62

O DIREITO DE RESISTÊNCIA NA TEORIA POLÍTICA CONTEMPORÂNEA

forma que o direito da resistência vai assumir no mundo contemporâneo é bem
distinta daquela que lhe deu origem no período moderno. Liberta de sua matriz
liberal, a resistência vai ser pensada pelos teóricos contemporâneos sob a ótica
de diferentes abordagens analíticas.
Assim é que, o que a teoria moderna chamou de direito de resistência,
o pensamento contemporâneo vai chamar de desobediência civil.1 A mudança
do nome de um conceito que permanece em sua essência quase o mesmo se
justifica em um mundo no qual aqueles que desobedecem não são mais súditos
e sim cidadãos. A ausência da palavra "direito" no conceito contemporâneo também
pode ser justificada pelo fato de que, como veremos neste artigo, a desobediência
civil não é pensada apenas como um direito subjetivo, mas também como um
dever dos cidadãos.
Apesar da essência dos dois conceitos ser, como afirmamos acima,
praticamente a mesma, eles diferem em relação a algumas de suas características.
A primeira delas - que pode também ser mais uma explicação para a mudança
do nome do conceito - consiste no fato de que a resistência dos modernos justificava-se tão somente pelos seus fins, enquanto que os autores contemporâneos
voltam a sua atenção principalmente para os meios da resistência. Vale dizer,
não se trata mais de discutir o 'porquê' da resistência e em quais situações ela se
justifica, mas sim em 'como' ela se realiza.
E como o próprio nome que o novo conceito recebeu indica, a desobediência deve, contemporaneamente, se dar no plano da civilidade. E isto nos
remete a outra característica que faz a desobediência civil diferir do direito de
resistência: a não-violência. A resistência pacífica, embora não necessariamente
passiva, que consubstancia a desobediência civil, tornou-se consagrada nos atos
de Gandhi em oposição ao domínio britânico na Índia. Outro ativista que divulgou
o método da não-violência e fez de sua militância um caso de desobediência
civil foi Martin Luther King. A partir da referência destes dois acontecimentos
concretos, a grande maioria dos teóricos tende a identificar a desobediência civil
1
Na verdade, o primeiro uso do termo "desobediência civil" foi feito em 1866, quando da
republicação de um ensaio de Henry David Thoreau inicialmente intitulado "Resistance to Civil
Government". A segunda edição recebeu o título "Civil Disobedience" e foi a partir daí que se
tornou conhecida.
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como uma forma de resistência não-violenta. Um destes autores é Hannah
Arendt, que se vale desta idéia para diferenciar a desobediência civil da revolução, a qual para ela envolve necessariamente a violência.2
A saída de cena da versão liberal do direito de resistência levou consigo
o caráter individualista da resistência. Com efeito, a desobediência civil apresenta como uma de suas características distintivas o fato de ser uma atividade
que envolve um grupo. Esta dimensão coletiva que a resistência assume no
mundo contemporâneo explica o sucesso de seus efeitos, bem como explica
também o uso freqüente da desobediência civil por parte de grupos minoritários
ao longo do século XX. Como afirma Hannah Arendt, o desobediente civil
"nunca existe como um único indivíduo; ele só pode funcionar e sobreviver
como membro de um grupo"3.
Outro aspecto estrutural que define a desobediência civil é o seu caráter
público. A publicidade dos atos de desobediência está diretamente relacionada
aos efeitos que esta prática objetiva. Os resultados esperados com a desobediência afetam, na maior parte dos casos, uma pluralidade de pessoas e não um
único indivíduo. Assim é o caso da desobediência a leis tidas como injustas: não
se espera de sua violação apenas a isenção de uma obrigação para aquele que a
desobedece, mas sim a sua alteração. E para que a desobediência civil possa
implicar, neste caso, na alteração do ordenamento jurídico, é preciso que a sua
prática seja pública, pois só assim ela possibilitará que a injustiça ou a ilegitimidade que contesta sejam conhecidos e, então, revistos. O caráter público da
desobediência civil também serve, como nos lembra Hannah Arendt, para
diferenciar os desobedientes civis dos criminosos comuns.4 Enquanto que estes
últimos precisam, para ter sucesso, evitar que se descubra que violaram uma lei,
a eficácia da atividade dos desobedientes civis depende justamente da notoriedade da sua transgressão.
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Cf. "Desobediência Civil" in Crises da República, p. 70.
Idem, p. 54 e 55.
Ibis, p. 69.

63

O DIREITO DE RESISTÊNCIA NA TEORIA POLÍTICA CONTEMPORÂNEA

64

Além de insistir em seu caráter não-violento, coletivo e público, alguns
autores sustentam ainda que a desobediência civil deve ser sempre uma prática
justificada e também consciente.5 Com efeito, os argumentos até aqui discutidos
parecem ser suficientes para distinguir a desobediência civil do direito de
resistência, mas não para indicar as diferentes formas que ela assume na teoria
política contemporânea.
O objetivo deste ensaio, portanto, consiste em examinar a idéia de
resistência a partir da perspectiva de autores que se vinculam a algumas das
principais correntes da teoria política contemporânea. Assim, serão objeto de
análise nas próximas páginas as teorias da desobediência formuladas por
Michael Walzer, Ronald Dworkin, Roberto Mangabeira Unger e Philip Pettit.
Não queremos e não podemos afirmar, todavia, que a defesa da desobediência
por parte destes autores implica em posturas das escolas de pensamento às quais
eles se filiam. O que iremos expor a seguir, portanto, consiste apenas na análise
das teorias da desobediência de um autor comunitarista, um liberal, um críticojurídico e um republicano, respectivamente.
2. Michael Walzer e o dever de desobedecer
A crítica ao liberalismo que marca invariavelmente os escritos de
Michael Walzer levam-no a definir a desobediência em contraposição direta à
teoria liberal: a desobediência é um dever, e não um direito. Todavia, a teoria
contratualista dos liberais e a teoria do consenso que dela decorre, são apropriadas
por Walzer como a melhor explicação para as obrigações que decorrem da
formação de grupos.
Com efeito, os traços comunitaristas indissociáveis da obra de Walzer
fazem a sua preocupação com a desobediência convergir não sobre o indivíduo,
mas sobre pequenos grupos nos quais valores comuns são compartilhados.
Walzer acredita que o consenso e a intencionalidade são mais fortes em grupos
pequenos, de modo que as obrigações que deles derivam são maiores que aquelas

É o caso de Michael Walzer em seu livro Das Obrigações e de Norberto Bobbio no verbete
"desobediência civil" do seu Dicionário de Política.
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existentes em grupos maiores, tal como o Estado. Isto se explica pelo fato de
que a participação em grupos pequenos representa freqüentemente um ato voluntário de escolha, enquanto que a nacionalidade e, em muitos casos, a religião,
consistem em uma espécie de título herdado6.
O dever de desobedecer surge para Walzer, portanto, quando as obrigações assumidas em um grupo pequeno entram em conflito com obrigações
adquiridas em um grupo maior, geralmente o Estado. Esta desobediência afasta-se da idéia de revolução e é civil na precisa medida em que não desafia a
existência do Estado e não deseja substituir o poder soberano. Seu objetivo é
questionar a autoridade estatal apenas em algumas situações específicas. Assim
é que Walzer define a desobediência civil como "uma expressão por meio da
ação de uma reivindicação parcial contra o Estado"7.
São dois os tipos de "reivindicações parciais" que os grupos podem
apresentar ao Estado. A primeira consiste na afirmação de que o Estado não
pode fazer determinado tipo de exigências a ninguém. A segunda se traduz na
afirmação de que os membros dos grupos pequenos estão isentos de determinadas obrigações em relação ao Estado.8 Walzer não especifica o conteúdo
destas exigências e obrigações, mas seus dois exemplos de formas de desobediência que analisaremos a seguir nos dão algumas pistas.
A preocupação de Walzer com grupos minoritários corrobora a sua
classificação da desobediência civil enquanto um ato coletivo. A desobediência,
explica ele, é justificada pelos valores do grupo e pelos compromissos compartilhados por seus membros. Assim é que em muitos casos os membros de grupos
são, por um lado, obrigados a obedecer em virtude de sua qualidade de membro
de uma sociedade maior e, por outro, obrigados a desobedecer em função de sua
qualidade de membro de uma sociedade menor.
São, portanto, os esforços comuns dos participantes que sustentam os
atos de desobediência, e não seus direitos individuais. Walzer acredita que a
cooperação é um incentivo para o engajamento em atos de desobediência, pois,
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Das Obrigações Políticas. Ensaios sobre Desobediência, Guerra e Cidadania. pp. 14 e 15.
Idem. p. 17.
Ibis.
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além do medo da morte, os indivíduos que se rebelam têm também geralmente
medo da solidão. Isto explica ainda outro pressuposto que Walzer atribui à desobediência civil: a necessidade de conscientização contínua dos indivíduos que
dela vão participar.9
Outra característica que Walzer confere à desobediência civil é a publicidade de seus atos. Trata-se de uma reivindicação pública contra o Estado,
publicamente expressa em ação. Este aspecto demonstra ainda, segundo Walzer, a
seriedade moral dos compromissos assumidos pelo grupo, pois que a disposição de
agir em público e oferecer explicações a terceiros sugere uma propensão por parte
do grupo de preocupar-se com os efeitos de sua ação sobre o público como um todo.10
A publicidade inerente aos atos de desobediência não exclui, segundo
Walzer, a necessidade de justificá-los. Os cidadãos que permanecem obedientes
são os primeiros a quem esta justificação é devida. Os membros dos grupos que
engajam em ações de desobediência às vezes recebem justificações de seus
colegas em situações exatamente opostas, isto é, quando estes obedecem ao
Estado.11
A definição de desobediência civil de Walzer não exclui, de forma
absoluta, a violência. Walzer afirma que a resistência não-violenta é preferível,
mas irrealista. Há situações em que é politicamente impossível excluir o uso da
força, ou ainda, há momentos em que esta é moralmente exigível. Definições de
desobediência civil que insistem em não-violência são enganosas, diz Walzer,
porque ignoram o efeito poderoso da desobediência sobre observadores
inocentes, e ignoram a violência real que os atos de desobediência provocam
especialmente da parte da polícia. 12
Esclarecido o conceito de desobediência civil de Walzer, bem como
suas características, passemos agora a examinar os dois casos apresentados pelo
autor como ilustrações de sua teoria da desobediência. O primeiro caso refere-se
à possibilidade de desobediência a autoridades corporativas e o segundo disserta
sobre o dever que as minorias oprimidas têm de desobedecer. Ambos os casos,
Das Obrigações Políticas, pp. 24 e 25.
Idem. pp. 23 e 24.
11
Ibis. p. 20.
12
Das Obrigações Políticas, pp. 26 e 27.
9
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como veremos, confirmam os aspectos até aqui mencionados acerca de sua
definição de desobediência civil.
A possibilidade de desobediência às autoridades corporativas aventada
por Walzer tem por base as greves dos funcionários da empresa General Motors
ocorridas nos Estados Unidos entre 1936 e 1937. Naquela época o direito de
greve, bem como os direitos dos grevistas, ainda não eram juridicamente protegidos.
Walzer compara a situação dos empregados de grandes corporações com aquela
de cidadãos em estados não-democráticos. Além de não oferecer benefícios, tais
corporações usualmente submetem seus prepostos a regras opressivas. No
entanto, esclarece Walzer, a condição de membro de corporações não retira de
ninguém o status de cidadão. Assim, os direitos conferidos pelo Estado podem
ser usados contra a opressão corporativa. Entre esses direitos está a desobediência
civil e o direito de revolução. Com efeito, a situação descrita por Walzer parece
caracterizar um estado revolucionário no interior das corporações - onde o uso
da força parece ser mais facilmente justificado - e, externa e simultaneamente,
a desobediência civil frente ao Estado. Isto ocorre porque, uma vez deflagrados os primeiros atos de resistência à corporação opressora, os funcionários
rebelados esperam o apoio da polícia em proteção de seus direitos e, quando
isso não ocorre, a resistência se desloca também para a esfera estatal. Não
podemos nos conformar, afirma Walzer, que a polícia oponha a sua força contra os funcionários amotinados com vistas a preservar o direito de propriedade
da corporação, e não assegure os direitos destes indivíduos enquanto
cidadãos. A intervenção direta e sistemática das forças policiais pode fazer
com que a atitude inicialmente passiva dos empregados insurretos se transmude em resistência ativa. No entanto, mesmo esta forma ativa de desobediência só se tornará propriamente um ataque direto às leis e ao Estado quando os agentes estatais apoiarem incessantemente a corporação em detrimento
dos trabalhadores. Assim, o uso da violência apenas se justifica quando os
policiais interferem no processo revolucionário que os funcionários levam a
cabo internamente na corpo-ração opressora, pois neste caso a opressão se
alastra também para o plano estatal. Também quando as autoridades corporativas tendem a funcionar como se auto-ridades estatais fossem e a desobediência às primeiras é encarada como violação da ordem estatal, a
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manutenção da civilidade por parte dos trabalhadores rebelados torna-se
praticamente impossível.13
Walzer, portanto, define a resistência às autoridades corporativas em
uma dupla dimensão: revolução no âmbito corporativo e desobediência civil no
plano estatal. Esta desobediência simultânea, possível apenas no mundo corporativo moderno, justifica, inclusive, o uso da força contra agentes estatais. O
conceito de desobediência civil de Walzer, portanto, é amplo o bastante para
abranger a violência e, ao mesmo tempo, insistir em sua civilidade. O segundo
caso de desobediência que analisaremos a seguir, no entanto, afastará qualquer
tentação de situar Walzer em relação à tradição liberal do direito de resistência.
O dever de desobediência das minorias oprimidas é formulado por
Walzer em torno da seguinte questão: o que ocorre se um determinado grupo
minoritário for separado da sociedade política e seus membros, oprimidos? A
mesma questão vale para os casos nos quais a separação e a opressão não sejam
absolutamente reais, mas que expressem a avaliação ou sensação destes grupos.
O que está por trás desta reflexão é um fato concreto: a situação dos negros
norte-americanos. Walzer indaga acerca das obrigações que estes têm para com
o Estado tendo em vista que sofrem o que ele denomina de "opressão popular".
Esta decorre do fato de que a democracia norte-americana, segundo Walzer,
apenas pode ser considerada do ponto de vista formal. Assim, a uma maioria
branca cujos membros são substantivamente livres e iguais, contrapõe-se uma
minoria negra destituída de direitos e relegada tão-somente a uma proteção
formal. Sobre os casos em que a opressão é absoluta, de forma que os membros
da minoria não gozam nem mesmo de direitos formalmente assegurados, Walzer
afirma que não há de se falar em quaisquer obrigações das pessoas oprimidas
para com o Estado. No entanto, a análise de Walzer se detém sobre um caso um
tanto mais complexo, qual seja, o das minorias oprimidas em Estados supostamente democráticos que as reconhecem formalmente como cidadãs. A superação desta situação só pode se dar, afirma Walzer, através de uma luta política
aberta, empreendida de forma direta pelos próprios oprimidos, e não através de

13

Idem. pp. 26 a 45.

Thamy Pogrebinschi

terceiros que tomam para si a causa minoritária. E, para alcançar a emancipação, os oprimidos "têm de explorar as simulações democráticas da maioria.
Devem conspirar, sempre que a lei o permitir, visando à agitação pública e ação
em larga escala. E devem infringir a lei, sempre que necessário, apenas para
aumentar as suas chances".14 A medida da resistência das minorias oprimidas
deve ser proporcional à opressão que sofreram, o que justifica também neste
caso o uso da violência que Walzer classifica de "defensiva". Este segundo caso
de desobediência civil retratado por Walzer também não exclui, portanto, o uso
da força. Mais do que isso, o autor chega a afirmar que, ao lado da violência, a
opressão em Estados formalmente democráticos pode justificar também atos de
terrorismo por parte das minorias oprimidas. Este seria o caso, principalmente,
das minorias separatistas e daquelas que vivem dispersas.15
Os "cidadãos" oprimidos em Estados democráticos possuem, portanto,
o dever inalienável de resistir à opressão estatal. Este é o único dever que
possuem, uma vez que a opressão que sofrem justifica a ausência total de obrigações para com o Estado. Como diz Walzer, "enquanto persistir a opressão
homens e mulheres oprimidos mantêm o direito não de destruir o Estado
democrático nem de entrar em guerra contra ele, mas de negar-lhe o que têm a
dar: lealdade, serviço e obediência".16
3. Ronald Dworkin e a legalidade da desobediência civil
A abordagem de Dworkin acerca da desobediência civil centra-se não
em sua justificação moral - como o faz a grande maioria dos autores que trata do
assunto - mas, em sua justificação jurídica. Com efeito, esta opção metodológica
torna a análise de Dworkin bastante original, uma vez que, ao invés de preocupar-se em apresentar um conceito próprio de desobediência civil, como faz
Walzer, por exemplo, Dworkin volta a sua atenção para os aspectos e efeitos
jurídicos da desobediência enquanto ato transgressor da ordem legal.

14
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Ibis. p. 56.
Das Obrigações Políticas, pp. 46 a 66.
Idem. p. 65.
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A questão principal que permeia os ensaios de Dworkin relativos à
desobediência consiste em saber se o desrespeito às leis do Estado deve ou não
ensejar um processo criminal em face do cidadão desobediente. Neste sentido,
Dworkin vai se contrapor à posição sustentada majoritariamente pelos advogados
e professores de direito de seu país, qual seja, a de que seria injusto e impraticável não punir os indivíduos desobedientes como criminosos comuns que
simplesmente violaram a lei.
Dworkin acredita que há prima facie boas razões para não punir os
indivíduos que transgridem a lei ao engajarem-se em atos de desobediência civil.
Para sustentar este argumento, Dworkin baseia-se em um fato concreto comum
em seu país, o recrutamento militar obrigatório. A convocação compulsória de
jovens norte-americanos para lutar na Guerra do Vietnã representa, segundo
Dworkin, um caso exemplar para retratar o entrelaçamento de questões morais
e jurídicas em questões de desobediência civil.17
A principal razão que Dworkin encontra para pleitear a inimputabilidade daqueles que praticam civilmente atos de desobediência é a mesma que
usa para defender o instituto da desobediência civil enquanto um direito individual: Há determinadas leis que são, em sua essência, incertas, duvidosas. E a
existência deste tipo de lei é, em si mesma, encorajadora para a prática da
desobediência, vale dizer, Dworkin acredita que boa parte das leis as quais um
número considerável de pessoas se sinta tentada por razões morais a desobedecer
são leis duvidosas.18
Dworkin acredita que esta incerteza que afeta determinadas leis não é
sentida apenas no nível da consciência moral dos cidadãos, mas consiste em um
forte indicador de que estas leis sejam duvidosas também do ponto de vista
constitucional. Ora, se a constitucionalidade de certas leis é incerta, sua validade também é dúbia. E, se leis inconstitucionais - que são afinal inválidas - são
violadas, não há qualquer motivo para que se puna o seu transgressor.
Dworkin pensa, portanto, que não há como se punir um indivíduo que
viola uma lei justamente por acreditar, em sua consciência, que ela é
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"Civil Disobedience" in Taking Rights Seriously, p. 208.
Idem.
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inconstitucional. A dúvida que qualquer indivíduo pode ter, em face de seus
próprios valores enquanto cidadão, acerca da constitucionalidade de uma lei
pode justamente incentivá-lo a desobedecer esta lei. E esta desobediência,
segundo Dworkin, é legítima. Tão legítima que ele chega até a sustentar que
nem mesmo uma decisão da Corte Constitucional, confirmando a constitucionalidade da lei antes duvidosa, pode pôr fim à desobediência civil dos
cidadãos.19
A tese acima se justifica, explica Dworkin, porque é muito comum que
a Corte Constitucional norte-americana reveja as suas próprias decisões em
matéria de direitos políticos e individuais. Assim, o cidadão que acreditar em
sua própria consciência que está agindo legalmente, mesmo após uma decisão
judicial confirmativa da constitucionalidade da lei que ele acredita duvidosa,
não pode ser processado criminalmente. Afinal, em uma questão de tempo a
Suprema Corte pode chegar à conclusão de que aquela lei era realmente inconstitucional. E um dos motivos que pode encorajar esta nova decisão é justamente
o fato de tal lei ter sido reiteradamente objeto de desobediência civil por parte
dos cidadãos.
Esta recusa em aceitar determinadas decisões da Suprema Corte como
conclusivas é, segundo Dworkin, um direito social dos indivíduos. É preciso
que se separe o caso do cidadão que viola a sua própria consciência quando ele
sabe que a lei requer que ele faça isso, do caso do cidadão que é obrigado a
desrespeitar a sua consciência mesmo acreditando que a lei não lhe exige isso.
Esta última hipótese implicaria em retirar dos cidadãos uma das únicas chances
que eles têm de mostrar para a sociedade que determinada lei é, para eles,
inconstitucional.20
Este direito de desobedecer às leis e de desobedecer às decisões judiciais
Dworkin fundamenta na própria prática jurídica de seus país. Não se trata de
buscar, portanto, os fundamentos da desobediência civil no direito natural ou
em qualquer instância metafísica, mas de identificá-los no seio do processo
legal.21
Ibis, p. 211.
Taking Rights Seriously, p. 214 e 215.
21
Idem. p. 216.
19
20
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Dworkin, no entanto, estabelece uma hipótese que excepciona a sua
defesa da inimputabilidade dos desobedientes civis. Trata-se dos casos em que
a prática da desobediência envolve atos de violência ou violação de direitos de
outros cidadãos. Nestes casos, afirma Dworkin, existem argumentos fortes que
justificam a punição criminal dos envolvidos.22
Ao passo que a Suprema Corte deve rever suas decisões em casos de
desobediência civil, o Congresso também tem sua responsabilidade nestes
casos, afirma Dworkin. As leis desobedecidas devem ser revistas de forma a se
ajustarem ao dissenso que provocam. As políticas envolvidas nestas leis devem
ser sopesadas possibilitando que novos compromissos sejam por elas implementados 23.
Os tribunais que receberem casos de desobediência civil para julgamento devem também fazer a sua parte. Em primeiro lugar, devem tentar
inocentar os acusados com a justificativa de que não se podem provar os fatos
indicadores da ilicitude de sua atividade. Outra justificativa que Dworkin aponta é
que, antes do julgamento condenatório final, há boas razões para se acreditar
que a lei violada era mesmo duvidosa. Se, no entanto, estes julgamentos individuais se passam após a decisão da Suprema Corte afirmando a validade da lei
em questão, então a inocência dos acusados não pode ser defendida do mesmo
modo. Quanto a estes casos, Dworkin clama que os juízes decretem em suas
sentenças as menores penas possíveis, em respeito ao posicionamento dos desobedientes.24
Ao determinar que o Congresso ajuste suas leis aos atos de desobediência e que os tribunais tornem adequadas suas sentenças aos desobedientes,
Dworkin realiza uma defesa bastante original da desobediência civil. A moralidade da desobediência sempre se constituiu em objeto de preocupação filosófica,
mas a juridicidade e a legalidade deste tipo de conduta não parece ser tratada
por muitos autores, mesmo os que provêm do campo do direito. Afinal, não se
trata apenas de conferir estatuto legal à desobediência e conclamá-la como um
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Ibis, p. 219.
Taking Rights Seriously, p. 220.
Idem, p. 221 e 222.

Thamy Pobrebinschi

direito; é preciso também pensar na licitude de seus efeitos e nas conseqüências
que podem sofrer aqueles que nela se engajam. O liberalismo de Dworkin não
permite que ele tenha a desobediência civil como um dever; esta é para ele um
direito, não há duvidas disso. No entanto, não há como dissociar a atitude que
ele pleiteia às instituições do Estado para com a desobediência, de uma idéia de
dever.
4. Mangabeira Unger e o direito de desestabilização
O direito de desestabilização encontra-se no cerne da proposta normativa
de Mangabeira Unger para o direito e para a política. A teoria social construtivista que ele visa a desenvolver ao longo de seus vários livros apresenta uma
especial atenção, sem dúvida, à questão do direito. A crítica ao formalismo e ao
objetivismo preponderantes no positivismo e em outras doutrinas jurídicas dele
derivadas, leva Mangabeira Unger a constituir uma tradição de estudos críticos
do direito (critical legal studies) que se distingue por fazer de sua crítica uma
proposta construtiva de reforma do direito e da sociedade.
Esta proposta se constitui no que Unger denomina de "doutrina desviacionista". Esta teoria traz em si uma concepção própria de democracia e tem a
função de implementar, simultaneamente, reformas no âmbito do governo, da
economia e do direito. No plano jurídico, a doutrina desviacionista propõe uma
versão própria do sistema de direitos composta por quatro categorias legais,
quais sejam: os direitos de mercado, os direitos de imunidade, os direitos de
solidariedade e os direitos de desestabilização.
Neste artigo interessa-nos apenas o direito de desestabilização, que
aqui queremos sustentar enquanto uma forma contemporânea de resistência à
opressão análoga a desobediência civil. Como verificaremos a seguir, os atributos
peculiares da desestabilização não impedem, todavia, que esta modalidade de
resistência se encaixe nas características inicialmente identificadas em torno da
desobediência civil enquanto sucessora contemporânea do direito de resistência
moderno.
A idéia central do direito de desestabilização é a de prover uma reivindicação em face do poder governamental tendo em vista o rompimento das formas
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de divisão e de hierarquia que, contrariamente ao espírito da constituição,
conseguem alcançar estabilidade através do distanciamento dos conflitos transformativos que poderiam supostamente incomodá-las.25 Vale dizer, o direito de
desestabilização protege o interesse do cidadão em descortinar grandes organizações ou grandes áreas da prática social que permanecem fechadas aos efeitos
desestabilizadores do conflito ordinário e, portanto, sustentam hierarquias insuladas de poder e de vantagens.26
Segundo Mangabeira Unger, o direito de desestabilização tem o
condão de conectar o interesse coletivo de garantir que todas as instituições e
práticas possam ser criticadas e revisadas e o direito individual de evitar a
opressão.27 Trata-se, afinal, de uma fórmula que combina o tradicional direito de
resistência à opressão com a possibilidade de questionamento e revisão permanentes das instituições e práticas sociais que se mostram, ao longo do tempo,
fechadas e imunes ao conflito da política ordinária.
O direito de desestabilização possui dois tipos de uso, um positivo e
outro negativo. O uso negativo se traduz no objetivo que tem o direito de desestabilização de tentar negar proteção para instituições e arranjos não-institucionais contra conflitos desestabilizadores, sempre que esta aparente imunidade
a conflitos pareça gerar laços estáveis de dominação e dependência. Já o uso
positivo do direito de desestabilização consiste no direito que têm os cidadãos
de prevenir que qualquer facção da sociedade predomine sobre os meios de criação do futuro social.28 Ou seja, o uso negativo do direito de desestabilização
visa a impedir que as instituições sociais se fechem em redes estáveis de dominação, através da negação de uma suposta proteção que poderia possibilitar que
elas se tornassem imunes ao conflito da política. O uso positivo por sua vez,
implica em uma intervenção direta dos cidadãos no âmbito destas instituições
com a finalidade de desfazer e desconstruir as redes estáveis de dominação e
dependência que nelas tenham se instalado. Estes dois usos do direito de desestabilização, certamente, sobrepõem-se reciprocamente.
25
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The Critical Legal Studies Movement, p. 53.
Politics: The Central Texts, p. 387.
Idem.
Ibis, p. 388.
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Associada aos usos positivo e negativo encontra-se outra classificação
que Mangabeira Unger atribui ao direito de desestabilização. Trata-se de mais
uma divisão entre suas distintas formas de operação. A primeira delas consiste
na aplicação do direito de desestabilização com o fim de invalidar leis estabelecidas. Isto acontece quando determinadas leis, direta ou indiretamente,
ameaçam a imunidade dos indivíduos. Nestes casos, o direito de desestabilização
pode se constituir no melhor recurso para aqueles que não conseguem protegerse por si mesmos. Já a segunda forma através da qual o direito de desestabilização
pode operar resume-se na ruptura de ordens de poder em instituições particulares ou em áreas localizadas da prática social. As ordens de poder a serem
rompidas são aquelas que se tornaram efetivamente insuladas do controle do
conflito democrático.29
Estas duas formas do direito de desestabilização, explica Mangabeira
Unger, devem se tornar vinculantes por obra das próprias instituições estatais.
Assim, a invalidação de leis deve ser colocada em prática por uma instituição
similar ao poder judiciário das democracias contemporâneas. Já a ruptura das
ordens de poder institucionais deve ser promovida por uma agência pública que
possua grandes recursos à sua disposição e que esteja sujeita a formas de
responsabilidade governamental mais diretas.30
À margem da aplicação específica das duas formas do direito de desestabilização acima descritas, Mangabeira Unger afirma que os poderes legislativo e
judiciário não comportam, de uma forma geral, a elaboração e a aplicação deste
direito.31 Ele defende assim, a institucionalização de um quarto poder do Estado
que serviria de instância promotora e garantidora do direito de desestabilização.32
Este novo poder seria responsável por receber recursos dos cidadãos que desejem
se valer do seu direito de desestabilização para intervir e mudar determinada
instituição ou prática social. A autoridade estatal em questão, portanto, teria a
tarefa de estabelecer as condições mínimas de controle ou contestação, e assim

The Critical Legal Studies Movement, pp. 54 e 55.
Idem, p. 55.
31
Politics: The Central Texts, p. 389.
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A Alternativa Transformadora, p. 337.
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abrandar as relações de dominação e dependência que porventura tenham se
estabelecido nestes locais.33
Toda esta abstração que envolve o conceito de direito de desestabilização
encontra finalmente um exemplo concreto. Mangabeira Unger refere-se a uma
prática dos juízes federais norte-americanos que pode ilustrar o direito de desestabilização em atividade. Trata-se de injunções que estes juízes expedem e que
permitem que o poder judiciário reorganize a estrutura interna de diversas instituições. Segundo ele, escolas, hospitais e presídios são exemplos de instituições que já sofreram este tipo de intervenção judicial nos Estados Unidos.34
Com efeito, Mangabeira Unger explica que há duas maneiras através
das quais o ideal abstrato que permeia e teoria do direito de desestabilização
pode ganhar concretude e então produzir conseqüências práticas. A primeira
delas consiste na promoção da idéia abstrata de abertura ao criticismo e ao
desafio em torno de uma crescente concretização. Complementar a esta, a
segunda maneira pela qual o direito de desestabilização pode se fazer específico é
tratando a auto-revisão não como um ideal que deve ser mais concreto em
função de uma série de definições contextuais, mas como um objetivo a ser
promovido através dos meios adequados.35
Uma questão interessante sobre o direito de desestabilização é que a
sua origem não consiste em um acordo de vontades (consenso) e nem em uma
imposição de dever unilateral do Estado, mas sim na correlação entre um compromisso básico do plano constitucional e as práticas emergentes que colocam este
compromisso em perigo. 36 Vale dizer, não é o consenso que está na origem do
direito de desestabilização, portanto seu fundamento difere daquele do direito
de resistência ou da desobediência civil. A pergunta a se fazer então é: o que
instaura o direito de desestabilização? O desequilíbrio entre o compromisso
constitucional e as práticas que o ameaçam? A sobreposição destas práticas em
detrimento daquele compromisso?
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Outro fato interessante é que a definição do direito de desestabilização
deve sempre se dar através de um processo composto por dois estágios. O
primeiro consiste na definição legislativa inicial. Já o segundo consiste na
complementação desta definição através de um elemento de especificação que
vai dar concretude ao direito de desestabilização no exato momento ou circunstância em que o seu exercício for reivindicado.37
O direito de desestabilização tem também uma função especial na
democracia norte-americana. Trata-se de se contrapor ao modelo da igualdade
formal (equal protection), o qual Mangabeira identifica como "uma tentativa de
escapar da obrigação de julgar e revisar formas específicas e contestáveis da
vida social, os arranjos insti-tucionais que as definem e as visões de identidade
e associação humanas que elas expressam".38
O direito de desestabilização é, efetivamente, uma proposta normativa.
Seu desenvolvimento completo, reconhece Mangabeira Unger, pressuporia
grandes mudanças na organização institucional do Estado e da sociedade e
também das idéias políticas e jurídicas.39 Com efeito, os aspectos peculiares
deste direito que aqui apresentamos como uma forma contemporânea de
resistência são muitos. O principal deles talvez seja o fato de que a opressão a
que o direito de desestabilização quer pôr fim não está no Estado. Os alvos dele
são instituições e práticas sociais que, sabemos, em grande parte dos casos têm
origem privada. Trata-se então não apenas de um direito que visa a proteger os
cidadãos do poder do Estado, mas sim do poder dos próprios indivíduos
enquanto membros de instituições ou práticas dominadoras. Não se trata de um
direito que surge a partir da instauração do dissenso entre os governados, mas
de um direito de instaurar o conflito em áreas que se mostrem imunes a ele. O
direito de desestabilização se assenta em premissas e fundamentos diferentes
daquelas do direito de resistência e da desobediência civil, porém ele se mostra
perfeitamente compatível com a ampla necessidade que o homem contemporâneo
tem de encontrar meios que instrumentalizem a sua emancipação.
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Ibis.
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5. Philip Pettit e o direito de contestação
A idéia de contestação encontra-se na base do ideal republicano e
democrático de Pettit, bem como de seu conceito de liberdade como não-dominação. Pettit rompe com a idéia de que a legitimidade e a não-arbitrariedade do
poder estatal derivam do consenso. Para ele, o que realmente confere legitimidade ao governo é a possibilidade efetiva de contestá-lo. Vale dizer, enquanto
for possível para os cidadãos contestar os interesses e as idéias que guiam o seu
governo, alterando-os quando eles não refletirem o ideal aspirado pela
sociedade, não há de se falar em poder arbitrário ou ilegítimo.
Pettit afirma de antemão que a idéia de contestabilidade se encaixa
naturalmente com o direito de resistência. Segundo ele, a elaboração que deu
Locke a este direito é uma antecipação republicana do ideal de democracia
contestatória que ele quer defender.40 Ele afirma ainda que, tanto a teoria do direito
de resistência como o direito de contestação, servem para indicar o verdadeiro
lugar no qual reside a soberania popular: na capacidade de resistência à opressão.
Contestar é, portanto, uma forma de resistir. O direito de contestação
visa a responder ao problema do excesso e da arbitrariedade do poder decisório
das instituições democráticas. Vale dizer, ele quer constituir-se em um limite à
arbitrariedade dos legisladores, juízes e administradores do estado. As decisões
destes serão sempre legítimas na medida em que os cidadãos resguardarem o
direito de contestá-las quando as mesmas não corresponderem aos seus interesses
e idéias. Assim, para Pettit, a não-arbitrariedade das decisões públicas decorre,
não de um processo originário consensual, mas da condição de que sempre que
elas conflitarem com os interesses e idéias predominantes entre os cidadãos,
eles possam contestá-las.
A possibilidade permanente de contestação das decisões do governo é,
então, o que torna um governo democrático. São três as pré-condições a serem
preenchidas para garantir que o processo público decisório seja passível de
contestação. A primeira consiste em assegurar que a tomada de decisões seja
conduzida de uma forma que possibilite uma base potencial de contestação. A
40

Republicanism, p. 202.
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segunda pré-condição por sua vez, visa a garantir um canal ou uma voz sempre
disponível através dos quais as decisões governamentais possam ser contestadas. E, por fim, a terceira condição exige a existência de um fórum adequado
para que as contestações sejam ouvidas e respondidas.41
Para que exista uma base potencial de contestação é preciso um modelo
deliberativo de república, no qual existem duas formas possíveis que podem ser
assumidas pela tomada pública de decisões. Uma forma de decisão se baseia em
um processo de barganha e a outra em um processo de discussão. A tomada de
decisões baseada em barganha consiste em um procedimento através do qual
grupos de interesse diversos tentam garantir um acordo mutuamente benéfico e
que demande, ao mesmo tempo, o mínimo de concessão por parte de cada um.
Já as decisões tomadas com base em discussões ocorrem quando partes diferentes
tentam concordar com um arranjo que melhor responda às considerações que
elas reconheçam como relevantes. As bases para a contestação que cada uma
destas formas de tomada de decisão oferecem são diferentes. A base de contestação do processo de tomada de decisão através de barganhas são as decisões
públicas que não correspondam ao resultado das barganhas entre os grupos de
interesse. Já as decisões públicas que não se baseiam em considerações adequadas ou relevantes formam a base de contestação das tomadas de decisão
através de processos de debate.42
Um processo decisório público que tenha por base debates, discussões,
e não barganhas, corresponde ao ideal republicano de Pettit. E para que este
processo seja suscetível de ser contestado, é preciso que cada instância governamental de decisão - isso inclui as esferas dos poderes legislativo, executivo e
judiciário - coloque em funcionamento procedimentos que permitam que os
cidadãos levantem questões e julguem se as decisões debatidas são apropriadas
ou não aos seus interesses e idéias.43
A garantia de um canal ou voz sempre disponível para que as decisões
públicas possam ser contestadas requer um modelo inclusivo de república. E
este modelo requer por sua vez, que sempre que uma decisão pública ofenda os
41
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interesses ou idéias de um cidadão, existam meios que garantam que ele seja
ouvido e respondido. Estes canais devem estar presentes também nas três
esferas estatais. No poder legislativo, deve-se assegurar não apenas a presença
de representantes que dêem credibilidade às reivindicações de todos os grupos
sociais, mas também a presença direta e concreta de membros destes grupos.44
No âmbito dos poderes executivo e judiciário, deve-se garantir que não haja
uma concentração de funcionários provenientes de uma mesma etnia, religião,
sexo ou raça. A composição destes órgãos deve se dar, portanto, de forma
estatística.45
O que importa ao direito de contestação é garantir que sempre haja
espaço para que os cidadãos que sintam os seus interesses e idéias ofendidos
possam contestar e obter respostas daqueles responsáveis pela tomada de
decisões públicas. E todos os canais identificáveis para que este direito possa
ser exercido são válidos. Os meios usuais de contestação nas democracias
contemporâneas também são incluídos por Pettit: protestos, demonstrações
públicas, envio de cartas aos representantes, recursos judiciais a diferentes
instâncias etc..
Pettit ressalta ainda a importância que desempenham os movimentos
sociais no seu modelo de democracia contestatória. Segundo ele, estes grupos
representam instâncias para as quais os cidadãos podem apresentar em primeira
mão suas contestações. A capacidade de pressão dos movimentos sociais é
usualmente maior do que a de cidadãos separados, de forma que eles podem
potencializar as contestações individuais. Pettit acredita que os canais de contestação serão sempre mais efetivos na presença e na atuação de movimentos
sociais.46
A existência de um fórum adequado para que as contestações sejam
ouvidas e respondidas, terceira pré-condição para garantir que o processo
decisório público seja passível de contestação, exige um modelo responsivo de
república. E este modelo requer não apenas que se garanta que as pessoas tenham
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suas contestações devidamente ouvidas, mas também que elas sejam satisfatoriamente respondidas. Assim, devem ser previstos no âmbito do judiciário e do
executivo, procedimentos que permitam que as mais rotineiras e simples contestações sejam expressas pelos cidadãos. Na esfera do poder legislativo, as
contestações devem ser ouvidas não apenas sob a usual forma de audiências
públicas, mas também em comissões internas que permitam uma exposição
mais privada das contestações dos cidadãos.47
As respostas às contestações dos cidadãos serão sempre satisfatórias na
medida em que conduzam a instituição pública contestada a alterar a sua
decisão e, em alguns casos, a prover ao contestador algum tipo de compensação.48 O direito de contestação, como vimos, age de forma diversa do direito
de resistência e da desobediência civil. Isto porque o direito de contestação não
precisa esperar que uma ordem estatal ilegítima seja dada ou que uma lei injusta
seja promulgada, para então ser exercido. O exercício do direito de contestação
se dá ao longo do processo de tomada de decisões públicas. Ele controla a elaboração da lei, a sua execução ou o juízo que se faz dela no momento destes atos.
Vale dizer, o direito de contestação, ao agir durante os procedimentos que levam
às decisões, impede que atos e decisões ilegítimas se concretizem. Portanto,
podemos pensar, em alguma medida, que o direito de contestação previne um
possível ato de desobediência posterior. Trata-se, talvez, de uma forma de
controle preventivo da legitimidade dos atos dos governos. Se os canais de
expressão do direito de contestação sempre se fizerem presentes e abertos e se
os cidadãos sempre fizerem uso desta sua faculdade, não haveria de se falar em
opressão. Afinal, qualquer decisão ou ato opressivo poderia ser corrigido antes
mesmo que se tornasse um ato concreto e consumado. Haveria, portanto, apenas
uma ameaça de opressão, a qual os cidadãos poderiam sanar fazendo uso apenas
de seu direito de contestação.

6. Considerações Finais
47
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Idem, p. 197.
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Analisamos ao longo deste ensaio quatro formas diferentes que o antigo
direito de resistência adquiriu na teoria política contemporânea. As duas
primeiras versões em exame, pertencentes respectivamente a Michael Walzer e
Ronald Dworkin, tratam a resistência sob a forma da desobediência civil - que
é, sem dúvida, o modelo mais comum entre os autores que escrevem sobre a
resistência no mundo contemporâneo. A elaboração de Walzer é bastante real
para aqueles que conheceram o século XX. A opressão que exercem as grandes
corporações em trabalhadores assalariados e a opressão a que os Estados submetem
os pequenos grupos minoritários são fatos já bem conhecidos e que precisam,
certamente, ser sanados. De grande relevância é ainda a contribuição de Walzer
ao teorizar que a desobediência é um dever, e não meramente um direito. Além
disso, Walzer corrobora nossas afirmações iniciais no sentido de identificar a
desobediência civil como um ato coletivo, não-violento e público. Dworkin, por
sua vez, nos apresenta também uma contribuição bastante útil ao dirigir-se não
apenas aos aspectos morais que afetam a desobediência civil, mas também seus
aspectos jurídicos. Neste sentido, a legalidade da desobediência foi defendida e
aclamada. Como vimos, Dworkin confere responsabilidades aos poderes
estatais em relação ao desobediente civil, de forma a permitir não só a continuidade como também a ampliação desta atividade.
Os autores que examinamos em seguida, Mangabeira Unger e
Philipp Pettit, não apresentam uma elaboração própria acerca da desobediência civil, porém, abordam a questão da resistência de outro modo.
Mangabeira Unger defende através do direito de desestabilização não uma
hipótese de desobediência, mas a possibilidade de intervenção em instituições e práticas sociais que, pelo seu fechamento, se mostrem opressoras. O
Estado não é, portanto, nesta teoria o agente opressor. Ao contrário, o Estado
tem o papel de canalizar o direito de desestabilização e empreender a intervenção e a revisão quando elas se fizerem necessárias. Por fim, vimos com
Pettit que a opressão pode ser sanada enquanto ainda é uma iminência e
assim, prevenida de se consumar concretamente. Pelo exercício do direito de
contestação, os cidadãos podem realizar um controle preventivo dos atos e
decisões dos poderes públicos, impedindo que eles se tornem arbitrários e

