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Esse estudo pretende mostrar as reflexões realizadas por Jurger Habermas, no 

tocante a desobediência civil, precipuamente acerca do fato de que, segundo esse filósofo, 

essa modalidade de protesto se configura como sendo a pedra de toque do Estado 

democrático de direito.  

Cumpre ressaltar, desde já, que o supracitado filósofo adverte que o itinerário 

percorrido, para que a injustiça da realização seletiva penetrasse na consciência jurídica 

geral, requereu a existência de lutas políticas árduas, bem como de movimentos sociais de 

longa duração, não se sucedendo, portanto, de forma retilínea.  

O vocábulo desobediência civil, historicamente, foi usado pela primeira vez por 

Etienè La Boétie, na singular obra Discours de la Servitude Voluntarie, publicada no século 

XVI. Após isso, a referida expressão reaparece no ano de 1849, na obra Civil 

Desobedience, de Henry de Thoreau.  

Mais recentemente, a partir dos anos 60, do século XX, devido as agitações 

políticas e dos conflitos bélicos, a desobediência civil tem adquirido notoriedade no âmbito 

da teoria política e jurídica, principalmente na defesa de direitos civis frente ao totalitarismo 

e administração díspar dos mecanismos pertencentes ao Estado.  

                                                
1 Advogado; especializando em Filosofia Moderna e Contemporânea: aspectos éticos e políticos pela 

Universidade Estadual de Londrina e especializando em Filosofia e Direitos Humanos pela Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná; Monitor das disciplinas de Introdução ao Estudo de Direito e de Direito 

Processual Civil da Facudade de Telêmaco Borba; Brasil; gw.wilson@bol.com.br. 



 

2 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

Nesse mesmo sentido, Habermas, ao falar sobre a desobediência civil, assevera 

que esse movimento de protesto inspiram-se nos modelos norte-americanos, citando como 

exemplo o episódio em Ann Arbor, que se sucedeu em 15 de outubro do ano de 1965, 

situação na qual 39 estudantes da Universidade de Michigan ocuparam o escritório das 

autoridades locais, protestando acerca da intervenção militar dos Estados Unidos no Vietnã.   

Para o pensador tedesco o movimento de protesto contemporâneo inaugura a 

oportunidade de compreender, até mesmo na Alemanha, a desobediência civil como o 

elemento de uma cultura política madura, mas, mais do que isso, ele aduz que toda 

democracia ligada ao Estado de direito que é segura de si mesma considera a 

desobediência civil como componente normalizado, sendo algo necessário de sua cultura 

política.  

Nesse ponto, vale trazer à tona que o filósofo norte-americano John Rawls (1971, p. 

401) propôs, em sua obra “Uma teoria da justiça”, a seguinte definição: a desobediência civil 

se manifesta em uma ação pública, não violenta, determinada pela consciência moral, mas 

contrária à lei, que deve suscitar de hábito uma modificação das leis ou da política 

governamental.  

Ademais, Rawls cita três condições que devem ser satisfeitas para justificar a 

desobediência civil: a) o protesto tem de dirigir-se contra os casos bem circunscritos de 

injustiça grave; b) as possibilidades de influências legais promissoras têm de estar 

esgotadas; c) e as atividades da desobediência não podem assumir uma extensão que 

ameace o funcionamento da ordem constitucional.  

Não se pode olvidar, por oportuno, que Habermas sustenta que a desobediência 

civil tem de ser reconhecida como componente da cultura política de uma coletividade 

democrática desenvolvida. Em consonância com o seu raciocínio, se a constituição 

representativa falha, perante os desafios, como da corrida armamentista sem controle, os 

indivíduos que não dispõem de chances privilegiadas de influências precisam assumir a 

função do soberano, rescindindo a obediência civil, com o fito de conferir um estímulo às 

correções atrasadas ou às inovações.  

Habermas defende que, quem se decide pela desobediência civil, não concorda 

com o fato de estarem encerradas as possibilidades de revisão institucionalmente previstas, 

dado o alcance de uma regulamentação tida como ilegítima.  

O filósofo em voga acentua que a desobediência civil consiste num protesto 

moralmente fundamentado, que não pode estar submetido às convicções da fé privada, 

tampouco aos interesses próprios, caracterizando-se como um ato público que, 

normalmente, é anunciado e cujo decurso pode ser calculado pela polícia.  

Merece destaque, também, o fato de que Habermas ressalta que a desobediência 

civil gera a infração propositada de inúmeras normas jurídicas, sem, contudo, afetar a 
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obediência à ordem jurídica em seu todo, havendo a necessidade, portanto, de responder 

pelas consequências jurídicas da infração das normas. Ele lembra, inclusive, que a infração 

de regras em que se manifesta a desobediência civil tem um caráter exclusivamente 

simbólico.  

Nesse diapasão, é imperioso trazer a tona que a desobediência civil não passou 

ileso ao recebimento de críticas. Uma das críticas mais ferrenhas foi a desferida por 

Geissler, quando ele afirma que a desobediência civil, no Estado de direito, coloca em risco, 

junto com a paz jurídica, uma das conquistas culturais supremas e mais vulneráveis, que é a 

democracia.  

Em contrapartida, Rawls sustenta que a desobediência civil constitui-se em uma 

pedra de toque para a compreensão adequada do fundamento moral da democracia.  

À vista disso, convém acentuar, por outro lado, que o modelo de desobediência civil 

rawlsiano recebeu várias críticas, sendo que as críticas mais duras repousam sobre o fato 

de que o modelo proposto por Rawls é infactível e estático, pois as exigências que ele 

estabelece, para a justificação de tal ação, impossibilitam qualquer transformação.  

Vencida essa questão, é interessante relembrar que a desobediência civil no 

contexto histórico hodierno, mais especificamente no século XXI, tem se manifestado em 

inúmeros países, inclusive no Brasil.  

Aproveitando o ensejo, ainda que a Carta Magna brasileira não traga expresso o 

direito de resistir à opressão, implicitamente o reconhece, através de seu artigo 5º, parágrafo 

2º.  

Dito isso, Habermas reflete que a pressão plebiscitária da desobediência civil 

representa, frequentemente, a última possibilidade de corrigir os erros no processo de 

realização do direito ou colocar em prática algumas inovações. Desse modo, o Estado 

democrático de direito depende, em última instância, desse guardião da legitimidade.  
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