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A DESOBEDIÊNCIA CIVIL1 

"O melhor governo é o que governa menos" - aceito entusiasticamente esta divisa e gostaria de vê-la posta 
em prática de modo mais rápido e sistemático. Uma vez alcançada, ela finalmente equivale a esta outra, em 
que também acredito: "0 melhor governo é o que absolutamente não governa", e quando os homens 
estiverem preparados para ele, será o tipo de governo que terão. Na melhor das hipóteses, o governo não é 
mais do que uma conveniência, embora a maior parte deles seja, normalmente, inconveniente - e, por vezes 
todos os governos o são. As objeções levantadas contra a existência de um exército permanente - e elas 
são muitas e fortes e merecem prevalecer - podem afinal ser levantadas também contra a existência de um 
governo permanente. O exército permanente é apenas um braço do governo permanente. O governo em si, 
que é apenas a maneira escolhida pelo povo para executar sua vontade, está igualmente sujeito ao abuso e 
à perversão antes que o povo possa agir por meio dele. Basta pensar na atual guerra mexicana3, obra de 
uns poucos indivíduos que usam o governo permanente como seu instrumento, pois, de início, o povo não 
teria consentido nesta medida. O que é este governo americano senão uma tradição, embora recente, que 
se empenha em passar inalterada à posteridade, mas que perde a cada instante algo de sua integridade? 
Não possui a vitalidade e a força de um único homem vivo, pois pode dobrar-se à vontade deste homem. É 
uma espécie de arma de brinquedo para o povo, mas nem por isso menos necessária, pois o povo precisa 
ter algum tipo de maquinaria complicada, e ouvir sua algazarra, para satisfazer sua ideia de governo. (...)  
Se a injustiça faz parte do atrito necessário à máquina do governo, deixemos que assim seja: talvez amacie 
com o passar do tempo, e certamente a máquina irá se desgastar. Se a injustiça tem uma mola, polia, cabo 
ou manivela exclusivamente para si, talvez possamos questionar se o remédio não será pior que o mal. Mas 
se ela for de natureza tal que exija que nos tornemos agentes de injustiça para com os outros, então 
proponho que violemos a lei. Deixemos que nossas vidas sejam um anti-atrito capaz de deter a máquina. O 
que devemos fazer, de qualquer maneira, é verificar se não nos estamos prestando ao mal que condenamos. 
A autoridade do governo, mesmo aquela a que estou disposto a me submeter – pois obedecerei com prazer 
àqueles que saibam e possam fazer melhor do que eu, e, em muitas coisas, mesmo àqueles que não 
saibam nem possam fazer tão bem -, é ainda uma autoridade impura: para ser rigorosamente justa, ela deve  
ter a sanção e o consentimento dos governados. Não pode ter nenhum direito puro sobre minha pessoa e 
meu patrimônio, apenas aquele que concedo. O progresso de uma monarquia absoluta para uma monarquia 
limitada e desta para uma democracia é um progresso no sentido de um verdadeiro respeito pelo indivíduo. 
Mesmo o filósofo chinês foi sábio bastante para ver no indivíduo a base do império. Será a democracia, tal 
como a conhecemos, o último desenvolvimento possível em matéria de governo? Não será possível dar um 
passo mais além no sentido do reconhecimento e da organização dos direitos do homem? Jamais haverá 
um Estado realmente livre e esclarecido até que este venha a reconhecer o indivíduo como um poder mais 
alto e independente, do qual deriva todo seu próprio poder e autoridade, e o trate da maneira adequada. 
Agrada-me imaginar um Estado que, afinal, possa permitir-se ser justo com todos os homens e tratar o 
indivíduo com respeito, como um seu semelhante; que consiga até mesmo não achar incompatível com sua 
própria paz o fato de uns poucos viverem à parte dele, sem intrometer-se com ele, sem serem abarcados 
por ele, e que cumpram todos os seus deveres como homens e cidadãos. Um Estado que produzisse este 
tipo de fruto, e que o deixasse cair assim que estivesse maduro, prepararia o caminho para um Estado ainda 
mais perfeito e glorioso, que também imaginei, mas que ainda não avistei em parte alguma. 

Leia o texto acima e responda às questões: 

QUESTÃO 01 

Por que Thoreau disse que "0 melhor governo é o que absolutamente não governa"? 

QUESTÃO 02 
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O que acontece quando “a injustiça faz parte do atrito necessário à máquina do governo”? 

 

QUESTÃO 03 

Quando nós devemos violar a lei, segundo Thoreau? 

 

QUESTÃO 04 

Qual é o tipo de Estado que trata as pessoas com respeito, segundo o autor? 

 


