
NOVOS MOVIMENTOS SOCIAIS NO BRASIL CONTEMPORÂNEO: O 

CASO DA MARCHA DA MACONHA. 
 

Vinícius Ramos Lanças – UFSC 

viniciuslancas@gmail.com 

CAPES 

GT3. Conflitos Sociais, Instituições e Política 

 

Essa pesquisa procura entender, basicamente, como novas formas de agir político podem 

gerar mudanças de ordem política. Para tal, a forma particular de agir político a ser analisada, 

considerada nova tanto no âmbito da teoria política como na realidade de países onde se procura 

consolidar um regime democrático, é a desobediência civil, que difere conceitualmente das formas 

tradicionais de protesto.  Assim, a pergunta a ser respondida é: diante da realidade política existente 

no Brasil contemporâneo, como a Marcha da Maconha através de atos de desobediência civil, pode 

questionar e em alguma medida alterar as normas legais existentes. A escolha do estudo da 

desobediência civil através da Marcha da Maconha se deu com base nos seguintes critérios: a 

relação direta com o questionamento das normas legais, que remete aos atos de desobediência civil, 

foco dessa análise; as novas formas de articulação e comunicação existentes nesse movimento 

(tomando por hipótese o papel fundamental da internet); a novidade do tema, que até onde se sabe 

carece de um estudo propriamente acadêmico; e por fim, o desfecho das últimas marchas, sobretudo 

na cidade de São Paulo, onde houve a participação de setores da sociedade civil não-vinculados 

diretamente às demandas desse movimento e, posteriormente, um parecer favorável do poder 

legislativo quanto à legitimidade da reivindicação. Para tal será explicado o papel dos chamados 

novos movimentos sociais nos Estados Democráticos de Direito contemporâneos e seu vínculo 

direto com os atos de desobediência civil. Em seguida demonstra-se como e porque a marcha da 

maconha, dentro do atual contexto político do Brasil pode ser entendida como um novo movimento 

social e seus atos caracterizados enquanto formas de desobediência civil e como isso reverbera na 

incipiente democracia brasileira. 

 

A marcha da maconha no Brasil pode ser interpretada enquanto um novo movimento social, 

que lança mão de atos contestatórios de desobediência civil devido aos seguintes aspectos: trata-se 

de um movimento que pode ser considerado 'auto-limitado' no sentido que as teorias dos novos 

movimentos sociais atribuem1, qual seja, o fato de não ser um movimento que almeja a tomada do 

                                                
1 “Os objetivos principais do Coletivo são: Criar espaços onde indivíduos e instituições interessadas em debater 
a questão possam se articular e dialogar; Estimular reformas nas Leis e Políticas Públicas sobre a maconha e seus 



poder ou a simples inserção na esfera política; e o fato do movimento lançar mão de passeatas e 

marchas onde o uso da substância é abertamente mencionado e defendido, o que poderia ser 

classificado dentro das leis que regulam a chamada 'apologia às drogas' – caracterizando seus atos 

como desobediência civil. Quanto a primeira característica não há muito questionamento, fica claro 

que tal movimento procura abarcar questões ligadas ao estilo de vida individual, inicialmente, e 

ligadas à política governamental de combate às drogas, sem procurar questionar, por exemplo, a 

própria existência do Estado. Já o segundo ponto é mais complexo, pois a legalidade dos atos 

promovidos pelo movimento é questionada, ainda que hajam pareceres favoráveis2. Devido a esse 

fato, a difícil classificação entre a legalidade e a legitimidade do movimento, o entendo enquanto 

um ato de desobediência civil e para ilustra esse posição, traço um breve mapeamento do termo na 

teoria política contemporânea, para em seguida explicar a conexão entre essa forma de agir político  

e a classificação dos novos movimentos sociais e seu papel nos Estado Democráticos de Direito 

contemporâneos. 

 

 A desobediência civil, entendida genericamente enquanto uma transgressão a ordens legais 

de forma pacífica, coletiva e com fins políticos, pode ser pensada de muitas formas dentro da teoria 

política contemporânea. Para alguns teóricos liberais, como J. Rawls e R. Dworkin, ela adquire 

características de um direito fundamental, onde os cidadãos contestadores denunciam abusos do 

poder por parte do Estado remetendo a princípios de justiça anteriores à própria ordenação legal. 

Enquanto pensadores republicanos, como Arendt e Walzer ressaltam o aspecto intrinsecamente 

coletivo de atos dessa natureza, destacando a importância dos grupos organizados na participação 

política. Deliberativistas como Habermas, Cohen e Arato vêem os atos de desobediência civil como 

uma ação no limiar entre legalidade e legitimidade nos Estados Democráticos de Direito 

contemporâneos e os vinculam diretamente ao conceito de 'novos movimentos sociais'. Apesar das 

divergências, em todas as propostas, mesmo quando ressaltam os aspectos subjetivos da recusa em 

cumprir leis legitimamente questionáveis, deve haver uma articulação entre os cidadãos 

contestadores e os anseios e as concepções de justiça da sociedade civil como um todo. Essa relação 

deve ser analisada e problematizada ao longo da pesquisa, ressaltando a forma como os movimentos 

sociais podem lançar mão de atos desse tipo em suas lutas. 

                                                                                                                                                            
diversos usos; Ajudar a criar contextos sociais, políticos e culturais onde todos os cidadãos brasileiros possam se 
manifestar de forma livre e democrática a respeito das políticas e leis sobre drogas; Exigir formas de elaboração e 
aplicação dessas políticas e leis que sejam mais transparente, justas, eficazes e pragmáticas, respeitando a cidadania e os 
Direitos Humanos.” Acessado no site do movimento http://marchadamaconha.org/  
2 Para um debate acerca da legalidade das marchas ocorridas nas grandes cidades, sobretudo na capital paulista, 
ver o questionamento (de cunho conservador) realizado por Richard Paes de Lyra Junior, disponível em 
http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/6498/Marcha-da-maconha-o-outro-lado – nesse texto o autor procura 
ilustrar porque considera a manifestação ilegal. Embora haja muitas razões para discordar dele, é interessante ver como 
ele mobiliza argumentos jurídicos – o que indica o quanto a questão ainda se encontra em aberto, e o resgate que ele faz 
dos argumentos do STF – que compreendeu em seu parecer a legalidade da manifestação.  



 

A desobediência civil segundo o liberalismo político de John Rawls deve ser pensada em 

articulação com uma compreensão comum acerca da justiça. Segundo tal autor, as comunidades 

políticas bem ordenadas possuem um entendimento comum acerca de questões relacionadas à 

justiça e à política, é a esse entendimento comum que apelam os cidadãos contestadores. Se uma 

reivindicação desse tipo for legitima ela questiona o ordenamento legal em nome de princípios 

supra-constitucionais que remontam às liberdades e garantias individuais que estariam sendo 

violadas por tal ordenamento. Rawls parte de uma realidade pluralista, uma sociedade complexa 

onde coexistem diversas visões de mundo, onde ele procura traçar uma noção de justiça que permita 

fundar uma sociabilidade estável a partir de princípios políticos comuns que possibilitem uma 

coexistência entre as concepções diversas e eventualmente conflitantes de vida boa de cada um dos 

membros e grupos. (Rawls, 1997: 38) 

O liberalismo político de John Rawls apóia-se na idéia abstrata de um consenso por 

sobreposição (overllaping consensus) de doutrinas razoáveis, ou seja, uma espécie de núcleo duro 

onde as múltiplas visões de mundo e concepções de bem que compõem as complexas sociedades 

atuais convergem. A partir dessa concepção é possível pensar em uma razão pública: um 

entendimento comum acerca de elementos constitucionais e questões básicas de justiça. Não 

desconsiderando os demais âmbitos além do político, conferindo, porém, ao político um foco, o 

modelo rawlsiano compreende os cidadãos como compartilhadores dessa concepção política de 

justiça independente e congruente, ou pelo menos em acordo, com outros valores que professam. 

(Rawls, 1997: 39) 

Rawls, assim como boa parte dos pensadores liberais, toma as pessoas como livres e iguais 

devido às suas duas capacidades morais: a capacidade para um sentido de justiça e para uma 

concepção de bem, e suas capacidades como seres de razão. Um sentido de justiça implica 

compreender e agir de acordo com uma concepção pública de justiça; uma concepção de bem se 

liga à nossa perspectiva do mundo, aos fins que almejamos alcançar, e não é imutável ao longo da 

vida (Rawls, 1997: 46-7). Quanto à capacidade do uso da razão, é importante ressaltar a distinção 

feita entre a racionalidade e a razoabilidade, inerentes à sua concepção de pessoa. A racionalidade é 

entendida por Rawls como a capacidade de conceber o bem próprio e agir de modo calculado em 

direção a ele. Já a razoabilidade é, segundo ele, uma característica moral, que implica reconhecer no 

outro a capacidade de conceber uma noção de bem, e a capacidade de compreender uma noção 

pública de justiça e de agir em direção a esta.  

Essa segunda característica é particularmente sensível para a compreensão da desobediência 

civil, pois é dela que se deriva a aplicação da noção pública de justiça, além de sustentar a sua 

afirmação de que a desobediência civil apela não apenas ao legislativo ou ao judiciário, mas sim a 



todo o eleitorado, aos cidadãos como um todo. É, portanto, a essa capacidade moral atribuída aos 

cidadãos, a razoabilidade, que apela a desobediência civil. Ela é aqui compreendida a partir do 

conceito de Hugo Bedeau, que afirma que a desobediência civil se caracteriza por ser um ato contra 

a lei, de caráter político, necessariamente público e não violento, que se distingue da objeção de 

consciência, um ato de desobediência a lei com fins moralmente individuais e que não apresenta o 

potencial político da desobediência civil em si (Bedeau, 1962: 661).  

Dentro de realidades democráticas constitucionais, esse tipo de ato político, ao apelar à 

noção pública de justiça da maioria dos cidadãos, indica que os direitos e liberdades que precedem a 

formação legal estão interiorizados nos cidadãos e que as ameaças a eles geram indignação a ponto 

de tal injustiça não ser ignorada. Por essa razão, ele afirma que a desobediência civil carrega 

consigo um aspecto de ampliação da prática democrática, ao traçar uma ligação direta entre o 

cidadão comum e os princípios políticos e filosóficos que orientam a formação da sociedade. 

Rawls, no entanto, coloca algumas restrições ao ato de desobediência civil. Dentro de seu 

modelo a preservação da estabilidade visa à garantia da liberdade e, principalmente, evita causar 

danos a inocentes, o que faria com que a desobediência perdesse seu caráter “civil”. Rawls aponta 

três condições que precedem idealmente o ato de desobediência em si: 1ª) a desobediência civil 

constitui a resposta mais apropriada às violações do primeiro princípio da justiça3, cabendo às 

agressões ao segundo princípio, somente o protesto; 2ª) os caminhos institucionalmente abertos para 

a revogação do ato de injustiça devem ter sido tentados antes, de modo que se possa garantir a 

estabilidade por meio de uma institucionalidade democrática; 3ª) a desordem gerada pela 

desobediência não pode alcançar proporções que abale o sistema como um todo, isto é, que ponha 

em xeque todo o ordenamento existente. (Rawls, 1993: 288-9) 

  A desobediência civil, dentro de sua teoria, é uma forma de expressão, direcionada à 

maioria que detém o poder político, demonstrando uma profunda convicção política de que tal 

maioria violou a concepção aceita de justiça, minando as bases para a cooperação social. Ao trazer a 

maioria de volta ao eixo norteador, que é a noção publicamente aceita de justiça, a desobediência 

civil serve contra potenciais ataques à justiça e mantém a estabilidade em uma sociedade bem 

ordenada. Embora Rawls ofereça uma importante justificativa para a desobediência civil, ele a 

limita, deixando uma margem muito curta quanto ao seu alcance e sua legitimidade. Há em sua 

concepção a prerrogativa de desobedecer às leis injustas, sobretudo aquelas que ferem os direitos e 

liberdades inalienáveis. Porém o foco de sua teoria é a estabilidade de uma sociedade justa e bem 

ordenada e não a desobediência, por isso ele postula limites e condições para que a desobediência 

                                                
3 Tais princípios são: 1) cada pessoa deve ter acesso a iguais direitos e liberdades básicas, sendo que apenas as 
liberdades políticas devem ter assegurado o seu valor equitativo; 2) as desigualdades sociais só podem existir como 
conseqüência de posições e cargos que puderam ser disputados por todos em igualdade de oportunidades (igualdade de 
oportunidade); e têm de existir para o benefício dos menos favorecidos (princípio da diferença). (Rawls, 1997: 34-5) 



civil seria desejável e legitima. Assim, apesar de reconhecer uma espécie de direito à desobediência 

às leis injustas, o modelo de Rawls ainda é pouco flexível no que tange a uma participação política 

mais ampliada e em mecanismos alternativos aos procedimentos democráticos institucionais já 

existentes. Antes que tais atos de transgressão legal sejam considerados pelo autor é preciso, por 

exemplo, esgotar as vias democráticas existentes. Essas, porém não são problematizadas, nem 

quanto à sua eficácia nem quanto ao tempo em que podem levar para que levem a mudanças de 

fato. Outro pensador liberal, Ronald Dworkin4, ao tratar da desobediência civil, problematiza tal 

questão, ressaltando casos em que as leis ofendem diretamente a consciência dos cidadãos, que não 

podem esperar as vias legais de transformação. Ele afirma ainda que a lei deve ser encarada como 

um processo aberto, em constante construção e reconstrução, o qual os cidadãos comuns têm acesso 

através de atos desse tipo, rompendo o monopólio dos legisladores e juízes em relação a esse 

processo. (2000: 170-1) 

Essas abordagens ressaltam duas importantes características inerentes aos atos de 

desobediência civil: 1) a possibilidade de recorrer a uma noção publicamente aceita de justiça, 

visando sensibilizar os demais para uma causa que pode ser por eles considerada justa; 2) a 

interpretação da lei enquanto um processo aberto dentro dos regimes democráticos de direito, onde 

a desobediência civil aparece como um fator que dinamiza esse processo de reconstrução e 

reinterpretação contínua do ordenamento jurídico através da participação de seus cidadãos. 

Partindo de outra perspectiva, Hanna Arendt em sua obra Crises na República traça uma 

discussão acerca da diferença entre moral e política, e ressalta, assim como Rawls, a diferença entre 

a objeção de consciência e os atos de desobediência civil, atestando para o caráter público desse 

último. Tais atos, para serem significativos, pressupõem pessoas unidas por uma convergência de 

valores ou interesses. Estes seriam segundo a autora minorias organizadas, delimitadas por uma 

opinião comum, que desafiam a política do governo, mesmo sendo essa apoiada pela maioria, “sua 

ação combinada brota de um compromisso mútuo, e este compromisso que empresta crédito e 

convicção à sua opinião, não importando como a tenham originalmente atingido” (Arendt, 1972: 

55). Todos nós vivemos enquanto membros de uma determinada comunidade, e só podemos 

sobreviver diante de um consentimento tácito, que, no entanto, não podemos determinar como 

voluntário, por ser preexistente e predeterminado. Porém, se o dissentimento consistir em uma 

possibilidade real, “dissentir implica consentir, pois quem sabe que pode discrepar está consentindo 

                                                
4 Dworkin cria uma tipologia para a desobediência civil: 1) Desobediência baseada em integridade, quando a lei 
ou a medida ofende diretamente a consciência do cidadão (nesse caso o esgotamento das vias legais não pode ser 
esperado dos cidadãos contestadores). 2) Desobediência baseada em justiça, quando os atores consideram a lei ou 
medida em oposição àquilo que acreditam ser justo. 3) Desobediência baseada em política, quando consideram a lei ou 
medida questionada politicamente ruim para eles próprios e para a sociedade em como um todo. (Dworkin, 2000:156-
162) O tipo de questionamento realizado pela Marcha da Maconha pode ser interpretado através dessa última forma de 
desobediência civil – pois o questionamento passa pela política atual em relação às drogas e violência que ela acarreta 
para a sociedade como um todo. 



quando não diverge” (Lafer, 1988: 228). A possibilidade de desobedecer surge nessa interpretação 

como fundamental para o exercício da política em uma comunidade. Para retirar a discussão da 

transgressão legal do campo da consciência e ressaltar as situações onde pode adquirir caráter 

político, Arendt afirma:  
“O medo de ficar sozinho, tendo que enfrentar a si próprio, pode ser um dissuasor muito 

eficaz de delitos, mas este medo por sua própria natureza, não persuade os outros. Sem 

dúvida, mesmo tal forma de objeção de consciência pode se tornar politicamente 

significativa quando acontece de coincidir um número de consciências, e os objetores de 

consciência resolvem ir à praça do mercado e se fazem ouvir em público. (...) O que foi 

decidido in foro conscientiae tornou-se agora parte da opinião pública, e apesar de que 

este grupo especial de contestadores civis possa ainda alegar a validação inicial – suas 

consciências – eles na verdade já não contam mais somente com eles mesmos. No 

mercado, o destino da consciência não é muito diferente do destino da verdade do filósofo: 

torna-se uma opinião não diferenciável de outras opiniões. E a força da opinião não 

depende da consciência, mas do número de pessoas com quem está 

associada.”(Arendt, 1972: 63-4)5 
 O que Arendt procura mostrar nessa passagem é que a consciência individual pode até gerar 

atos de infração às leis estabelecidas, porém, isso se torna politicamente relevante apenas no 

momento em que transcende a esfera individual e se torna de alguma forma público. Assim é apenas 

na medida em que a questão individual é levada ao público e consegue a adesão de mais pessoas é 

que ela adquire um caráter politicamente justificável e capaz de gerar transformações políticas. 

Assim, há uma espécie de passagem da objeção de consciência, individual, apolítica e subjetiva, 

para o ato de desobediência civil, público, político, e que dialoga com aspectos subjetivos (a 

consciência ou as convicções dos contestadores) e aspectos objetivos (a transformação ou 

revogação das leis ou medidas legais questionadas). 

 Essa diferença ressaltada por Hanna Arendt é fundamental para uma compreensão adequada 

acerca do recorte delimitado nessa pesquisa, a Marcha da Maconha. O ato de consumo da Cannabis 

não pode em si mesmo ser considerado desobediência civil, pois geralmente se dá em ambientes 

privados, não trazem a público essa questão. Isso pode ser caracterizado, no máximo, como objeção 

de consciência, pois é uma transgressão legal que pode até remontar a uma consciência individual 

de que a lei de proibição não seja legitima, mas não a coloca em xeque – pelo contrário, tornar seu 

consumo privado, longe dos olhares da opinião pública, o usuário reconhece a existência fatídica da 

lei que o proíbe. Apenas na medida em que esse cidadão se reúne, se associa e decidi ir a público 

para questionar as leis existentes é que seu hábito adquire um caráter político, e configura então um 

ato de desobediência civil. 

                                                
5  (grifos meus) 



 A autora afirma que a desobediência civil surge quando um número considerável dos 

cidadãos acredita que os canais normais para mudança já não funcionam, que suas queixas não terão 

efeito, ou então que o governo age por modos cuja legalidade e constitucionalidade são 

questionáveis (Arendt, 1972: 68). A desobediência civil deve ser tomada enquanto um ato público 

em dois aspectos fundamentais: ela se dirige ao público, no sentido de diálogo ou apelo moral ao 

poder constituído e à sociedade civil como um todo; e ela deve ser em alguma medida praticada de 

forma coletiva, para que seja politicamente relevante. 

Há no republicanismo outra análise, que contempla a desobediência civil ressaltando a idéia 

já levantada por Arendt de obrigações políticas com coletivos organizados que levam os cidadãos a 

romper com as leis. Michael Walzer partilha de uma concepção familiar, mas busca vincular de 

forma mais clara, o cidadão contestador aos grupos organizados aos quais pertence, o que leva aos 

movimentos sociais enquanto potenciais grupos desse tipo. Ele afirma que a desobediência civil é 

reclamada em função de obrigações adquiridas enquanto membro de uma determinada coletividade. 

Tais obrigações levariam os homens a crer que deveriam incorrer em atos de desobediência civil. 

Pode-se pensar a obrigação simplesmente pelo nascimento e pela inserção em um grupo 

humano com regras e expectativas sobre os indivíduos. Isso, no entanto, não poderia gerar 

obrigações de fato legítimas, essas só surgiriam diante de uma participação intencional como 

membro, que gera um status de membro. Há muitas formas de se expressar essa intencionalidade, 

que vão desde a simples não manifestação contrária até os mais solenes rituais que expressam essa 

incorporação intencional ao grupo e que cobram posteriormente obrigações profundas assumidas 

diante desse ato. Através desses compromissos pode se assumir, entre outras obrigações e 

responsabilidades, a obrigação de desobedecer as regras do Estado, e assumir os riscos que disso 

decorrerem. (Walzer, 1977: 13-4) 

 O dever de desobedecer surge diante de um impasse, quando as obrigações assumidas num 

grupo entram em conflito com a obrigação em relação ao Estado. Há dois tipos de reivindicações 

que os grupos podem fazer a seus membros: reivindicações totais de comprometimento, como em 

grupos revolucionários, que estariam sempre em conflito com a sociedade maior e o ordenamento 

jurídico que dela emana; e reivindicações parciais, que reconhecem a sociedade maior, mas exigem 

dela certa autoridade numa área específica da vida social e política. Tais reivindicações podem ser 

toleradas pelo Estado, e pela sociedade como um todo, pois não desafia totalmente sua autoridade, 

questionando somente o limite preciso da autoridade em determinados casos, o que não constitui 

uma revolução, mas uma desobediência civil, uma reivindicação parcial diante do Estado. (Walzer, 

1977: 17) Tal aspecto, a parcialidade da reivindicação, é fundamental para a compreensão da 

desobediência civil na contemporaneidade, sobretudo no caso dos novos movimentos sociais, como 

a Marcha da Maconha no Brasil. 



Isso leva pensar sobre aqueles que praticam a desobediência civil dentro dos contextos dos 

Estados Democráticos de Direito e demanda a análise da desobediência civil dentro de nova 

abordagem, que incorpora aspectos das perspectivas anteriores. J. Cohen e A. Arato elaboram uma 

teoria da sociedade civil, na qual é atribuído um importante papel aos novos movimentos sociais, 

que são tomados como atores políticos que praticam por excelência a desobediência civil nas 

democracias contemporâneas. Seguindo o processo apontado por Habermas, eles remontam à 

formação daquilo que chamamos de sociedade moderna, ou seja, a uma espécie de desacoplamento 

do todo social existente na sociedade tradicional, que desembocaria em sistemas relativamente 

autônomos, um processo de diferenciação sistêmica. Dentro desse processo histórico, dois 

subsistemas, político e econômico, se tornam autônomos em relação ao mundo da vida, que abrange 

o todo social. No mundo da vida encontram-se esferas de reprodução da vida social. O mundo da 

vida, lócus de sociabilidade e de criação de consensos, deve ser diferenciado das lógicas sistêmicas 

que operam segundo seus meios específicos, o poder institucionalmente estabelecido no caso da 

política e o dinheiro no caso da economia. (Cohen e Arato, 1999: 426)  

No âmbito das lutas políticas na história ocidental, destaca-se o embate entre as duas 

correntes: por um lado, a luta por reconhecimento dos indivíduos e de seus direitos (liberalismo); 

por outro, a luta pela soberania popular e pela democratização dos meios de exercício do poder 

(republicanismo). Esses dois parâmetros orientadores, direitos do homem e soberania do povo, 

formariam a base dos chamados Estados democráticos de direito, ou democracias constitucionais. 

Habermas busca uma explicação que articule elementos do liberalismo e do republicanismo6 e 

afirma que “o nexo interno, procurado entre os direitos humanos e a soberania popular, consiste, 

portanto, no fato de que os direitos humanos institucionalizam as condições de comunicação para a 

formação da vontade política racional.” (2001: 148). Assim, as autonomias pública e privada se 

pressupõem mutuamente e o nexo entre democracia e Estado de direito consiste no fato dos 

cidadãos só poderem usufruir sua autonomia pública se for garantida sua autonomia privada, e por 

outro lado, só poderão usufruir de modo igualitário de sua autonomia privada se fizerem uso de sua 

autonomia política. Os direitos fundamentais liberais e políticos são portanto indivisíveis: “para 

uma legitimação de tipo ocidental é essencial a mesma origem dos direitos à liberdade e civis.” 

(Habermas, 2001: 149). 

A articulação entre direitos humanos e soberania popular permite então a existência da 

sociedade civil, enquanto um conjunto de associações livres capaz de trazer demandas das pessoas 

privadas e suas relações no mundo da vida para a esfera pública, de modo a exercer influência no 

sistema político na busca por mudanças. Os cidadãos, agindo comunicativamente, se auxiliam 
                                                
6  Há algumas diferenças entres comunitaristas e republicanos na contemporaneidade, no entanto, por não ser 
esse o foco desse projeto, tais termos serão tomados aqui enquanto análogos, diante de seu enfoque em comum na 
concepção de liberdade positiva e seguindo a distinção entre liberais e republicanos da qual parte Habermas (1985). 



mutuamente através de interpretações negociadas cooperativamente, em uma situação distinta da 

dos atores que agem em busca do poder político ou do lucro. O espaço público constituído através 

da linguagem é aberto então para potenciais parceiros do diálogo. Tal espaço de fala se abre através 

das relações interpessoais surgidas quando os participantes tomam posições em relação aos outros.  

As pessoas exercem então papéis complementares de cidadãos do Estado, titulares da esfera 

pública política, e de membros da sociedade, onde suas relações privadas se expõem aos problemas 

gerados nas relações sociais específicas. As experiências são formadas então em âmbito privado e 

através das relações, emergem para a esfera pública através de interações com vizinhos, amigos e 

familiares, por exemplo, que se ampliam em esferas complexas e ramificadas. E ainda, continua 

Habermas, a mesma orientação pelo entendimento existente na prática cotidiana, prevalece também 

na relação entre estranhos decorrente dessa ampliação. A sociedade civil, entendida enquanto um 

conjunto de associações e movimentos, de motivações variadas geradas espontaneamente no mundo 

da vida, desvinculadas diretamente do poder administrativo do Estado e da economia capitalista, 

exerce então um papel crucial. A sociedade civil é responsável por captar os problemas sociais das 

esferas privadas, sintetizando-os e transmitindo-os à esfera pública política. Assim, é através da 

sociedade civil que devem se institucionalizar as demandas; e, através de sua ação, que inclui atos 

de desobediência civil, abrir os caminhos para a solução dos problemas de interesse geral 

(Habermas, 1997: 99).  

Segundo Cohen e Arato, os novos movimentos sociais, característicos das democracias 

constitucionais contemporâneas, seriam os atores sociais capazes de articular mudanças nas leis 

positivadas. Eles retomam a noção de Habermas, ao afirmar que os movimentos que partem de um 

fundamentalismo revolucionário e buscam a tomada do poder são contraproducentes e 

característicos de meados do século XX, se diferenciando dos novos movimentos sociais, cujo 

“radicalismo auto-limitado” se caracteriza em atos como a desobediência civil7. Devido a isso a 

importância das reivindicações parciais, que visam mudanças, mas que não levam os grupos a 

almejar a tomada do poder instituído. Através da ação desses novos atores da sociedade civil, os 

anseios originários da vivência cotidiana dos cidadãos combateriam os imperativos das lógicas 

sistêmicas, ou seja, de uma economia de mercado e da luta partidária em um Estado burocratizado.  

Em contrapartida aos movimentos revolucionários, que os autores refutam por acreditar que 

ameaçam as bases democráticas e as liberdades adquiridas, eles apontam os chamados novos 

movimentos da sociedade civil como atores políticos que operam dentro do contexto apresentado 

nas democracias contemporâneas, partindo da concepção que Habermas lhes atribui em seu ensaio 
                                                
7 Em seu ensaio Civil Disobedience, a litmus test for the Democratic Constitutional State Habermas define os 
atos de desobediência civil enquanto característicos por seu “radicalismo auto-limitado”, ou seja, sua capacidade de 
gerar pressões por mudanças, sem, no entanto, colocar em xeque o ordenamento legal existente. Essa mesma 
característica é retomada por Cohen e Arato em sua definição de novos movimentos sociais. Assim as definições de 
desobediência civil e novos movimentos sociais se encontram conceitualmente vinculadas dentro de sua teoria. 



sobre a desobediência civil (1985). A teoria de Habermas, da qual partem Cohen e Arato se propõe 

a pensar na legitimação de uma ordem política que espera obediência de seus cidadãos, enquanto 

esses por sua vez devem ser vistos como co-autores do processo, devem participar da formação das 

leis que vão se aplicar a eles, articulando a liberdade negativa e a liberdade positiva. (Habermas, 

1997: 99) Esse processo de legitimação da reprodução do poder instituído permite pensar na 

articulação entre movimentos sociais da sociedade civil e esfera pública na luta por mudanças 

dentro das democracias contemporâneas. Nesse aspecto é importante ressaltar que a obra de 

Habermas possui duas características: ela é normativa, no sentido em que postula como deve ser um 

processo legitimo de deliberação para se chegar ás normas válidas para todos dentro de uma 

comunidade política; e ela é descritiva, no sentido em que aponta os canais já existentes nos Estados 

contemporâneos, como as associações e os parlamentos, onde pode se desenrolar esse processo. 

Em seu diálogo com Habermas, Cohen e Arato pretendem então demonstrar a relação entre 

os potenciais da sociedade civil, que representa o âmbito institucionalizado do mundo da vida, e os 

novos atores sociais na sociedade contemporânea. O termo “novos” se refere aos movimentos que 

lutam pela paz, pela ecologia, pelo feminismo e por autonomia local (característicos por suas 

“demandas parciais” e seu “radicalismo auto-limitado”), por exemplo, que surgiram a partir dos 

anos setenta no ocidente. Cohen e Arato pretendem então traçar uma definição mais precisa acerca 

do que define tais movimentos: além de trazer reivindicações parciais, que não busquem controlar a 

sociedade como um todo, eles devem ser entendidos operando de forma distinta dos grupos que 

agem segundo as lógicas sistêmicas, como partidos políticos ou conglomerados econômicos. Cohen 

e Arato afirmam a existência de uma dupla orientação dos movimentos sociais da sociedade civil os 

quais buscam atingir, ao mesmo tempo, objetivos ofensivos (busca por novos direitos e alterações 

nas políticas existentes) e defensivos (garantia de autonomia e impedimento da colonização do 

mundo da vida pelas lógicas sistêmicas) (Cohen e Arato, 1999: 523-4). 

 Os atos de desobediência civil seriam propícios diante do fechamento ou da ineficiência dos 

canais entre o cidadão comum e o poder político, indicando uma crise de legitimidade do processo 

legal, cuja lógica sistêmica (auto-referenciada) pode levar a se distanciar dos anseios do cidadão 

comum. Esse é um ato legítimo, embora inicialmente ilegal, de cidadania que abre um processo de 

aprendizagem e amadurecimento da cultura política e aumenta a participação dos cidadãos comuns 

no processo político, sendo historicamente uma espécie de motor gerador de novos direitos e de 

democratização. A desobediência civil não é então vista apenas como uma tática, mas também como 

uma expressão legítima de cidadania: ela abre os caminhos para os cidadãos ordinários 

influenciarem a sociedade política e colocam a política profissional mais próxima da opinião 

pública. (Cohen & Arato, 1999: 567) 

 



Ao analisar os principais aspectos da desobediência civil, pode-se concluir que ela se 

encontra pressuposta na própria formação do Estado Democrático de Direito, ancorada em seus 

princípios, especialmente ao tomá-lo como um processo aberto, em constante reavaliação e 

reconstrução. Seja pensando a desobediência enquanto um direito inalienável, por onde seguem os 

liberais (Rawls, Dworkin), como um dever (Walzer), ou ainda como uma forma de participação na 

esfera pública (Arendt, Habermas, Cohen & Arato), o fato é que diante de seus princípios mais 

fundamentais, tal Estado tem de tratá-la com tolerância, cabendo inclusive afirmar que a 

legitimidade de tal Estado depende em última instância à sua abertura a atos desse tipo. A própria 

idéia de modernidade pode então se encontrar vinculada a idéia de dinamicidade, presente nessa 

interpretação do Estado, o que remete então, inevitavelmente à possibilidade de desobediência. 

Seria como afirmar então que o poder político é legitimo na medida em que reconhece como 

legitima a possibilidade de seus cidadãos de desobedecer a emanações ilegítimas, e com isso, 

caminhar junto a eles em direção ao entendimento, num processo característico disso que se entende 

por modernidade na esfera política. Se seria típico dessa modernidade a publicidade da esfera 

pública, conforme explica Habermas, então também seria típico desse modo de pensar moderno a 

abertura a desobediência civil, enquanto um recurso legitimo e que em última instância, ao 

questionar a autoridade de alguns de pensar as leis que regem todos e ao garantir que todos tem o 

direito a questionar tais leis e participar do processo de revisão delas, retoma os pressupostos 

míticos de tal modernidade, a liberdade e a igualdade entre os homens. 

A ação política em forma de desobediência civil mantém no horizonte então a utopia de uma 

sociedade democrática e justa por duas razões: ela é um ato coletivo que pressupõe um mínimo de 

direitos e princípios democráticos institucionalizados, que protejam a sociedade civil e mantenham 

a legitimidade democrática; e mesmo uma sociedade amplamente democrática e justa não pode ser 

totalmente realizada e completa, nesse sentido, ela pode sempre se tornar mais justa e mais 

democrática. Assim, uma compreensão acerca de como a desobediência civil pode ajudar no 

processo de democratização e na abertura de canais participativos para os cidadãos comuns se faz 

fundamental para as democracias constitucionais contemporâneas, sobretudo para realidades onde a 

democracia se encontra em processo de consolidação como o Brasil e os demais países da América 

Latina. 

Em suma, os atos de desobediência civil são uma forma de resistência que remonta a uma 

noção publicamente aceita de justiça. São característicos por constituírem uma resistência pacifica, 

constituindo um apelo moral aos concidadãos, sem oferecer riscos a eles. São praticados por 

cidadãos que possuem vínculos entre si, que constituem minorias ou ainda grupos organizados. 

Esses grupos geram entre seus membros formas de solidariedade que devem se contrapor aos 

imperativos das lógicas sistêmicas. Na articulação da sociedade civil com as lógicas sistêmicas que 



permite aos movimentos sociais gerarem transformações na sociedade reside o potencial 

inicialmente atribuído aos atos de desobediência civil. É possível, a partir dela, pensar em formas de 

resistência dinâmicas, que não abrem mão dos projetos transformadores da sociedade, sem, no 

entanto, ignorar o cenário político e os princípios de igualdade e liberdade que orientam os regimes 

constitucionais democráticos. É possível também pensar em formas de sociabilidade que sejam 

capazes de contrapor aos imperativos das lógicas sistêmicas, através dessa concepção dos 

movimentos sociais e da prática de atos de desobediência civil. 

A Marcha da Maconha, por se tratar de um movimento que questiona normas legais e sociais 

consideradas injustas/ilegítimas, é entendida através desse conceito, sendo nesse sentido um novo 

movimento social, capaz, segundo os pressupostos normativos do modelo trabalhado, de gerar 

maior democratização, através da abertura de novos canais e formas de participação, da sociedade. 

Além dessa abordagem conceitual, o movimento analisado pode ser também considerado novo no 

sentido meramente cronológico, por se tratar de algo relativamente recente no cenário político 

brasileiro, e que somente nos últimos anos vêem ganhando destaque na grande mídia e adentrando a 

esfera pública com suas demandas. 

 Tal instrumental teórico não deve de forma alguma limitar ou mesmo tornar estanques as 

categorias de análise, mas sim permitir a melhor delimitação do objeto e proporcionar um ponto de 

partida para a pesquisa a ser realizada. Uma análise mais específica, da Marcha da Maconha em 

determinada cidade, bairro ou comunidade virtual, permitiria responder a certos aspectos do 

fenômeno, mais propriamente sociológicos e antropológicos, enquanto uma análise mais ampla 

pode trazer a tona aspectos mais macro-sociológicos e políticos. Devido ao foco político dessa 

pesquisa, em virtude da pergunta a ser respondida, a escolha se dá através dessa segunda opção, 

assim a Marcha da Maconha deverá ser compreendida em sua amplitude, buscando compreender 

seu alcance através do território nacional, suas principais formas de articulação/comunicação, e sua 

capacidade de mobilização para a realização de suas demandas.  

Apesar do conhecimento da importância dos aspectos que podem ser perdidos nessa análise, 

como as formas de solidariedade entre os membros e suas relações intersubjetivas dentro do 

movimento, tal perspectiva permite compreender melhor o foco dessa pesquisa, qual seja, a 

capacidade do movimento de influir na formulação de normas de medidas legais e nas tomadas de 

decisão voltadas para a sociedade como um todo; ou em uma frase simples, a sua capacidade de 

tornar-se politicamente relevante a ponto de suas demandas serem ao menos consideradas. Apesar 

do conteúdo sociológico presente nessa pesquisa, seu questionamento básico se encontra no campo 

da ciência política, seu foco é a uma análise das relações de poder e dominação na sociedade 

contemporânea, ou mais especificamente, a capacidade de questionamento de tais relações. Devido 

a isso é realizada essa escolha, que permite captar melhor qual o grau de influencia que esse tipo de 



movimento é capaz de gerar nas esferas políticas e jurídicas. Perde-se em profundidade, certamente 

estudos de caso poderiam dizer mais sobre o perfil dos membros do movimento, por exemplo, mas 

se ganha em amplitude, pois uma vez que os questionamentos envolvem um ordenamento legal de 

caráter nacional, é apenas nesse nível que sua capacidade fazer política, no sentido de alterar as 

normas e instituições, vem à tona. 

Assim, os aspectos privilegiados serão: os protestos de projeção nacional realizados nos 

últimos dois anos (como a Marcha da cidade de São Paulo nesse ano); o destaque do movimento na 

mídia de alcance nacional; as estratégias de ação do movimento e suas articulações com demais 

movimentos; e finalmente as alterações institucionais ocorridas após o início das ações do 

movimento (como o parecer favorável do Supremo Tribunal Federal, diante da violência policial na 

Marcha ocorrida em São Paulo).  Atualmente a pesquisa se encontra em andamento, na fase de 

revisão bibliográfica, onde novas perspectivas acerca dos movimentos sociais e suas formas de ação 

estão sendo estudadas visando enriquecer o entendimento acerca do tema. Há ainda muito a ser feito 

no campo da metodologia, o que talvez leve a repensar o recorte empírico quanto a sua amplitude 

inicialmente almejada. Ainda assim, nesse projeto inicial  procurei atingir ao menos dois objetivos, 

um aprofundamento teórico acerca do tema da desobediência civil diante de sua especificidade 

dentro das formas de ação política e a justificativa de um recorte empírico que permite captar como 

atos inicialmente ilegais podem se caracterizar em reivindicações políticas nas democracias 

contemporâneas. 
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