maynor, dentre outros, são nomes representativos dessa época. Os neorromanos e os liberais 

procuraram elementos definidores de uma visão de liberdade pautada nos dilemas econômicos, 

institucionais e éticos contemporâneos.103  

Em virtude do seu enraizamento na libertas romana, esse entendimento atrela a 

liberdade à cidadania e à fruição dos direitos reconhecidos pela autoridade pública, 

independentemente da vontade de outrem. Vale salientar que o republicanismo inglês se 

apresenta como um momento decisivo, no início da modernidade, para a consolidação da 

concepção de liberdade como ausência de dominação.104  

Essa perspectiva insistia de maneira característica na necessidade de a cidadania 

abranger o adquirir e o praticar das virtudes como uma precondição de uma República, à 

maneira dos humanistas cívicos que tomavam a vida civil como dentro de uma ordem política 

adequada, com a contribuição em conjunto para o alcance da virtude.105 Ressalta-se, assim, que: 
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[...] a liberdade aparece assim quase sempre associada à cidadania, como se 
estivessem vinculadas: somente um cidadão desfruta de direitos, pessoais e políticos, 
que constituem sua liberdade. A consequência é o estabelecimento de uma relação 
intrínseca entre lei e liberdade: como a liberdade é a soma dos direitos civis, ela se 
fundamenta necessariamente na lei, que determina seu escopo. A verdadeira 
liberdade, que se diferencia da licença, por carregar intrinsecamente as noções de 
restrição e moderação, só pode ser desfrutada pelas leis civis.106 

O neorrepublicanismo no debate teórico contemporâneo teve o seu ponto de partida com 

o trabalho de historiadores interessados em conferir continuidade a esta tradição no pensamento 

político ocidental. O historiador alemão Hans Baron publicou Crisis of the early Italian 

Renaissance (Crises da prematura Renascença Italiana) na década de 1950, cujo texto 

aproximava o humanismo cívico da Itália renascentista com a ideologia republicana. Nele, 

Baron procurou demonstrar que a tradição republicana seria revitalizada com a contestação do 

poder do príncipe, ao exemplo do cenário das cidades italianas, mediante reações ideológicas 

que capacitavam uma política participativa e eletiva.107 Nas palavras de J. G. A. Pocock:  

[...] Hans Baron concebeu o republicanismo florentino como moderno em virtude de 
ter rompido com a preocupação medieval em torno do império e do papado, do 
imperium e do sacerdotium. Skinner e eu estamos de acordo em olhar para a teoria 
republicana italiana sob outra luz. Como disse, ele associa modernidade com o 
crescimento do estado territorial impessoal ao qual devem associar-se, por sua vez, os 
fenômenos extra italianos das guerras de religião e de sua superação em fins do século 
XVII. Estamos ainda de acordo, além disso, disso, que os italianos chegaram a 
elaborar uma concepção da vida urbana como algo natural ao homem; e do homem, 
como naturalmente cidadão — uma perspectiva que precisa ser relacionada de alguma 
forma à ampliação do Estado e às concepções da política e da humanidade que a 
acompanharam.108 

Influenciado por Baron e pelo pensamento político de Hannah Arendt, J. G. A. Pocock, 

em sua obra The machiavellian moment (O momento maquiavélico), de 1975, intensifica as 

conexões entre o humanismo cívico italiano do renascimento e a virtude cívica e liberdade dos 

ideais atenienses, de tal sorte que a sua maior contribuição foi compreender esse legado em 

épocas posteriores, em especial no que se refere à cultura anglófona.109 Pocock voltou os seus 

esforços para estruturar uma desnaturalização conceitual e dos horizontes teóricos 
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contemporâneos, apontando para a heterogeneidade dos discursos produzidos no século 

XVIII.110 

Uma contribuição essencial a essa discussão foi a realizada por Quentin Skinner, que 

sustentou o ressurgimento do republicanismo na modernidade por meio da recuperação de 

moralistas e historiadores romanos como Cícero e Salústio. Skinner procurou refutar o 

enquadramento comunitarista ao modelo neoateniense, fundado em uma visão enfaticamente 

positiva de liberdade. Em um primeiro momento, assume-se a liberdade republicana como um 

tipo de liberdade negativa, para depois abandoná-la, em razão de sua proximidade com os ideais 

liberais, reformulando-a, já que111 “o republicanismo não admitiria a realização da liberdade 

pessoal no contexto de uma comunidade não livre. Ou seja, sem liberdade política, não pode 

haver, de modo duradouro, liberdade individual. Daí a necessidade de os indivíduos 

participarem da vida política da República”.112 

 A crítica essencial de Skinner ao comunitarismo consistia na afirmação de que a 

participação política é um instrumento da liberdade e não a liberdade em si mesma, tal como é 

intrínseco ao modelo aristotélico. A reflexão skinneriana sobre a liberdade republicana teve o 

papel de construir a base para a reformulação do conceito de liberdade republicana, o qual 

passou a conceber um significado qualitativamente distinto da concepção de liberdade 

negativa.113 

Skinner e Pocock foram os dois principais protagonistas da chamada Escola de 

Cambridge de história do pensamento político, que refletia uma proposta de indispensabilidade 

de trocas entre historiadores e teóricos.114 E suas desenvolturas convergiam em se tratando das 

relações entre a tradição republicana e a tradição liberal. A noção de dois modos de conceber a 

liberdade humana (positiva e negativa) marcava uma oposição entre as duas tradições e, até 

meados de 1990, o debate centrava-se nessa distinção.115  
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Skinner elucida que grande parte do debate entre aqueles que pensam na liberdade social 

como um conceito de “oportunidade” negativa e aqueles que a pensam como um conceito de 

“exercício” positivo resulta em uma disputa mais profunda sobre a natureza humana. Para 

alguns, como Berlin, seria um erro perigoso conectar a liberdade individual aos ideais de virtude 

e serviço público. Outros como Taylor e Gibbs insistem que isso torna discutível que apenas o 

cidadão virtuoso de espírito público esteja em plena posse de sua liberdade.116 

Isaiah Berlin traria uma narrativa de grande repercussão no século XX, de tal sorte que, 

em 1958, em sua palestra Two concepts of liberty (Dois conceitos de liberdade), perpetuou uma 

distinção entre uma liberdade positiva de fazer alguma coisa – restrição da liberdade de alguém 

de fazer ou ser algo diverso – e uma liberdade negativa, pautada na mera ausência de restrições 

ou proibições para realizar ações que alguém queira ou escolha fazer. Essa distinção levantaria 

certos problemas filosóficos, como a relação entre ser livre e a própria humanidade do 

indivíduo. 

Berlin argumenta que o conceito de liberdade negativa – o qual seria sobrepujado por 

autores como Locke e Mill na Inglaterra, e Constant e Tocqueville na França – consubstanciar-

se-ia na área em que o homem pode agir sem sofrer obstrução de outrem, de modo que, segundo 

essa definição, alguém é livre na medida que nenhum outro homem ou grupo interfere em suas 

atividades.117 Se, então, a referida área é limitada por outros homens para além de um certo 

mínimo, ter-se-á a coação, ou mesmo, a escravidão. Coação aqui seria a deliberada interferência 

de outros seres humanos nessa área de atuação. Assim, pode-se afirmar, conforme Berlin, que 

um homem “não possui liberdade política, individual ou institucional, apenas se estiver sendo 

impedido de atingir uma determinada meta por seres humanos. A simples incapacidade de 

atingir essa meta não constitui falta de liberdade política”.118 

Na descrição de Berlin, a liberdade positiva teria a sua origem no desejo do indivíduo 

de ser o seu próprio amo e senhor, correspondendo à liberdade de não ser impedido por outros 

homens de escolher o que se quer. Ela consiste, pois, no desejo de ser cônscio de si mesmo, 

como ser pensante, o que significa a assunção da responsabilidade pelas ações realizadas. 

Afirma o autor que: “os conceitos ‘positivo’ e negativo’ de liberdade desenvolveram-se 
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historicamente em sentidos divergentes, bem sempre através de passos reputáveis do ponto de 

vista da lógica, até que, no final do caminho, entraram em choque direto um com o outro”.119 

O liberalismo político clássico, que traria uma perspectiva de liberdade centrada no 

indivíduo, encontraria em Thomas Hobbes (1588-1679) uma abordagem da questão da 

resistência incorporada à teoria do contrato social, de tal sorte que para o autor, a completude 

do pacto social substitui as fontes anteriores de autoridade e, portanto, uma vez que a um 

soberano é concedida a autoridade, ele pode não ser sujeitado a reivindicações de violação legal. 

Trata-se de uma noção enraizada na acepção de inexistência de um juiz legítimo além do próprio 

soberano.120 Hobbes expõe que: 

Em primeiro lugar, é preciso lembrar que o direito de julgar quais são as doutrinas 
favoráveis à paz, que devem ser ensinadas aos súditos, se encontra em todos os 
Estados inseparavelmente dependente [...] do poder civil soberano, quer ele pertença 
a um homem ou a uma assembleia. Pois mesmo para a mais medíocre inteligência é 
evidente que as ações dos homens derivam de suas opiniões acerca do bem ou do mal 
que dessas ações para eles redundam; e, em consequência, que quem se deixa possuir 
pela opinião de que sua obediência ao poder soberano lhe será mais prejudicial do que 
sua desobediência irá desobedecer às leis, contribuindo assim para destruir o Estado 
e introduzir a confusão e a guerra civil, para evitar as quais todo governo civil foi 
instituído. Assim, em todos os Estados dos pagãos os soberanos recebiam o nome de 
pastores do povo, pois não era legítimo que qualquer súdito ensinasse o povo sem sua 
licença e autorização.121 

Em Hobbes, a fundamental lei da natureza é a busca pela paz. O Leviatã (1651) contém 

essa premissa, demonstrando a forma pela qual a paz deve ser alcançada a partir da identificação 

das mais sérias ameaças ao Estado e como elas podem ser evitadas.122 Esse autor argumenta 

que caso o soberano ordene a alguém, ainda que condenado injustamente, que fira ou mutile a 

si mesmo, que se prive de alimentos, há neste caso particular a liberdade de desobedecer.123 

Caso interrogado pelo soberano ou por sua autoridade sobre determinado crime, mesmo que 

culpado, o indivíduo não é obrigado a confessar. Entretanto, o consentimento do súdito ao poder 

soberano é intrínseco à sua autorização que restringe a sua antiga liberdade natural, assim, ainda 

que ninguém fique obrigado a matar a si mesmo ou a outrem, a execução de missão perigosa 

ou desonrosa não depende de palavras de submissão, mas do entendimento da sua finalidade. 
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Ou seja: “quando nossa recusa de obedecer prejudica o fim em vista do qual foi criada a 

soberania, não há liberdade de recusar; mas, caso contrário, há essa liberdade”.124 

Ao examinar o conceito central da liberdade, como um termo chave de suas deduções 

sobre as leis que governam os corpos políticos, Hobbes faz duas distinções de sentido para 

abordar a liberdade humana e o seu caráter. Em um primeiro momento, ele trata da liberdade 

de fazer ou não fazer e, depois, da situação do homem mediante a retirada dessa liberdade, isto 

é, a vontade ou apetite de fazer ou não fazer e a sua deliberação (alternância de nossos 

apetites).125  

A tendência dos comentadores foi a atribuição de uma liberdade natural hobbesiana 

como ausência de obrigação, sendo assim, uma liberdade negativa. Em contrariedade a tal 

posicionamento, Quentin Skinner defende que Hobbes não definiu a liberdade natural, 

meramente descrevendo-a tomando os homens como inseridos na natureza; e que ela seria, em 

verdade, predominantemente discutida a partir de termos positivos.  

A partir de tal perspectiva, Hobbes colocaria o estado de natureza como uma “liberdade 

irrepreensível” e o homem teria uma tendência natural a fazer todo o possível para preservar a 

sua vida, apropriando-se da doutrina escolástica para associar a concepção de direito natural 

ao agir conforme os ditames da razão.126 

Segundo análise de Skinner sobre a liberdade hobbesiana, um dos modos de perda da 

liberdade natural consiste na escravidão. Outra forma, que não implicaria em perda da 

capacidade, seria uma limitação do direito de agir conforme a vontade e poderes a partir de um 

acordo que restringe a liberdade aos seus termos. Assim: “a liberdade do homem de executar 

ou não executar desaparece tão logo ele adquire a vontade de pactuar. Mas, [...] a obrigação do 

homem surge apenas quando este transfere seu direito ao se engajar efetivamente no pacto”.127  

Skinner defende, inclusive, a inclinação de Hobbes à República e defende uma alegação 

geral do autor da possibilidade de um homem se submeter a um governo e permanecer livre.128 

Nota-se, todavia, que há uma recusa de Hobbes em visualizar conexões entre a liberdade pública 
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e a liberdade privada. Em suma, na interpretação de Skinner sobre o pensamento do filósofo 

inglês: 

[...] Ser livre é simplesmente estar desimpedido para mover-se de acordo com os 
próprios poderes naturais, de tal sorte que agentes humanos carecem de liberdade de 
ação se, e somente se, algum impedimento externo tornar impossível a eles executar 
uma ação que, não fosse isso, estaria em seus poderes.  

[...] Hobbes desenvolveu essa linha argumentativa em reação à teoria republicana da 
liberdade. De acordo com os teóricos republicanos, a liberdade humana é subvertida 
não apenas por atos de interferência, mas também, e mais fundamentalmente, por um 
poder arbitrário. A simples presença de relações de dominação e dependência no seio 
no seio de uma associação civil é capaz de reduzir-nos ao status de liberi homines, ou 
‘homens livres’, ao de escravos. Em outras palavras, não basta usufruir nossos direitos 
e liberdades cívicas nos fatos; se quisermos ser estimados como homens livres, é 
necessário usufruí-los de uma maneira particular. Não devemos nunca os manter 
simplesmente pela graça ou vontade de outrem, devemos mantê-los sempre 
independentemente do poder arbitrário de alguém capaz de tirá-los de nós. Para 
Hobbes, em contraste, a liberdade é solapada não pelas condições de dominação e 
dependência, mas somente por atos de interferência declarados. Assim, para Hobbes, 
é suficiente que, para entrarmos na conta de homens livres, usufruamos, nos fatos, de 
nossos direitos e liberdades; a simples ameaça de um poder arbitrário no seio de uma 
associação livre nada pode fazer para subverter nossa liberdade.129 

A desobediência civil é tratada de forma diferente por John Locke (1632 – 1704). Para 

esse filósofo, ela se dá a partir da vinculação de seus conceitos de liberdade, propriedade e 

tolerância, no que se refere à relação entre o cidadão e o Poder Estatal e a possibilidade de 

resistência e insurreição contra eventuais arbitrariedades. A elucidação das noções de governo, 

sociedade civil e legitimidade desenvolvidos pelo autor, com vistas a superar doutrinas 

defensoras do absolutismo, trazem à baila o ato de desobediência como uma prerrogativa 

política e um instrumento de segurança e controle do povo para limitar a atuação do Estado 

àquilo que tenha sido unicamente decidido por consentimento. Salienta-se que: 

Os filósofos tomistas da Contrarreforma foram apontados seguidas vezes como os 
principais fundadores do pensamento constitucionalista e até do pensamento 
democrático moderno. [...] Evidentemente, há um certo grau de verdade nessas 
afirmações. Recorrendo ao seu legado tomista, os teóricos da Contrarreforma não 
apenas chegaram a várias conclusões radicalmente populistas, como também 
funcionaram como o canal por meio do qual, no correr do século seguinte, a aplicação 
do contrato social à análise da obrigação política pôde exercer a mais decisiva 
influência. Um rápido exame dos Dois tratados sobre o governo, de Locke, por 
exemplo, revela que seu autor reitera várias das premissas básicas dos jesuítas e 
dominicanos. [...] Concorda ainda com a ideia do papel fundamental a se atribuir ao 
ius naturale em toda sociedade política legítima, apontando-o como ‘uma regra eterna 
(válida) para todos os homens’ e salientando que todos os decretos de nossos 
legisladores precisam ser ‘conformáveis’ a seus requisitos. E, quando pergunta como 
é cabível criar-se uma sociedade política com base nessa lei, Locke endossa os dois 
principais argumentos que os jesuítas e dominicanos já haviam exposto.130 
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 Segundo Skinner, o que diferencia a compreensão da liberdade neorromana da liberal é 

o fato de que os autores neorromanos repudiam a suposição essencial do liberalismo clássico 

de que a força ou a ameaça coercitiva constituiriam as únicas formas de constrangimento que 

interferem na liberdade individual. Contrariamente, os autores neorromanos insistem que viver 

em uma condição de dependência, per si, é uma fonte de constrangimento.131 

Foi demonstrada, contudo, uma dificuldade na sustentação da tese de pura rivalidade 

entre republicanismo e liberalismo, de sorte que historiadores voltados à perspectiva 

neorromana têm alterado esse posicionamento, ao exemplo de Eric MacGilvray (2011), que ao 

invés de considerar apenas uma contrariedade entre liberdade positiva e negativa, buscou uma 

diferenciação entre a liberdade republicana como ausência de dominação e a liberdade de 

mercado.132 Nesse âmbito, a maior contribuição dos republicanos neorromanos foi conferir 

visibilidade a este aparente dilema, defendendo que não haveria apenas uma ou duas, mas várias 

maneiras de se conceber a liberdade. Ricardo Silva diz que: 

O núcleo do esquema conceitual do republicanismo neorromano é uma concepção de 
liberdade irredutível a qualquer dos polos da dicotomia entre liberdade negativa e 
liberdade positiva. Ou seja, a liberdade política não se define nem pela simples 
ausência de oposição externa às ações individuais, nem pela presença de qualquer 
variante do “domínio de si”, como a participação dos cidadãos no autogoverno da 
cidade.133 

 A liberdade republicana é, pois, definida pela ausência de algo, de modo que, para os 

neorrepublicanos, a ausência é tomada como um tipo particular de interferência, fruto da 

dominação e da dependência decorrentes de um poder arbitrário de alguns agentes sobre outros, 

ao passo que, na liberdade negativa, qualquer tipo de interferência é tomado como lesivo.134 A 

ausência de dominação significa o afastamento da força ou ameaça coercitiva da força, isto é, 

a própria condição de dependência seria uma forma de constrangimento. Ademais, aqui a 

liberdade é considerada um valor social e não isolado e significa que são garantidas as escolhas 

e ações que as leis civis reconhecem como legítimas.135 Tem-se, todavia, que: 

Uma vez que o ideal da não-dominação está relacionado à existência de determinado 
status, o problema de como assegurar a resiliência desse status converte-se na questão 
central da imaginação institucional republicana. O ideal da não-interferência evita 
esse problema. Por um lado, ao ater-se exclusivamente a interferências efetivas, a 
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perspectiva liberal desobriga-se de encaminhar soluções para situações em que as 
ameaças à liberdade são potenciais. Por outro lado, ao apresentar toda e qualquer 
forma de interferência intencional efetiva como redutora da liberdade, ela rejeita 
interferências decorrentes a legislação e da ação do estado como mecanismos de 
manutenção e incremento da liberdade. A natureza deliberadamente política e 
institucional da liberdade como não-dominação contrasta com a natureza 
pretensamente apolítica da liberdade como não-interferência.136 

A tese de que o republicanismo como adequado para Estados pequenos foi difundida no 

século XVIII por Montesquieu, que enfatizou a necessidade de homogeneidade e virtude das 

repúblicas e a dificuldade de restringir forças militares e o poder executivo em grandes 

repúblicas. Ao final do século XVIII e início séculos XIX, e em ambos os lados do Atlântico, 

permaneceu a questão: se grandes Estados poderiam ser repúblicas estáveis e moderadas.137 

 Em um curto período, a teoria neorromana começou a declinar. Com o advento do 

utilitarismo no século XVIII, e mediante o uso de princípios utilitaristas para sustentar o Estado 

liberal no século seguinte, a chamada teoria dos Estados livres foi sofrendo gradual descrédito, 

muito devido ao fato dela ser vista como antiquada e confusa.138 

Desenvolvidos os contornos gerais do debate, com ênfase nas questões sobre a natureza 

da liberdade e o direito de resistência que repercutiram na formulação da desobediência civil, 

são a seguir abordadas as contribuições mais importantes para a concretização e expansão desse 

tema na atualidade, em especial, no terreno das teorias liberais, que o categorizaram, e das 

teorias republicanas, que retomam a sua origem na libertação servil, propondo mecanismos 

democráticos participativos e contestatórios.  
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2. TEORIAS JURÍDICO-POLÍTICAS DA DESODEDIÊNCIA CIVIL 

 

2.1 A desobediência civil pelas lentes do liberalismo 

 

2.1.1 Desobediência civil e liberdade: John Locke  

 

 Ao lado de Francis Bacon, Thomas Hobbes e Isaac Newton, John Locke fez parte de 

um seleto grupo de nobres ingleses considerados como expoentes intelectuais do século XVII. 

Admitido na Universidade de Oxford no ano de 1652, ele permaneceu como seu membro 

apenas até 1684, ano em que foi expulso (contra a sua vontade). Contudo, após deixar a 

universidade, iniciou suas investigações no campo da filosofia, dentre as quais, a do problema 

do conhecimento.139 

Seus trabalhos iniciais, como Civil Magistrate, de 1664, já demonstravam a sua 

preocupação com a lei natural, mas eram surpreendentemente tradicionalistas e autoritários. Já 

o contato com o assunto da liberdade religiosa transformou a sua visão sobre a autoridade, 

inspirando-o a escrever Um ensaio sobre a tolerância em 1667. Em 1688, Locke redige o livro 

Dois tratados sobre o governo durante o período em que passou com Anthony Ahsley Cooper, 

Conde de Shaftesbury (levantando a dúvida de que sua a obra poderia ter sido escrita em 

conformidade com outros propósitos).140 

A perspectiva de Locke tem como pauta uma noção mecânica de ordem, cuja lógica é o 

indivíduo. Nesse sentido, as concepções do filósofo voltam-se à manutenção dessa ordem, 

encontrando na liberdade civil o seu escopo, de tal sorte que a desobediência aparece como um 

mecanismo de conservação dos bens do indivíduo ante eventuais arbitrariedades por parte do 

Estado que restrinjam a sua propriedade (em sentido amplo).  

A teoria lockeana apresentada no Dois tratados sobre o governo, apesar de ter ganhado 

repercussão após 1688, não foi grafada com finalidade para esse contexto. Afinal, as 

Revoluções Inglesas trariam consigo a premissa de realizar a justiça realocando o mundo pré-
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contemporâneo em uma racionalidade diversa, proporcionando uma ruptura multifacetada. 

Destarte, tal como descrito por J. G. A. Pocock: 

[...] os Dois tratados sobre o governo, publicados após a Revolução Inglesa de 1688-
1689, não tinham sido escritos para justificar esse evento, mas redigidos desde 1681, 
momento em que o grupo Whig, ao qual Locke estava associado, premeditava recorrer 
à violência política, procedimento cujas consequências teriam resultado em algo bem 
diferente da mudança incruenta de poder por que passou a Inglaterra alguns anos 
depois. Não havia apenas a diferença entre a intenção de escrever e a intenção de 
publicar, como no caso de Filmer. Na realidade, toda a relação entre Locke filósofo 
político e Locke ator na história de seu tempo tinha de ser reexaminada.141 

 O pensamento político de John Locke continua a surtir efeitos no debate jurídico 

contemporâneo e esse autor pode ser apontado como um dos inauguradores da definição de um 

conceito de desobediência civil. A tradição republicana construiria os alicerces para a 

elaboração do direito de resistência, consubstanciado na participação na vida pública e nas 

virtudes cívicas, refletindo uma noção orgânica de ordem, na qual todos os cidadãos teriam o 

seu papel para a completude do todo.  

A desobediência civil é, caracteristicamente, fruto da arguição sobre a natureza da 

liberdade e consequência de circunstâncias nas quais ela é oprimida, tornando legítima a recusa 

de cumprimento de uma norma jurídica, lato sensu, que se desvia de uma noção de legalidade 

que é fruto da vontade do povo. O que se pretende frisar é que o republicanismo já propunha a 

não obediência a normas que atentassem contra a liberdade política, e essa visão seria o 

fundamento para que a desobediência fosse considerada um desdobramento do direito de 

resistência.  

Porém, a desobediência, reduzida a conceito, surgiria de uma apropriação e descrição 

substancialmente liberal, a qual se perpetuaria juntamente à hegemonia desse pensamento. Esse 

particular direito de resistência, contudo, sofreria um certo afastamento da noção republicana 

de vida pública, percebendo, aos poucos, os resultados da clássica separação entre as ideias de 

liberdade positiva e liberdade negativa.  

Talvez, a pacificidade do ato de desobediência, amplamente difundida, seja o elemento 

que mais denuncie a sua diferenciação teórica do direito de rebelião. Isso não significa que a 

carga histórica da desobediência não tenha uma necessária vinculação com a cidadania e o seu 

                                                           
141 POCOCK, J. G. A. Quentin Skinner: a história da política e a política da história. Topoi, v. 13, n. 25, p. 193-
206, jul./dez. 2012. Disponível em: 
<http://www.revistatopoi.org/numeros_anteriores/topoi25/TOPOI25_2012_T01.pdf>. Acesso em: 01 mar. 2018. 
p. 195. 



44 

 

exercício. Afinal, ela proporciona a possibilidade de uma fiscalização popular decorrente de 

uma radicalização da legalidade e que tem como pressuposto o princípio da maioria, o qual 

impera, ou ao menos deve imperar, nos regimes democráticos. 

Para a compreensão desse conceito na teoria política de Locke, cabe ponderar que a sua 

proposta ética e a adoção de um ideal de justiça social aparecem como alicerces do 

desenvolvimento de suas acepções sobre a origem da autoridade e da legitimidade das 

sociedades políticas,142 utilizando-se tanto de proposições jusnaturalistas medievais quanto 

modernas para acoplar o direito natural ao argumento de autopreservação da humanidade.143 

Os Dois Tratados sobre o governo civil apresentam um conteúdo de averiguação do 

nascimento do poder, da sociedade política e do governo, aludindo a um acordo entre os 

homens, o qual os uniria com a finalidade de salvaguardar os seus bens pessoais, constituindo 

um status diferenciado (dotado de juridicidade) e, portanto, diverso de sua situação prévia. Esse 

estado divergira do anterior (natural) em virtude da existência de uma autoridade julgadora 

própria e de normas voltadas a garantir os objetivos pactuados entre o grupo, que passaria a 

constituir uma sociedade civil.  

 A problemática da desobediência civil é diretamente analisada pelo autor na obra 

supracitada, refletindo uma vinculação semântica entre os conceitos de liberdade, propriedade 

e consentimento. Em outras palavras, para Locke, o descumprimento do chamado pacto social 

formador, que figura como representação do objetivo da sociedade civil, por uma das partes (o 

poder público), ante o desvio deste objetivo (garantia do pacto) por meio de leis ou atos 

normativos em geral, seria uma circunstância autorizadora da resistência ou da desobediência 

legítima em si pela parte prejudicada (o cidadão), como implicação lógica de uma reciprocidade 

inerente à ideia de obrigação política. 

 Quer dizer, para Locke, a desobediência opera como instrumento garantidor da 

propriedade, considerada por ele em um sentido amplo, isto é, como o conjunto de bens civis 

indispensáveis à vida do membro da comunidade, o que inclui a liberdade civil, a saúde, as 
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posses materiais, a libertação da dor, o trabalho e seus frutos e as terras (propriedade em sentido 

estrito).144 E nesse cenário, o trabalho teria sido o instituidor da propriedade particular, sendo 

assim, responsável por estabelecer a diferença de valor das coisas, fomentando a economia. 

Isto é: 

[...] a propriedade é descrita por Locke no Primeiro tratado a partir da ideia de 
liberdade, isto é, a liberdade que os homens possuem para usar as criaturas na medida 
da sua necessidade e de acordo com a sua capacidade de utilização. Desse modo, ainda 
que os homens possam possuir, em relação uns aos outros, uma propriedade que 
corresponde a suas respectivas ‘parcelas de criaturas’, tal propriedade – que 
corresponde à liberdade de usá-las – está limitada pela capacidade de cada um fazer 
uso da sua parcela, na medida de sua necessidade. 

Para além de demonstrar a limitação do direito de propriedade concedido por Deus 
aos homens no estado de natureza, a noção de propriedade apresentada por Locke no 
Primeiro tratado põe em evidência, também, a primazia do conceito de liberdade na 
teoria política do filósofo, na medida em que a propriedade é definida a partir daquele 
conceito, isto é, como uma espécie particular de liberdade, a liberdade de fazer uso de 
uma parcela de criaturas.145 

 

A liberdade em Locke não é congênita, ela pressupõe o homem como donatário de uma 

liberdade natural, no sentido de que todos os homens são naturalmente livres, levando-se em 

conta que compartilham uma natureza em comum, comportam as mesmas faculdades e poderes 

e, logo, devem estar destinados aos mesmos direitos e privilégios. São, pois, iguais por 

natureza.146  

Além disso, a liberdade natural lockeana que impera no chamado estado de natureza 

carrega um sentido diverso do defendido por Hobbes, a saber, segundo o qual tal estado 

consistiria em um verdadeiro caos. Ela reflete uma condição de perfeita liberdade do homem 

para regular as suas próprias ações e dispor de suas posses e relacionamentos interpessoais do 

modo como julgar acertado, dentro dos limites da lei da natureza, sem pedir licença ou 

depender da vontade de outrem.147 

Dessa maneira, a “lei da natureza” para Locke representa a lei natural primeira e 

fundamental, referente à autopreservação do ser humano, porque os homens têm direito aos 
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meios necessários à sua sobrevivência.148 E, nesse sentido, a passagem da liberdade natural para 

a liberdade civil marca a formação da sociedade civil – ou sociedade política – a partir de um 

consentimento.  

O pacto ou acordo entre os homens surge para que eles possam desfrutar de suas 

propriedades em meio à paz e à segurança, tendo como a primeira lei positiva e fundamental 

de todas as sociedades políticas o estabelecimento do poder Legislativo, que é em Locke o 

poder supremo. Este confirma a mencionada lei natural primeira e fundamental e busca a 

conservação da sociedade e do bem público.149 Segundo Jennings L. Wagoner Jr., o governo 

em Locke atuaria como administrador da sociedade, sendo encarregado da responsabilidade de 

dirigi-la para o bem comum.150 

Conforme a perspectiva lockeana, a liberdade civil implica estar livre de restrições e da 

violência por parte dos demais, o que não pode acontecer onde não há lei. Outrossim, ser livre 

não significa que cada um pode fazer o que quiser, mas sim que o indivíduo pactuante possui 

liberdade para dispor e ordenar a sua propriedade, dentro dos limites legais a que está 

submetido, diferentemente do estado de natureza, no qual o homem toma qualquer parte daquilo 

que é comum e ao retirá-la do seu estado natural, dá início à propriedade, que inclui o trabalho 

e sua obra.151 

A institucionalização da propriedade privada ocorre, pois, por meio das leis positivas, 

sobre aquilo o que antes era comum:152 O contrato social é realizado, portanto, entre indivíduos 

livres e nasce de uma vontade política para tal, e a jurisdição do governo civil que o sucede se 

limita à fiscalização e à melhora dos bens civis. Ademais, nesse cenário, em determinados 

casos, o uso da força será legítimo ao particular para defender a sua propriedade.153  

Salienta-se que o poder político na obra de Locke resume-se à prerrogativa do 

monopólio na edição de leis com pena de morte e, portanto, de todas as penas menores, com o 

intuito de regular e preservar a propriedade. Isso implicaria no emprego da força por parte do 
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Estado para garantir a execução de tais leis, bem como a defesa deste em prol da sociedade 

política contra os danos externos, observando-se o bem público.154  

Ou seja, a partir da estruturação da sociedade civil e com a formação do Estado 

Moderno, o Estado aloca para si o monopólio da produção legislativa e de um uso legitimado 

da força. Porém, frente à perda dessa legitimidade, insurge o uso da força sem autoridade – 

visto que a autoridade aqui é tomada por uma presunção de legitimidade – e, assim, para 

combater a força, resta o uso da própria força. Vale salientar que, para Locke, aquele que fizer 

o uso ilegítimo da força coloca-se em estado de guerra com a parte oprimida: trata-se de um 

status de inimizade e destruição que consiste em um propósito contrário à vida e ao direito à 

liberdade.155 

Locke rejeita a tese de dominação natural sustentada por autores realistas como Robert 

Filmer, defendendo categoricamente a liberdade natural dos homens e refutando a possibilidade 

de submissão dos homens a relações de dependência da vontade do monarca. Assim, esse 

contrate em relação à teoria do direito divino dos reis de Filmer traduz-se, segundo Rodrigo 

Ribeiro Souza, na afirmação da liberdade natural em oposição à defesa de uma dominação 

natural. Nota-se que há uma preocupação do autor em caracterizar a condição natural dos 

homens.156 

A liberdade natural como um estado pré-político é, em suma, na acepção de Locke, a 

ausência de restrições ou interferências, com exceção da própria lei da natureza. As 

inconveniências a que os homens são expostos pelo exercício irregular e incerto do poder os 

levam a procurar abrigo sob as leis estabelecidas por um governo que salvaguarde as suas vidas, 

liberdades e a posse de seus bens, isto é, o que vem a compor a propriedade em sentido genérico 

e é apenas possível mediante o afastamento das carências e debilidades do estado de natureza.157 

 Em se tratando da argumentação lockeana sobre a legitimidade da resistência, isto é, de 

um direito de resistir, o autor a estrutura como uma espécie de um direito de defesa do povo, 

consubstanciado na natureza e nos fins da sociedade política. Ela teria como escopo o abuso de 

poder pelos governantes, os quais seriam, em tais circunstâncias, depostos pelo povo, que 

exerceria o direito de readquirir a sua liberdade, segurança e tranquilidade (propriedade em 
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amplo sentido), já que a sua garantia seria o motivo pelo qual os indivíduos estão em 

sociedade.158 

Nos escritos desse pensador liberal, são suscitados três tipos de obediência. 

Primeiramente, a obediência contida na relação entre os filhos e os pais, que se desdobra no 

respeito paterno ou materno, sendo devido a ambos, igualmente. Na sequência, tem-se 

obediência religiosa, pontuada por Locke ao discutir a questão da tolerância, que remete tanto 

a uma obediência imperativa a Deus, quanto ao respeito do indivíduo aos ditames de sua própria 

religião e a outros cultos e práticas religiosas, desde que estejam de acordo com as leis da 

sociedade civil. Por fim, há a obediência política, a que mais nos interessa, e que surge como 

uma consequência lógica da liberdade de consciência.159 Leia-se: 

[...] se deve, antes de tudo, obediência a Deus, em seguida, às leis. Mas, perguntar-se-
á, se os decretos do magistrado prescreverem algo que pareça ilegal à consciência das 
pessoas? Se a comunidade – respondo – é governada de boa-fé, e os conselheiros do 
magistrado estão realmente voltados para o bem geral dos cidadãos, isto raramente 
ocorrerá. Mas, se isso por acaso acontecer, afirmo que tal pessoa deve abster-se de 
uma ação julgada por sua consciência ilegal, embora tenha que se submeter ao castigo, 
que não é ilegítimo para ele suportar [...] os que discordarem disso não devem ser 
coagidos por essa lei, porque a sociedade política foi instituída unicamente para 
assegurar a cada pessoa a posse de coisas desta vida, e com nenhum outro propósito.160 

Nota-se que essa divisão entre os tipos de desobediência contrasta as noções de 

obrigação moral (relação paternal e religiosa) e obrigação política (relação de cidadania), 

vinculado essa última à legalidade, isto é, aos moldes do pacto. Em concordância com tal 

raciocínio, o indivíduo, como membro da sociedade política, possui prerrogativas e deveres, 

dentre eles, o dever de obediência às leis.  

A obrigação política de obedecer está adstrita àquilo que foi consentido, conquanto que 

a discordância do povo sobre determinada lei indica que não houve assentimento, e, portanto, 

os bens da vida em geral e o bem público não estão sendo protegidos da forma devida, conforme 

o objetivo precípuo da estruturação do governo civil. Consideradas então a autopreservação do 

ser humano, a liberdade de consciência do indivíduo, a salvaguarda da propriedade em sentido 

amplo, a necessidade de delimitação do Poder Estatal e a vedação de condutas arbitrárias, o 
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cidadão pode abster-se do cumprimento de uma norma jurídica, devendo, em regra, suportar as 

consequências de seu ato. Assim, para John Locke: 

[...] se alguma força impedir esse poder de fazer o que é tão necessário para a 
sociedade e de que depende a segurança e a preservação do povo, este tem o direito 
de removê-la pela força. Em todos os estados e condições, o verdadeiro remédio para 
a força sem autoridade é opor-lhe a força. O uso da força sem autoridade põe sempre 
aquele que a emprega em estado de guerra, como agressor, e sujeita-o a ser tratado 
nos mesmos termos.161 

  

Afirma-se que a desobediência civil em Locke está edificada, em um primeiro plano, na 

consideração da liberdade natural dos homens e na liberdade civil, que deve ser garantida pelo 

Estado; na liberdade de consciência como desdobramento da liberdade civil e na tolerância 

como reflexo de sua salvaguarda; na preservação da propriedade em sentido amplo (bens civis 

do indivíduo: vida, saúde, posses, terras, libertação da dor etc.); e na legitimidade (a partir do 

consentimento), que repercute na proteção do membro da sociedade civil contra a 

arbitrariedades do Poder Estatal. Logo, sofrendo o indivíduo coação ou ameaça aos bens da 

vida e frente a uma inadequação irradiante do Poder Público no que concerne a legalidade 

assentida por meio do pacto social, pode ocorrer a contestação e a recusa do cumprimento de 

uma norma ou ato normativo ilegítimo.  

Ou seja, perante uma situação na qual não houve a concordância dos cidadãos, de forma 

que não há correspondência com a unidade do corpo político e com o consentimento da maioria 

– e na falta de instrumentos leais efetivos –, será legítimo o ato de desobediência, devendo, 

contudo, o seu autor estar apto a arcar com as suas consequências. Contudo, para Locke, não 

há que se falar em desobediência civil no império de governos justos e moderados: na presença 

de opressão pela injustiça e tirania, os governos passam a ser sempre recalcitrantes.162 Vale citar 

que:  

[...] sempre que tais legisladores tentarem violar ou destruir a propriedade do povo 
ou reduzi-lo à escravidão sob um poder arbitrário, colocar-se-ão em estado de guerra 
com o povo, que fica então, desobrigado de toda a obediência e deixado ao refúgio 
comum concedido por Deus a todos contra a força e a violência. 163 
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É interessante considerarmos que a noção da perda da liberdade civil com redução do 

indivíduo a uma condição análoga à da escravidão já era um argumento utilizado pelo 

republicanismo. Em Locke, a prerrogativa de um poder do povo, capaz de restabelecer a própria 

segurança (segundo ele, por meio de um novo Legislativo) é a melhor defesa contra a rebelião, 

que não é uma oposição às pessoas e, sim, à autoridade.164 Desse modo, o autor sugere um 

instrumento popular de insurreição, que contribui para evitar o próprio movimento, alegando 

que a rebelião não deixa de ser um estado de guerra. Porém, Locke ressalva que: 

Mas, se aqueles que dizem isso estabelecem um fundamento para a rebelião querem 
afirmar que pode ocasionar guerras civis ou lutas intestinais dizer ao povo que está 
desobrigado da obediência quando se fazem intentos ilegais quanto a sua liberdade e 
propriedades, e que ele tem o direito de se opor à violência ilegal daqueles que são 
seus magistrados quando estes violarem suas propriedades, contrariamente ao encargo 
a eles confiado, e que, portanto, essa doutrina não pode ser permitida por ser tão 
destrutiva à paz no mundo, também poderiam dizer com o mesmo fundamento, que 
os homens honestos não se podem opor aos ladrões ou aos piratas porque tal pode 
ocasionar desordem ou derramamento de sangue. Se de tais casos qualquer malefício 
sobrevir, não deverá ser creditado àquele que defende seu próprio direito e sim àquele 
que invade seu vizinho.165 

  

Observa-se que Locke usa três termos diversos para se referir à insurreição legítima do 

cidadão contra as arbitrariedades do Estado, manifestas em atos ou normas: resistência, 

desobediência e rebelião. O primeiro aparece como uma denominação genérica relacionada à 

liberdade de consciência, isto é, ao julgamento do cidadão de que determinado ato ou norma é 

ilegítimo, apresentando uma negação ou recusa em aceitar o seu conteúdo no que se diz respeito 

à fidelidade à lei.  

A desobediência civil é apresentada por Locke como um direito de resistência com 

fulcro na defesa do que é legítimo a partir do consentimento e na legalidade do pacto social. 

Por sua vez, a rebelião – que não deixa de ser tanto uma forma de resistência quanto de 

desobediência (com maior repercussão) – não procura questionar um ou alguns atos ou normas, 

mas sim a legitimidade do governo civil como um todo.166 

Não obstante, Locke sustenta que o fim do governo seria o bem da humanidade, isto é, 

que esta seria uma opção melhor do que submeter o povo à vontade ilimitada ou à tirania de 
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representantes que exorbitassem o uso do poder, empregando-o para a destruição e não para 

preservar a propriedade do povo.167 Portanto, ante a presença de uma lei ou ato normativo 

arbitrário e frente à inexistência de meios legais efetivos, insurge o direito de resistir, de modo 

que, na hipótese de uso da força sem autoridade, surge a possibilidade de retomada de tal direito 

pela própria força (legítima). Assim: 

[...] Locke estrutura [...] o direito de resistência em afeição a todas as sociedades. Por 
essa ideia, compreende-se que sempre que um governo designado pela condução das 
políticas públicas em prol da sociedade, não cumpre esse mister, realizando, ao 
contrário, a subtração de direitos e limitando as liberdades individuais de forma 
totalmente desarrazoada, cabe a essa mesma sociedade, ao povo, utilizar-se de 
instrumentos hábeis para tanto e voltar-se contra esse governo, estabelecendo, em seu 
lugar, o corpo diretivo que atue de acordo com os fins originários propostos [...]168 

 

A desobediência lockeana é então caracterizada como um direito legítimo de resistência 

a tudo o que for contra o consentimento da maioria, configurando-se como desdobramento da 

liberdade individual, e tendo como finalidade a garantia da propriedade em sentido amplo. 

Além disso, na visão de Locke, um estado de desconfiança geral do povo em relação a um 

governo é a maior ameaça que este pode enfrentar, visto que aos cidadãos é devido um controle, 

uma segurança, exercidos para limitar excessos (opressão, exploração, tirania).169 

 Isso posto, tem-se que a liberdade em Locke parte da ótica do ser humano como 

indivíduo, de modo que a desobediência é um instrumento de controle popular para a sua 

preservação, corroborando com uma noção de legalidade que se afasta do exercício arbitrário 

do poder nas monarquias absolutistas, buscando proteger os bens individuais (propriedade em 

geral) e auxiliar na manutenção da ordem estabelecida, resguardando o que foi objetivado no 

acordo formador da sociedade civil. 

 Essa formulação acerca da desobediência civil seria o modelo de articulação desse 

conceito até os dias atuais. A sua definição não encontrava um ideário favorável no mundo pré-

moderno, de tal sorte que a noção de impessoalidade que gradualmente se desenvolvia serviria 

de base ao que se configuraria como a percepção moderna de ordem jurídica normativa, que 

possibilitaria a estruturação do Direito como técnica. 
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 A desobediência passa então a ser um conceito apresentado como uma defluência do 

direito de resistência, que, todavia, não continha o viés revolucionário e desconstitutivo da 

rebelião, remontando a um ato sempre ilegal, mas não ilegítimo (pois em conformidade aos 

princípios do contrato social estabelecido), pacífico, público e embasado na liberdade de 

consciência.  

 

2.1.2 A desobediência civil como dever: Henry David Thoreau 

 

Influenciada por Locke, a obra de Henry David Thoreau (1817-1862) demonstra uma 

contínua presença na discussão sobre a desobediência civil ao longo dos últimos séculos, 

representando um dos escritos mais conhecidos sobre o tema, de tal sorte que não é 

metodologicamente razoável propor uma argumentação que recupere o conceito, histórica e 

politicamente, sem recorrer esse militante norte-americano. O seu ensaio Resistência ao 

Governo Civil, seria posteriormente republicado como O Dever da Desobediência Civil (1849), 

sendo frequentemente descrito como um dos documentos fundadores do ativismo político 

moderno.170 

Esse texto trata-se de um apelo à autonomia individual e uma crítica inflamada à falta 

de engajamento civil, sendo esta tomada como condição necessária à consciência pessoal.171 

Nele, é visível a reunião, por Thoreau, de uma listagem de justificativas ao não pagamento de 

impostos, como forma de protesto ao governo dos Estados Unidos por sustentar a escravidão e 

a guerra entre esse país e o México. A obra estrutura-se com base em uma perspectiva 

individualista e libertária, a qual defende que um Estado verdadeiramente livre (e esclarecido) 

reconhece o povo como fonte de sua própria autoridade, tratando-o adequadamente.172 

 As explanações de Thoreau sobre a noção de desobediência civil como dever e a sua 

respectiva conexão com o desempenho da lei na sociedade, o sistema legal e o espaço 

necessário para os direitos individuais influenciariam autores como Joseph Raz, Kent 
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Greenawalt, John Rawls e Ronald Dworkin. Segundo o teórico, as leis injustas deveriam ser 

resistidas, pois não o fazendo, as pessoas estariam servindo um governo injusto.173 O Dever da 

Desobediência Civil é inaugurado da seguinte maneira: 

Aceito de forma sincera o lema: ‘Que o melhor governo é aquele que governa menos’; 
e eu gostaria de ver isso atuado de forma mais rápida e sistemática. Cumprido isso, 
chega-se finalmente ao seguinte, o que também acredito: ‘Que o melhor governo é 
simplesmente o que não governa’; e quando os homens estão preparados para isso, 
esse será o tipo de governo que eles terão. O governo é, na melhor das hipóteses, um 
expediente; mas a maioria dos governos geralmente é, e todos os governos são, às 
vezes, inadequados.174 

 Em decorrência dessa assídua proteção da liberdade frente ao poder estatal, Thoreau é 

recorrentemente associado à defesa de um Estado mínimo e, por vezes, ao Anarquismo. Para 

ele, tomando-se uma noção prática de cidadania, o governo justo deve respeito à liberdade do 

cidadão, influindo o mínimo possível, de sorte que, não provendo o tratamento adequado ao 

povo, este teria o direito de dar suporte ao respectivo Estado.175 Vale esclarecer que, nas 

palavras do autor: 

Mas, para falar em termos práticos e como cidadão, diferentemente daqueles que se 
auto intitulam homens contra o governo, eu clamo, não por nenhum governo, mas por 
um governo melhor. Deixe cada homem trazer a conhecimento qual tipo de governo 
comanda o seu respeito e ter-se-á o primeiro passo para a sua obtenção. 

Afinal, a razão prática pela qual, quando o poder é então concedido às mãos do povo, 
a maioria é permitida, e por um longo período continua a governar, não é porque eles 
são mais propensos a fazê-lo por direito, nem porque isso pareceria mais justo para a 
minoria, mas porque eles são fisicamente mais fortes.176 

Thoreau afirma que um governo no qual a maioria governa, em todos os casos, não pode 

(em um viés funcional e pragmático) ser baseado na justiça, mesmo que os homens a 

compreendam. Ele questiona se poderia existir um governo no qual as decisões não são 

virtualmente tomadas como certas ou erradas e se o cidadão deve, então, resignar à sua 

consciência, submetendo-se à “consciência” do legislador. Para Thoreau, a obrigação do 

cidadão não é com as leis ou com o Estado, mas consiste em fazer o que é correto.177 
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Ele exemplifica essa problemática apresentando a dificuldade enfrentada pelas forças 

armadas quanto à objeção de consciência, alegando que, na maioria dos casos, não há 

possibilidade do exercício de julgamento ou senso moral, o que ocorreria, similarmente, aos 

legisladores, políticos, ministros e ocupantes de posições públicas em geral. Outrossim, alguns 

homens: heróis, patriotas, mártires, reformistas (no bom sentido, ele coloca, como aqueles que 

buscam efetivas mudanças), serviriam ao seu estado de consciência, resistindo necessariamente 

e em nome da maior parte do povo, sendo, contudo, comumente vistos como verdadeiros 

inimigos.178 Ressalta-se que, para o autor: 

Todos os homens reconhecem o direito à revolução; isto é, o direito de recusar a 
obediência e resistir, ao governo, quando a sua tirania ou a sua ineficiência são 
majestosos e insuportáveis. Mas quase todos dizem que tal não é o caso agora [...] Em 
outras palavras, quando um sexto da população de uma nação que foi tomada para ser 
o refúgio da liberdade são escravos, e um país inteiro é injustamente invadido e 
conquistado por um Exército estrangeiro e sujeito à lei militar, acredito que não é 
muito cedo para homens honestos se rebelarem e revolucionarem. O que torna este 
dever mais urgente é o fato de que o país invadido não é o nosso, mas o nosso é o 
exército invasor.179 

Nesse excerto, Thoreau pretende alertar quanto a uma atitude inconsistente: a admissão 

da revolução unicamente em meio a uma tirania inescrupulosa, mas a sua recusa quando o 

governo maquia a sua visibilidade. Assim, ele aponta que, para milhares de pessoas, persistia a 

opinião oposta à escravidão e à guerra. Contudo, elas simplesmente não faziam nada. 

Analogamente, Thoreau concebe o voto como uma forma de jogo, como uma moral derradeira 

atrelada a isso, arriscando com o certo e o errado e apostando naturalmente que a decisão final 

acompanhe esse movimento. Para ele, não é refletido um engajamento na personagem do 

eleitor, cuja obrigação nunca excede a conveniência.180 Ele frisa que não é, de forma alguma, 

dever de um homem devotar-se à erradicação de outros, mas é seu dever, pelo menos, lavar as 

mãos, quer dizer, não conferir seu apoio a atrocidades como essa.181 Então: 

Leis injustas existem; devemos nos contentar a obedecê-las, ou devemos nos esforçar 
para alterá-las; e obedecê-las até que tenhamos sucesso ou transgredi-las 
imediatamente? Os homens em geral, sob um governo como este, pensam que devem 
esperar até que tenham persuadido a maioria para alterá-las. Eles pensam que, se eles 
devem resistir, o remédio seria pior que o mal. Porém é culpa do próprio governo que 
o remédio seja pior do que o mal. O que torna isso ainda pior. Por que não é mais 
adequado antecipar e providenciar reformas? Por que isso não é apreciado pela sábia 
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minoria? Por que se chora e resiste antes de ser ferido? Por que isso encoraja os 
cidadãos a estarem em alerta e apontar falhas, e a fazer melhor do que eles fariam?182  

Observa-se que, em Thoreau, se a injustiça é uma arte necessária da fricção da máquina 

do governo, então é sábio ao cidadão que considere o fato de que o remédio não será pior que 

o mal. Portanto, caso exigida do indivíduo a atuação como agente da injustiça contra outrem, a 

lei deve ser quebrada. Deve-se cortar a referida fricção para parar a máquina.183 A minoria 

mostra-se impotente contra o peso dos que estão no poder e Thoreau assevera que não pensa 

em repousar a sua confiança na proteção do Estado, frisando que ao se denegar a autoridade 

estatal quando impostos são cobrados, admite-se o risco de perda da propriedade privada.184 O 

filósofo deixa claro que: 

A autoridade do governo, mesmo quando eu estou disposto a me submeter a ela – a 
qual eu alegremente obedecerei a quem possa fazer melhor que eu, e em muitas coisas 
mesmo àqueles que não o sabem e não o fazem tão bem – é ainda assim impura: para 
ser estritamente justo, ela deve ter a sanção e o consentimento do governo. E ela não 
poder ter o puro direito sobre a minha pessoa e a minha propriedade, mas do que eu 
lhe concedi. O progresso proveniente de uma absoluta para uma limitada monarquia, 
de uma limitada monarquia à democracia, é um progresso em direção ao verdadeiro 
respeito pelo indivíduo. [...] Nunca haverá um Estado realmente livre e engajado até 
que o Estado passe a reconhecer o indivíduo como o mais alto e independente poder, 
do qual todo o seu poder e autoridade são derivados, e trata-lo adequadamente. Eu me 
entretenho imaginando um Estado que ao menor possa ser justo a todos os homens, e 
trate o indivíduo com respeito como um vizinho [...]185 

Em suma, a desobediência civil, como desenvolvida por Thoreau, é um dever, ao passo 

que a obrigação maior do cidadão consiste em fazer o que é (moralmente) correto e a sua 

inércia, no que se referre à ultrapassagem dos limites jurídicos da atuação do governo em 

relação ao que foi consentido (a propriedade), exige uma reação, de tal sorte que não o fazer 

significa pactuar com um governo injusto. O cidadão deve assumir a sua identidade política 

perante a soberania estatal, pois é do indivíduo que provém a autoridade do Estado e ele, 

portanto, merece um tratamento apropriado. 

Outros escritos do autor tangenciam a temática da desobediência, tais com como 

Walden: A vida nos Bosques (1854), no qual ele relata a sua experiência na pacata região de 

Walden Pond, acampando por dois anos nas margens de um lago a uma milha ao sul de 

Concord, Massachusetts, sua terra natal; e Walking (1861), que indaga sobre o papel do homem 
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em sociedade.186 O isolamento de Thoreau em uma região “não civilizada”, como ele mesmo 

descreve, demonstra o seu inconformismo com o posicionamento governamental à época. Ele 

compara a utilidade e funcionalidade do modo de vida dos vilarejos que habitou em seu período 

de reclusão à vida na “cidade”, protestando contra a lógica de funcionamento da sociedade 

ocidental, a indústria (especialmente a manufatura de vestimentas), criticando a sua 

ineficácia.187  

Em razão do transcendentalismo presente em boa parte de seus ensaios e da discussão 

sobre a natureza e a liberdade do homem, alguns autores, como o historiador norte-americano 

Christopher White,188 consideram Thoreau um representante do liberalismo religioso do século 

XIX, ideologia cujo conteúdo seria refletido em obras como The Maine Woods (1864), estudo 

sobre os nativos da América do Norte. Em consonância com esse entendimento, Daniel Dillard 

coloca que:189 

No século XIX, liberais românticos como Thoreau sentiam deslocados pelos efeitos 
da industrialização, da urbanização e do eles viam como a racionalização excessiva 
do mundo provocada pela Era das luzes. Esses sentimentos de alienação muitas vezes 
os levaram a rejeitar o calvinismo restritivo e adotar visões estéticas da natureza como 
uma fonte de beleza, verdade e bondade. Liberais religiosos, artistas, escritores, e 
outros, assim, começaram a abraçar a crença de que os índios, sendo mais próximos 
da natureza, representavam os ideais recém-republicanos de simplicidade, 
independência, desenvoltura e praticidade.190 

Dessa maneira, Thoreau é frequentemente analisado como uma figura ambígua. Pode-

se afirmar que uma de suas contribuições mais importantes para uma teoria da desobediência 

civil foi adotá-la como um dever político atrelado ao exercício da cidadania, recorrendo de 

forma mais incisiva à questão da vida pública e diferindo da concepção extraída da liberdade 

em Locke, para quem a desobediência é um direito. No mais, a ideia de uma justificativa moral 

à desobediência – isto é, externa à própria lei – utilizada por Thoreau, tornaria-se objeto de 

discussão pelos estudiosos da desobediência, contrastando com a argumentação de Locke, 

fundada na legalidade do contrato social.  
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2.1.3 Neoliberalismo e desobediência civil: um diálogo entre Rawls e Dworkin  

 

Em se tratando da manutenção da liberdade em uma sociedade política, a separação 

entre perspectivas góticas e clássicas (e especialmente, teorias neorromanas), começam a 

aparecer apenas quando tais acepções se tornam rivais para explicar como a liberdade é 

seguramente preservada.191 De acordo com Skinner, ao passo que no pensamento republicano a 

liberdade insurge de uma concepção que engloba o direito dos cidadãos para exercer e expandir 

as virtudes, em face da interferência em sua capacidade para fazer o que desejam, a visão gótica 

da liberdade poder ser tomada sob a forma de um conjunto de direitos protegidos pelo Estado, 

os quais também podem necessitar de proteção diante dele.192 Frisa-se que: 

Expoentes contemporâneos da abordagem gótica são geralmente se contentam a 
repetir a resposta apresentada por Hobbes no Leviatã. Considere, por exemplo, a 
consideração dada por John Rawls em Uma Teoria da Justiça. Quando Rawls 
pergunta o que faz da liberdade [...] tão frágil, ele explicitamente anuncia a sua 
concordância com o que chama de ‘tese de Hobbes’, a tese de que inelimináveis 
ameaças à nossa liberdade surgem do nosso egoísmo natural.193 

O liberalismo sustentado pelos clássicos ou libertários costumava colocar a liberdade na 

acepção de não interferência como única preocupação do governo; depois, a liberdade como 

não interferência foi utilizada apenas como um dos objetivos do governo; talvez uma meta com 

fulcro na felicidade, no caso dos utilitaristas, ou na preocupação separada com a igualdade, no 

caso de John Rawls, Ronald Dworkin e outros teóricos liberais igualitários, indicados aqui pelo 

termo “neoliberais” em referência estrita a uma releitura das ideias liberais clássicas, mormente, 

a desobediência.194 

Independentemente da forma tomada pelo liberalismo, Pettit sugere que essa abordagem 

contrasta com o republicanismo no que se refere à forma de compreender a liberdade, um valor 

para o qual cada perspectiva confere um destaque diverso. Assim, a tradição republicana toma 

como inimigo da liberdade o poder de alguns sobre os outros, ao passo que no entendimento 

liberal clássico, as assimetrias no poder interpessoal não são por si só passíveis de objeção. E 
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no caso do liberalismo igualitário, há uma rejeição das mesmas na medida em que apresentam 

efeitos indesejáveis.195 

Contudo, Pettit esclarece que o conflito entre republicanismo e liberalismo não deve ser 

exasperado. Afinal, majoritariamente, as formas de liberalismo endossam de alguma maneira 

um papel contestatório do cidadão. O autor prossegue afirmando que elementos como o Estado 

de Direito, a separação de poderes e as liberdades de fala e expressão são reflexos de ideais 

institucionais. E nesse viés, o republicanismo difere do liberalismo ao apresentar um ideal mais 

radical de liberdade, que argumenta em prol de uma noção distinta entre a liberdade e os seus 

ideais institucionais pares, conferindo-lhes, portanto, uma interpretação distinta particularmente 

voltada à defesa de uma democracia contestatória e ao ideal de uma Constituição mista.196 

John Rawls (1921-2002), após diversas reformulações, publica a primeira versão de sua 

mais influente obra em 1971: Uma teoria da justiça. Nela, o autor não ingressa efetivamente 

na controvérsia entre liberdade negativa e liberdade positiva, afirmando que esse debate não 

trata de definições, mas sim de valores relativos a diversas liberdades que entram em conflito. 

Na sua acepção, esse é um ponto substantivo para a filosofia política e requer uma teoria do 

direito e da justiça, pois “a liberdade individual e as liberdades civis não devem ser sacrificadas 

em nome da liberdade política, a liberdade de participar de forma igual dos assuntos 

públicos.”197  

Rawls concebe a sua acepção da justiça como uma alternativa ao utilitarismo. A sua 

principal preocupação é uma teoria que delineie o caráter de instituições justas, as quais derivam 

da relação entre a justiça e outros valores sociais, visando uma “sociedade bem-ordenada”, isto 

é, aquela na qual os atos dos cidadãos, as leis, o governo e as instituições sejam guiadas e 

estejam em conformidade com os princípios da justiça. A noção que o autor desenvolve sobre 

o dever natural sustenta-se na promoção das instituições justas.198 

Pressupõe-se, então, que seria possível explicar a liberdade conforme três itens: os 

agentes que são livres; as restrições ou limitações das quais estão livres; e aquilo que têm 

liberdade para fazer ou deixar de fazer. E as associações, assim como as pessoas físicas, 
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poderiam estar livres ou não, de modo que as suas restrições estariam baseadas em deveres e 

proibições definidos por lei e em influências coercitivas oriundas da opinião pública.199 Nas 

palavras de Rawls: 

[...] discorrerei sobre a liberdade em conexão com limitações jurídicas e 
constitucionais. Nesses casos, a liberdade consiste em uma determinada estrutura de 
instituições, em um certo sistema de normas públicas que define direitos e deveres. 
Nesse contexto, os indivíduos têm a liberdade para fazer alguma coisa quando estão 
livres de certas restrições, quer para fazê-la, quer para não fazê-la, e quando o ato de 
fazê-la ou não fazê-la está protegido contra a influência de outras pessoas.200 

Segundo esse autor, considerando as liberdades fundamentais em conjunto, o melhor 

arranjo no qual elas poderiam ser organizadas dependeria da totalidade de limitações às quais 

elas estão sujeitas. Destarte, ainda que as liberdades fundamentais, que devem ser iguais para 

todos os indivíduos, possam ser limitadas, essas restrições devem seguir critérios da ordenação 

dos princípios de justiça. E todas a liberdades referentes à cidadania devem ser as mesmas para 

todos os membros da sociedade.201 

O eixo da teoria de Rawls está nos chamados princípios da justiça, os quais 

constituiriam a estrutura básica da sociedade, moldando a forma pela qual as instituições 

sociais distribuem direitos, deveres fundamentais e as vantagens provenientes da cooperação 

social. E todos os valores sociais (incluindo a liberdade, as oportunidades, a renda, a riqueza, 

etc.) deveriam ser distribuídos igualmente, a não ser que uma distribuição desigual de um ou 

de todos esses valores seja vantajosa para todos.202 Os dois princípios da justiça consistiriam no 

seguinte: 

Primeiro: cada pessoa deve ter um direito igual ao sistema mais extenso de iguais 
liberdades fundamentais que seja compatível com um sistema similar de liberdades 
para as outras pessoas. 

Segundo: as desigualdades econômicas devem estar dispostas de tal modo que tanto: 
(a) se possa razoavelmente esperar que se estabeleçam em benefício de todos como 
(b) estejam vinculadas a cargos e posições abertos a todos.203 

E com fundamento nesses pressupostos, Rawls apresenta um parâmetro de diferenciação 

entre dever natural e obrigação moral, os quais seriam fruto de princípios aplicáveis aos 

indivíduos na estrutura social, resultado da irradiação dos referidos princípios da justiça, tendo 

um caráter de colaboração à estabilização e cooperação sociais, representando, assim, o ato de 
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compromisso de fidelidade à ordem constitucional e às leis justas. E nesse contexto, a 

desobediência civil também corroboraria com tal função, sendo divergente da resistência e da 

objeção de consciência.204 

O dever natural para Rawls parte de uma assunção não voluntária, apresentando um 

caráter positivo ou negativo, ao exemplo, respectivamente das seguintes situações: socorrer 

alguém em estado de necessidade e não fazer mal ao próximo. Esses atos não partiriam de uma 

ligação necessária com instituições ou mesmo com práticas sociais do ponto de vista da teoria 

da justiça de Rawls. Porém, o ponto de destaque é que o autor defende como sendo o dever 

natural mais importante o de apoiar e promover instituições justas, de tal sorte que quando a 

estrutura básica de uma sociedade for considerada razoavelmente justa, segundo uma avaliação 

permitida pelas circunstâncias concretas, deve-se reconhecer as leis injustas como obrigatórias, 

desde que não excedam certos limites de injustiça.205 Não ficam claros quais seriam esses 

limites. Porém, para esse pensador, assim como para Locke, não há que se falar em 

desobediência em governos justos, de tal sorte que o primeiro vislumbra essa possibilidade 

apenas no caso de determinada sociedade não se encontrar em sintonia ou coerência com os 

princípios da justiça.  

Já no caso da obrigação moral em Rawls, ela compreende um dever para com o múnus 

público e não apenas uma ligação com um sujeito particularizado, um indivíduo concreto. Ela 

envolve compromissos tácitos ou expressamente assumidos.206 Nesse diapasão, o indivíduo está 

vinculado a cumprir o seu dever de cidadão tal como definem as regras das instituições. 

Todavia, para isso, a instituição necessita ser justa (equitativa), bem como o sujeito deve ter 

voluntariamente aceito os benefícios da organização social ou aproveitado a vantagem das 

oportunidades que ela oferece para promover os seus interesses próprios.207 Cita-se Rawls: 

[...] Como presumo que o Estado de quase-justiça requer um regime democrático, a 
teoria trata do papel e da conveniência da desobediência civil para a autoridade 
democrática legítima. Não se aplica a outras formas de governo nem, a não ser 
incidentalmente, a outros tipos de dissidência ou resistência. Não tratarei dessa 
modalidade de protesto, assim como da luta e da resistência armadas, como tática para 
transformar e mesmo depor um sistema injusto ou corrupto. Não há nenhuma 
dificuldade com respeito a tal ação nesse caso. Se quaisquer meios para esse fim se 
justificam, então não há dúvida de que a oposição não violenta também se justifica. 
[...] A dificuldade é um conflito de deveres. Em que ponto o dever de acatar as leis 
promulgada pela maioria legislativa (ou algum ato do executivo que conte com o 
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apoio de tal maioria) deixa de ser obrigatório à vista do direito de defender as próprias 
liberdades e do dever de se opor à injustiça? 208 

Assim, a desobediência civil seria unicamente admitida em um juízo de conveniência, 

no plano de validade em uma sociedade “quase justa”, com um regime constitucional viável, 

satisfatório. Isto é, a justiça admite que todos os por ela abarcados darão continuidade à 

obediência dos princípios pactuados e, se assim não o for, a sociedade será injusta e afastada da 

teoria ideal proposta. Rawls assume que devemos discutir as razões pelas quais, em uma 

situação de quase-justiça, teríamos normalmente o dever de obedecer a leis injustas, e não 

simplesmente aquelas justas.209 

Para esse pensador, a desobediência civil que sobrepuja as fronteiras da justiça em uma 

sociedade quase justa não se identifica no âmbito da ação armada e da resistência organizada. 

Ela seria um ato público, não violento, consciente e político com o objetivo de provocar 

mudanças nas leis e políticas de governo. A justificação do cidadão teria trato político, moral e 

pessoal, expressando-se dentro dos limites da fidelidade à lei. O autor propõe uma teoria 

constitucional da desobediência civil composta por três partes: primeiramente, a que define 

esse conceito e o separa de outras formas de objeção à autoridade democrática; em seguida, 

aquela que define os seus fundamentos e condições (justificativas em um regime democrático 

mais ou menos justo); e, enfim, a explicação do seu papel dentro do sistema constitucional.210 

Isso significa que: 

O problema da desobediência civil é primariamente um problema de ética individual. 
Perguntar sob quais condições, se houver, um indivíduo cidadão é moralmente 
justificado a se engajar [...] Toda a sua discussão sobre desobediência civil assume o 
contexto especial de uma sociedade quase-justa com ‘autoridade democrática 
legitimamente estabelecida’. 

[...] Os princípios que impõem direitos naturais são irredutivelmente diversos, mas 
todas as obrigações são derivadas de um único princípio que Rawls chama de 
‘princípio de justiça’. Isso expressa a exigência de que um indivíduo faça sua parte 
como definido pelas regras de uma instituição quando... (1) a instituição é justa e (2) 
foram voluntariamente aceitos os benefícios do arranjo ou aproveitadas as vantagens 
de suas oportunidades. 

Na medida em que a presunção em favor da obediência à lei é fundamentada no 
princípio de justiça na filosofia de Rawls, sua teoria da obrigação política cai 
diretamente dentro (ou na) tradição de contrato social. (Na verdade, essa interpretação 
de sua teoria é uma reminiscência de Sócrates em sua cela de prisão.) De fato, no 
entanto, Rawls não usa o princípio da justiça para fornecer muito apoio para a 
presunção em favor da obediência [...] Os membros da sociedade cujas ‘liberdades 
iguais’ são pouco valoradas por causa da privação econômica, discriminação social, e 
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exclusão de empresas poderosos (mesmo sob regras justas e iluminadas) e aqueles 
cujo ‘consentimento’ para as regras institucionais do governo foram coagidas por uma 
espécie de ‘exortação’ estão livres de qualquer obrigação genuína de obedecer à lei, 
mesmo na sociedade cujas instituições (em oposição a políticas e práticas) são justas. 
[...] para estes cidadãos [...] eles não restringem ‘voluntariamente’ suas liberdades à 
lei.211 

Quanto à sua definição, a desobediência civil é, para Rawls, “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” .212 Ele esclarece que não necessariamente o ato de desobediência 

deve transgredir a lei contra a qual protesta, recorrendo à justiça para justifica-lo, presumindo 

que em um regime democrático razoavelmente justo se adote uma concepção de justiça pública 

que regule os assuntos políticos. A desobediência civil seria um instrumento de engajamento 

das minorias para que a maioria pondere sobre as suas reivindicações legítimas. 213  

A desobediência civil foi definida de maneira que se enquadra entre o protesto e a 
criação de precedentes jurídicos, de um lado, e a objeção de consciência e as diversas 
formas de resistência, de outro. [...] Nessa escala de possibilidades, representa aquela 
forma de contestação que fica no limite com a fidelidade à lei.214 

Por sua vez, a objeção de consciência seria, conforme Rawls, o não cumprimento de 

uma exigência legal (ou comando administrativo) de forma mais ou menos indireta, tal como 

no caso de Thoreau e a sua recusa de pagar determinado imposto pois fazê-lo seria corroborar 

com a injustiça. Contudo, ela não recorre ao senso de justiça da maioria: trata-se de uma recusa, 

com base em razões de consciência, de obedecer uma ordem ou comando legal, podendo 

fundamentar-se em princípios políticos e religiosos, entre outros, ao passo que a desobediência 

é um apelo a uma concepção de justiça comum, com fulcro em princípios políticos, sendo 

sempre o último recurso e podendo, em alguns casos, ter a sua penalidade legal suspensa.215 

Quanto ao papel da desobediência dentro do sistema constitucional de uma sociedade 

quase-justa, esse está relacionado a um apelo ao senso de justiça da maioria, de modo a 

manifestar uma opinião livre e sincera de que as condições da livre cooperação entre pessoas 

iguais estão sendo violadas. Logo, aquele que recorre à desobediência civil apela de maneira 

especial ao corpo de cidadãos, não havendo, segundo Rawls, risco de anarquia, contanto que 

exista um acordo suficiente e funcional nas concepções de justiça dos cidadãos. Porém, devem 

ser respeitadas as condições para o uso da desobediência civil, as quais seriam: a injustiça deve 
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ser clara e substancial e tocar no senso da comunidade, parecer razoável, consistindo em uma 

violação grave ao princípio da liberdade igual ou em flagrantes máculas à igualdade equitativa 

de oportunidades.216 

Ademais, a desobediência civil é apenas legítima se não houverem meios legais 

suficientes e os apelos legais à maioria política fracassarem. A terceira condição seria a questão 

de que mesmo se os requisitos anteriores forem satisfeitos, o dever natural de justiça pode exigir 

moderação, observando os limites para além dos quais o envolvimento da desobediência civil 

pode “destruir o respeito pela lei e pela constituição, provocando consequências infelizes para 

todos”.217 Para o autor, a solução ideal do ponto de vista teórico seria uma aliança cooperativa 

das minorias para regular o nível geral de contestação.218 

Vamos supor que, à luz das três condições, tenha-se o direito de recorrer à 
desobediência civil. A injustiça que se protesta é uma violação clara das liberdades da 
cidadania igual, ou da igualdade de oportunidades, violação essa mais ou menos 
deliberada durante longo período de tempo em face de oposição política normal, e 
quaisquer complicações geradas pela questão da equidade são resolvidas. Essas 
condições não são exaustivas; ainda que se precise abrir lugar à possibilidade de danos 
a terceiros, a inocentes, por assim dizer. Suponho, porém, que abrangem os pontos 
principais. Tendo instituído o direito, temos a liberdade, que não tínhamos antes, de 
deixar que estas condições resolvam a questão. Mesmo estando dentro de nossos 
direitos, agiremos de maneira insensata se nossa conduta só servir para provocar uma 
retaliação brutal da maioria.219 

Apresentando evidentes influências da teoria de John Rawls, a obra de Ronald William 

Dworkin (1931-2013) também aborda a desobediência civil recorrendo à tradição liberal e a 

uma perspectiva contratualista acerca da formação da sociedade civil. Insta salientar que a sua 

noção sobre o conceito de liberdade volta-se à definição tradicional de liberdade como ausência 

de restrições impostas pelo governo ao que o indivíduo poderia fazer, caso desejasse.220  

Ele argumenta que uma acepção de liberdade como ausência de restrições que 

considerasse como perda de liberdade apenas as situações nas quais os homens fossem 

impedidos de fazer algo que deveriam, é uma confusão intolerável, o que permitiria que 

governos totalitários se passassem por liberais. Nesse sentido, Dworkin afirma que, para um 

verdadeiro liberal, “qualquer restrição à liberdade é algo que um governo honesto deve lamentar 
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e manter limitada ao mínimo necessário para harmonizar os demais direitos de seus 

eleitores”.221 

Esse autor defende que a desobediência civil envolve questões que não desafiam a 

autoridade de maneira fundamental, isto é, não buscam uma ruptura ou reorganização 

constitucional básicas, aceitando a legitimidade do governo e da comunidade política e agindo 

para confirmar o dever de cidadania. Sua teoria parte do pressuposto de que a igual 

consideração – tratamento igualitário – do governo para com os cidadãos, seria a virtude 

soberana da comunidade política.222 Dworkin define a desobediência como ação pública, não 

violenta ou armada, contrária à lei e fundada em uma dúvida razoável, cujo teor explana a 

obrigação legal do governo de conferir um tratamento igualitário aos integrantes do Estado 

Soberano, apresentando a natureza jurídica do conceito como direito fundamental.223
  

Para organizar essa problemática, Dworkin indica três tipos de desobediência civil: a) a 

baseada na integridade: caso em que há um óbice ao cumprimento da integralidade do que é 

exigido pela lei, tal como na hipótese de soldados convocados a uma guerra a qual consideram 

inócua; b) a embasada na justiça: por meio da qual a justiça opera de forma instrumental e 

estratégica, pois procura um objetivo geral, realizando um desmantelamento de um programa 

político imoral, a exemplo dos atos de desobediência contrários à segregação racial nos EUA; 

e c) fundamentada na política, a qual invoca um julgamento político, como a violação de leis 

consideradas insensatas e perigosas tanto para a maioria, quanto para qualquer minoria.224  

Além disso, Dworkin indica dois tipos de estratégias vinculadas ao ato de 

desobediência: a estratégia persuasiva e a não persuasiva. A primeira busca a mudança de ideia 

da maioria e a rejeição da norma atacada, e a segunda não procura modificar a opinião da 

maioria, mas elevar o custo de se dar prosseguimento ao programa preferido pela maioria. As 

estratégias persuasivas aperfeiçoam a justificativa da desobediência baseada na justiça, 

conquanto as condições sejam favoráveis ao seu sucesso. Exemplos disso são as condutas 

adotadas pelos movimentos civis nos EUA na década de 1960 – de tal sorte que a retórica 

contida na política norte-americana estava impregnada com o vocabulário da igualdade –, e a 
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Segunda Guerra Mundial, que teria entre um de seus resultados a conscientização da 

comunidade mundial sobre a injustiça da perseguição racial.225 Ademais, esse autor nos diz que: 

[...] A punição, é claro, pode ser parte da estratégia quando a desobediência civil é 
baseada na justiça ou na política. Alguém pode desejar ser punido, por exemplo, 
porque está seguindo a estratégia não persuasiva que mencionei, obrigando a 
comunidade a perceber que terá que prender pessoas como ela se prosseguir com uma 
certa estratégia política. Mas não devemos confundir esse argumento instrumental 
para aceitar a punição com qualquer exigência moral ou conceitual de submissão a 
ela. Se um ato de desobediência civil pode alcançar seu objetivo sem punição, isso 
geralmente é melhor para todos os envolvidos.226 

Dworkin afirma que muitos juristas e intelectuais insistem que a desobediência civil 

pode ser moralmente justificada, mas não legalmente, deduzindo que a lei deve ser aplicada. O 

autor explica que a ligação entre questões morais e jurídicas ganhou repercussão nos casos de 

recrutamento nos anos 1960 nos EUA, de modo que o protesto era baseado à época em objeções 

morais. De qualquer modo, quando uma lei é ambígua, isto é, quando apresenta validade 

duvidosa, pode ocorrer uma discordância razoável entre os juristas sobre a decisão adequada ao 

caso, e a razão dessa divergência geralmente está na colisão de princípios políticos e jurídicos, 

em uma situação na qual não é clara a melhor forma de conciliação entre eles.227 

Para Dworkin, o seguinte modelo (ou algo semelhante a ele), seria o mais razoável ao 

tratamento da desobediência civil: caso a lei seja duvidosa (passível de dúvida), pode o sujeito 

orientar-se pelo seu próprio discernimento, mesmo que advenha uma decisão em contrário pelo 

mais alto tribunal competente. Esta opção parece mais equitativa na visão do autor, como uma 

formulação do dever social do membro da comunidade. Pois, de modo semelhante à teoria de 

Locke, a lealdade do cidadão seria para com a lei e não para com qualquer ponto de vista 

particular, de tal sorte que ele não se comportará injustamente enquanto se deixar guiar por sua 

própria concepção, ponderada e razoável, sobre o que a lei requer.228 

[...] Alguns juristas ficarão chocados com minha conclusão geral, a de que temos uma 
responsabilidade para com aqueles que desobedecem as leis de recrutamento por 
razões de consciência e que pode ser exigido de nós que não os processemos. Ao 
contrário, pode nos vir a ser exigida a modificação de nossas leis ou a adaptação de 
nossos procedimentos judiciais para acomodar os casos de tais pessoas. As 
proposições draconianas simples, segundo as quais o crime deve ser punido e todo 
aquele que interpretar mal a lei deve suportar as consequências, possuem uma 
influência extraordinária sobre a imaginação profissional como sobre a imaginação 
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popular. Mas a regra jurídica é mais complexa e mais inteligente do que isso e é 
importante que ela sobreviva.229 

Dworkin descreve um direito de infringir a lei, ainda que ela seja dotada de aparente 

validade, pois o dever geral de obediência às leis não pode ser absoluto, já que uma sociedade 

em princípio justa pode produzir leis e políticas injustas. Pressupõe-se que os cidadãos têm 

direitos fundamentais perante o governo, com certos direitos morais transformados em direitos 

jurídicos pela Constituição, e que “um governo responsável deve estar pronto para justificar o 

que quer que faça, particularmente quando isso restringe a liberdade de seus cidadãos”.230 

Dworkin diz que, “[...] O direito de desobedecer à lei não é um direito isolado, que tem algo a 

ver com a consciência, mas uma adição a outros direitos contra o governo. É simplesmente uma 

característica desses direitos contra o governo e não podemos negá-lo, sem que também 

neguemos a existência desses direitos”.231 

Ao tratar da desobediência civil em meio à discussão sobre o protesto nuclear, Dworkin 

materializa algumas de suas ideias no livro Uma questão de princípio, fruto de sua apresentação 

em uma conferência organizada pelo Partido Social-Democrata alemão, em Bonn, no ano de 

1983.232 O autor defende a desobediência civil como um direito fundamental, vinculada a uma 

inconsistência no tratamento igualitário devido aos cidadãos pelo governo. Ele coloca que: 

[...] A sociedade ‘não pode manter-se’ se tolerar toda e qualquer desobediência; daí 
não se segue, contudo, que ela irá desmoronar se tolerar alguma desobediência, e nem 
há provas disso. Nos Estados Unidos, os promotores públicos têm o poder 
discricionário para aplicar ou não as leis penais em casos particulares. Um promotor 
pode, com propriedade, decidir por não manter a acusação caso o infrator for um 
jovem inexperiente ou arrimo de família, ou caso ele se arrependa ou colabore com a 
polícia, ou se a lei for impopular, impossível de ser aplicada, ou geralmente 
desobedecida, ou se os tribunais estiverem abarrotados de casos mais importantes, ou 
ainda por dezenas de outras razões.233  

Frisa-se aqui que as teorias expostas pressupõem que a discussão da desobediência tem 

a sua origem em restrições irrazoáveis ou arbitrárias da liberdade, tendo como fundação uma 

noção de ética privada. As condições impostas por Rawls tornam o exercício da desobediência 

dificultoso. Além disso, a sua desvinculação com justificativas legais e a sua caracterização 

como ultima ratio conferem uma natureza nebulosa à sua conceituação, de tal sorte que, com 

fulcro em tal escopo, seria contraditório tomá-la como um direito ou como um dever vinculado 
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à cidadania, tendo em vista que ela é tomada em uma relação de exterioridade com o 

ordenamento jurídico. 

 

2.2 A subversão da liberdade e o direito de resistência na matriz republicana 

 

2.2.1 Uma análise da liberdade civil neorromana conforme Quentin Skinner  

 

 Quentin Skinner (1940), historiador de Política da Escola de Cambridge, apresenta 

como algumas de suas preocupações teóricas essenciais a reconstrução da trajetória que 

culminou na formação do Estado moderno, os dilemas acerca da natureza da liberdade e a 

relação entre as concepções de liberdade negativa e liberdade positiva, correntemente apontadas 

como integrantes de um embate travado entre os liberais e a tradição republicana. No cerne 

dessas investigações, é possível identificar os vínculos entre a liberdade política e o direito de 

resistência, no seio do qual surge a desobediência civil. A questão da não obediência no 

republicanismo é tratada, dessa forma, a partir da resistência, configurando-se como um dever 

cívico.  

Ao traçar uma compreensão acerca do conceito neorromano de liberdade civil, o 

intelectual britânico esclarece que esta teoria alcançou proeminência ao longo da Revolução 

Inglesa do século XVII, sendo posteriormente utilizada para criticar a oligarquia governante no 

cenário inglês do século XVIII e, por conseguinte, operando como fundamento para a revolução 

armada pelos colonos americanos contra a Coroa britânica. Clarifica o autor que, no decorrer 

do século XIX, a teoria neorromana foi desaparecendo e o triunfo ideológico do liberalismo, 

em sua expansão hegemônica, desacreditou-a.234 

 Assim, a eclosão da Guerra Civil na Inglaterra de 1642 refletiu uma iniciativa 

ideológica, exercida primeiramente pelos adversários do regime de Carlos I. Na sequência, as 

teorias de Digges, Hobbes, Filmer e dos demais monarquistas à época da Revolução Inglesa 

foram respondidas por defensores da causa parlamentar, que reafirmavam um entendimento 
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clássico da liberdade, resultando em uma renovada evidência do que viria a ser descrito como 

o “elemento neorromano no pensamento político no início da era moderna”.235 

 A teoria neorromana havia então criado algumas raízes na Inglaterra renascentista a 

partir dos valores humanistas, sendo ela usada mais tarde pelo novo governo em defesa própria. 

Destarte, a experiência constitucional se demonstrava dificultosa quando Oliver Cromwell 

convocou um novo Parlamento e James Harrinton produziu um dos mais influentes tratados 

ingleses sobre os Estados livres, o denominado The Commonwealth of Oceana (A comunidade 

de Oceana), em meados de 1656. Porém, a causa republicana inglesa não prevaleceria.236 

 Skinner refuta as teorias neorromanas que discutem o significado da liberdade civil em 

um sentido estritamente político, ignorando a noção moderna de sociedade civil e outros fatores 

como o espaço moral existente entre governantes e governados. Ele enuncia que esses não 

apreciam adequadamente as dimensões de liberdade e opressão, as quais são inerentes a 

instituições como a família e o mercado, preocupando-se, quase em sua totalidade, com a 

relação travada entre a liberdade dos súditos e os poderes do Estado, tomando como foco a 

natureza das condições necessárias para que os requisitos da autonomia civil e da obrigação 

política sejam satisfeitos harmoniosamente.237 

 Diferentemente, o republicanismo inglês revelar-se-ia como um forte componente da 

teoria política radical da Reforma, ao exemplo de James Harrington, para quem o estado de 

autonomia seria uma condição natural da humanidade. Destaca-se que noções como estado de 

natureza e a ideia de uma liberdade plena não apareciam nos textos romanos e renascentistas, 

ganhando espaço entre autores do século XVII. Em outras palavras, a denominada liberdade 

natural não faz parte do propósito dos autores republicanos, os quais consideram a liberdade 

de discurso, a liberdade de movimento e a liberdade de contrato, as quais são geralmente 

englobadas na afirmação de que todos os cidadãos têm igual direito de desfrutar das suas 

liberdades.238 

 Em se tratando da liberdade civil, Skinner explica que uma primeira suposição comum 

dentro da teoria neorrepublicana pode ser encontrada na explicação do que significa uma 

associação livre. Assim o foco não é aqui a liberdade individual, mas a liberdade comum ou o 
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governo livre, conforme Milton; a liberdade em uma comunidade, para Harrington; e ainda, a 

excelência de um Estado livre, para Nedham. Tais autores procuram alocar a liberdade 

comunitária, de forma integral, ao reconhecimento da antiga metáfora do corpo político.239 

 Essa significação guarda a ideia de que os corpos natural e político são capazes de 

possuir e perder a sua liberdade, de tal sorte que os corpos das nações e dos Estados, da mesma 

forma, são livres se, e somente se, eles são, de maneira similar, desimpedidos de usar seus 

poderes conforme as suas próprias vontades na busca de seus fins almejados. Isto é, os Estados 

livres, assim como as pessoas livres, são definidos por sua capacidade de autogoverno, 

representando uma comunidade cujas ações do corpo político sofrem determinação pela 

vontade dos membros como um todo. Esta concepção tem fundamento nos Discorsi de 

Maquiavel, que apresentam as cidades livres como aquelas governadas pela sua própria 

vontade.240 Analogicamente, a liberdade do povo prevalece se a sua vontade política não é 

obstruída e ameaçada, de tal sorte que tais condições resultariam na prerrogativa de legitimidade 

de um ato de não obediência.  

 Essas suposições implicam um Estado ou comunidade livre tendo como pressuposto que 

as leis que o governam devem ser decretadas mediante o consentimento de seus cidadãos 

(membros do corpo político) como um todo. Da mesma forma, o governante de um estado livre 

deve possibilitar que todo o cidadão individual exerça igual direito de participação na 

elaboração de leis para que os atos de legislação sejam capazes de refletir adequadamente o 

consentimento dos membros do corpo político em sua totalidade.241 

 Vale mencionar, após a restauração da monarquia britânica e da Câmara dos Lordes em 

1660, a concepção de Harringotn resistiu entre os autores neorromanos no que se diz respeito 

às comunidades livres. O ideal de uma constituição mista e equilibrada permaneceria nos 

chamados comunitaristas do século XVIII, sendo cultuado na Constituição dos Estados 

Unidos.242 

 Outro argumento específico dos teóricos neorromanos sobre a ideia de liberdade civil é 

o que significa para um Estado possuir ou perder a sua liberdade analisada em termos do que 

constitui despenhar-se em uma condição de escravidão ou servidão, presente nas elaborações 
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de Milton e Sidney. As autoridades consideradas por esses autores para o entendimento da 

escravidão são os moralistas e os historiadores romanos, em boa parte, derivadas da tradição 

legal romana preservada no Digesto.243 Em Skinner, lê-se que: 

Se indagássemos o que torna os escravos não-livres, poderíamos esperar a resposta de 
que sua falta de liberdade deriva do fato de que eles são forçados a agir por força física 
ou ameaça dela. É surpreendente, contudo, que isto não seja tomado como essência 
da escravidão nas discussões romanas sobre a distinção entre liberdade e servidão. É, 
por certo, reconhecido que escravos, sendo propriedade de outros, podem sempre ser 
diretamente oprimidos por aqueles que os possuem. Mas vale a pena lembrar que uma 
das ironias mais frequentemente exploradas na comédia romana centra-se na inversão 
do relacionamento senhor-escravo e, especificamente, na habilidade de escravos 
engenhosos em eludir as implicações de sua própria escravidão.244 

 O escravo é tomado no interior do direito das gentes, ou seja, tem-se a distinção entre 

aqueles que estão e os que não estão sui iuris, ou seja, dentro de sua própria jurisdição ou direito. 

A essência da definição do que vem a caracterizar o status de escravo – portanto, com falta de 

liberdade pessoal –, é estar no poder de outrem. Trata-se, assim, de um caso de perda da 

liberdade civil. Esta abordagem da escravidão embasa a explicação neorromana para a perda da 

liberdade por uma associação civil, transparecendo a concepção de civitas libera oriunda da 

Roma de Lívio.245 

 Da mesma forma, um Estado dependente da vontade de alguém que não o corpo de seus 

próprios cidadãos vive em escravidão. A servidão pública emerge quando um corpo político se 

encontra submetido à vontade de outro Estado, por exemplo, em decorrência de colonização ou 

conquista. Nesse sentido, cabe frisar a atitude por parte das treze colônias americanas, a qual 

assumiu a forma de uma Declaração de Independência enunciando o fim de seu status de 

dependência – portanto, de escravidão – ante a Coroa britânica. 

O mesmo ocorre quando a “constituição interna de um Estado permitir o exercício de 

quaisquer poderes discricionários ou privilegiados da parte daqueles que governam”.246 Nessa 

perspectiva, todas as leis devem ser aceitas pela totalidade do corpo político em comum acordo 

e a tirania seria capaz de submeter o Estado à servidão.247 Como descreve Skinner, a teoria 

neorromana recebeu críticas agudas, tais como os posicionamentos de Hobbes e Robert Filmer. 

Skinner diz que: 
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A teoria neorromana dos Estados livres tornou-se uma ideologia altamente subversiva 
nos primórdios da Inglaterra moderna. A estratégia seguida pelos teóricos [...] 
consistiria em apropriar o supremo valor moral da liberdade e aplica-lo 
exclusivamente a certas formas um tanto radicais de governo representativo. Isto 
finalmente permitiu-lhes estigmatizar com o oprobrioso nome de escravidão de vários 
governos – tais com o Ancien Regime na França e o mando dos ingleses na América 
do Norte – que eram amplamente vistos como legítimos e mesmo progressistas. 
Dificilmente surpreendente, portanto, descobrir que [...] a teoria neorromana esteve 
sujeita a uma contínua barragem de críticas violentamente hostis.248 

 Pois a principal tese sustentada pelos autores neorromanos é a de que não 

necessariamente é preciso sofrer uma coerção aberta para ser privado da liberdade civil. Logo, 

o mero fato de os governantes possuírem poderes arbitrários quer dizer que a fruição da 

liberdade civil permanece, continuamente, dependente da ação destes. O indivíduo está então 

sujeito a ter seus direitos de ação restringidos ou retirados em qualquer momento, o que seria, 

como dito, uma condição de escravidão.249 

 Quanto à preservação da liberdade no seio das associações civil, Skinner esclarece que 

para as teorias neorromanas, trata-se de uma problemática complexa, que contrasta com a 

acepção liberal de que o homem é corruptível pelo seu egoísmo natural. Assim, trata-se de 

encontrar os meios de transmutação entre a tendência autodestrutiva à corrupção em uma 

preocupação virtuosa pelo bem comum, concebendo-se um mecanismo para prevenir os atos 

corruptos.250 

No ponto de vista de Maquiavel, o problema que condensa o cerne desta questão é 
que na busca de nossos desejos egoístas, estamos propensos a ser auto enganados, isto 
é, a acreditar em crenças não verídicas sobre os melhores meios de alcançar nossos 
objetivos idealizados, incluindo o de manter a nossa liberdade. Permitindo ou 
perseguindo corruptamente vertas políticas com uma falsa ideia de bem comum, 
acabamos por subverter instituições livres de nossa comunidade e, portanto, 
concomitantemente, a nossa própria liberdade. Para o autor, uma das soluções ao 
problema estaria fora dos limites do governo, tendo um caráter circunstancial de uma 
‘boa fortuna’, isto é, condições propícias, como uma justa sucessão de líderes. Uma 
delas estaria no direito à educação e à formação intelectual. Tem-se, ademais, a 
capacidade da lei de maximizar o público e a liberdade deve ser provida em termos 
constitucionais.251  

Mas como pode a lei ser usada para proteger nossa liberdade? Como Maquiavel deixa 
claro [...] a mais óbvia maneira é impedindo outras pessoas de interferir injustamente 
com a nossa liberdade de perseguir nossos próprios fins. Para entender o seu programa 
específico para utilizar a lei para trazer isso, primeiro precisamos lembrar o que ele 
considera ser os métodos mais perigosos que um cidadão pode usar para ameaçar ou 
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minar a liberdade dos outros. Um método – empregado pelas Decemvirs252 e depois 
aperfeiçoado por Júlio César – é engenhar para si mesmo uma posição de autoridade 
suprema, civil ou (melhor ainda) militar, e depois usá-lo para promover as ambições 
corruptas às custas do bem comum. A resposta de Maquiavel é muito simples: é 
preciso ter leis para impedir que tais posições de comando sejam instituídas [...]253 

 A perspectiva de Maquiavel sobre a manutenção da liberdade civil (e, 

consequentemente, individual), fundada na relação entre a liberdade e a lei, é expressa pela 

maioria dos teóricos contemporâneos da liberdade por meio da defesa de que o aparato 

coercitivo geralmente figura, de modo óbvio, como um afronte à liberdade individual, e o poder 

da lei para constranger é justificado ao diminuir a extensão da liberdade, servindo, ao mesmo 

tempo para garantir a capacidade de exercer a liberdade que nos resta.254 

Para teóricos neorromanos como Maquiavel, as leis são parcialmente justificáveis em 

virtude de servirem para garantir um grau de liberdade pessoal que, sem elas, entraria em 

colapso. Desse modo, a relação adequada entre a liberdade e a lei não deve ser expressada 

tratando-se a lei como uma estrutura neutra dentro da qual poderíamos perseguir nossos 

próprios propósitos. A lei é uma agência libertadora de nosso próprio egoísmo natural.255 

 Os debates em torno da liberdade costumam se resumir aos efeitos das disputas sobre 

algumas assunções estigmatizadas e declaradas como confusas. A primeira, tese defendida por 

Charles Taylor, conecta a liberdade ao autogoverno, e em consequência, vincula a ideia de 

liberdade individual com a de serviço público. A segunda relaciona a ideia de liberdade 

individual com a coerção ou constrangimento a partir da assunção de que o desempenho de 

nossos deveres públicos é indispensável à manutenção da liberdade.256 

[...] O liberalismo contemporâneo, especialmente em sua então chamada forma 
libertária, apresenta o perigo de varrer a arena pública de quaisquer conceitos salvo 
aqueles de interesse próprio e de direitos individuais. Moralistas que protestaram 
contra esse empobrecimento – como Hannah Arendt e, mais recentemente, Charles 
Taylor, Alasdair MacIntyre e outros – geralmente assumiram, por sua vez, que a única 
alternativa é adotar um conceito de ‘exercício’ da liberdade, ou então procurar por 
alguns significados inexplicáveis para inclinar-se de volta para o útero da polis. Eu 
tentei mostrar que a dicotomia aqui – ou uma teoria dos direitos ou uma ‘teoria da 
liberdade’ – é falsa. 
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A suposição aristotélica e tomista de uma vida pública saudável [...] não significa a 
única tradição alternativa disponível para nós, se quisermos recapturar uma visão 
política baseada não apenas em procedimentos justos, mas em significados e 
propósitos comuns. Também está aberto para nós refletir sobre a relevância potencial 
de uma teoria que nos diz que, se quisermos maximizar nossa própria liberdade 
individual, devemos cessa a alocação de nossa confiança em príncipes e, em vez disso, 
tomar conta da arena pública nós mesmos. 

[...] A razão para desejar o retorno da visão republicana da política de volta à vista 
não é que porque ela nos diz como construir uma democracia genuína, em que o 
governo é para o povo como um resultado de o ser pelo povo. Isso é algo para 
trabalharmos. É simplesmente porque ela transmite um aviso que, embora possa ser 
considerado indevidamente pessimista, dificilmente podemos nos dar ao luxo de 
ignorar: a menos que coloquemos nossos deveres antes de nossos direitos, nos restará 
a expectativa de encontrar nossos próprios direitos subjugados.257 

 Ao tratar da história inglesa no início dos tempos modernos, Skinner, enfatizou o papel 

de um terceiro conceito de liberdade no contexto da Guerra Civil inglesa, partindo da premissa 

de que a não proteção pela lei e pelos mecanismos de representação e consentimento através do 

Parlamento, seria equivalente à condição de escravo. Este terceiro conceito de liberdade como 

não dominação pretende trazer uma resposta ao declarado embate entre as variantes romana e 

gótica, e sua validade depende de sua atuação como uma força distinta, o que J. G. A. Pocock 

suspeita não ser possível.258 Frisa-se que Skinner insiste que a abordagem da natureza da 

liberdade é muito mais complexa e ardilosa do que a mera contraposição entre as suas acepções 

negativa e positiva. Da mesma forma, é possível notar a sua defesa por um conceito de liberdade 

que se aproxime mais de condições efetivamente participativas, voltadas à vida pública.  

Seja na teoria dos Estados-livres, seja nas argumentações sobre a manutenção da 

liberdade civil, a tradição neorromana apresenta um evidente ponto de convergência: as 

condições de legitimidade de um ato não obediente abrangem toda e qualquer interferência e 

ameaça que possa resultar na condição de escravidão. Há, portanto, um retorno à antiga 

prudência romana, que institui uma vinculação direta e imprescindível entre a dimensão política 

da cidadania e a efetividade dos ideais democráticos.  
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2.2.2 Resistência e democracia contestatória: o controle popular em Phillip Pettit 

 

 O teórico político irlandês Philip Pettit (1945), ao tratar da discussão sobre a natureza 

da liberdade na tradição republicana neorromana, esclarece que há uma diferença notável entre 

a sua construção e a de Quentin Skinner, o que não representa, contudo, uma distância 

inalcançável entre ambos. Para o autor, Skinner contrasta a liberdade com um antônimo, o de 

não-dominação e não-interferência, ao passo que ele utiliza apenas o antônimo da não-

dominação para estabelecer esse contraponto. Ele reconhece que, ainda que a interferência não 

envolva necessariamente a dominação, ela tem o efeito de restringir a área de escolha não 

dominada de um agente, representando, desse modo, um mal secundário do ponto de vista da 

liberdade como não dominação.259 

 Os esforços de Skinner e Pettit na contestação da concepção liberal, tal como ilustra 

Ricardo Silva, buscam uma proposta sobre a maneira de se conceber a liberdade a partir das 

ideias e instituições da antiga república romana. Tais autores insistem em uma defesa contra o 

liberalismo atomista e a concepção puramente negativa de liberdade, apresentando as suas 

reservas quanto às versões neoatenienses do republicanismo, com enfoque em um ponto de 

vista notadamente positivo de liberdade, isto é, desenvolto com fulcro na participação dos 

cidadãos nos assuntos públicos.260 Sendo assim, Ricardo Silva diz que: 

Tomadas em conjunto, as contribuições de Skinner e de Pettit sobre o conceito de 
liberdade nos remetem também ao que consideramos um modo profícuo de 
intercâmbio entre narrativas historiográficas e teorização política normativa. A 
história do pensamento político e a filosofia política são de fato disciplinas distintas, 
mas isso não nos deve levar a duvidar da legitimidade de uma em favor da outra. 
Acreditamos que uma análise do intercâmbio intelectual entre Skinner e Pettit nos 
ajuda a ver que as estórias são mais bem contadas e os conceitos abstratos mais 
dotados de significado quando historiadores e teóricos aprendem uns com os outros.261 

 Pettit afirma que considera historicamente mais preciso identificar a liberdade 

republicana como não-dominação, sustentando que não haveria qualquer paradoxo nessa 

alegação, diferentemente do que assume Skinner, de tal sorte que os seus argumentos não 
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tomariam a não-dominação como um mero antônimo, compreendendo outros efeitos, além de 

se tornar hostil para a liberdade.262 Para Pettit, condicionar a liberdade não significa, 

necessariamente, gerar o seu comprometimento: 

[...] O ideal formal de não-dominação será efetivado através da redução tanto de 
obstáculos não intencionais como de obstáculos intencionais e também de obstáculos 
intencionais, mas não arbitrários – por exemplo, aqueles levantados por um império 
da lei não-arbitrário – para o gozo de uma escolha não dominada. Quando o mal que 
deve estar ausente para que haja a liberdade formal – interferência ou dominação – 
pode ser utilizado para comprometer tal liberdade, eu descrevo esses obstáculos que 
limitam o gozo da liberdade formal como fatores que condicionam essa liberdade sem 
comprometê-la.263 

 Da mesma forma, essa lógica seria aplicável às normas do Direito não-arbitrárias, que 

condicionam, mas não comprometem a liberdade, reduzindo o alcance ou a facilidade de uma 

escolha não dominada. Em Pettit, construir a liberdade a partir da não-dominação não significa 

que somos libertados pelo ato de obedecer uma norma não-arbitrária ou pelo ato por meio do 

qual ela nos é imposta. Isso quer dizer que, na medida em que a lei restringe, ela também 

condiciona e o não-arbitrário não comprometerá essa liberdade, mas poderá eventualmente 

ofendê-la de maneira secundária. 264 

 Pettit explica que há uma forte tradição que associa ser livre a não sofrer qualquer 

dominação ou subjugação, isto é, não estar sob o poder de ninguém, sem defesa ou suscetível 

à interferência de outrem. O oposto de liber (livre), em se tratando da pessoa em Roma, remete 

à utilização do termo servus, ou escravo, marcando a premissa da tradição republicana do último 

século, de não viver em condição de escravidão e não estar sujeito à arbitrariedade do poder de 

outrem. Esse foi um pensamento difundido e utilizado pelos partidários da Revolução 

Americana.265 

 Realizando um contraponto com a noção de liberdade como não-interferência, Pettit 

propõe uma compreensão dos vínculos entre o agente que detém o poder, em detrimento 

daquele que é subjugado ou dominado, e como se dá a emancipação desse poder, constituindo 

um contraste apropriado do que o autor chama de “antipoder”. A liberdade, para Pettit, é tratada 
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como antipoder, nos termos da familiar dicotomia entre os conceitos de liberdade positiva e 

negativa.266 

 Essa relação de poder apontada por Pettit, que pode envolver dois ou mais sujeitos, 

implica a incidência dos seguintes aspectos: a capacidade de interferência do sujeito que detém 

o poder; a impunidade dos atos e a sua vontade; e as escolhas possíveis para a parte impotente. 

Vale clarificar que a interferência aqui tomada não é acidental; a impunidade significa que o 

agente não sofrerá penalidade pelo(s) ato(s) praticado(s) e a vontade requer que a interferência 

seja iniciada por vontade do próprio agente.267 Dessa forma, Philip Pettit coloca que: 

Algumas dessas relações serão historicamente originadas no consentimento, enquanto 
outras não. Mas é importante notar que este não é o ponto, na nossa conta da 
dominação. Se um relacionamento surgiu originalmente de um contrato ou não, seja 
ou não de origem consensual, o fato de dar a uma parte a capacidade efetiva de 
interferir mais ou menos arbitrariamente em algumas das escolhas do outro significa 
que uma pessoa domina ou subjuga o outro. É provavelmente por essa razão que 
aqueles que pensaram na liberdade como não-dominação passaram a negar 
consistentemente a propriedade do contrato escravo: o contrato pelo qual alguém, por 
qualquer ganho, ou com base em qualquer jogo, se submete à dominação de outro.268 

 Supondo um cenário no qual uma autoridade constitucional opere mediante leis 

discriminatórias, e que as leis neguem qualquer poder arbitrário às autoridades, como proceder 

no caso? Essa situação, por óbvio, necessita passar por filtro de um controle. Pettit, afirma que 

o fato de existirem leis discriminatórias normalmente significa que há uma autoridade 

legisladora no plano de fundo que pode interferir com um grau de arbitrariedade na vida 

daqueles que sofrem a discriminação.269 

 É possível ocorrer que, ainda que essas leis em si mesmas não constituam uma 

dominação, elas podem facilitá-la. O foco da discussão de Pettit é como pode a parte impotente 

libertar-se da subjugação pela parte dominadora. Um dos meios seria reverter os papéis, é claro, 

e conceder poder àqueles que não o têm. A questão seria como fazê-lo.270 

Pettit defende que se as instituições se livrarem de certas formas de dominação sem 

colocar em seu lugar novas formas, elas irão promover o chamado de antipoder. Esse, por sua 

vez, seria o que surge como o poder de alguns sobre os outros, no sentido associado à 
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dominação, que seria ativamente reduzido ou eliminado. Em um contexto no qual todas as 

citadas condições de subjugação sejam preenchidas, o antipoder seria materializado por meio 

das medidas implementadas para contingencialmente derrotar essas condições.271 

 Para tanto, Pettit recomenda algumas estratégias que compensam desbalanços, 

concedendo proteção àqueles sem poder, regulando os seus recursos e concedendo-lhes 

empoderamento. Uma delas seria a proteção do indivíduo e dos grupos no sistema de justiça 

criminal pela generalidade das normas, transparência, não retroatividade e coerência. Outro 

modo seria a promoção do antipoder na ceara estatal contra opressões legislativas, como a 

separação dos poderes, a provisão de informações, eleições regulares etc. É necessária também 

uma regulação econômica nesse sentido que estabilize os códigos de prática e incite um 

ambiente competitivo saudável.272 Portanto: 

O que esse debate histórico mostra sobre o primeiro constrangimento entre as nossas 
duas concepções de liberdade? Em suma, enquanto a liberdade como não interferência 
é consistente com o ditador benigno – o tipo dos colonos americanos – a liberdade 
como antipoder não é. Adote a noção de liberdade como antipoder e ela se torna 
essencial para o gozo da liberdade que o governo está sujeito a propiciar, controle 
constitucional: é o tipo de controle que protege contra o poder arbitrário. [...] O ponto 
importante na discussão entre eles é que aqueles que estão no poder não devem ser 
capazes de interferir à vontade e com impunidade nos assuntos dos cidadãos; seu 
poder sobre os outros não deveria ser um poder de interferência arbitrária.273 

 Em direção a um aprofundamento da atuação do poder arbitrário em Pettit, vale 

mencionar que o autor explana que, majoritariamente, a tradição antirrepublicana apresenta 

uma recusa na aceitação do direito de resistência, tal como ocorre em Kant, Hobbes e mesmo 

Bodin. E, nesse sentido, a moldura neorromana de pensamento serviria para propiciar a 

autocompreensão nos países do norte da Europa sobre a resistência ou derrubada das 

monarquias absolutas, ao exemplo da república polonesa nos séculos XVI e XVII, da república 

holandesa nos séculos XVII e XVIII e da república inglesa nas décadas de 1640 e 1650.274 

 Pettit estrutura uma visão bidimensional de democracia que possibilita a sua efetivação 

a partir de aspectos tanto eleitorais quanto contestatórios. Ele argumenta que o espírito 

normativo desse ideal é mais justificável e sobressalente do que uma alternativa comum 

                                                           
271 PETTIT, Philip. Freedom as antipower. Ethics v. 106, n. 3, p. 576-604, abr. 1996. Disponível em: 
<https://www.researchgate.net/publication/249147573_Freedom_as_Anti-Power>. Acesso em: 02 abr. 2018. p. 
589. 
272 Ibid., p. 590-591. 
273 Ibid., p. 600. Tradução livre.  
274 Id. Two republican traditions. In: NIEDERBERGER, Andreas; SCHINK, Philipp (Eds.). Republican 
Democracy: Liberty, Law and Politics. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2013. p. 171.  



78 

 

puramente eleitoral. Para ele, a escolha por uma perspectiva meramente eleitoral desemboca na 

ideia de que o povo deve controlar o governo democraticamente pois esse seria o único modo 

de guiar o governo à deliberação comum. Porém, essa concepção não representaria a 

democracia como um regime de expressão da vontade coletiva, mas sim da dispensa do 

empoderamento da razão pública.275 

 O autor incorpora um ponto originário da Grécia antiga para construir a sua percepção 

contestatória de democracia: a assembleia, unindo essa ideia com um critério válido para a 

democracia republicana e formulando um sistema de representação responsiva que submeta os 

eleitos a uma constante avaliação pelos eleitores. Pettit sublinha as diferenças de capacidades e 

habilidades individuais como relevantes para a política, sendo necessária a garantia dos direitos 

individuais para que, então, o critério da maioria seja aceitável.276  

Insta trazer à baila que o império da lei aparece como um dos critérios distintivos do 

republicanismo, acolhido pela tensão entre igualdade e direitos individuais de um lado, e 

governo misto de outro, de tal sorte que o autor em análise pugna pela dimensão participativa 

da cidadania contestatória, alternativamente à tradicional noção ciceroniana de virtude. O seu 

controle democrático se funda em uma ontologia política que parte de uma crítica aos moldes 

democráticos inaugurados por Schumpeter.277 

 O filósofo elucida que o termo “controle”, assim como ocorre com a nomenclatura 

“povo” (people), pode ser bastante ambíguo, de tal sorte que, para construir um modelo acerca 

de formas de controle democrático, ele faz uma analogia com a atuação de agências e as 

diversas maneiras por meio das quais elas podem manter o controle sobre um processo. Nesse 

sentido, um dos modos de controle seria o chamado controle ativo, que acontece quando da 

defesa de um direito próprio ou por intermédio de alguém que age em seu nome, podendo ser 

direto ou indireto, e envolvendo o ajuste de vários meios para garantir os resultados desejados. 

Outra forma seria o denominado controle virtual, que implica a possibilidade de recuar quando 
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alguma outra agência controla ativamente o processo, assumindo uma disposição para alterar o 

que foi feito pelo controlador ativo, caso o resultado não seja satisfatório.278 

 O controle virtual será então ocasionalmente ativado, deixando de ser totalmente virtual 

e garantindo que os agentes independentes atuem adequadamente. Pettit alega que podemos 

pensar nos controles ativo e virtual através da analogia entre as ações de um autor e do seu 

editor. Nela, o controle ativo é exercido pelo autor que, por exemplo, escreve uma reportagem 

para um jornal, enquanto o controle virtual ocorre a partir da atuação do editor, que pode alterar 

ou rejeitar o que foi escrito, caso não haja adequação com o conteúdo desejado. Logo, mesmo 

se não houver intervenção editorial, a forma da publicação final implica responsabilidades tanto 

para o autor quanto para o editor. E a partir dessas premissas, Pettit desenha alguns possíveis 

modos de controle democrático:279 

O controle será óbvio quando a opinião for ativada contra o governo, com pessoas 
escrevendo cartas para jornais, mudando de um lado para o outro lado no momento 
da eleição, levando a manifestações nas ruas, recorrendo à desobediência civil, ou 
mesmo praticando resistência aberta. Mas o controle pode ser eficaz, mesmo quando 
nenhuma oposição ativa se materializa. O fato de que tal oposição é sempre possível, 
e que tem alguma chance de sucesso, significará que as pessoas retêm seu poder 
mesmo quando estão felizes o suficiente não para protestar. E isso será reforçado pelo 
fato de que o governo vai provavelmente antecipar os movimentos da opinião pública 
e ajustar-se preventivamente na tentativa de manter o público feliz.280 

 A desobediência civil é, portanto, uma entre as formas democráticas de controle dentro 

do modelo contestatório de democracia de Petit. E para tratar de uma contestação reativa, esse 

teórico se refere a um controle que se materializa quando as autoridades são guiadas em suas 

decisões pela reação do povo ou pela antecipação de como esse irá reagir, causando uma 

inibição pelo medo ou provocando uma reação negativa ou reforçada pela atração de uma 

provocação positiva.281 

Ele sugere canais formais e próprios nos quais o povo pode reagir ao governo, 

comparecendo às cortes, aos tribunais e órgãos administrativos, ou, por exemplo, a comissões 

governamentais voltadas aos direitos humanos. As pessoas exerceriam assim um poder 

enquanto explorassem rotas que possibilitassem a sua objeção e participação.282 Em Pettit, é 
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possível indicar a noção de desobediência que insurge no seio das Revoluções Atlânticas como 

um instrumento popular formalmente previsto, constitucional e legítimo, apesar de ilegal 

(contrário a determinada norma jurídica em sentido amplo).  

 A regra da opinião pública está na origem das democracias modernas. Haveria, ainda, 

uma segunda frente, na qual o modo editorial pode ser utilizado, correspondendo à uma 

contestação representativa, isto é, quando o governo sofre contestação pelos representantes das 

pessoas ordinárias. Essa referência não faz alusão apenas aos representantes eletivos, mas ganha 

seus contornos contestatórios. Estariam em questão aqui os corpos dos movimentos que 

promovem causas alertas às questões populares, forçado o governo a tomar conta delas e 

implementando o poder contestatório das pessoas comuns.283 

 Para Petit, há uma terceira forma ao alcance popular para a contestação governamental: 

a contestação regulatória. A regulação opera mediante sanções – penalidade e recompensas – 

enquanto a equidade, usualmente, opera por meio de arranjos que envolvem possibilidade que 

poderiam, em outro cenário, estar disponíveis. Nesse sentido, os arranjos regulatórios são 

necessários para promover o preenchimento de predicados para um regime contestatório, de 

forma a possibilitar vários modos de contestação reativa e representativa e com o adendo de 

moldar o processo eleitoral. Assim, a regulação pode ser invocada para requerer àqueles no 

governo a tornar públicas as razões de suas decisões e conferir transparência ao regime.284 

Existem outras maneiras pelas quais a regulamentação pode capacitar pessoas de 

maneira contestatória. Elas envolvem a triagem de novas possibilidades, em vez de apenas 

impor quase que “constitucionalmente” restrições sobre como o governo é exercido. Destacam-

se aqui duas delas, uma que envolve despolitizar o governo, e outra que remete à imposição de 

requisitos de consulta.285 

No primeiro caso, tem-se a iniciativa de despolitização como uma forma de criar vários 

papéis ou corpos dentro dos quais as pessoas são alocadas, por um procedimento estabelecido, 

para decisões que se tornariam perigosas se deixadas apenas nas mãos dos representantes eleitos 

(pois elas poderiam ser ditadas por considerações inapropriadas). Já a consulta seria uma 

variante que garantiria protestos e apelações, voltando-se a um tipo de pesquisa de opinião 
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deliberativa e conferindo ao governo uma visão bem fundamentada do sentimento popular, 

selecionando aleatoriamente uma amostra de pessoas da área relevante e reunindo-as para 

discutir os assuntos em consideração, permitindo-lhes registrar suas opiniões informadas sobre 

essas questões, evitando a influência excessiva de grupos e lobbies.286 

A eliminação da dominação exigiria, não apenas que as pessoas consideradas 
coletivamente não podem ser ignoradas pelo governo, mas que as pessoas 
consideradas separadamente ou distributivamente também não podem ser ignoradas. 
Colocando-se de outra forma, isso exigiria não apenas que a maioria seja ouvida para 
determinar quais comuns, percebidos interesses devem ser perseguidos pelo governo, 
mas além disso, que as minorias relevantes também consigam ser ouvidas: que seus 
interesses percebidos politicamente não são apenas ignorados e fluidos. Portanto, a 
questão é se existe alguma maneira de sujeitar o governo a um modo de controle 
distributivo ou minoritário, a fim de equilibrar o modo eleitoralmente estabelecido de 
controle coletivo ou majoritário.287 

 Em outras palavras, Pettit propõe um modo de democratização no qual as pessoas 

coletivamente, mas também separadamente e distributivamente, possam controlar o governo – 

inclusive através do “mecanismo” da desobediência civil. Esse modo busca trazer efetividade 

à decisão pública, optando pela descrita estruturação de um fórum, no qual os interesses 

relevantes são tomados em igualdade, diferindo de um procedimento de simples veto, de modo 

a propiciar o empoderamento popular e garantir os interesses das minorias. Tratar-se-ia esse de 

um regime contestatório das decisões públicas.288 

 A noção de uma democracia contestatória tem as suas raízes no século XVII, ainda que 

a sua ênfase estivesse genericamente no coletivo, objeto de controle popular do governo que os 

regimes eleitorais são desenhados para possibilitar. Em Locke, é possível notar uma noção de 

soberania popular distinta do modelo de controle coletivo em Hobbes, associando-se à metáfora 

legal da confiança (trust). O modelo de governo baseado na confiança, que traz a ideia de que 

os papéis democráticos possibilitam às pessoas exercerem um controle sobre a lei, habilitou o 

movimento inglês dos levellers a arguir que mesmo um parlamento eleito deveria estar 

submetido aos termos de um consenso que capacitaria o povo a reconhecer quando poderia 

legitimamente desafiar o seu governo.289 
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 Para Pettit, amparar uma componente contestatória na interpretação da democracia 

significa argumentar que a liberdade como não-dominação requer um modo contestatório e 

eleitoral de democratizar o governo, de forma que essa proposta não representa uma noção 

nova e não testada, considerando que a ideia de tornar o governo apto a responder aos desafios 

do regime ainda existe na prática democrática. Contudo, na Contemporaneidade, um regime 

democrático é aquele no qual as pessoas coletivamente governam a si mesmas, seja diretamente 

ou através de representantes. E estabelecer possibilidades de desafio individual ou se quaisquer 

propostas para colocar limites no que pode ser decidido pelo legislativo ou em um referendo 

parece um corte das velas democráticas.290 

 Conforme Pettit, o motivo de se adotar uma teoria democrática que sirva à liberdade 

republicana e que contenha duas dimensões, uma eleitoral e uma contestatória, está 

essencialmente no fato de que ela viabiliza uma série de características que a maioria de nós 

considera desejáveis em qualquer regime democrático, incluindo um controle individualizado 

e coletivo do governo. O ponto de vista do particularismo ilimitado, irrestrito, legalmente e 

eleitoralmente hipersensitivo de um governo é um espectro almejado por qualquer um que 

queira tornar o governo contestável.291 

Destarte, Pettit explana que o giro contestatório fornece apenas um suspiro mais 

abrangente do ideal democrático, sugerindo também um programa de pesquisa para a 

elaboração de meios institucionais pelos quais a dimensão contestatória da democracia possa 

ter lugar. O respectivo programa de pesquisa não seria novo, dada a atenção devotada a questões 

institucionais nos escritos de teóricos como Maquiavel, Montesquieu e outros, bem como nos 

dos denominados fundadores (founders) americanos. Contudo, uma perspectiva como essa sem 

dúvida traria uma partida nova e interessante no trabalho da teoria política contemporânea, ou 

pelo menos, na filosofia política contemporânea.292 

Tal como indica Ricardo Silva, os neorrepublicanos apresentam algo de profundamente 

contestável, a partir de uma compreensão de liberdade atenta à ausência de impedimentos e à 

realização das escolhas por parte dos agentes individuais. A absorção do indivíduo atomista por 

parte da tradição liberal anglófona dos últimos séculos gerou uma filosofia política e um ideal 
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de liberdade que acabam por refratar a aceitação da ideia de bem comum, inibindo a disposição 

dos cidadãos para o cumprimento de deveres sociais indispensáveis ao ideário republicano.293 

Nota-se que a desenvoltura histórica do conceito de desobediência gera a sua 

estruturação como um mecanismo de controle e limitação do poder estatal que acaba por ter a 

sua presença marcada em tempos de crise. Todavia, se em suas formulações primeiras os seus 

vínculos com a legalidade são explícitos, após Thoreau eles passam a ser negados. A crise 

generalizada que enfrentamos na Contemporaneidade não é apenas uma crise do regime 

democrático, mas é também social, econômica, política, e coloca em dúvida os chamados 

padrões civilizatórios pós-modernos. Ela tem, assim, um caráter conjuntural e, quiçá, 

desconstitutivo. Essa crise remete às constantes negligências, aos espaços participativos 

negados e às falhas práticas de uma lógica teórica do governo da maioria. E nesse contexto 

caótico, a desobediência civil procura o seu lugar como instrumento contestatório, até um 

momento de ruptura.  

Por conseguinte, a desobediência civil é analisada pelo seu viés prático, isto é, mediante 

a sua intensa expressão nas Revoluções Atlânticas, a qual repercutiu na sua retomada como 

fruto do direito de resistência, que passou a ser legalmente previsto como um direito 

fundamental. Esse é um ponto decisivo para o vigoroso retorno da desobediência à teoria 

política.  
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3. DESOBEDIÊNCIA CIVIL E LEGALIDADE: AS REVOLUÇÕES ATLÂNTICAS 

 

No desfecho do século XVII, são indagados os resultados da emergência do comércio e 

das formas móveis de propriedade que surgem no decorrer da Idade Média.294 A Europa do 

Antigo Regime é marcada por uma combinação das justificativas do Cartismo para o poder 

moderador da figura do monarca e para o nobiliárquico clerical do sistema de poder em voga. 

A contestação do Absolutismo e os eventos que conduzem à limitação do poderio do Estado 

caracterizam a formação do Constitucionalismo moderno e representam uma projeção do que 

viria a ser a ideologia de neutralidade do Estado contemporâneo.295 A conjuntura da ordem 

jurídica pré-moderna era então marcada: 

[...] pela sua estrutura particularista – ou seja, pelo fato de o direito particular (o 
privilégio) se impor ao direito geral (a lei) [...] a política de integração segue, portanto, 
duas vias: por um lado, a de, através da doutrina do primado da lei, submeter os 
direitos particulares aos corpos periféricos (privilégios, concelhios, privilégios 
senhoriais, privilégios das ordens); por outro lado, limitando a liberdade doutrinal dos 
juristas, o poder vinculante das decisões dos tribunais (‘assentos’ das Relações, 
eficácia das correntes jurisprudenciais – ‘praxística’), a eficácia do costume e a 
vigência do direito comum, a de acabar com a partilha da ordem jurídica [...]296 

A pessoalidade, a pluralidade de fontes, a indistinção entre o Direito, a política e a 

religião, e a sua aplicação circunstancial, são substituídos pela impessoalidade, unificação, 

especificidade e tecnicidade, diante de esforços de racionalização social e do próprio aparelho 

de poder, que se concretizariam ao longo dos séculos XVII e XVIII. O Estado moderno passa 

a abarcar delimitações das ideias de esfera pública e esfera privada que são conformadas, em 

um primeiro momento, por moldes que carregavam o teor reivindicatório de direitos em um 

panorama de desobediência e protrusão frente à antiga ordem.297  

A Europa enfrenta o declínio do modelo de cidade provinciana vinculada à economia 

de campo, desmantelando, no Sul, cavaleiros e proprietários que viviam desse provincialismo, 

alugando as suas terras. Nesse quadro, a primeira escola sistematizada de economistas surge na 

França e os chamados fisiocratas enunciam a terra e seu aluguel como única fonte de renda. A 

produção de culturas de importação do açúcar, do café, do tabaco, de tintas – e, posteriormente, 
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do algodão – fazem parte da vitalidade produtiva da zona de plantação escrava nas ilhas do 

Caribe, no litoral norte da América do Sul e no litoral sul dos EUA.298 

Outrossim, nesse enredo, as revoluções liberais insurgem com o viés de criação de um 

Estado burguês e o pensamento moderno coloca em pauta a construção do indivíduo e da noção 

de sociabilidade, bem como o embate entre concepções orgânicas e mecânicas de ordem. Além 

disso, as antigas significações greco-romanas de virtude são remoldadas para atender ao 

multifacetado papel do homem em meio à organização do processo de exploratório da mão de 

obra, propício à efetiva instauração da lógica capitalista.299 

No século XVIII, foi erigido um debate que contrastava virtude e paixão, terras 

(propriedade em sentido estrito) e comércio, República e Império, valor e história. Conforme 

Pocock, os últimos atos e ideias da tradição cívica humanista da Renascença teriam a sua 

expressão na formação de valores da Revolução Americana, a partir do pensamento de 

Aristóteles e Maquiavel, operando como uma importante chave para a compreensão dos 

paradoxos que envolvem as tensões modernas entre a autoconsciência individual por um lado, 

e a consciência social, a propriedade e a história, do outro.300  

Montesquieu reiteraria o reconhecimento de Maquiavel de que a virtude era 

independente e secular, diversa da moralidade social fundada puramente em valores cristãos. 

Se o cidadão se tornou menos parecido com o divino, a sua personalidade cívica exigiria uma 

virtude que corroborasse menos como a capacidade de sua alma para a redenção e mais com a 

autonomia do homem megalopsíquico de Aristóteles.301  

Gerar-se-ia uma querela entre antigos e modernos: se para os primeiros, ao exemplo de 

Thomas Jefferson, a ascensão do comércio significava o fim da virtude, visto que os cidadãos 

haviam se contentado com mercenários para defende-los e monarcas para governá-los, as 

monarquias estavam sob a proteção de um aparato militar não controlado pela lei ou pela 

liberdade, que mais cedo ou mais tarde se tornaria tirânico; para outros, como Montesquieu, 
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Hume, Smith e Gibbon, admitia-se que a virtude se alicerçara nas armas e na agricultura, porém, 

de modo tão severo e restritivo que mal podia ser chamado de virtude.302 

A virtude em sua antiga concepção não foi abandonada, mas teve que se ajustar ao 

homem mercantilista e a uma contextura na qual as suas liberdade e independência nunca 

seriam despojadas de elementos de corrupção. Tornou-se inviável a defesa de qualquer teoria 

sobre o progresso humano que não carregasse a negativa implicação de que ele era, 

concomitantemente, decadência, e que a cultura também significava alguma perda da liberdade 

e da virtude em face das múltiplas capacidades do homem moderno, que fraturavam o ideal de 

unidade da personalidade humana, não restaurado pelos filósofos iluministas.303  

Um individualismo secular, racionalista e progressista dominava o pensamento 
‘esclarecido’. Libertar o indivíduo das algemas que o agrilhoavam era o seu principal 
objetivo: do tradicionalismo ignorante da Idade Média, que ainda lançava sua sombra 
pelo mundo, da superstição das Igrejas (distintas da religião ‘racional’ ou ‘natural’, da 
irracionalidade que dividia os homens em uma hierarquia de patentes mais baixas e 
mais altas de acordo com o nascimento ou algum outro critério irrelevante. A 
liberdade, a igualdade e, em seguida, a fraternidade de todos os homens era seus 
slogans.  

[...] o Iluminismo implicava a abolição da ordem política e social vigente na maior 
parte da Europa. Era demais esperar que os anciens régimes se abolissem 
voluntariamente.304 

A realidade oitocentista vislumbrava a vinculação entre o estático e o dinâmico. Na 

Inglaterra, desejava-se a conservação da estabilidade, de tal sorte que a espécie de lei fixada na 

política britânica moderna remetia a uma necessidade de se manter a unidade entre o governo 

e a sociedade.305 A tradição liberal de pensamento provém, nesse entremeio, de um arcabouço 

que denota como centro de gravitação a liberdade do indivíduo, sendo amplamente criticada 

por filosofias organicistas. Tais críticas encontrariam um escopo conciso para além da 

mecanicidade liberal, encontrando espaços nas incongruências entre a defesa teórica da 

liberdade e o suporte da prática da escravidão.306 

Os autodenominados liberais ingleses, ao longo da guerra de Secessão, alinhavam-se a 

favor dos Estados do Sul, ou ao menos demostravam uma postura fria em relação à União e a 

Lincoln. Na teoria liberal de Locke, a escravidão absoluta e perpétua pode ser justificada, 
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podendo eventualmente se caracterizar como um “bem positivo”.307 Para Adam Smith, a 

escravidão seria mais facilmente suprimida por governos despóticos do que por governos 

livres.308 Em John Stuart Mill,309 a escravidão é, por vezes, uma passagem obrigatória à 

civilização e ao progresso.310 

Anteriormente à crise que conduziu à Revolução Americana, a qual exteriorizou, dentre 

seus conflitos, a oposição entre personalidade e sociedade, virtude e corrupção,311 nos dois lados 

do Atlântico, os ingleses sentiam-se orgulhosos por constituir um país no qual, conforme 

Blackstone,312 a liberdade civil ou política seria o fim e o objetivo da Constituição. Também os 

colonos ingleses na América guardavam o descrito sentimento, defendendo a sua livre 

Constituição. Com base em tal ideologia, foram conduzidas a chamada Guerra dos Sete Anos 

e a tentativa francesa de escravizar os colonos americanos, desmantelada pela Grã-Bretanha.313 

A Grã-Bretanha era o Estado mais bem-sucedido do século XVIII, cujo poderio 

provinha de seu desenvolvimento econômico e de sua política racionalista. As ciências ainda 

não estavam dividas e dedicavam-se a solucionar problemas produtivos e, nesse entrecho, a 

Enciclopédia de Diderot e d’Alembert surge como compêndio do pensamento político social 

progressista e também do chamado progresso científico e tecnológico. A convicção iluminista 

no progresso do conhecimento humano, na racionalidade, riqueza e controle da natureza, 

derivou sua força do comércio e da racionalidade econômica e científica associadas a ambos.314 

[...] quando falamos em ‘Grã-Bretanha’, queremos dizer um domínio inglês de 
culturas insulares e atlânticas associadas, há um sentido profundamente importante 
em que a Revolução Americana só pode ser entendida se a situarmos no contexto de 
uma série de crises ocasionadas pelo desenvolvimento e transformação das 
instituições políticas inglesas. Para os americanos, o seu significado deve ser nacional. 
Uma personalidade americana havia tomado forma em um contexto americano, e a 
revolução é a crise da sua independência.315 
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A Revolução na Inglaterra buscou concomitantemente uma reconstrução e uma 

reestabilização por meio de condições pelas quais Coroa, Parlamento e Igreja pudessem 

coexistir. Na América do Norte, a caminho da constituição de um Estado independente, que 

significaria o fim das colônias do Império inglês, a chegada ao trono de Guilherme III d’Orange 

contribuiria para a configuração liberal da ordem jurídica inglesa.316 

 [...] A Inglaterra que desponta da Revolução Gloriosa não se limita a evitar a 
discussão sobre o comércio dos negros; não, esta conhece agora um poderoso 
desenvolvimento e, por outro lado, um dos atos de política internacional da nova 
monarquia liberal consiste em arrancar da Espanha o monopólio do comércio de 
escravos. No lado oposto, a revolução que eclode na outra margem do Atlântico em 
nome da liberdade comporta a consagração oficial do instituto da escravidão e a 
conquista e o exercício por longo tempo da hegemonia política por parte dos 
proprietários de escravos.317 

Na sequência, Locke escreve a Carta acerca da tolerância na Holanda, país 

homenageado por Grotius pelo exercício do seu direito de resistência em face de um príncipe 

despótico, autor esse que, contudo, justifica a escravidão e a perseguição dos peles-vermelhas 

na América.318 Os Dois tratados sobre o governo consagram a preparação ideológica para a 

Revolução Gloriosa, a qual seria sucedida pelo nascimento da Inglaterra liberal.319 

Tal como descreve Losurdo, a partir de Benjamin Constant, a denominada liberdade 

moderna ou liberal tem sido descrita como fruição tranquila da propriedade privada, apesar de 

a Revolução Gloriosa e, depois, a Revolução Americana, terem consagrado o autogoverno de 

uma sociedade civil construída ou hegemonizada pelos proprietários de escravos. E pouco antes 

da queda da Bastilha, o modelo inglês já parecia triunfar na França, em um momento político 

no qual o Parlamento dos nobres desafia o absolutismo monárquico com um amplo apoio do 

consenso popular, adquirindo a forma de uma reivindicação do povo.320 

No século XVIII, a escravidão havia se tornado a metáfora fundamental da filosofia 
política ocidental, conotando tudo o que havia de mau nas relações de poder. A 
liberdade, sua antítese conceitual, era considerada pelos pensadores iluministas o 
valor político supremo e universal. Mas essa metáfora política começou a deitar raízes 
justamente no momento em que a prática econômica da escravidão – a sistemática e 
altamente sofisticada escravização capitalista de não europeus como mão de obra nas 
colônias – se expandia quantitativamente e se intensificava qualitativamente, ao ponto 
de, em meados do século XVIII, ter chegado a sustentar o sistema econômico do 
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Ocidente como um todo, facilitando, paradoxalmente, a expansão global dos próprios 
ideais do Iluminismo que tão frontalmente a contradiziam.321 

Nas Revoluções Americana e Francesa surge um desafio revolucionário 

preponderantemente secular, voltado contra a política aristocrática dos regimes Whig e 

anglicanos.322 Pocock assevera que “se o conservadorismo é a defesa da ordem existente, o 

conservadorismo do século XVIII era a defesa de uma revolução”323 e, apesar de a revolução 

na Inglaterra ter terminado em oligarquia e restrição política, a sua defesa não consistia em um 

simples exercício do tradicionalismo.324  

Nesse sentido, a historiografia oitocentista passaria a destacar o caráter revolucionário 

das transformações institucionais e políticas do início do século, de modo que o Antigo Regime 

seria tomado como época de domínio das classes feudais que deveria ser superado. Essa 

argumentação se encontrava bastante presente no pensamento “reformista” do Iluminismo.325 

A economia do mundo do século XIX seria principalmente construída sob a influência da 

revolução industrial britânica, contudo, a sua política e a sua ideologia teriam como fundação 

a Revolução Francesa.326 

A concepção ocidental de revolução tem suas origens na tradição judaico-cristã e remete 

a uma transposição para a linguagem política do que os antigos judeus chamavam de 

Apocalipse, a saber, o fim de um mundo, uma época, um ciclo e o início de uma nova ordem. 

Realização, fim e início. Na política, toda a revolução suprime um Antigo Regime, realiza uma 

tradição e funda uma nova ordem (Constituição). E nada mais antigo, no Ocidente, do que a 
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tradição da liberdade política. A tradição que vem da república romana e das repúblicas gregas 

e que sofreu vicissitudes ao longo dos séculos.327 

As revoluções burguesas foram decisivas para a criação de Estados nacionais, da mesma 

forma que as guerras de independência são o ponto de partida do Constitucionalismo na 

América Latina. O intermédio entre o Constitucionalismo europeu, estadunidense e latino-

americano teve influência da leitura dos iluministas em um ideal de novo mundo que nasce com 

as fronteiras jurídicas então constituídas. Nada obstante, o colonialismo e a luta anticolonial são 

responsáveis pela formação de espaços e fluxos que vão muito além da alegoria do 

protagonismo das elites.328 

 

3.1 A Revolução Americana 

 

Na história britânica, a autoridade do Parlamento seria por fim derrubada com êxito, 

insurgindo uma nova sociedade política, a partir de uma versão quase-republicana para a 

monarquia parlamentar. As colônias americanas, por sua vez, seriam palco de uma revolução 

contra o Parlamento, a qual teve como propulsores a impossibilidade do governo Whig de 

controlar a ocupação das colônias desobedientes e a existência, na tradição parlamentar, de uma 

opção republicana para negar ao Parlamento a sua legitimidade e sugerir outras formas de 

governo. A relevância de uma ideologia alternativa, a tradição republicana, Commonwealth ou 

country329 reside na compreensão, pelos americanos, do que eles poderiam se tornar e do espaço 

político que lhes era negado no parlamentarismo inglês.330 

Mas, do outro lado do Atlântico, a república nascida da grande revolução contra o 
Parlamento estava empenhada no retorno aos princípios originais, pois não havia nada 
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mais a fazer. Ao descobrir que o governo parlamentar nunca os incluíra, os americanos 
tinham se voltado para a alternativa quase-republicana que a tradição parlamentar lhes 
oferecera, e estavam agora estudando a ideologia commonwealth em todas as duas 
riquezas intelectuais, na tentativa de conseguir para si próprios uma forma de 
governo.331 

Uma divergência entre o Velho e o Novo mundo instaurou-se desde o estabelecimento 

das primeiras colônias, alastrando-se incessantemente até alcançar o seu apogeu na era da 

Revolução. Dentre os elementos que impulsionaram a colonização norte-americana, tem-se, 

notavelmente, as dificuldades econômicas e a superpopulação na Inglaterra, a qual buscou uma 

maneira de abrir caminho ao Novo Mundo, mesmo que isso significasse deixar o Velho. As 

colônias subsistiam, em parte, graças à agricultura, à pesca, aos produtos naturais, ao comércio 

de pele e de madeira e, em menor escala, ao comércio de cerais.332 

Ao tratar da Revolução Americana (1775-1783), Pocock frisa que teóricos como Adam 

Smith, Josiah Tucker e David Hume a desejavam especialmente pelo fato de que o Império se 

tornara uma carga excessivamente onerosa à estrutura política britânica. Esses pensadores 

consideravam que os partidos e facções do século XVII haviam perdido o seu significado e que 

o equilíbrio da sociedade se via ameaçado pela corrupção e pelo faccionismo.333 

Não foi apenas a transformação da república em império como principal tema da 
história antiga o que impregnou a mente do século XVIII com um senso de 
mutabilidade da virtude. Era amplamente disseminada a ideia de que a virtude fora 
depois restaurada em uma forma bárbara pelos invasores godos e germânicos, que 
tinham estabelecido primitivas, porém eficientes, comunidades de proprietários 
alodiais armados, para os quais os relacionamentos feudais haviam sido secundários. 
[...] a imagem da liberdade gótica, como a virtude romana primitiva, baseava-se no 
pressuposto de que a forma de propriedade que conferia aos indivíduos armas e 
independência, liberdade e virtude, devia ser necessariamente a terra.334 

O estado americano da Virgínia, que teve as suas raízes na segunda colônia, Jamestown, 

fundada em 1607 para fins comerciais, refletiu-se como uma possessão inglesa do Novo 

Mundo, centralizando suas esperanças no ouro e sobrevivendo da agricultura e do comércio. 

Sua estruturação se deu pelo grupo conhecido na história como “os peregrinos”, que continham 

um traço de idealismo, demonstrado na Carta de Formação do Governo, redigida em 1620, a 

qual descrevia a organização de um corpo político, ajustado à sua preservação e manutenção. 
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Próximo do final do século XVII, a Virgínia tinha aproximadamente 10.000 escravos e, em 

1675, ocorreu a primeira rebelião americana na fronteira contra as autoridades constituídas.335 

As colônias puritanas espalharam-se, por motivos econômicos e religiosos, por toda a 

Nova Inglaterra e os colonos estabelecidos no Norte (regiões que viriam a ser Nova Hampshire, 

Vermont e Maine) deram início à invasão de terras de outros proprietários. Essas colônias 

seriam reabsorvidas por Massachusetts antes de alcançar a sua independência final e, durante o 

século XVII, cidades inteiras foram fundadas nessa região, com terras da Igreja, escolas e 

campos comunais.336 

Em meados de 1722, o consumo de chá havia sido demasiadamente reduzido nas 

colônias, e para conferir auxílio à companhia East India Company, o ministério inglês, chefiado 

por Lorde North, permitiu o envio do produto à América em condições que o tornassem 

excessivamente barato, transmitindo que o rei considerava o imposto instituído um teste de sua 

autoridade. Então, em todos os portos, a população estava determinada a protestar e 

desobedecer essa ordem, chamando a atenção das autoridades públicas. O chá foi trancado em 

cofres em Charlestown, mandado de volta nos navios que o haviam trazido na Filadélfia e em 

Nova York, e jogado ao mar em Boston. George III, juntamente à maioria do Parlamento inglês, 

estava determinado a punir severamente os desobedientes, enquanto Burke e Chatham pediam 

medidas conciliatórias.337 

Em 1764, George Grenville, político Whig na condição de Primeiro-Ministro, persuadiu 

o Parlamento a promulgar uma Lei de Receitas que estabelecia impostos sobre o açúcar, vinhos, 

café, sedas e tecidos, e abolia os inconvenientes (restituições alfandegárias) das mercadorias 

europeias transportadas pelos ingleses para as colônias. Outros comerciantes e fabricantes 

coloniais também estavam perdendo e o sistema de mercantilismo sob o qual o Império operava 

usava as colônias como fonte de produtos brutos em um comércio que gerava um lucro 

substancial para os mercadores ingleses.338 

Sob o mercantilismo, as colônias deveriam contribuir, não por meio da taxação direta. 

A prática que imperava na Inglaterra regulava o comércio impondo direitos e restrições às 

colônias: cada qual atendia às despesas correntes de seu próprio governo, um controle que se 
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tornara um direito muito valorizado. Com base nesse histórico, a receita da Grenville 

representou uma inversão de precedente: com a Lei da Moeda proibindo as emissões coloniais 

do papel-moeda, e com as empresas em um declínio pós-guerra, essas medidas dariam à 

economia colonial um revés.339 

Os colonos protestaram com base no idealismo de que a Grã-Bretanha estava impondo 

uma tributação sem representação. A legislatura de Massachusetts votou pela criação de um 

comitê de correspondência voltado para um protesto unificado das colônias e, não oficialmente, 

alguns dos colonos começaram a aplicar a garantia da não importação. Antes do final do ano, 

os protestos já estavam em Nova York e em outros lugares.340 

Os fogos de artifício começaram na Virgínia, onde Patrick Henry, em sua eloquência 
apaixonada, denunciou a taxação sem representação e propôs um conjunto de sete 
resoluções. A Câmara dos Burgueses adotou cinco, mas não as duas últimas que 
chegaram a afirmar que as pessoas da Virgínia não estavam obrigadas a obedecer a 
nenhuma dessas leis e que qualquer pessoa que dissesse o contrário era inimiga da 
colônia. Todas as sete resoluções, no entanto, foram impressas e amplamente 
divulgadas. 

No verão de 1765, grupos que se chamavam Filhos da Liberdade começaram a realizar 
demonstrações contra a Lei do Selo e, em particular, a exercer pressão contra os 
colonos que haviam aceitado a nomeação como coletores. [...] 

As resoluções da Virgínia e as ações diretas dos Filhos da Liberdade, juntamente com 
uma quantidade substancial de panfletagem sobre a inquietação da tributação 
imperial, prepararam o cenário para o Congresso da Lei do Selo convocado por uma 
carta circular de Massachusetts e reunido em Nova York [...] o congresso pediu a 
revogação da Lei do Selo. Em pouco tempo, um grupo de comerciantes na Inglaterra 
também pediu ao Parlamento para acabar com esse aparelho de Grenville.341 

A recorrência de episódios como esse nas treze colônias armadas contra a pátria 

colonizadora traduzia-se em um pedido de rebelião (e revolução) que não era exatamente 

unânime. Um número considerável de pessoas permaneceu fiel ao rei e ao país, e outro número 

tomou a postura de neutralidade. Houve mudanças entre o legalismo e o neutralismo, e, 

também, entre o neutralismo e o patriotismo A história da Revolução é normalmente recitada a 

partir da perspectiva dos patriotas, mas os neutralistas representaram um fator considerado e os 

legalistas ainda mais. Eclodida a revolução, depois de um ano de luta, a probabilidade de uma 

reconciliação com a Grã-Bretanha havia diminuído.342 
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Na versão inicial da Declaração de Independência elaborada por Jefferson, 

encontravam-se argumentos embasados nas acepções de Benjamin Franklin, denunciando a 

Inglaterra liberal deduzida da Revolução Gloriosa e de George III, o qual teria promovido uma 

guerra em face do gênero humano, violando os direitos à vida e à liberdade das pessoas, 

transportando-as como escravas a outro hemisfério e condenando-as à morte nesse trajeto.343 

A Declaração enfim consolidada seria a base dos novos governos, oferecendo um 

desafio revolucionário que foi perseguido por séculos. De fato, havia até mesmo muitos 

americanos que, por estarem dispostos à independência, temiam que as pessoas pudessem ver 

os novos governos como destruidores dos privilégios até então desfrutados por classes 

particulares nas colônias.344 

Talvez uma das mais conhecidas cartas de direitos do período seja a Constituição da 

Virgínia, de 29 de junho de 1776, a qual apresenta a Declaração de Direitos feita pelos 

representantes do “bom povo” (good people) da Virgínia no exercício de seus poderes 

soberanos, reunida em plena e livre convenção, como base e fundamento do governo (Art. 1º). 

Ela dispõe sobre a igual liberdade e a independência de todos os homens (secção 1); e o povo 

como fonte de poder (secção 2). 

A Constituição da Virgínia  discorre sobre a instituição do governo para o benefício 

comum de todos, de tal modo que “sempre que algum governo for considerado inadequado ou 

contrário a esses propósitos, a maioria da comunidade tem o direito indubitável, inalienável e 

irrevogável de reformá-lo, alterá-lo ou aboli-lo, de modo a julgar mais propício ao bem público” 

(secção 3), clarificando a expressão do consentimento e do princípio da maioria para a tomada 

das decisões políticas (secções 6 e 7).  

Ademais, ela pauta institui a separação entre os departamentos do Legislativo, do 

Executivo e do Judiciário, bem como as eleições livres, postulando também que as leis não 

devem ser suspensas de modo que “todo o poder de suspender leis, ou a execução de leis, por 

qualquer autoridade, sem o consentimento dos representantes do povo, é prejudicial aos seus 

direitos, e não deve ser exercido” (secção 7). Valem ser citados os seguintes dispositivos: 

Seção 12. Liberdade de expressão e de imprensa; direito de reunir-se pacificamente, 
e de petição. 
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Que as liberdades de expressão e de imprensa estão entre os grandes baluartes da 
liberdade, e nunca podem ser contidas senão por governos despóticos; que qualquer 
cidadão pode livremente falar, escrever e publicar seus sentimentos sobre todos os 
assuntos, sendo responsável pelo abuso desse direito; que a Assembleia Geral não 
deverá aprovar qualquer lei que restrinja a liberdade de expressão ou de imprensa, 
nem o direito do povo de se reunir pacificamente, e de solicitar ao governo a 
reparação de injustiças. 

Seção 13. Milícia; exércitos permanentes; militares subordinados ao poder civil. 

Que uma milícia bem regulamentada, composta do corpo do povo, treinada para as 
armas, seja a defesa apropriada, natural e segura de um Estado livre, portanto, o direito 
do povo de manter e portar armas não deve ser infringido; que os exércitos 
permanentes, em tempo de paz, devem ser evitados como perigosos para a liberdade; 
e que, em todos os casos, os militares devem estar sob estrita subordinação e 
governados pelo poder civil.345 

A Seção 12 postula que as liberdades de expressão e imprensa não serão suprimidas sob 

a nova ordem, pois um ato como esse seria típico de um governo despótico. Da mesma forma, 

proíbe-se o retrocesso no que se refere à restrição de tais liberdades. Contudo, o ponto mais 

interessante está na proibição de óbices à solicitação popular do reparo de injustiças. A injustiça, 

tal como anteriormente exposto, é frequentemente associada pela tradição liberal como uma 

justificativa à desobediência civil no viés da justiça social.  

A seção consecutiva garante ao povo o direito de manter e portar armas, um aspecto que 

pode ser controverso. Porém, a sua justificativa é histórica, e talvez encontre respaldo no íntimo 

do direito de resistência e na proteção do povo contra a tirania e a opressão, através da rebelião. 

No que tange o trecho referente aos exércitos permanentes, o quais devem ser evitados durante 

a paz, rubrica-se a sua obrigação estrita de proteção da sociedade civil e do governo, 

caracterizando a sua subordinação, isto é, a obrigação política de obediência, não admitindo, 

contudo, a objeção de consciência, mediante a expressão “em todos os casos”.  

Outro diploma legal de contento apropriado à temática da desobediência é a 

Constituição de Massachusetts-Bay, de 2 de março de 1780, que traz em seu conteúdo 

juramentos direcionados a qualquer pessoa que exerça funções públicas, marcando o 

comprometimento com a defesa constitucional em face de quaisquer autoridades 

incompetentes, externas ou internas à Commonwealth, que não tenham sido investidas daquele 

poder pelos constituintes, sendo portanto legítimo o ato de desobediência para a salvaguarda da 

Constituição e da liberdade. Nota-se no texto a presença da ideia de fidelidade à lei, devida 

unicamente à ordem constitucional.  
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Capítulo VI. Juramentos e Assinaturas; Incompatibilidade e Exclusão de Ofícios; 
Qualificações Pecuniárias; Comissões; Writs; Confirmação de Leis; Habeas corpus; 
O estilo de promulgação; Continuidade de Servidores; Provisão para uma futura 
revisão da Constituição etc. 

[...] 

E toda pessoa escolhida para qualquer um dos lugares ou ofícios acima mencionados, 
como também qualquer pessoa nomeada ou comissionada para qualquer cargo 
judicial, executivo, militar ou outro sob o governo, deverá, antes de entrar na execução 
dos negócios de seu lugar ou ofício, tomar e subscrever a seguinte declaração, e 
juramentos ou afirmações, diz. -- 

‘Eu, AB verdadeiramente e sinceramente reconheço, professo, testifico e declaro, que 
a Comunidade (Commonwealth) de Massachusetts é, e por direito deve ser, um Estado 
livre, soberano e independente; e eu juro que defenderei a  verdadeira fé e lealdade à 
referida Comunidade, e que defenderei a mesma contra conspirações traidoras e todas 
as tentativas hostis que sejam: E que eu renuncio e refuto toda fidelidade, sujeição e 
obediência ao Rei, Rainha ou Governo da Grã-Bretanha, (como o caso pode ser) e 
qualquer outro poder estrangeiro: E que nenhum Príncipe estrangeiro, Pessoa, 
Prelado, Estado ou Potentado, tenha ou deva ter qualquer jurisdição, superioridade, 
preeminência, autoridade, dispensa ou outro poder, em qualquer matéria, eclesiástica 
ou espiritual, dentro desta Commonwealth, exceto a autoridade e poder que é ou pode 
ser investido por seus constituintes no Congresso dos Estados Unidos: E eu testifico 
e declaro, ainda, que nenhum homem ou corpo de homens tem ou ter qualquer direito 
de absolver-me ou exonerar-me da obrigação deste juramento, declaração ou 
afirmação; e que eu faço este reconhecimento, profissão, testemunho, declaração, 
negação, renúncia e abjuração, sincera e verdadeiramente, de acordo com o 
significado comum e aceitação das palavras precedentes, sem qualquer equívoco, 
evasão mental ou reserva secreta que seja. Então me ajude, DEUS.’346 

O Tratado britânico-americano de 1782 entrou em vigor, efetivamente, após a conclusão 

da Paz de Paris entre a Grã-Bretanha e a França, estabelecida em 1783.347 A formação dos 

Estados Unidos resultou na elaboração de Constituições estaduais que refletissem a conquista 

alcançada, de modo a evidenciar que não era devida obediência a qualquer autoridade não 

instaurada e designada pela nova ordem constitucional, de tal sorte que atos emanados 

externamente não deveriam ser cumpridos.  

[...] embora o poder predominante na América residisse nas mãos de governos 
estaduais isolados, criados por consentimento popular dos habitantes das velhas 
colônias durante o desenrolar da guerra, a forma de suas Constituições demonstrava 
em um grau considerável a comunhão de ideias políticas, tais como o império da lei, 
e a necessidade, para preservar a liberdade, da separação entre os poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário.348 
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Depois de terem conquistado a independência da Grã-Bretanha, os americanos 

enfrentaram o problema de governar a si mesmos e manter a união formada durante a guerra 

revolucionária. Além disso, os patriotas sabiam que as revoluções na história, democráticas e 

republicanas, resultaram muitas vezes em despotismo. Repetidamente nos estados gregos da 

antiguidade, a democracia havia sido suplantada pela ditadura e pela tirania. A república 

romana havia desaparecido no reinado de um imperador absoluto. Apenas cerca de um século 

antes, a revolução puritana na Inglaterra culminara na ditadura militar de Oliver Cromwell, logo 

seguida por uma restauração da monarquia.349 

A Declaração de Independência e a Constituição de 1787 marcaram a Fundação dos 

Estados Unidos, as quais, contudo, ao exemplo do art. I dessa Constituição, diferem os “homens 

livres” do “resto da população” (other persons). E é possível afirmar que nas três revoluções 

liberais ocorridas na Holanda, na Inglaterra e na América, a reivindicação da liberdade acaba 

sendo contrastada pela justificação da escravidão e pela dizimação dos “bárbaros”.350 

 

3.2 A Revolução Francesa 

 

A crise dos velhos regimes da Europa traduz-se em intensas agitações políticas e 

movimentos desobedientes em busca de autonomia na “era das revoluções”. A ideologia do 

mundo moderno atingiria mesmo as antigas civilizações – que haviam até então resistido às 

ideias europeias – por meio da influência francesa.351 A Revolução Francesa (1789-1799) 

contou com estudiosos de orientação liberal, que descreviam personalidades e círculos 

vinculados a essa ideologia como oposição à deriva jacobina. Eles estariam, contudo, tal como 

supracitado, envolvidos na defesa da escravidão colonial.352 

Essa foi uma revolução social em massa, de caráter ecumênico, e seus exércitos partiram 

para revolucionar o mundo353 por meio de um processo social e político que apresentou como 

peculiaridade a abolição de instituições políticas que por séculos dominaram a maioria dos 

povos feudais, substituindo-as por uma ordem social e política diferenciada, tendo por base a 
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igualdade de condições.354 O conflito entre a estrutura oficial da monarquia absoluta e as novas 

forças sociais ascendentes culminariam nos eventos que se seguiram. 

Com exceção da Rússia, a França de 1789 era o país mais populoso da Europa – em 

média, um em cada cinco europeus era francês –, e o seu maior rival econômico à época era a 

Grã-Bretanha. A propriedade influenciava em muito as instituições, de forma que aqueles que 

dispunham dela detinham o poder. Essa conjuntura dava as condições para que os poderes 

aristocrático e monárquico adquirissem uma extensão ilimitada.355 

A nobreza francesa gozava de consideráveis privilégios, dentre eles, a isenção de 

diversos impostos e o direito de receber tributos de origem feudal. O profundo 

descontentamento dos aristocratas e dos burgueses era continuamente exprimido nas 

assembleias e cortes de justiça e, durante todo o século XVIII, postos oficiais da monarquia 

eram preenchidos por homens “da classe média, politicamente inofensivos e tecnicamente 

incompetentes”.356 A situação se agravava pelos problemas financeiros que atingiram a 

monarquia e pelo fracasso das tentativas de reforma administrativa.357 

A situação política na França se agravava com o seu envolvimento na guerra de 

independência americana e, dada a derrota da Inglaterra, a Revolução Americana proclamar-

se-ia como causa direta da Revolução Francesa.358 As forças revolucionárias francesas 

operariam mediante um coeficiente que intensificaria a proporção dos acontecimentos: por um 

lado, a sociedade francesa havia alcançado uma maturidade intelectual. Por outro lado, a 

burguesia atingiu a certa maturidade social. E o pensamento francês tomou consciência de sua 

força, sua riqueza, seu direito e suas possibilidades.359  

O fato é que ocorreria um certo consenso no movimento revolucionário a partir do grupo 

da burguesia, que trazia as ideias do liberalismo clássico, transformando-se em um movimento 

teórico geral de libertação dos povos contra a tirania. Os camponeses e trabalhadores franceses 

eram analfabetos e, no processo indireto de eleição, 610 homens, a maioria dentre esses últimos, 
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foram eleitos para representar o Terceiro Estado, que englobava todos aqueles não pertencentes 

ao clero (Primeiro Estado) e à nobreza (Segundo Estado).360 

As constantes derrotas e a representação precária do Terceiro Estado na Assembleia dos 

Estados Gerais eram apenas sintomas da ausência e da demanda de transformações sociais. As 

condições exploratórias nas fábricas e no campo pediam firmemente uma legislação protetora 

que limitasse a duração do trabalho, determinasse um salário mínimo e alguma liberdade de 

coalizão para resistir a tornar-se vítima da repressão. Porém, era a burguesia que estava em 

posição de ditar a lei, preparando-se para uma ação revolucionária, mãe de uma nova 

legalidade.361 

Tocqueville e Burke influenciariam na ideologia edificadora da liberdade pós-

revolucionária. Ao tratar da espécie de liberdade presente no Antigo Regime e sua influência 

sobre a Revolução Francesa, Tocqueville descreve que ela vivia no meio de instituições já 

preparadas para o poder absoluto, sendo tolhida pelos velhos usos, hábitos e abusos que 

movimentaram o espírito de resistência. Imperava um poder de limites desconhecidos, que 

favorecia as ações dos príncipes contra as liberdades dos seus súditos; um governo no qual a 

obediência não se contestava.362  

[...] Por mais submissos que os homens do Antigo Regime eram às vontades do rei, 
havia uma espécie de obediência que ignoravam: era-lhes alheio dobrar-se perante um 
poder ilegítimo e contestado que respeita pouco e às vezes se despreza mas que se 
aguenta de bom grado porque serve ou pode prejudicar. Esta forma de servidão sempre 
lhes foi desconhecida. [...] Ao submeter-se aos seus comandos mais arbitrários, 
obedeciam menos à coação que ao amor que chegava muitas vezes a conservar uma 
alma muito livre até na extrema dependência. Para eles o maior al da obediência era 
a coação; para nós é o menor. O pior encontra-se no sentimento servil que leva à 
obediência. [...]363 

Edmund Burke escreveria essa nova liberdade como aquela harmonizada com o 

governo, o poder público, a disciplina e a obediência dos exércitos, a boa distribuição de 

impostos, a moralidade, a religião, a solidez da propriedade, a paz, a ordem e os costumes 

públicos e privados, de modo que, sendo tais coisas bens, faltando-as, a liberdade não existe 

por completo. O seu efeito seria possibilitar aos homens fazer o que lhes agrada e, segundo o 
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autor, “quando os homens agem em corpo, a liberdade chama-se poder”.364 Para ele, contudo, 

a revolução deveria ter sido limitada a liberalizar o antigo regime.365 

Os jornais e o panfletarismo exerceram um importante papel contestatório e 

disseminador de ideias. Eles refletiam o sucesso da campanha iluminista para conquistar a elite 

francesa. Nomes como Suard, Marmontel, Gaillarde, La Harpe, Dellile e Chamford 

conquistavam o seu ápice enquanto escritores de meados do século declinavam. Eles estavam 

integrados a uma sociedade de patrocinadores e cortesãos para benefício mútuo, de tal sorte que 

a promoção para a alta sociedade implicava certo compromisso com a hierarquia social. Para 

Voltaire, o Iluminismo devia começar com os grandes; conquistadas as camadas dominantes, 

passar-se-ia às massas, zelando-se para que essas não aprendessem a ler. No caso de 

d’Alembert, ele não partilhava da inclinação de seu “mestre” à corte, mas acreditava, nada 

obstante, essencialmente na mesma estratégia.366 

E após um período de grandes dificuldades na economia francesa, fome e 

empobrecimento do campo, uma nova perspectiva política ganhou espaço nos anos de 1788 e 

1789, a qual pugnava pela ideia de libertação da opressão. Mobilizadas as massas da capital, o 

resultado seria a queda da Bastilha, simbolizando a decadência da autoridade real e ratificando 

a queda do despotismo.367 

No advento da Revolução, a oposição entre alta e baixa literatura teve que ser 

solucionada. Essa revolução cultural criou uma elite e conferiu-lhe novas tarefas. Ela inverteu 

o mundo cultural: destruiu academias, esvaziou salões, revogou pensões, aboliu privilégios e 

pulverizou interesses que degringolavam o comércio dos livros antes de 1789. Jornais e teatros 

surgiriam em uma profusão que demonstrava uma revolução industrial dentro da revolução 

cultural, destruindo as velhas instituições e impondo o ideal da justiça revolucionária.368 

Em resumo, a principal forma da política revolucionária burguesa francesa e de todas 
as subsequentes estava agora bem clara. Esta dramática dança dialética dominaria 
todas as gerações futuras. Repetidas vezes veremos moderados reformadores da classe 
média mobilizando as massas contra a resistência ou a contrarrevolução. Veremos as 
massas indo além dos objetivos dos moderados rumo a suas próprias revoluções 
sociais, e os moderados, por sua vez, dividindo-se em um grupo conservador, daí em 
diante fazendo causa em comum com os reacionários, e um grupo de esquerda, 
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determinado a perseguir o resto dos objetivos moderados, ainda não alcançados, com 
o auxílio das massas, mesmo com risco de perder o controle sobre elas. E assim por 
diante, com repetições e variações do modelo de resistência – mobilização em massa 
–, inclinação para a esquerda – rompimento entre os moderados –, inclinação para a 
direita [...] A peculiaridade da Revolução Francesa é que uma facção da classe média 
liberal estava pronta a continuar revolucionária até o, e mesmo além do, limiar da 
revolução antiburguesa eram os jacobinos, cujo nome veio a significar ‘revolução 
radical’ em toda a parte.369 

Com a vitória da burguesia moderada, a denominada Assembleia dos Estados Gerais, 

que acabava por subjugar o Terceiro Estado, teve a sua extinção; foram tomadas as providências 

para a racionalização e reforma da França e as perspectivas da Assembleia Constituinte eram 

liberais. A Constituição da França de 1791 traria um sistema de monarquia constitucional 

embasada em um direito de voto censitário dos “cidadãos ativos”.370 Em seu art. 1º, VIII, a 

Constituição prevê que: 

CAPÍTULO II 

Da Realeza, da Regência e dos Ministros 

Seção primeira. Da Realeza e do Rei 

Art. 1º A Realeza é indivisível e delegada hereditariamente de varão a varão, pela 
ordem de primogenitura, em exclusão perpétua das mulheres e de sua descendência. 

Art. 2º A pessoa do Rei é inviolável e sagrada; seu único título é o de Rei dos 
Franceses. 

Art. 3º Não existe na França autoridade superior à da Lei. O Rei reina por ela e não 
pode exigir a obediência senão em nome da lei. 

Art. 4º O Rei, no ato de sua elevação ao trono, ou a partir do momento em que tiver 
atingido a maioridade, prestará à Nação, na presença do Corpo legislativo, o 
juramento de ser fiel à Nação e à Lei, de empregar todo poder que lhe foi delegado 
para, manter a Constituição decretada pela Assembleia Nacional constituinte nos anos 
de 1789, 1791, e de fazer executar as leis [...]371 

A obediência então é condicionada ao primado da legalidade e à defesa da Constituição, 

única fonte de fidelidade exigível. Após a publicação do texto, a tentativa de derrubada da Igreja 

levou a maioria do clero e de seus fiéis a se juntarem à oposição e a fuga mal sucedida do rei 

em 1791 tornaria o republicanismo uma força de massa, visto que tal ato simbolizava o 

abandono do povo e a perda do direito à lealdade, seguindo-se a edificação da República 

Jacobina.372 A Constituição da França Jacobina incorporaria expressamente o conteúdo da 
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Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, o que seria reproduzido nos textos 

constitucionais subsequentes, apresentando-a antes da ata constitucional.  

Os artigos 5º a 9º da Declaração prescrevem, respectivamente, que a liberdade consiste 

em fazer tudo aquilo que não prejudique outrem e que o exercício dos direitos naturais de cada 

homem tem por limites a salvaguarda dos direitos dos outros membros da sociedade 

determinados por lei (art. 4º) – que evidencia a absorção de uma ideologia jusnaturalista e da 

noção negativa de liberdade –; a lei como proibição de ações prejudiciais à sociedade (art. 5º); 

a lei como expressão da vontade geral e a uniformidade da lei a todos (art. 6º); a imperatividade 

da punição àqueles que praticam atos arbitrários e o dever ou obrigação política de obediência 

à lei (art. 7º); a punição apenas mediante previsão legal (art. 8º); e o princípio da presunção de 

inocência (art. 9º). Ademais, a Declaração disporia que: 

Art. 2º O objetivo de qualquer associação política é a conservação dos direitos 
naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são liberdade, propriedade e 
resistência à opressão.  

[...] 

Artigo 9. A lei deve proteger a liberdade pública e individual contra a opressão 
daqueles que governam. 

Artigo 10. Ninguém será acusado, preso ou detido, salvo nos casos determinados pela 
lei e segundo as formas por ela prescritas. Todo cidadão convocado ou preso pela 
autoridade da lei deve obedecer instantaneamente; a resistência o faz culpado. 

Artigo 11. Qualquer ato exercido contra um homem fora dos casos e das formas 
determinadas por lei, é arbitrário e tirânico; aquele contra quem se queira exercer o 
dito ato por violência, tem o direito de rechaça-lo pela força. 

Artigo 12. Aqueles que solicitam, emitam, assinem, executem ou façam executar atos 
arbitrários, serão culpados e devem ser punidos.373 

É visível que o direito à resistência é disposto como fundamental na Declaração, 

protegendo-se a liberdade contra a opressão e a tirania e instaurando a limitação e o primado da 

lei frente às arbitrariedades que possam restringi-la, autorizando o uso da força para 

salvaguarda-la mediante esses atos. O ato constitucional de 24 de junho de 1793 instituiria a 

República Francesa como una e indivisível (art. 1º).  
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Em seu art. 122 (Dos Direitos e das Garantias), a Constituição de 1793 postula a 

salvaguarda a todos os franceses igualdade, liberdade, segurança, propriedade, dívida pública, 

livre exercício de cultor, instrução comum, o gozo de todos os direitos do homem, entregando 

a República à guarda da Constituição o depósito de todas as virtudes (art. 122). Institui-se que 

a Declaração de Direitos e a ata constitucional estejam expostos nas mesas da secção do Corpo 

Legislativo e nas praças públicas.  

A herança francesa culminou em uma nova roupagem do direito de resistência e da 

desobediência civil, caracterizando a valorização do primado da lei e da legitimidade da ordem 

em vigor. Ela continua a recobrir em camadas ulteriores representações e perspectivas para o 

futuro. Essa herança não culminou apenas na República, mas na promessa de igualdade e 

mudança. As lutas pela democracia e pelo socialismo seriam duas configurações sucessivas de 

uma dinâmica da igualdade, oriunda do ideário da Revolução Francesa. A nova ordem traria 

uma visão linear da emancipação humana e seria sustentáculo à crença na República que 

perdurou no século XIX.374 

 

3.3 A Revolução Haitiana 

 

A hegemonia de Napoleão no final do século XVIII contribuiu de maneira marcante 

para o surgimento e desenvolvimento de uma corrente segregacionista – com fins independentes 

– nas mentes dos setores médios emergentes da América Hispânica. No caso de São Domingos, 

a Espanha, para recuperar os territórios que perdera durante a guerra europeia, foi forçada em 

1795 a ceder à França a parte espanhola da ilha. Concomitantemente, houve uma severa 

degradação da influência e do poderio espanhol na América, que daria lugar à propagação dos 

movimentos emancipadores no território.375 

A França, no entanto, levaria quase oito anos para tornar a posse efetiva; e quando esse 

fato se materializou, só foi possível ocupar a parte espanhola. Na parte francesa, a revolução 

dos ex-escravos teve como seu líder principal Toussaint Louverture, o qual estava determinado 

a proclamar o território independente da França, considerando propício unificar as comunidades 

                                                           
374 FURET, François. Pensando a Revolução Francesa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989. p. 19.  
375 BALCÁCER, Juan D.; GARCÍA, Manual A. La independência dominicana. Madrid: Editorial Mapfre, 1992. 
p. 19. 



104 

 

sob um único governo a fim de enfrentar, entre outros obstáculos, a poderosa expedição militar 

que Napoleão Bonaparte enviara para reconquistar a ilha.376 

Ainda que a abolição da escravatura fosse a única consequência lógica da ideia de 

liberdade universal, a sua realização não se deu por meio das ações revolucionárias francesas, 

mas sim pelas ações e levantes dos próprios escravos. O epicentro dessa luta, a colônia de São 

Domingos377 nas Índias Ocidentais Francesas, representava em 1789 dois terços do comércio 

da França com o exterior, operando como a saída mais importante para o tráfego de escravos 

na Europa.378 

Vicent Ogé, homem livre de cor nascido na ilha de São Domingos, foi uma 

personalidade fundamental nos antecedentes da Revolução. Em 1798, ele compôs a delegação 

de homens livres de cor que pugnaram à Assembleia Nacional Francesa pelo fim das leis 

racistas e pelo direito dos homens livres de cor a votarem nas assembleias locais, bem como o 

direito de terem os seus próprios representantes. Ogé participou das lutas que buscavam 

expandir os princípios de liberdade e igualdade e, em março de 1790, quando foi publicado o 

decreto que dava autonomia às colônias, infligindo, porém, grande derrota aos homens livres 

de cor no solo francês, ele auxiliou no início de uma revolta demandando a todos cidadãos, sem 

qualquer distinção, pelo acesso aos direitos políticos.379 

Outrossim, dois anos após a Revolução Francesa, seus ecos foram sentidos em São 

Domingos mediante um combate que durou doze anos. Os escravos derrotaram os brancos da 

ilha e os soldados da monarquia francesa resistiram à invasão espanhola, a uma expedição 

Empresa britânica composta por 60.000 homens e a uma expedição francesa de tamanho similar 

comandada por Leclerc, cunhado de Napoleão Bonaparte. A derrota do exército de Bonaparte 

em 1803 levou à criação do estado negro do Haiti.380 

No entrecho das Revoluções Haitiana (1791-1804) e Francesa, seria instaurado um 

grande debate em Paris acerca dos direitos políticos da população negra nas colônias e sobre a 

conquista da cidadania pelos homens livres de cor, de tal modo que, em 1788, Jacques-Pierre 
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Brissot inauguraria a Societé des Amis de Noirs (Sociedade dos Amigos dos Negros), a qual se 

tornaria um importante ponto de mediação institucional na França das lutas dos negros no 

Caribe. Em objeção, políticos ligados à manutenção da escravidão passariam a se autointitular 

como L’Ami des Hommes (os amigos dos homens).381 

Quando as notícias sobre a tortura e morte de Ogé chegaram a Paris, tumultos 

insurgiram, levando o Parlamento a preparar um debate. Na Assembleia Constituinte, o político 

Maximilien Robespierre ventilou aos deputados a consciência sobre o perigoso jogo que 

incorreram ao violar os próprios princípios em que sua posição foi baseada, argumentando que 

a França havia sido constitucionalmente decretado a escravidão, findando com a credibilidade 

de todos os seus princípios.382 

O interesse supremo da nação e das colônias, reside em que permaneçais livres, e que 
não deveis, com suas próprias mãos, desenraizar os alicerces da liberdade. Que 
pereçam as colônias se o preço a pagar por elas seja vossa felicidade, vossa glória, 
vossa liberdade! Repito: que pereçam as colônias, se o desejo dos colonos é com 
ameaças forçar-vos a sucumbir aos seus interesses egoístas. Declaro, em nome desta 
Assembleia – em nome dos membros desta Assembleia que não desejam a derrubada 
da Constituição – em nome de toda a nação que deseja a liberdade, que não 
sacrifiquemos os deputados das colônias, nem a nação, nem as colônias, nem o resto 
da humanidade.383 

Contudo, as objeções de Robespierre eram endereçadas apenas à escravidão e não 

exprimiam um apoio ao movimento revolucionário como um todo. Após quatro dias, com toda 

a classe política de Paris reunida, a Assembleia revogou o decreto de 15 de maio, que concedia 

a alguns “homens livres de cor” o direito de votar. E em setembro do mesmo ano, seria 

decretada a saída de novos comissários para São Domingos.384  

Apesar disso, escravidão foi abolida no início da década de 1790 e confirmada pela 

sanção da lei abolicionista de 1794. Em 1801, Toussant, governador de São Domingos, 

suspeitando de uma manobra do Diretório Francês para rescindir a abolição – forçadamente 

aceita em 1794 pela República Francesa em todas as suas colônias –, escreve uma Constituição 

para a colônia que pressupunha a inclusão racial em sua definição de cidadania. As 

Constituições haitianas infundiram uma significação política às distinções de cor, ingressando 
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no domínio das ideias universais de igualdade, liberdade, redenção futura e das políticas 

identitárias.385 Pode-se afirmar que a Revolução Haitiana seria a provação dos ideais franceses 

iluministas.386 

O preâmbulo do texto constitucional de 4 de fevereiro de 1801, no sétimo aniversário 

da abolição da escravidão pela Assembleia Nacional, descreve que Toussaint Louverture 

convocou uma Assembleia Constitucional para escrever uma Constituição para São Domingos, 

embora ainda fosse uma colônia da França. Representantes de todos os departamentos de São 

Domingos foram eleitos para a Assembleia, que completou a Constituição em maio. Esta seria 

a primeira Constituição outorgada autonomamente em relação à França. Cita-se, os seguintes 

dispositivos, cujo conteúdo se demonstra altamente relevante, em decorrência de sua proteção 

à liberdade, da postulação acerca da extinção (definitiva) da servidão, do estabelecimento da 

igualdade racial e formal e da afirmação de uma obediência reta do exército: 

Título II Sobre seus habitantes 

Art 3 – Não haverá escravos neste território; a servidão foi abolida para sempre. Todos 
os homens nascem, vivem e morrem aqui livres e franceses. 

Art 4 – Todos os homens podem trabalhar em todas as formas de emprego, 
independentemente da sua cor. 

Art 5 – Não existem outras distinções que as de virtudes e talentos, nem qualquer 
outra superioridade que a concedida pela lei no exercício de uma carga pública. A lei 
é a mesma para todos, quer castigue ou proteja. 

[...] 

Título XI Na força armada 

Arte 52 – A força do exército é essencialmente obediente; nunca pode deliberar. Está 
à disposição do Governador, que só pode iniciá-lo para a manutenção da ordem 
pública, a proteção de todos os cidadãos e a defesa da colônia.387 

Toussaint morreu em 7 de abril de 1803, e seus companheiros de armas, mesmo antes 

de terem conhecimento desse fato, começaram a redigir a Declaração de Independência. O 

Exército nacional permanecia com a bandeira francesa e persistiam rumores de que os negros e 
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mulatos franceses não eram a favor da independência e não lutavam por ela. Então, ex-escravo 

e líder revolucionário Jean-Jacques Dessalines convocou uma conferência e, dela, uma nova 

bandeira surgiu: o branco foi suprimido, permanecendo o vermelho e o azul, e em lugar das 

iniciais R. F. (République Française) foi colocada a inscrição “Liberdade ou Morte”.388 

A notícia da guerra entre a França e a Inglaterra veio em hora oportuna. Os britânicos, 

que haviam se aliado com as potências do Antigo Regime para combater a França 

revolucionária e se recusado a seguir o exemplo desta na abolição da escravidão, mas estavam 

amplamente descreditados na Europa,389 apoiaram Dessalines, fornecendo armas e munições. 

No Norte, no Oeste e no Sul do Haiti, a revolução pela independência nacional expulsou os 

franceses e forçou-os a recuar sobre as cidades costeiras.390 

A Constituição de 1805 seria a primeira outorgada após a Independência, voltando-se 

essencialmente para declarar esse objetivo conquistado.391 O art. 14 elevaria a concepção 

moderna sobre a igualdade e a sua universalização. O aparente radicalismo contido nos artigos 

12 a 14 entra em uma redefinição das categorias raciais, configurando conceitualmente a 

herança dos revolucionários em uma aplicação fundada no antiescravismo e em um movimento 

transnacional e transimperial, dada a hostilidade por meio da qual o Haiti foi tratado pelos 

poderes imperiais e pelos seus vizinhos imediatos. Ela corporificou a soberania do Estado 

construído, transpassando a antiga estrutura social edificada na hierarquia de raças.392 De 

acordo com sua nova Constituição: 

Art. 1. Os habitantes da nobre ilha chamada São Domingos decidem aqui formar-se 
como um Estado livre, soberano e independente de todo poder do universo, sob o 
nome de Império do Haiti. 

Art. 2. A escravidão é abolida para sempre. 

Art. 3. Os cidadãos haitianos são irmãos em sua casa; a igualdade aos olhos da lei, ela 
é incontestavelmente reconhecida e não pode haver outro título, vantagens ou 
privilégios, senão aqueles que necessariamente resultam consideração e como uma 
recompensa pelos serviços rendidos pela liberdade e Independência.  

[...]  

Art. 12. Nenhum branco, seja qual for sua nação, colocará os pés neste território com 
o título de amo ou proprietário, e de agora em diante não poderá adquirir nenhuma 
propriedade. 
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Art. 13. O artigo precedente não poderá produzir qualquer efeito contra mulheres 
brancas naturalizadas haitianas pelo governo, contra crianças nascidas ou por nascer 
delas. Estão incluídos nas disposições do presente artigo, alemães e poloneses 
naturalizados pelo governo. 

Art. 14. Necessariamente deve cessar toda acepção de cor entre os filhos de uma 
mesma família onde o chefe de Estado é o pai; a partir de agora os haitianos só serão 
conhecidos sob a denominação genérica de negros.393 

Após o assassinato de Dessalines, uma nova Assembleia Constituinte elaboraria a 

Constituição republicana (1806). O art. 14 seria derrogado, mas critérios precisos e restritos 

passariam a identificar os brancos que poderiam optar pela cidadania, não especificando em 

geral as regras de naturalização dos não brancos. A Constituição de 1807, por sua vez, 

explicitou que toda a pessoa residente no Haiti seria livre por lei (art. 1º), e, em seu artigo 2º, 

que a escravidão estaria abolida para sempre no Haiti.394  

Desde a Revolução, os resultados alcançados aterrorizavam as elites do Caribe e o Haiti, 

o qual foi forçado a responder internacionalmente à pressão de que não iria tentar exportar sua 

revolução. Apesar disso, o Estado haitiano introduzia cláusulas constitucionais que ofereciam 

a todos – por exemplo, pessoas que fugiram da escravidão ou genocídio – o direito de 

resistência. Nesse sentido, vale mencionar que o decreto de Dessalines no primeiro ano de 

independência postulava que seria dada aos capitães de navios americanos a soma de quarenta 

dólares para cada indivíduo devolvido ao país.395 

Salienta-se que, em oposição ao poder concedido ao Senado pelo texto constitucional, 

o ex-escravo e líder militar Henri Christophe emitiria sua própria Constituição em 1807, 

proclamando-se presidente vitalício. Em 1811, ele emitiria uma segunda Constituição, adotando 

o sistema monárquico para o norte do Haiti. Já em 1816, o político mulato Alexandre Pétion 

publicaria uma constituição republicana que clarificou e modificou a versão de 1806, tornando-

se ponto de referência para as reformas constitucionais ao longo do século XIX.396 

A circulação de ideias, notícias e a migração trariam ao Brasil a influência da revolução 

ocorrida em São Domingos, influenciando levantes negros e princípios revolucionários 

presentes no país na virada do século XVIII para o XIX. O medo da onda negra nos movimentos 

políticos se alastrou, notadamente tendo em vista a organização dos insurgentes e as clivagens 

                                                           
393 Constituição Imperial do Haiti (1805). Disponível em: < https://documentop.com/queue/constitucion-imperial-
de-haiti-1805-wordpresscom_59fb9e4e1723dd28e2336c87.html>. Acesso em: 22 maio 2018. Grifo nosso. 
394 FISCHER, op. cit., 23-24. 
395 Ibid., p. 25-26. 
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raciais demonstradas na Inconfidência Mineira (1789-1792), na Revolta dos Búzios (1796-

1799) e na Revolução Pernambucana (1817). E no processo de Independência, a população 

negra encontrou uma oportunidade histórica para findar o cativeiro, participando ativamente 

dos eventos da época.397 

A Revolução Haitiana pode ser apontada como a única revolta de escravos na história 

que atingiu pleno êxito, sobrepujando obstáculos que pareciam antes intransponíveis, de forma 

a demonstrar a magnitude dos interesses que estavam em jogo. A transformação dos escravos 

em multidões capazes de se organizar e derrotar as nações mais poderosas da época configuram 

um dos mais importantes momentos da expressão do direito de resistência, da desobediência, 

da luta e das conquistas revolucionárias.398 

 

3.4 Desobediência civil legal e a cidadania político-jurídica 

 

A finalidade deste capítulo é demonstrar que a desobediência civil está atrelada à 

restrição da liberdade e que ela possui um vínculo estrito e necessário com a legalidade, 

operando como instrumento popular de controle. A sua conformação histórica teve repositório 

na Modernidade em meio à ascensão do Constitucionalismo e dos ideais republicanos e 

democráticos, à delimitação do poder estatal que implicou o controle de atos normativos 

arbitrários das autoridades públicas e ao resultado de movimentos que mudaram de forma 

substancial as estruturas jurídicas existentes e amoldaram uma dimensão política da cidadania, 

por meio da qual os cidadãos não seriam mais tomados como meros súditos e sim como 

membros de uma comunidade, de uma nação, dotados de poder decisório. Isso transpassaria o 

simples pertencimento a um território, em uma perspectiva vertical, remetendo à edificação das 

noções de soberania, vontade e consenso popular, bem como ao retorno e releitura das ideias 

de virtude e participação cívica.  

                                                           
397 QUEIROZ, Marcos Vinícuis Lutosa. Constitucionalismo brasileiro e o Atlântico negro: a experiência 
constitucional de 1823 diante da Revolução Haitiana. 2017. 200 p.  Dissertação (Mestrado em Direito, Estado e 
Constituição). Universidade de Brasília, Brasília, 2017. Disponível em:< 
http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/23559/1/2017_MarcosVin%C3%ADciusLustosaQueiroz.pdf >. Acesso 
em: 22 maio 2018. p. 109-120.  
398 JAMES, op. cit., p. 17.  
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Trata-se de uma construção que considera a legitimidade ao incorrer em um ou mais 

atos públicos de contestação de determinada lei ou ato normativo. Para a tradição liberal, as 

condições de legitimidade desse conceito estão em um tratamento disforme por parte do 

governo, em uma incongruência ante a ordem jurídica estabelecida, contrariamente à 

Constituição e às decisões tomadas por meio de consenso, infringindo os objetivos contidos no 

pacto social, em especial, a salvaguarda da propriedade em sentido amplo (o que inclui a 

liberdade). Ela seria, contudo, a última das opções, dada a inexistência de outros meios legais 

aptos. A teoria de Locke explicita a desobediência como mecanismo de controle constitucional 

e aponta-a como ferramenta de manutenção e estabilidade da ordem instituída, formatação que 

seria reproduzida por seus sucessores.  

De maneira diversa, a teoria republicana neorromana defende o direito de resistência e 

a elevação da virtude e participação cívica, de tal sorte que qualquer forma de restrição à 

liberdade legitimaria o ato desobediente. Conforme o modelo de democracia contestatória de 

Pettit, a desobediência seria apenas parte do maquinário legal disponível ao cidadão para 

garantir o exercício de sua cidadania e a defesa contra a opressão, além de possibilitar a 

modificação e melhora da esfera pública e sua gestão, ainda mais em um modelo de democracia 

contestatória.  

Para esta tradição, é possível argumentar que a desobediência não estaria adstrita a 

aceitar a legitimidade da ordem ou governo instituídos. Basta recorrer ao cenário das 

Revoluções do Atlântico ou da luta pelos direitos civis: será que realmente os opositores da 

segregação racial aceitavam a ordem vigente em sua totalidade? Assim, a desobediência é 

tomada como (apenas) uma das formas de expressão do direito de resistência, possuindo o 

objetivo de mudança normativo-política. 

Interessante, por esse ângulo, a proposta de Bernard D. Lambek. Esse pensador explana 

que a tradicional dicotomia entre a desobediência civil direta e a indireta, e a sua relação com 

a legalidade, ignoram a similaridade de alguns movimentos pacifistas com a luta pelos direitos 

sociais. Lambek defende que, por exemplo, o sistema legal dos Estados Unidos permite a 

quebra de leis, ainda que válidas sob certas circunstâncias. Essa defesa racional partiria de 

dentro da política pública, em sentido geral, de que a lei deve conduzir à promoção e ao alcance 
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de valores maiores, que, por vezes, dada essa razão, sobressaem-se a outros valores, e que, 

algumas vezes, essa meta implica ignorar a mera literalidade da lei.399 

Esse autor alega que, no caso estadunidense, a 14ª e a 15ª emendas conferem provisão 

a todos os cidadãos o direito de não terem depravadas as suas vida, liberdade e propriedade sem 

o devido processo legal. Ele sustenta que é difícil provar que os atos de desobediência serão 

efetivados a partir de previsões genéricas. Contudo, em muitos movimentos sociais, os fatores 

que conduzem à mudança ocorrem de maneira conjunta, sendo dificilmente passíveis de 

isolamento. As campanhas de desobediência civil ocupariam um papel central na mudança 

social e, mais recentemente, essa ideia tem se tornado inspiração à continuidade do esforço para 

a concretização dos direitos sociais.400  

Conforme essa perspectiva, os desobedientes têm diversos modos de expressar suas 

visões. O autor sugere que o Direito Internacional talvez ofereça um suporte mais claro à 

desobediência civil legal, dado que sob a guarda da lei internacional, notam-se auxílios mais 

substantivos e menos literais aos chamados desobedientes. Lambek defende que o Direito 

Internacional pode ter introduzido como evidência do “mal” gerado por um status legal. Dito 

de outra forma, ele basicamente envolve a escolha entre dois valores, de tal sorte que ambas as 

opções poderão gerar consequências ruins, mas opta-se por um valor maior. Entretanto, Lambek 

aponta a desobediência como alternativa última.401 Assim: 

Muitos atos de desobediência civil envolvem tentativas de parar ou impedir a 
implementação de políticas governamentais que são consideradas violadoras do 
Direito Internacional. Os réus, nesses casos, podem argumentar que suas ações, que 
de outra forma seriam ilegais, foram justificadas sob a defesa contra a criminalidade 
como tentativa de impedir crimes em andamento ou iminentes. Nesta defesa, o Direito 
Internacional é introduzido para estabelecer a ilegalidade da política do governo. 
Diferentemente da defesa da necessidade, se a lei internacional fosse levantada como 
evidência de um dano maior, aqui o direito internacional é um componente assente da 
defesa.402 

Esse conceito tem sido reproduzido em sua roupagem (neo)liberal, que acaba por adotar 

um condicionamento demasiadamente extenso, senão exaustivo, para a legitimidade desses 

atos, tornando a sua concretização dificultosa e, por vezes, infactível. O ideário liberal foi 

                                                           
399 LAMBEK, Bernard D. Necessity and International Law: Arguments for the Legality of Civil Disobedience. 
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400 LAMBEK, op. cit., 480.  
401 Ibid., p. 486-487.  
402 Ibid., p. 487. Tradução livre.  
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responsável por categorizar a desobediência com uma elaboração que se aproximaria de uma 

forma de controle difuso de legalidade, tomando o legalismo como uma máxima, em um 

arcabouço no qual toda a lei teria uma função pública, e não sendo cumprida a sua determinada 

função, não deveria ela ser mantida no ordenamento. Trata-se de um ultra cumprimento da lei 

e do Estado de Legalidade e de uma dinâmica própria de fiscalização e defesa da ordem. 

O contexto das Revoluções Atlânticas, exteriorizou primeiramente o fluxo e a troca de 

ideias pelo canal marítimo, que adquiriu a forma de reações à opressão e à escravidão, trazendo 

à baila o debate sobre a virtude e a liberdade. O retorno ao republicanismo na Inglaterra traria 

novos moldes à liberdade, conectando-a à atuação do indivíduo na esfera pública e ao 

engajamento social e político.  

Tal como foi discorrido, as divergências da tradição republicana para com o ideário 

liberal não eram (e não são) absolutas, mas a sua compatibilidade sem dúvida sofreu um 

transparente comprometimento mediante a relação entre os teóricos liberais e a prática da 

escravidão. Essa conjuntura reflete as origens do uso conceitual da escravidão na teoria 

republicana como a condição mais vil, indigna, anacrônica e desumana à qual o homem pode 

ser submetido, assinalando que essa subjugação não reside unicamente em uma violência física, 

mas abarca qualquer opressão à liberdade. E dessa forma, torna-se claro o motivo pelo qual a 

libertação da opressão aparece nos diplomas legais que sucederam as revoluções.  

Em verdade, os ambientes sociais formados nos dois lados do Atlântico refletem uma 

celebração da comunidade dos livres, que não entendem a liberdade como o exclusivo gozo da 

esfera privada. Porém, persiste a contínua negação de direitos políticos aos que não possuem 

títulos e não fazem parte dessa comunidade. Na França do século XVIII, são colocados os 

direitos naturais e civis (passivos) de um lado e os direitos políticos (ativos) de outro. O trabalho 

era tomado como sinônimo de servitus, e o trabalho livre resultou por muito tempo como 

oximoro à categoria de “cidadão passivo”, aquele submetido à necessidade do trabalho, 

excluído do grupo dos homens livres (dentre os quais não se incluíam mulheres, crianças e 

estrangeiros) e da fruição da cidadania em toda a sua extensão.403 

A dialética da colonização implica um projeto totalizante, no qual as suas forças 

motrizes vão além de um processo de suportes físicos de operações econômicas: elas ocupam 

o chão, exploram os bens e submetem os seus naturais a partir de uma crença na memória e na 
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linguagem de padrões civilizatórios de conversão, que contraditoriamente combinam liberdade 

e submissão. A aproximação e mesmo fusão entre cultura e progresso nos séculos XVIII e 

XVIII explicita a sua adjacência, de modo que é curioso observar que colonização e cultura 

provêm do mesmo verbo latino colo, que significa “ocupar” ou “ocupar a terra”.404 

O escravismo-liberalismo, que traz à baila o termo liberalismo como, em princípio, uma 

referência à ideologia burguesa do trabalho livre afirmada no decorrer da revolução industrial 

europeia enquanto ideologia dominante, não produz a liberdade social e política. A doutrina do 

laissez-faire da segunda metade do século XVIII, conjuntamente com o advento da hegemonia 

burguesa, expuseram uma dinâmica interna no liberalismo econômico que conduziu à 

formatação da vontade de autonomia do cidadão-proprietário, oposta a qualquer restrição 

jurídica em sua esfera de iniciativa.405 E, nesse sentido, cumpre frisar que: 

[...] Na esteira do processo de integração pós-colonial dos países latino-americanos, o 
Brasil deveria realizar o princípio mais geral do sistema dando o maior raio possível 
de ação, legal ou ilegal, a quem de direito: ao senhor do café, ao senhor de engenho e 
aos seus agenciadores da força de trabalho, os traficantes. 

Para a classe dominante o óbice maior não vinha, então, do nosso Estado 
constitucional, que representava o latifúndio e dele se servia: o obstáculo era 
interposto pela nova matriz internacional, o novo exclusivo, a Inglaterra. Entende-se 
a reivindicação do mais desbrida do laissez-faire; entende-se a hostilidade que 
despertava entre os proprietários o controle da sua nação por um Estado estrangeiro. 

Mas como o denominador ideológico comum era o liberalismo econômico, que 
conhece na época a sua fase áurea, só restava à retórica escravista uma saída para o 
impasse: mostrar que as ideias mestras da doutrina clássica, porque justas, deveriam 
aplicar-se com justeza às circunstâncias, às peculiaridades nacionais.406 

Tal como bem colocado por Hobsbawm, “O liberalismo e a democracia pareciam mais 

adversários que aliados; o tríplice slogan da Revolução Francesa – liberdade, igualdade e 

fraternidade – expressava melhor uma contradição do que uma combinação”.407 A Revolução 

Francesa faz emergir a figura do cidadão puramente passivo, cuja dimensão ideológica teria 

escopo na obrigação econômica e nos reflexos da obediência servil.408 

A cidadania passiva está vinculada (e articulada) à construção da liberdade negativa e à 

restrição da esfera política, de tal sorte que o discurso que predominou nas elites dominantes 

consistia na alegação de que a participação política não era essencial para a liberdade e que as 

                                                           
404
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condições materiais e de trabalho faziam parte de uma esfera privada, não passível de 

modificações por meio de ações políticas. Houve um movimento de despolitização e 

naturalização das relações econômicas e sociais, da restrição do político, alocando domínio e 

opressão na intervenção do poder político em uma esfera privada dilatada, transmutando a 

representação da comunidade dos livres para uma comunidade dos indivíduos.409 

Os debates contemporâneos sobre o eclipse da modernidade, e até mesmo o seu fracasso, 

abarcam forças produtivas essenciais para a ampliação das liberdades políticas e sociais. Essa 

discussão apresenta, contudo, um inevitável e brutal encontro daqueles que conquistaram com 

aqueles que foram mortos e escravizados, colocando em evidência a corrupção da natureza 

humana pelo decadente processo civilizatório ocidental.410 
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410 GILROY, PAUL. O Atlântico negro: modernidade e dupla consciência. São Paulo: Editora 34, 2001. p. 105-
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CONCLUSÃO 

 

A trajetória que permeia a investigação sobre as origens históricas dos atos 

desobedientes e do seu encadeamento teórico com a liberdade e o exercício da cidadania em 

sua dimensão política não deixa de ser uma tentativa de resposta à questão: “o que é 

desobediência civil?”. Este polêmico tema, aparentemente esquecido ou desapreciado por 

algumas décadas, retorna à teoria política contemporânea com uma força avassaladora, trazendo 

talvez mais dúvidas do que certezas. Ao longo do tempo, a desobediência perdeu sua 

conformação inicial, sendo reiteradamente tratada de modo superficial, redundante e 

desagregador.  

O seu sustentáculo tem fundamento na opressão da liberdade e nas consequências 

jurídicas dessa em um ambiente de limitação e contestação do poderio estatal e das 

arbitrariedades oriundas de autoridades públicas; isto é, ela ganha espaço no nascimento do 

Constitucionalismo. A sua sedimentação foi, em um primeiro momento, embasada pela 

resistência à perseguição religiosa, pela objeção de consciência, pela defesa das noções de 

liberdade de pensamento e expressão e pela construção da liberdade política moderna.  

A sua formulação característica como um instrumento legal-liberal embasa-se na 

manutenção, estabilidade e fiscalização constitucional, pelo povo, de uma ordem mecanicista, 

em meio à radicalização da legalidade e a uma lógica na qual cada norma jurídica tem 

determinada função sem a qual ela não é válida, devendo ser extirpada do ordenamento. Essa 

ferramenta traduz-se semelhantemente a um controle difuso de constitucionalidade e, tal como 

alegado por Locke, um mecanismo sistêmico de contenção da rebelião e da revolução. 

Esta ideia, apesar de ter sido absorvida e categorizada pela hegemonia liberal, teve o seu 

desenvolvimento mediante a construção do direito de resistência com o republicanismo e no 

embate dessas duas tradições no que tange aos diversos conceitos de liberdade (negativa, 

ausência de interferência, liberdade positiva, ausência de dominação, ausência de agressões 

externas e tirania). 

Destarte, a desobediência ganha expressão quando as manifestações públicas de 

resistência sofrem uma organização social a partir da razão iluminista, operando de modo a 

direcionar a atenção das autoridades a mudanças urgentes e necessárias, frente a certa lei ou ato 
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normativo incongruente e ilegítimo, cuja obediência, seja de modo individual ou coletivo, é 

refutada.  

A discussão sobre a virtude é colocada em pauta na transição da Idade Média à Idade 

Moderna e o retorno às prudências grega e romana revivem a cidadania clássica, conferindo 

elementos da participação e da virtude cívicas ao seu exercício, elevando a liberdade política 

ao engajamento na esfera pública e denegando concepções de liberdade tomadas meramente no 

espaço ou no silêncio da lei. As revoluções do Atlântico seriam palco do contraste entre o status 

dos homens livres e aqueles que viviam na servidão, e divisor de águas entre os dois ideários 

em tela, culminando no enfim alastramento do liberalismo. 

A apropriação liberal da desobediência implicou uma listagem de exigências quase 

exaustivas para a sua concretização, visto que ela apenas poderia se materializar se inexistentes 

outros meios legais, como ultima ratio, sendo legítima apenas em relação àquilo não decidido 

por consenso e contraditório à ordem instaurada (por meio do pacto social), não a questionando 

de maneira estrutural e se exteriorizando pacificamente. E depois de Thoreau, o alicerce legal 

da desobediência foi completamente abandonado pelos pensadores liberais.  

Das perspectivas atuais mais influentes sobre a temática, John Rawls defende que não 

há em que se falar de desobediência em uma sociedade justa e Dworkin embasa esse conceito 

no tratamento igualitário devido ao governo para os cidadãos, ambos inadmitindo a 

desobediência civil legal, caracterizando-a como um ato ilegal, público, pacífico, que não 

contesta a legitimidade fundamental do governo e da ordem instaurados.  

Em outras palavras, a desobediência civil passou a ser teorizada de modo a abstrair a 

sua concepção em um patamar tão longínquo que afastava a sua percepção na realidade política 

e social. Esse movimento, em sua dinâmica, que contou com a sua redefinição a partir da moral, 

comprometeu a sua validade dentro da teoria política e jurídica, destituindo-a de qualquer viés 

prático ao seu exercício e desqualificando a sua natureza contestatória e participativa;  

Para a tradição republicana, em especial a neorromana, contudo, desobedecer uma lei 

ou ato normativo seria apenas uma das formas de expressão do direito-dever de resistência, cuja 

única “exigência” de legitimidade estaria em qualquer restrição da liberdade resultante em 

condições capazes de submeter o homem à servidão. Esta circunstância seria mais um fator 

gerador do que uma exigência propriamente dita. Pois, afinal, é válido limitar o direito de 

resistência e condicionar a desobediência civil?  
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Foram atribuídas à desobediência barreiras e paradoxos repousados nas mais diversas e 

frágeis justificativas, aderindo à problemática um teor de incongruência e desorientação. De 

qualquer modo, vale também indagar: se ela é deduzida da resistência, como pode estar 

legalmente prevista? Pois bem, a contextura das Revoluções Atlânticas demonstra que o direito 

de resistência passou a ser legalmente previsto (com especial destaque à Declaração dos 

direitos do homem e do cidadão) após o histórico de contínua escravidão e depravação da 

liberdade humana. A positivação dos direitos fundamentais passou a ser o principal meio de 

sua garantia contra o abuso e a tirania, constituindo uma delimitação do poder antes 

desconhecida.  

Esse cenário de reivindicação construiu a cidadania em sua dimensão política, 

horizontal. A Revolução Francesa traria o primado da lei e um arcabouço ideológico 

diferenciado, responsável por sobrepujar, derrubar e redefinir as estruturas do Antigo Regime. 

Ela também seria um canal de disseminação dos padrões civilizatório ocidentais. Se, contudo, 

as Revoluções Gloriosa e Francesa queriam implantar em seus Estados a comunidade dos livres, 

o seu poder econômico e político foi edificado no tráfico de escravos.  

O processo que transmutaria a comunidade dos livres à comunidade de indivíduos 

materializava-se na defesa da liberdade para alguns, mediante a chancela da escravidão no 

território “primitivo” colonizado. A liberdade, a igualdade e a fraternidade tiveram a sua ruína 

na racionalização econômica alimentada pela escravidão. Daí a importância dos resultados 

alcançados pela Revolução Haitiana e pela redefinição de igualdade que ela trouxe, assim como 

no seu histórico de luta contra a servidão, que repercutiria na Independência do Brasil.  

Na Inglaterra, na França e em todo o Atlântico, a semente liberal foi plantada. A acepção 

de liberdade republicana, a teoria dos Estados livres, a ideia de que liberdade e opressão são 

inerentes às instituições, foram gradualmente desacreditadas. O papel central da propriedade, a 

exploração do trabalho livre e a hierarquia de classes construídos no Estado burguês, com base 

no individualismo e na salvaguarda da vida na esfera privada, foram apenas alguns dos 

elementos que geraram as figuras do cidadão-proprietário, do cidadão-cliente (como no caso 

brasileiro), e do cidadão-passivo.  

Evidentemente, essa modelagem pós-moderna da cidadania implicaria consequências 

para as visões sobre a desobediência civil. Então, eventos como a contestação do apartheid, a 

luta pelos direitos sociais e pela igualdade de gênero e racial, e as insurreições contra as guerras 
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retomariam a questão de até que ponto a liberdade humana pode ser suprimida. A solução do 

retorno ao republicanismo é simples e concisa: o limite reside em qualquer condição que tenha 

capacidade de submeter o homem à escravidão. A escravidão, que possui extensões muito mais 

profundas do que a mera contenção física, representando a submissão mais indigna na qual o 

homem pode ser colocado.  

Independentemente da orientação teórica adotada, a desobediência civil é uma dedução 

do direito de resistência, gerada pela opressão da liberdade, em uma hipótese de desvio do 

poder público. Ela parte da prerrogativa de que o outro lado da obrigação política do cidadão 

para com o Estado, como membro da comunidade-nação, não é apenas o direito de ter 

protegida a sua liberdade individual, mas sim, de fazer valer a sua liberdade política.  

As apreciações de autores como Skinner, Pocock e Pettit persistem na recusa e 

resistência à servidão pública do corpo político, no autogoverno, no império da lei e em uma 

dimensão político-participativa da cidadania em um viés contestatório. Particularmente em 

Pettit, tem-se uma proposta crítica que considera a instabilidade das instituições democráticas 

e a sua atual crise, que vem acompanhada da decadência da dimensão político-participativa da 

cidadania. O seu modelo de democracia contestatória, que recupera as raízes dessa noção no 

século XVII, sugere uma opção ao problema teórico da desobediência civil.  

Em sua visão bidimensional de democracia, que contém aspectos eleitorais e 

contestatórios, Pettit argumenta que os cidadãos devem controlar o governo democraticamente, 

pois apenas assim o ele será guiado à deliberação comum, expressando a vontade coletiva, a 

partir de um empoderamento da razão pública. Esse autor supõe canais formais e próprios para 

que o povo possa reagir ao governo, explorando rotas de objeção e participação. Ou seja, ele 

elabora medidas que podem ser implementadas para contingencialmente derrotar as condições 

de subjugação (“antipoder”).  

Ter-se-ia, dentro de tais medidas, em suma, uma contestação representativa, por meio 

da qual o governo sofreria contestação pelos representantes das pessoas ordinárias; uma 

contestação regulatória, sob um sistema de penalidades e recompensas, fazendo a regulação 

operar mediante sanções; além da imposição de requisitos à consulta, como variante 

garantidora de protestos e apelações, pesquisando a opinião pública deliberativa para conferir 

um panorama do sentimento popular, despolitizando o governo. Trata-se de uma conjectura 

direcionada a impedir a dominação, para que as pessoas, coletivamente ou separadamente 
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consideradas, não possam ser ignoradas, exigindo que a maioria seja ouvida e sujeitando o 

governo a um modo de controle distributivo e minoritário, equilibrando o modo eleitoralmente 

estabelecido do controle coletivo ou majoritário.  

A teoria de Pettit reflete uma tentativa válida de suprir a evidente necessidade de 

recuperação e implementação da dimensão político-participativa da cidadania. À medida que 

os instrumentos contestatórios disponíveis aos cidadãos estavam na pauta das Revoluções 

Atlânticas, o que é visível diante da proteção e previsão do direito de resistência como 

fundamental, a voz política do povo e o seu poder de decisão submergiram dentro da 

generalizada crise democrática e civilizatória contemporânea. É imperativa a ampliação dos 

mecanismos contestatórios e decisórios populares. A reiterada execução de atos de 

desobediência não deixa de ser um indicativo de um montante de ações políticas que não 

condizem com a decisão da maioria, transparecem a supressão de grupos minoritários e 

representam continuadas subversões da liberdade humana.  
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