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Estado, direito e justiça 

A sociedade e a política têm como função aplicar a ética, portanto é óbvio 
que é essencial que respeitem os valores éticos, visto que se isto não 
acontecer não será possível as pessoas serem felizes. Eles permitem aos 
indivíduos realizar-se e viver como pessoa 

O Direito é o conjunto de regras, normas ou leis que regulam a convivência 
social dentro do Estado; ele é, em suma, o ordenamento jurídico do Estado. E 
a sua existência justifica-se pela sua finalidade: dirimir e tentar resolver 
pacificamente os conflitos entre os indivíduos e os grupos sociais e promover o 
bem comum da sociedade. As normas jurídicas têm de possuir as seguintes 
características, que as diferem das normas sociais: racionalidade, 
reciprocidade, universalidade, publicidade, validade e coercibilidade. 

O que é o Estado? 

Conjunto das instituições que organizam uma determinada sociedade e 

que monopolizam o uso legítimo da força. A maior parte das pessoas encara o 

Estado como um bem para a sociedade. Sendo um bem, as pessoas que o 

pervertem (não obedecem às leis do Estado) estão a agir de modo incorrecto. 

O problema da justificação do Estado 

A ideia de um contracto ou pacto entre todos os membros da 

sociedade, na sua condição de seres livres, é, em geral, a forma de 

justificação do poder do Estado. 

Desobediência civil 

A desobediência civil consiste em desobedecer publicamente às leis 

quando se considera que estas – e o sistema jurídico e social de que fazem 

parte – são muito injustas e não é possível alterá-las pelas vias legais normais. 

A motivação da desobediência não é, portanto, o mero interesse pessoal. A 

desobediência deve ser sempre pacífica e ter um carácter público, de modo a 

convencer os outros cidadãos e as instituições políticas e sociais da 

necessidade da mudança. 

Uma das objecções que se podem fazer contra a desobediência civil faz 

notar que, se esta ocorrer num país democrático, equivale a desrespeitar  a 

vontade da maioria e constitui portanto uma atitude antidemocrática. Outra 

objecção prende-se com a dificuldade de identificar que leis são 

suficientemente injustas para justificar a sua desobediência por parte dos 

cidadãos.  Com efeito, nem todos os casos em que a desobediência civil é 

evocada são tão  incontroversos como a obviamente imoral discriminação que 

os negros norte-americanos eram vítimas  nos EUA.  


