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Sobre a teoria política de John Locke e o fato do pluralismo 

Márcio Rodrigues Barboza 1 

 

Resumo 

O objetivo do presente artigo reside na análise de uma fração da teoria política do autor 

liberal John Locke. A hipótese que anima o trabalhoconsiste em avaliar se o pensamento do 

autor contribui, e em que medida, para a defesa do pluralismo.Em segundo lugar, analisei e 

confrontei os materiais disponíveis em português e em castelhano que tratam do 

pensamento lockeano. Os resultados apontaram para a confirmação da hipótese inicial e 

sugerem que a relação entre a teoria política lockeana e o fato do pluralismo tem recebido 

pouca atenção da literatura secundária publicada no Brasil em anos recentes. 
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Abstract 

The purpose of this article lies in the analysis of a fraction of the political theory of liberal 

author John Locke. The hypothesis that animates the work is to evaluate if the author's 

thinking contributes, and to what extent, to the defense of pluralism. Secondly, I analyzed 

and confronted the material available in Portuguese and in Castilian dealing with Lockean 

thought. The results pointed to the confirmation of the initial hypothesis and suggest that the 

relationship between Lockean political theory and the fact of pluralism has received little 

attentionof secondary literature published in Brazil in recent years. 
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Introdução 

 

Este artigo teve como base dois trabalhos anteriores2. O ponto de partida dessas 

pesquisas foi o contato que tive, durante a graduação de Ciências Sociais, com correntes 

teóricas divergentes em relação ao valor dado ao pluralismo.Vertentes do 

republicanismomostrar-se-iam normativamente menos confortáveis com o fato do pluralismo 

do que a tradição liberal. Afinal de contas, seu objetivo não é a análise do pluralismo 

enquanto tal, por issoadoteio liberalismo políticocomo o referencial teórico mais adequado 

para o estudo do presente tema de pesquisa.  

 O conceito de pluralismoadotado seguiu a definição dada por John Rawls, autor 

contemporâneo,filiado à vertente igualitária do liberalismo político. Para o autor, pluralismo 

corresponde à diversidade de interesses e concepções de boa vida encontrada em 

diferentes sociedades contemporâneas. Segundo Rawls,o pluralismo é um fato,o qual deve 

ser reconhecido social e politicamente por meio de instituições que ofereçam mecanismos 

adequados aoseu florescimento:(RALWS, 2000, p. 80). 

O liberalismo político constitui-se como doutrina política que reconhece o valor da 

pluralidade, por isso interessa-se pelos arranjos que melhor permitem o florescimento dela 

(como um conjunto de direitos civis e políticos básicos por exemplo).  

Por outro lado, certas versões do pensamento republicano, alinhadas com uma 

concepção organicista da sociedade, apresentam maior dificuldade em lidar com o fato do 

pluralismo. Na obra de Rousseau, por exemplo, a melhor forma de governo é aquela na qual 

a comunidade é mais importante que os indivíduos isoladamente considerados.Estes, no 

momento contratual, quando definem pela incorporação de todos a um regime político 

republicano, alienam seus direitos particulares a um poder político comum.(ROUSSEAU, 

1996, p. 25-26). 

Contudo é preciso assinalar que evidentemente há muitos liberalismos políticos. A 

vertente liberal que anima o presente trabalho é representada pelos seguintes autores - 

John Stuart Mill, Isaiah Berlin e John Rawls. Embora espaçados no tempo e com diferenças 

substanciais é preciso reconhecer que os autores supracitados possuem preocupações e 

justificativas assemelhadas em alguns aspectos das suas produções teóricas. É isso que 

                                                           
2O presente texto apresenta os resultados do Trabalho de Conclusão do Curso de Ciências Sociais concluído na 

Universidade Federal de São Paulo em 2016 intitulado “Liberdade e Pluralismo em John Locke”, sob orientação 
do Prof. Dr.Júlio Cesar Casarin Barroso Silva, dissertação que por sua vez, deriva da pesquisa de iniciação 
cientifica realizada em período anterior -  01/08/2014 a 31/07/2015 -  intitulada “ Pluralismo e Liberdade no 
pensamento político liberal – Locke, Stuart Mill e Isaiah Berlin” e financiada pelo Cnpq (Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico). 
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permite agregá-los à determinada tradição do liberalismo político. A fim de melhor 

compreender a relação desses autores com o pluralismo farei breves comentários sobre 

suas respectivas teorias e o tema do presente artigo. 

Na obra “Sobre a Liberdade”, Stuart Mill considera que até mesmo o autogoverno 

democrático pode ser tão hostil no que se refere à tolerância para com opiniões e gostos 

heterodoxos quanto a pior das ditaduras. Isso se dá pois: “ o“povo” que exerce o poder não 

é sempre o mesmo povo sobre quem o poder é exercido [...]” (MILL, 1991, p. 48). A maioria 

poderia, se assim o desejar, oprimir parcelas minoritárias da sociedade. 

Segundo ele a diversidade é parte integrante do ser humano e deve ser protegida: 

“[...] A natureza humana não é uma máquina a ser construída segundo modelo, e destinada 

a realizar exatamente a tarefa a ela prescrita, e sim uma arvore que necessita crescer e 

desenvolver-se de todos os lados [...]” (MILL, 1991, p. 101) 

Não é suficiente (embora isso também seja necessário) combater a interferência do 

Estado nos assuntos que dizem respeito somente ao individuo. Se preciso for as 

autoridades políticas devem tomar medidas: “[...] contra a tirania da  opinião  e  do  

sentimento  dominantes:  contra  a  tendência  da sociedade  para  impor,  por  outros  meios 

além  das  penalidades  civis,  as  próprias  ideias  e praticas  como  regras  de  conduta [...]” 

(MILL, 1991, p. 48-49). 

Ademais, embora a diversidade faça parte da natureza humana, ela não é 

considerada um “fato” para Mill. O que torna o pluralismo caro à teria do autor seria o seu 

valor utilitário. Respeitar a diversidade é o meio pelo qual individuo e sociedade progridem, é 

no confronto entre opiniões e estilos de vida divergentes que o homem (e a sociedade) 

podem corrigir seus erros. Dado a condição falível de homens e sociedades, esse é o único 

método que pode conduzir ao progresso. (MILL, 1991, p.64; 102; 104). 

Como se sabe, Isaiah Berlin e John Rawls (cada um do seu modo) também 

contribuem com argumentos que promovem o pluralismo. Ambos criticaram ideias monistas 

de diferentes vieses (racionalistas, deterministas, utilitaristas) as quais sustentavam haver 

apenas um único modo de vida correto3.No ensaio “Os dois conceitos de liberdade” Berlin 

considera que a palavra “liberdade” comporta dois sentidos. Ambos valorosos do ponto de 

vista moral.  

A noção de “liberdade negativa” implica que nenhum homem (sozinho ou associado) 

possui o poder arbitrário de interferir nas minhas atividades. Já a noção de “liberdade 

                                                           
3Ver os seguintes ensaios berlianos: “ Ainda existe teoria politica?”, “Inevitabilidade histórica”, “A originalidade de 

Maquiavel”, “Os dois conceitos de liberdade”. Sobre a crítica rawlsiana diante das teorias “perfeccionistas e 
utilitaristas” ver Uma Teoria da Justiça (RAWLS, 2008, p. 26-33) 
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positiva” refere-se à autorrealização pessoal (ou do meu grupo).Tal noção exige a não 

interferência de outros diante dos meus planos de vida sejam eles baseados na autodireção 

racional ou dependentes da autoridade do grupo social à qual pertenço e que de livre 

vontade busco obedecer mesmo se em virtude dessa obediência, eu renuncie às chamadas 

liberdades liberais. 

Berlin estava preocupado com as formas socializadas que poderiam “incorporar” a 

noção de liberdade positiva. A família, o grupo, os líderes “iluminados”, o Estado poderiam 

impor a outros membros da sociedade uma determinada concepção de bem considerada 

correta. Poderiam fazê-lo sob a justificativa de “libertarem” os membros “perdidos” da 

sociedade que insistem na adoção de estilos de vida “inferiores”. 

Contudo, é preciso ressaltar mais uma vez, na vertente do liberalismo adotada nesse 

artigo, o Estado não é a única ameaça ao florescimento do pluralismo. A própria liberdade 

não é um direito absoluto. Se preciso for, a liberdade de alguns (dos mais poderosos por 

exemplo) deve ser restringida em beneficio da liberdade dos demais (BERLIN, 2002, p. 

232). 

Por fim, antes de explorar a contribuição lockeana para a defesa do pluralismo, vale 

a pena destacar uma das inúmeras justificações ralwsianas relacionadas à proteção da 

diversidade social. Como se depreende a partir da leitura da obra “Uma Teoria da Justiça” a 

proteção do pluralismo (entre outras medidas normativas) está relacionada à adoção, pelas 

instituições da sociedade (prioritariamente o Estado, mas não só ele) de princípios de justiça 

que asseguram a todos o exercício das liberdades essenciais em condições equitativas 

(associação, ocupação, liberdade de consciência, expressão, religiosa, votar e ser votado) 

tidas como fundamentais para o usufruto de diversas concepções de bem. 

Ao Estado não cabe determinar a forma de vida que os indivíduos devem levar. 

Contudo, insisto, nesta tradição liberal, exige-se não apenas discrição do Estado, mas 

também ação positiva já que o pluralismo pode ver-se em apuros caso o Estado não 

intervenha quando necessário. Liberdade absoluta aos poderosos acarreta, não raro, no 

emasculamento dos direitos da parcela menos afortunada da população. Destarte, é preciso 

dissipar a concentração de renda. Rawls aponta para o combate aos monopólios, 

oportunidades de educação iguais, taxação progressiva, controle sobre a distribuição das 

heranças. Sem medidas como essas somente alguns gozariam dos recursos necessários 

para conduzirem seus planos de vida (RAWLS, 2008, p.74-75;88;342-347). 

A afirmação da precedência do indivíduo em relação à comunidade e ao governo.O 

pressuposto filosófico que acentua a existência de liberdades invioláveis às quais todos 

devem respeitar.A defesa de um Estado limitado (mas também atuante) como a melhor 
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forma de garantir a manifestação tanto da liberdade individual quanto de grupos específicos; 

constituem razões que justificam a escolha do liberalismo como o referencial histórico e 

normativo mais apropriado para a discussão em torno do pluralismo. 

John Locke faz parte dos filósofos do jusnaturalismo,4 portanto sustenta que alguns 

direitos inerentes a qualquer indivíduo devem configurar uma barreira perante o poder tanto 

do Estado, quanto dos membros circunstancialmente dominantes da sociedade. Para o 

filósofo inglês, mesmo em um período anterior à sociedade civil – denominado por Locke de 

“estado de natureza” - os homens já gozavam do direito àpropriedade5 que representava, 

para além dos bens materiais: a vida e a liberdade. 

A limitação do Estado às funções outorgadas pela sociedade com base nos direitos 

naturais constitui um dos elementos que associam Locke à tradição liberal. O autor é um 

dos primeiros a defender a tolerância religiosa6- isto é - a pluralidade social nos assuntos 

concernentes à religião, assunto no qual governante e demais membros da sociedade não 

podem se envolver discricionariamente. 

As cinco partes que compõem o presente artigo (introdução – desenvolvimento 

dividido em três seções – considerações finais) referem-se à confirmação,desenvolvida de 

forma mais abrangente no trabalho de conclusão do curso, da seguinte hipótese: os 

argumentos lockeanos voltados à proteção da liberdade somados a defesa de um Estado 

limitado,alinhado com a proibição dos membros dominantes interferirem arbitrariamente nos 

direitos alheios,contribuem para o florescimento do pluralismo? (que sabemos, trata-se de 

um tema contemporâneo). Se sim, em que medida?A pesquisafoi estruturada com o apoio 

de reconhecidos comentadores da teoria política lockeana. Além disso, exploramos as 

controvérsias encontradas no estudo da literatura secundária. 7 

 

 

                                                           
4Doutrina política segundo a qual, antes da sociedade civil, os homens viviam em um estado pré-político 

denominado “estado de natureza”, por meio do livre consentimento os indivíduos conduzir-se-iam rumo a outra 
forma de organização social. O trinômio: estado de natureza – contrato – sociedade civil assim como as razões 
que levariam os homens a abandonarem o estado natural varia conforme a teoria de cada autor jusnaturalista. 
Em Locke, grosso modo, o objetivo pelo qual os homens abandonam o estado de natureza é a falta, nesse 
estado, de instituições políticas adequadas, imparciais e gerais que assegurassem os direitos de todos, direitos 
estes resumidos no conceito de propriedade o qual será melhor detalhado ao longo do artigo. 
5Na teoria lockeana o termo propriedade é utilizado em sentido lato (bens, vida e liberdades). É nesse sentido 

que o termo deve ser compreendido. 
6 Cf. Locke, 1994 
7Com raras exceções, justificadas pela importância do artigo para os fins da pesquisa, a literatura secundária 

analisada restringe-se aos artigos e teses publicados no Brasil entre 2010 e 2014 (em espanhol e português) via 
seguintes sítios de pesquisa: Scielo, Google Acadêmico, Teses da Capes, Teses da USP. (por razões de 
delimitação da pesquisa, analisei somente artigos e dissertações dedicados à área de filosofia, política e 
sociologia). 
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Governo legítimo e direitos naturais 

 

Nesta primeira seção trato da crítica lockeana direcionada à falsa justificativa para a 

fonte da autoridade política, portanto antes de explorar o que o autor entende como governo 

legitimo começo pela negativa lockeana diante dos princípios do poder absoluto do 

soberano, ainda fortes na época de Locke. 

Em seguida, apresento os fundamentos do contratualismo lockeano, relacionando-os 

com princípios do liberalismo político. Ressalto como a proteção dos direitos individuais 

(resumidos no conceito de propriedade), além de apresentarem-se como a base do governo 

legítimo lockeano podem representar uma importante ferramenta teórica a favor do 

pluralismo.  

Termino a seção retomando os argumentos lockeanos a fim de demonstrar como o 

poder absoluto é ilegítimo, e no caso daminha pesquisa, nefasto para o florescimento tanto 

das liberdades individuais quanto do pluralismo. 

Na tumultuada Inglaterra de Locke,8 o debate político central concentrava-se na fonte 

da autoridade política. Para os partidários da Coroa, o soberano detinha o poder legitimo, 

arbitrário e absoluto uma vez que esse poder seria herdado do primeiro rei na Terra – Adão - 

representante do poder divino e por isso, suprema autoridade frente aos outros homens. Os 

reis contemporâneos à época de Locke poderiam agir arbitrariamente, já que segundo a 

teoria da autoridade divina, esse poder, supostamente, seria outorgado pelo próprio Deus. 

Dentre os representantes da teoria do poder divino dos reis destaca-se no século 

XVII o nome de Sir Robert Filmer o qual na sua principal obra “O Patriarcha”, publicada em 

1680, defende a tese de que há diferenças naturais entre os homens, e tal constatação 

revelar-se-ia por meio da análise minuciosa das Escrituras. É na Bíblia, segundo Filmer, que 

encontramos vários exemplos da superioridade de determinados homens perante os demais 

e do rei perante todos, a autoridade é substancialmente a mesma em várias dimensões da 

vida social (o homem seria superior à mulher, o pai em relação ao filho, etc.), variava apenas 

em grau (o rei por ser superior a todos detinha o maior nível de autoridade). Conforme a 

teoria do direito divino, a fonte da autoridade política descende em última instância de Deus 

e não dos súditos. 

                                                           
8Em vida Locke observou, pelo menos, quatro momentos de turbulência política e social na Inglaterra: A 

Revolução Puritana 1640-1649 – A Ditadura de Oliver Cromwell: 1649-1660 – A Restauração Monárquica: 1660-
1688 e a conhecida Revolução Gloriosa de 1688. O elemento comum a todas essas sedições é o embate entre o 
Parlamento e a Coroa e as disputas sectárias envolvendo cristãos de diferentes matizes. 
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Segundo Locke9, a teoria de Robert Filmer apresenta dois erros principais: um de 

caráter teológico e outro de natureza lógico-política. 

Deixo de lado neste paper a refutação lockeana da teoria do direito divino suscitada 

por razões teológicas desenvolvida pelo autor ao longo do Primeiro Tratado sobre o governo 

civil. A teoria do direito divino é insustentável, conforme Locke, não só porque estabelece, 

erroneamente, a existência inequívoca da superioridade de certos homens sobre os demais. 

O equívoco dessa teoria, entre outras razões, repousa na ideia segundo a qual a autoridade 

política e os demais tipos de autoridade não possuem diferenças substanciais. 

A autoridade paterna, por exemplo, não é absoluta, não perdura no tempo nem 

tampouco dá ao pai o poder de tratar o filho como mera “propriedade”.Isso porque, segundo 

Locke, o domínio do pai só dura enquanto o filho não pode pensar por si mesmo nem 

tampouco prover a si próprio com os recursos necessários àsubsistência. (LOCKE, 1998b, 

p. 434).  No momento em que a prole compreende não só as próprias vontades como 

também o funcionamento da vida social não há mais necessidade de submeterem-se ao 

controle absoluto dos pais, sendo a persistência do paterno controle, nessa circunstância, 

considerada ilegítima aos olhos de Locke. 

Além dos limites à autoridade paterna, restrita à menoridade dos filhos, esse tipo de 

autoridade não pode ser comparada com a autoridade política. Esta última, quando legítima, 

perdura no tempo, tratar-se-ia de um tipo de autoridade muito mais ampla e com outra 

finalidade: a jurisdição do poder político alcança toda a sociedade, não se restringe ao 

universo doméstico e tem como objetivo principal proteger a “propriedade”10 dos 

governados. Conforme Locke: “[...] esses dois poderes, o político e o paterno, são [...] 

perfeitamente distintos e separados [...] o poder paterno não contém nenhuma parte ou grau 

do tipo de domínio que um príncipe ou magistrado tem sobre seus súditos” (LOCKE, 1998b, 

p. 445). No entanto, se o poder político não deriva da divindade de onde ele provém? 

Segundo Locke, o que torna o governo legítimo é o consentimento dos governados, 

somente o acordo firmado por homens livres e racionais acerca dos fundamentos da 

sociedade política é que dá ao governante o poder de exercer suas atribuições. Nem a 

                                                           
9 É importante destacar que me refiro ao Locke maduro – autor dos Dois tratados sobre o governo civil – e crítico 
ferrenho das Monarquias absolutas, na juventude, Locke era um defensor ardoroso dessa forma de governo, 
além de invocar a obediência civil como importante virtude individual. A Monarquia absoluta era considerada por 
Locke o único meio possível de manter a paz, haja vista as inúmeras guerras religiosas que assolavam a 
Inglaterra no século XVII. Sobre as ideias do jovem Locke ver Goldie (2007). 
10Na teoria lockeana, conforme já aludido, propriedade não se restringe à bens materiais: inclui a vida e a 

liberdade. Por liberdade podemos conceber as liberdades liberais clássicas (religiosa, consciência, opinião, 
expressão, associação, etc.). O trinômio: vida, liberdades e bens materiais correspondem à direitos individuais e 
naturais usufruídos pelos homens mesmo em um estágio pré-político (estado de natureza). 
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divindade nem o exercício da força constituem fatores legítimos para o exercício do poder 

político.  

E qual seria esse elemento comum pelo qual os homens entrariam em acordo e de 

boa vontade se vissem submetidos à jurisdição do governo? Segundo Locke, como já 

apontado, a finalidade do governo civil é a proteção da propriedade. 

A eleição da defesa da propriedade como função principal do governante nada mais 

é do que o resultado necessário e final da aplicação da razão humana. Segundo Locke, 

existe uma “lei da razão”, acessível a todos os homens, presente inclusive no estado de 

natureza, a qual sustenta que todos os indivíduos são iguais, pois descendem do mesmo 

criador e pertencem a mesma espécie. Ao contrário da desigualdade natural apontada por 

Filmer nenhum homem poderia ser consideradonaturalmente superior ao outro, portanto é 

irracional atentar contra a vida, a liberdade e os bens de terceiros.  

Peter Laslett (1998), inspirado pela pensamento lockeano, denomina como “virtude 

política natural” a capacidade dos homens viverem segundo a lei da razão. 

 

A doutrina em questão assevera que todos os indivíduos, quer agrupados 
formal ou informalmente, quer mesmo isoladamente, terãoalguma inclinação 
para admitir a existência, os desejos, ações e necessidades de outros 
homens – é o que se espera se a cada um forem confiados meios de 
manter a humanidade de todos. Ela explica o caráter quase social do estado 
de natureza [...] (LASLETT, 1998, p. 159-160).11 

 

Contudo, na teoria contratualista lockeana os homens decidem formar o governo – 

passagem do estado de natureza para a sociedade civil – com o objetivo de protegerem a 

propriedade de todos com mais eficiência. Dado que os homens não são anjos nem todos 

                                                           
11Esse elemento da teoria lockeana levou muitos a considerá-la menos uma teoria de direitos e mais uma teoria 

de obrigações. Essa é a perspectiva adotada por Giovana Brolezi Leopoldo (2010) na tese intitulada “Lei Natural 
e submissão: Fundamentos da obediência civil em Locke.” Segundo a autora, grosso modo, a partir do momento 
em que Locke formula a lei da razão, voltada à preservação dos homens, a preocupação do autor foi “[...] 
demonstrar que há uma regra eterna e imutável a impor obrigação deconduta a todos, propiciando a vida pública 
ou privada em harmonia. [...] evidencia-se bem o indivíduo lockiano, um sujeito de obrigações, mais do que 
propriamente de direitos, a fim de cumprir a lei natural: preservar-se e preservar a toda a humanidade.” 
(LEOPOLDO, 2010, p. 30). É verdade que, na teoria lockeana, a lei da razão torna-se a base para a formação de 
instituições públicas voltadas à preservação da humanidade. Entretanto, não estou persuadido de que a teoria 
de Locke possa ser concebida predominantemente como uma “teoria das obrigações”, sobretudo porque na 
teoria do autor primeiramente são destacados os direitos naturais e individuais.É o reconhecimento desses 
direitos que torna obrigatório aos homens respeitarem-se mutuamente. No entanto, devido à irracionalidade de 
alguns, esse respeito só pode ser obtido por meio de instituições políticas devotadas à punição dos 
transgressores da lei. É por isso que os homens formam a sociedade civil: “[…] o fim maior e principal para os 
homens unirem-se em sociedades políticas e submeterem-se a um governo é [...] a conservação de sua 
propriedade […]”. (LOCKE, 1998b, p. 495). A obrigação social (e posteriormente política-jurídica relacionada à 
preservação desses direitos) decorre como corolário da defesa dos direitos naturais em consonância com a lei 
da razão. Em suma: a teoria lockeana manifestada no Segundo Tratado é uma teoria do reconhecimento e 
preservação dos direitos individuais, entendida como forma de preservação da humanidade. Deslocar o acento 
da teoria lockeana para uma teoria fundamentalmente de obrigações não parece adequado. 
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regulam suas condutas com base na lei da razão. Além disso, a ausência de poderes 

políticos imparciais e gerais – como, por exemplo, o poder executivo responsável por punir 

aqueles que violam os direitos de terceiros – torna o usufruto da propriedade, no estado de 

natureza, muito incerto. A Monarquia absoluta não ajuda, pois o soberano pode, se assim 

desejar, violar arbitrariamente a propriedade dos súditos.  

Segundo Locke, uma vez superado o estágio do estado de natureza, os poderes 

políticos essenciais para a defesa da propriedade e aplicação da lei da razão são o poder 

legislativo (nomeado de poder supremo por Locke e responsável por “traduzir” a lei da razão 

em leis constitucionais) e o executivo (responsável pela punição aos transgressores da lei 

da razão). É a falta de tais poderes comuns e reconhecidos por todos que torna o estado de 

natureza uma “má condição” (LOCKE, 1998b, p. 497). 

O governo não pode ser uma questão de vontade arbitrária e absoluta, deve ser 

questão de lei, pois deve limitar-se à proteção da propriedade,12 esse é um outro fator que 

depõe contra a aceitação da Monarquia Absoluta como governo legitimo.13É fácil deduzir os 

riscos para o florescimento do pluralismo em um regime dominado por um soberano 

absoluto ou até mesmo em qualquer outra forma de governo que não respeita ou 

negligencia a proteção dos direitos individuais. 

A essa altura, já é possível destacar dois elementos do pensamento lockeano que 

contribuem para a tradição do liberalismo político e para a defesa do pluralismo: (1) ao 

negar que um governo absoluto tenha legitimidade, Locke mostra-se preocupado com os 

limites do poder político; (2) o governo deve pautar suas ações com base na proteção dos 

direitos individuais, resumidos no conceito de propriedade (vida, liberdade, bens materiais). 

 

Acerca das funções e limitações do governo civil 

 

Na seção anterior destaquei a crítica lockeana aos fundamentos da autoridade 
                                                           
12É nesse sentido que associo Locke a vertente liberal que busca proteger as liberdades não só recorrendo a não 

interferência do Estado mas também exigindo que este adote medidas eficazes contra aqueles que violam 
direitos alheios. 
13O primeiro fator contrário à Monarquia Absoluta foi explorado no início da seção quando apresentei a crítica de 

Locke à teoria do direito divino que justificaria a autoridade do soberano obtida por herança dos reis anteriores. 
Ao estabelecer que a lei da razão (voltada à proteção dos direitos individuais) deve constituir-se como a base do 
governo legitimo, excluindo, portanto, a vontade do soberano como fonte do poder político,  a teoria lockeana 
aproximar-se-ia não só da noção, frequentemente associada ao liberalismo, de liberdade como não interferência, 
mas também, da noção de liberdade como “antipoder” desenvolvida por PhillipePettit.: “[…] Segundo a 
concepção de liberdade como antipoder, sou livre na medida em que nenhum ser humano tenha poder para 
interferir em mim: na medida em que nenhuma outra pessoa seja o meu senhor [...]Antipoder é o que passa a 
existir à medida que o poder de uns sobres outros – o poder de uns sobre outros no sentido associado à 
dominação – é ativamente reduzido e eliminado [...]. A liberdade como antipoder, [...] requer um tipo 
específico de lei e de regime político em que aos poderosos são negadas as possibilidades de 
interferência arbitrária[....]”(PETTIT, 2010, p. 13-14; 28; 46-47, grifo nosso). 
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absoluta do soberano sustentada pela teoria do direito divino, além de explorar as relações 

entre contratualismo e liberalismo lockeano com o objetivo de demonstrar como a teoria 

política de Locke contribui para a preservação dos direitos individuais e por conseguinte do 

pluralismo. 

Nestaseção o objetivo é demonstrar que mesmo um governo legítimo, isto é, 

formado a partir do consentimento dos governados para assegurar o usufruto da 

propriedade pode degenerar, afastando-se do objetivo pelo qual foi criado. 

Dentre os poderes políticos, como já assinalado, o mais importante é o poder 

legislativo (ou poder supremo), trata-se do poder “[...] que tem o direito de fixar as diretrizes 

de como a força da sociedade política será empregada para preservá-la e a seus membros 

[...]” (LOCKE, 1998b, p. 514). Ao poder legislativo, portanto (e exclusivamente a ele), cabe a 

formulação das leis civis em sintonia com a lei da razão, tais medidas orientam o poder 

executivo responsável pelo uso da força contra os transgressores da lei.  

Consoante aos princípios do liberalismo político (atento às possibilidades de 

concentração do poder) na sociedade bem ordenada de Locke só pode haver um único 

poder responsável pela elaboração das leis (LOCKE, 1998b, p. 503). 

O governo legítimo é aquele em que a comunidade, por livre consentimento, 

depositou a prerrogativa do poder legislativo nas mãos das autoridades escolhidas 

especificamente para a formulação das leis gerais. Também é preciso enfatizar que a 

escolha de um único poder legislativo com atribuição específica tem caráter preventivo; é 

grande o risco de abuso do poder quando as atribuições de legislar e executar encontram-se 

reunidas nas mesmas mãos:“pode constituir uma tentação demasiado grande para a 

fragilidade humana assenhorar-se do poder que as mesmas pessoas que tem o poder de 

elaborar leis tenham também em mãos o de executá-las […]” (LOCKE, 1998b, p. 514-515). 

Para Locke, assim como para a tradição liberal representada neste paper, a 

concentração de poder representa uma ameaça ao exercício dos direitos individuais e por 

conseguinte,na minha interpretação,ao pluralismo, uma vez que as liberdades individuais 

podem servir como forma de proteção à diversidade. 

As manifestações religiosas, as múltiplas concepções de boa vida, etc., podem ser 

coibidas quando os indivíduos se veem submetidos ao poder arbitrário de algum grupo 

dominante ou do governante que detém, sozinho, tanto o poder de legislar quanto de punir. 

São grandes as chances, nessa circunstância, de uso do poder para beneficio próprio. 

Segundo Bobbio:(2006, p. 20)“[...] há uma acepção de liberdade – que é a acepção 

prevalente na tradição liberal – segundo a qual “liberdade” e “poder” são termos antitéticos, 

que denotam duas realidades em contraste e são, portanto, incompatíveis.”A dispersão da 



REVISTA PENSATA | V.6 N.1 DEZEMBRO DE 2017 
 

 

soberania por meio da divisão dos poderes protege melhor as liberdades individuais e estas 

por sua vez, protegem o pluralismo. 

Outra medida institucional recomendável para evitar a degeneração do governo 

consiste em atenuar o tempo de exercício do poder legislativo. Segundo Locke, a 

manutenção perene do corpo legislativo não é aconselhável, é melhor que uma vez 

terminada a atribuição do corpo de representantes escolhidos para a formulação das leis 

gerais voltadas à regulação da sociedade, o corpo legislativo seja desfeito (ao contrário do 

poder executivo que deve estar sempre ativo uma vez que sem esse poder a lei deixa de 

contar com instrumentos eficazes para punição dos transgressores).  

Os indivíduos responsáveis pelo legislativo tornar-se-iam mais zelosos em relação ao 

cumprimento correto das suas funções (e não tentados a legislar em causa própria) quando 

sabem que uma vez terminada a tarefa, passariam a ser automaticamente considerados 

meros cidadãos, e como todos os outros homens; suscetíveis, portanto, à legislação que 

eles mesmos elaboraram. Finalizado o processo legislativo é recomendável que as 

autoridades tornem-se “[...]sujeitas às leis que formularam; o que para elas é uma 

obrigação nova e mais restritiva, para que tenham o cuidado de elaborá-las visando 

ao bem público.” (LOCKE, 1998b, p. 515, grifo nosso). 

Para preservar-se como poder legítimo, além de limitar-se ao bem público da 

comunidade, é vedado ao poder legislativo estabelecer algum tipo de distinção entre os 

indivíduos, o governo não pode privilegiar este ou aquele grupo, a lei alcança a todos. Na 

teoria política lockeana ninguém está acima da lei; o magistrado deve: “[…] governar através 

de leis promulgadas e estabelecidas, que não poderão variar nos casos particulares, mas 

segundo uma mesma regra para ricos e pobres, para o favorito na corte e o camponês no 

arado […]” (LOCKE, 1998b, p. 513). 

Em resumo, as principais limitações do poder legislativo são as seguintes: (1) o 

magistrado está confinado a zelar pela proteção da propriedade, também é vedado ao 

legislativo invadir a jurisdição do poder executivo, (2) durar preferencialmente somente 

durante o tempo necessário para a elaboração das leis. (3) não pode haver exceções em 

relação aos indivíduos sujeitos à lei. 

Passo agora a discutir em detalhes as principais funções e limitações do poder 

executivo: a principal atribuição do poder executivo consiste no uso exclusivo da força no 

intuito de punir aqueles que violarem as leis estabelecidas pelo legislativo.Além disso,ao 

contrário do poder legislativo “[...] é absolutamente necessário que o poder executivo esteja 

[sempre ativo] pois, se nem sempre é preciso elaborar novas leis, sempre há necessidade 

de execução das leis já elaboradas [...]” (LOCKE, 1998b, p. 521). 
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Ao poder executivo, evidentemente, é vedado usurpar as atribuições do legislativo 

assim como é negado ao executivo impedir a atuação dos escolhidos da sociedade para a 

elaboração das leis, o uso da força, prerrogativa do executivo, não pode ultrapassar os 

limites dados pela sociedade. Quando o executivo impede a atuação do legislativo ele age 

sem autoridade, porque sem consentimento da comunidade, e portanto sujeita-se à 

deposição por parte da sociedade: “[…]O uso da força sem autoridade põe sempre aquele 

que a emprega em estado de guerra, como agressor e sujeita-o a ser tratado nos mesmos 

termos.” (LOCKE, 1998b, p. 523). A atribuição dos poderes políticos não pode sofrer 

variações arbitrárias: “[...] o poder que exerce o mando deve governar segundo leis 

expressas e acatadas, e não por ditames extemporâneos e resoluções indeterminadas […]” 

(LOCKE, 1998b, p. 508). 

Em resumo, as principais limitações do poder executivo são as seguintes: é vedado, 

sob qualquer circunstância, impedir indefinidamente a reunião dos representantes do poder 

legislativo, usurpar as funções do legislativo ou desviar-se da função pelo qual foi criado, 

isto é, empregar a força contra os transgressores da lei; o uso da lei sem consentimento ou 

contra a comunidade torna o governo ilegítimo, e quando isso ocorre o governo pode ser 

deposto pela sociedade14. 

Todas essas limitações do governo civil, associado ao dever de proteger a 

propriedade de todos,encontram-se em sintonia com a defesa que demais autores liberais 

fazem no tocante à liberdade individual e consequentemente ao pluralismo. 

Porém, na época de Locke e certamente, não obstante variadas razões, também nos 

dias atuais, haviam aqueles que refutavam as justificativaslockeanas concernentes às 

funções e limitações do governo civil, defendendo, por exemplo, não a limitação e sim a 

ampliação do poder governamental em âmbitos que, na teoria lockeana, estariam 

reservados ao controle soberano apenas por parte do indivíduo. 

 

Sobre a concepção lockeana de tolerância 

 

Para alguns religiosos radicais na Europa do século XVII o cuidado com a salvação 

das almas deveria constituir-se como o principal “dever” do governo, o magistrado não 

deveria limitar-se à proteção da propriedade dos governados, esta não seria a principal 

finalidade do governo.O governo legítimo, segundo os radicais, teria como principal 

ocupação zelar pela salvação das almas dos membros da sociedade. 

                                                           
14Sobre as demais circunstâncias que justificam a deposição do governo rebelde pela comunidade, ver (LOCKE, 
1998b, p. 560-600) 
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As controvérsias e as guerras civis suscitadas por questões religiosas na época de 

Locke, além da mudança de perspectiva do próprio autor em relação à questão, motivaram-

no a escrever uma obra que trata especificamente da relação entre governo e religião (Carta 

Sobre a Tolerância publicada em 1689), embora muito do conteúdo da Carta esteja em 

sintonia com os Dois Tratados sobre o Governo Civil. 

A contestação lockeana face à intolerância religiosa e ao envolvimento discricionário 

do magistrado nas questões religiosas, é formulada, grosso modo, por meio de três 

argumentos principais: (1) a tolerância e a conversão sincera fazem parte da doutrina cristã 

(2)  a realidade empírica aponta para a ineficácia do uso da força como instrumento que 

engendra conversões sincerasou que possa contribuir para a paz social, pelo contrário, o 

uso da força no âmbito religioso apresenta-se como um paradoxo. (3) é preciso estabelecer 

um critério para mediar as relações entre Estado e Igreja, a famosa solução lockeana 

consiste: (a) na separação dessas duas esferas (aquela diz respeito às relações civis, esta 

restringe-se ao universo privado) e (b) as ações permitidas na vida civil também são legais 

na vida religiosa.O contrário também é verdadeiro: o que a lei condena nas relações civis 

também é proibitivo nos cultos religiosos. 

Com relação ao primeiro argumento: Locke desconfia do suposto comportamento 

altruísta daqueles que se mostram deveras atentos aos indivíduos que se desviam da fé 

oficial, ávidos pela punição destes, mas se mostram indolentes quanto a observação das 

próprias faltas: “Pergunto às consciências daqueles que perseguem, atormentam, destroem 

e matam outros homens sob o pretexto da religião, se eles fazem isso por amizade e 

bondade em relação a eles, ou não. [...]” (LOCKE, 1994, p. 24O). 

Mas vamos supor que de fato a preocupação da comunidade para com a passagem 

dos súditos para a vida eterna seja de fato genuína e que é razoável esperar que o governo 

tome algum tipo de medida em relação a isso. Avancemos mais nessa direção.Tal desejo, 

em nossa suposição, não seria compartilhado somente por uma parcela ínfima da sociedade 

e sim pela maior parte dela. Não seria uma falha grave do governo, não obstante a violação 

da liberdade religiosa, omitir-se diante da ação dos indivíduos que inevitavelmente 

caminham rumo à danação eterna? 

Locke é enfático: não cabe ao magistrado obrigar alguém a seguir determinada fé.O 

papel deste na sociedade civil consiste na proteção da propriedade dos governados 

(LOCKE, 1994, p. 244-245). A negligência do indivíduo em relação à própria salvação não o 

torna sujeito à punição civil de qualquer natureza (violação dos seus bens, da sua liberdade 

ou até da sua vida). Seguir determinada Igreja (ou até não seguir nenhuma) constitui 

assunto privado.A forma como o indivíduo conduz a própria vida, desde que não viole a 
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propriedade de terceiros, não pode estar sujeita à interferência nem do magistrado nem 

tampouco dos demais membros da sociedade civil. 

Segundo Locke, mesmo que hipoteticamente, e aqui já exploro a segunda 

argumentação lockeana favorável à tolerância, fosse outorgado ao magistrado empregar a 

força para impor determinada religião aos fiéis, o resultado seria inócuo, pois a conversão 

forçada, para nosso filósofo inglês, não resultaria em conversão sincera.15Esta só é obtida 

quando o fiel, de modo voluntário, exerce sua liberdade de consciência livremente, adotando 

determinada religião por disposição interna e não por coerção: “[...] a religião verdadeira e 

salvadora consiste na persuasão interna da mente, sem a qual nada pode ser aceitável a 

Deus. [....]” (LOCKE, 1994, p. 244). 

Do ponto de vista pragmático as tentativas de empregar a força para eliminar ou 

controlar a liberdade de consciência dos governados, (e podemos incluir nos nossos dias o 

uso da força para sufocar o pluralismo, impedindo a expressão pública do pensamento por 

exemplo) impondo, por meio dos instrumentos coercitivos do Estado, determinada confissão 

religiosa sob pena de perda dos demais direitos naturais que compõem o conceito de 

propriedade (bens materiais e até o direito maior que é a vida); além de paradoxal pelos 

motivos teológicos acima delineados, é insustentável do ponto de vista político, pois coloca 

os homens em permanente estado de guerra (contrário portanto a razão pela qual a 

sociedade política é constituída), além de sufocar artificialmente a diversidade religiosa já 

robusta na época de Locke.  

 Segundo o filósofo inglês e a tradição liberal, a diversidade (no caso, a diversidade 

religiosa) é um fato, empiricamente observável na maioria das sociedades. A causa das 

guerras religiosas consistiria na opressão dos detentores do poder político ou de grupos 

religiosos radicais com poder de influenciar decisões políticas e que optaram não pelo 

caminho da convivência pacifica, e sim pela opressão contra todos que insistem em adotar 

religiões diferentes da oficial. 

 

[....] Não foi a diversidade de opiniões (que não podia ser evitada), mas 
a recusa à tolerância para com aqueles que têm opiniões diferentes 
(que podia ter sido admitida), que deu origem a todas as disputas e a 
todas as guerras que tiveram lugar no mundo cristão por conta da 
religião.[...] (LOCKE, 1994, p. 284, grifo nosso) 

 

A jurisdição das autoridade políticas, em algumas circunstâncias,pode e deve 

                                                           
15É importante destacar o seguinte: embora a observação a seguir não diminua o alcance da teoria do autor. 

Locke tinha em mente elementos caros à doutrina cristão, segundo a qual, aos olhos de Deus, somente é válida 
a conversão sincera motivada por convicção interna. 
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alcançar as práticas religiosas, isso quer dizer que a liberdade em Locke não é um direito 

absoluto, porém as autoridades devem intervir pelas razões certas. A confusão entres as 

esferas religiosa e política, para Locke, obscurece o verdadeiro papel dessas duas 

instâncias da vida social, representa um risco para o exercício da liberdade religiosa e, se eu 

estiver correto sobre o alcance da teoria lockeana, para o florescimento do pluralismo. 

As Igrejas, segundo o filósofo inglês, são instituições civis com fins privados, 

escolhidas conforme a preferência dos indivíduos, não podem exercer suas prerrogativas 

tiranicamente. A Igreja não tem jurisdição sobre a propriedade dos governados (atributo 

exclusivo das autoridades políticas). Segundo Locke: “[...] Parece-me que uma igreja é uma 

sociedade voluntária de homens que se reúnem por vontade própria para o culto público 

de Deus, do modo que acreditam ser aceitável por Ele[...]”. (LOCKE, 1994, p. 246, grifo 

nosso) 

Locke estabelece dois importantes critérios referentes à regulação das relações 

envolvendo Igrejas e Governo Civil: o primeiro, como já discutido, refere-se à separação e à 

delimitação das funções de cada instituição: no governo civil somente os poderes políticos 

com representantes devidamente escolhidos pelo povo detêm o monopólio do uso da força, 

monopólio este voltado para o fim principal do governo: a conservação da propriedade de 

todos os indivíduos.  

A Igreja, como também já salientei, na visão de Locke, é uma associação civil 

(portanto voluntária), voltada para os cuidados da alma; logo, nenhuma Igreja pode apoiar 

ou ela mesma violar a propriedade dos indivíduos. 

O segundo critério mediador das relações Igreja / Governo reside na forma pela qual 

o governo deve tolerar (ou não) as diferentes práticas religiosas. O terceiro argumento 

lockeano relacionado à tolerância religiosa aponta para o seguinte: (1) o que for permitido 

fazer na sociedade civil também o é durante as práticas religiosas; (2) o que for proibido 

também é vedado aos praticantes religiosos. (LOCKE, 1994, p. 266).  

É possível afirmar que os três argumentos que compõem a concepção lockeana de 

tolerância permitem classificá-la como uma concepção que respeita moralmente as decisões 

dos governados, pois reconhece que a liberdade religiosa: (a) é importante para a 

autonomia [ trata-se de um direito natural; só coibido quando por meio dele o indivíduo 

busca violar as regras civis] e (b) deve ser protegida pelas autoridades políticas [as quais 

devem evitar promover determinada Igreja e ao mesmo tempo combater aquelas tidas como 

intolerantes que buscam o poder político para perseguir os infiéis].  

Locke sustenta que todos, por serem iguais, possuem o mesmo direito ao exercício 

dos direitos naturais, nesse sentido sustento que a tolerância lockeana estaria próxima da 
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conotação política de respeito moral conforme definição de Rainer Forst.16 

Uma ressalva importante relacionada à tolerância lockeana diz respeito ao 

tratamento desigual dado aos religiosos radicais e a grupos não religiosos (a referência aqui 

é em relação aos católicos e aos ateus), “Aqueles que não devem de forma alguma ser 

tolerados – os que negam a existência de Deus.” (LOCKE, 1994, p. 278, grifo nosso) 

 Analisar as justificativas lockeanas referentes a esses grupos importa ao presente 

trabalho pois aparentemente essas restrições representam um paradoxo na concepção de 

tolerância de Locke.Afinal, parece que para alguns grupos é negado o direito natural da 

liberdade de consciência e coibir essa liberdade, sem que o exercício dela represente a 

violação de direitos alheios, conduz ao enfraquecimento do pluralismo. 

Entretanto essa aparente contradição do pensamento lockeano deve ser relativizada. 

De fato, negar tolerância aos ateus contribui para o sufocamento do pluralismo, porém a 

intolerância para com os ateus deve ser vista em sintonia com os demais elementos do 

pensamento político lockeano. 

A questão da confiança ocupa papel central na teoria políticade John Locke,17 menos 

que um ato hostil àqueles que divergem do pensamento geral a intolerância lockeana 

voltada tanto aos grupos religiosos sectários quanto aos ateus justifica-se por questões de 

pragmatismo político: tanto os cristãos radicais (por considerarem que estão acima das leis 

dos homens) quanto os ateus (por não temerem a punição divina) estariam propensos a não 

obedecerem as regras gerais que norteiam a convivência de todos na sociedade civil (dentre 

essas regras a maior delas consiste no respeito àpropriedade alheia).  

Embora a questão religiosa não possa ser afastada – Locke era protestante e 

portanto contrário à católicos e ateus – é possível notar que o argumento não é só religioso, 

é construído também por meio de argumentações de natureza prática: indivíduos não 

propensos à regulação das condutas conforme a lei da razão tenderiam a esquivar-se dos 

deveres legais.Menos que um argumento parcial voltado à recusa da liberdade de 

                                                           
16Forst (2009) no artigo intitulado Os limites da tolerância explica que a tolerância comporta várias 

características, dentre essas destaco duas que importam ao presente trabalho. A tolerância, segundo ele, pode 
ser concebida como uma permissão das autoridades sociais face às práticas tidas como erradas ou 
desagradáveis.A questão aqui é que o detentor do poder pode, se assim quiser, interferir arbitrariamente nas 
práticas culturais indesejadas, se não o faz, é devido a algum cálculo político (o custo da restrição é maior que a 
permissão) ou a alguma disposição individual (seguir determinada moral, contrária à opressão, por exemplo). Em 
outro sentido, mais amplo, a tolerância é concebida como uma prática de respeito moral e político em relação ao 
outro, aqui, todos os indivíduos são vistos como detentores do direito ao cultivo de práticas culturais divergentes, 
mesmo se tais práticas ofenderem outras pessoas “ A concepção como respeito é aquela na qual as partes 
toleradas reconhecem uma a outra em sentido reciproco: embora difiram notavelmente em suas convicções 
éticas a respeito do bem e do modo de vida legitimo e em suas práticas culturais [....] elas se respeitam 
mutuamente como morale politicamente iguais [...]” (FORST, 2009, p. 20-21). Acredito que a tolerância lockeana 
aproxima-se desse segundo sentido de tolerância estabelecido por Forst.  
17Cf. Laslett, 1998, p. 166-168 e  Dunn,2003, p.71-74. 
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consciência para determinados grupos, a ambiguidade do pensamento lockeano no que 

tange à liberdade dos ateus e católicos deve ser vista como um elemento da sua teoria em 

sintonia com o que o autor pensa em relação à confiança. Conforme Dunn (2003, p. 78-79): 

“[…] A rejeição da tolerância pelos ateus, [...] por mais que se choque com nossas opiniões 

atuais, era plenamente consistente com o argumento de Locke […]”. Ou seja, os ateus, 

assim como os religiosos radicais, não devem ser tolerados porque “provavelmente” não 

reconheceriam a autoridade dos poderes políticos legítimos e não necessariamente porque 

defendem uma forma de pensar diferente da maioria. 

Embora reconheça que “[...] el argumento a favor de la tolerância fue bem articulado 

por John Locke [...] [e que as Cartas sobre a Tolerância] […] influyó profundamente todas 

laspropuestassubsecuentes em latradicionoccidental[…]” (NUSSBAUM, 2008, p. 267), para 

Martha Nussbaum o edifício teórico lockeano favorável à tolerância desmorona, grosso 

modo, devido a duas razões principais: (1) a teoria lockeana não contempla instrumentos 

políticos capazes de fomentar a tolerância como prática geral e (2) essa deficiência decorre 

da incapacidade de Locke em descobrir o motivo pelo qual a intolerância é uma prática tão 

recorrente. 

Com relação à primeira justificativa: embora Locke reconheça que os indivíduos 

tendam a negar direitos aos outros no que tange à liberdade religiosa, o filósofo inglês nada 

diz “[...] sobre como un Estado lockeanopuedeenfrentarsecon este problema, [como 

combater a intolerância, denominada pela autora de “mal radical”] más allá de pedirles a las 

personas que seanbuenas entre sí [...]” (NUSSBAUM, 2008, p. 269) 

Essa falha na teoria lockeana, isto é, a deficiência em apontar para instrumentos 

políticos de combate à intolerância, falha que supostamente tornaria  a teoria do autor “[...] 

precária e inestable [...]” (NUSSBAUM, 2008, p. 269) dá-se devido à negligencia do autor 

em perceber e analisar a razão pela qual a intolerância é tão frequente, e aqui, já nos 

situamos na segunda razão apontada por Nussbaum para a ineficácia da concepção 

lockeana de tolerância: o não apontamento da raiz da intolerância, desconhecer isso, 

implica em não combater eficazmente o fenômeno do “mal radical”. 

A autora considera que tem a resposta tanto para a origem desse problema como 

para as maneiras de solucioná-lo. Segundo Nussbaum a inevitável finitude da vida engendra 

sentimentos de angústia e vergonha nos indivíduos. Cientes que, individualmente, nunca 

conseguirão conquistar “[...] uma completa integridade e satisfação [...]” (NUSSBAUM, 2008, 

p. 272). 

A forma de burlar todo esse sentimento de incompletude seria fazer parte de um 

grupo social, esse grupo minimizaria a sensação de angústia decorrente da finitude da vida, 
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traria ao indivíduo a sensação de seguridade e controle, sensações as quais, quando 

ausentes, resultam na insuportável sensação de angústia que as pessoas tanto querem 

evitar. 

O problema, segundo a autora, é que as pessoas tendem a considerar seu grupo 

como o “normal”,o qual, portanto, deve ser protegido de quaisquer tipos de influências 

negativas dos demais grupos existentes, estes, não são dignos de tolerância dado que 

apenas o “meu grupo” dispõe das práticas consideradas verdadeiras e virtuosas. 

(NUSSBAUM, 2008, p. 272) 

Diagnosticado a raiz do “mal radical”, urge atacá-lo. De que forma? Para a autora o 

Estado precisa fomentar, sobretudo por meio da educação, o respeito à diversidade cultural 

como valor a ser preservado e cultivado. 

 

[...] parece apropiada para que la educación pública y la mediana cultura de 
una sociedade democrática se enfoquen en impartir normas que apoyen los 
valores de uma sociedad liberal y una cultura mundial decente [...] apoyo la 
educación en todos los niveles que apunten a la comprensión y al respeto 
por las diferentes doctrinas comprehensivas religiosas y seculares, y por las 
diferentes tradiciones étnicas y nacionales. Aunque el conocimiento no 
garantiza el buen comportamiento, la ignorancia es una garantía virtual del 
mal comportamiento: la estigmatización del otro es mucho más fácil o nada 
complicado de dar secuandolas personas no saben nada sobre una religión 
diferente o una tradición cultural, tanto local o extranjera. Pero la educación 
puede ciertamente ir más allá, fomentando un sentimiento de respeto por 
las personas, su igual valor y su igual derecho a la vida com dignidad 
humana, de la que la libertad religiosa es una gran parte [...] (NUSSBAUM, 
2008, p. 281) 

 

Sem dúvida a resposta dada por Nussbaum diante do problema da intolerância é 

valiosa, concordo com a ideia sustentada pela autora segundo a qual a educação pode 

influir positivamente na difusão social das práticas de tolerância, contudo a crítica da autora 

referente à concepção lockeana de tolerância não me parece apropriada. 

É verdade que Locke considera a tolerância compatível com os ensinamentos do 

evangelho: “[...] A tolerância para com os defensores de opiniões opostas em questões 

religiosas está [...] de acordo com o Evangelho de Jesus [...]” (LOCKE, 1994, p. 242).Mas 

não dá para afirmar que o filosofo inglês busca promover a tolerância apelando somente à 

consciência dos cristãos, invocando a pertinência da tolerância como prática esperada de 

todo fiel e de todo homem racional. 

Para Locke, o governo civil possui instituições próprias e gerais voltadas à punição 

daqueles que violam a propriedade alheia, portanto a solução lockeana para o chamado 

“mal radical” consiste na criação de instituições políticasdedicadas ao combate da 
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intolerância. 

Em segundo lugar, não há porque considerar a teoria de Nussbaum um axioma; a 

autora aponta para uma das possíveis razões para o “mal radical”, supostamente motivado 

pela inevitável finitude humana, ora, as pessoas podem agir de maneira intolerante por 

diversas razões: (tendência inata, preservação da influênciapolítica ou social de 

determinado grupo, etc.). O empirista Locke constata que a intolerância é recorrente e 

embora não tenha analisado a ontologia desse fenômeno isso não invalida o esforço 

lockeano em restringi-lo. Em outras palavras: as soluções institucionais, individuais e 

sociais, dado que tanto os indivíduos isolados quantoagrupados em sociedade podem 

resistir ao governo quando este se mostra tirânico, formuladas pela teoria lockeana, embora 

possam ser complementadas por outras ações, como a educação tolerante e estatal de 

Nussbaum, são importantes para coibir a disseminação da intolerância como prática geral 

na sociedade. 

A solução política dada por Locke diante do problema da intolerância em 

consonância com a defesa do governo das leis em oposição ao governo da vontade 

arbitrária do soberano consiste, em resumo, nos seguintes elementos já destacados: (1) o 

uso da força é prerrogativa do magistrado, portanto não deve ser utilizada por grupos 

religiosos (2) ao magistrado cabe valer-se da força e da legislação para proteger a 

propriedade dos governados, punindo os transgressores da lei. 

Por outro lado, a solução política dada por Locke em relação à intolerância é 

justamente vista por alguns comentadores como fator de enfraquecimento da teoria 

lockeana. É o que sustenta Maria Cecilia Pedreira de Almeida (2011) na tese O elogio da 

polifonia: tolerância política em PyerreBayle. Segundo a autora, Locke só responde ao 

fenômeno da intolerância pelo viés político, não haveria nada na teoria do filosofo inglês 

relacionando liberdade religiosa como um valor moral. Para a autora, a solução lockeana 

diante da intolerância é datada, foi válida somente no contexto das disputas religiosas que 

atormentavam a Inglaterra do século XVII. “[...]a obra de Locke evitou os inconvenientes 

teóricos, as dificuldades e paradoxos que exsurgem da noção de consciência, adotando 

uma solução eminentemente política para a garantia das liberdades individuais”(ALMEIDA, 

2011, p. 86). 

Para a autora, o sinal que desautoriza conceber a teoria lockeana como dotada de 

justificações morais, isto é, como dotada de argumentos voltados à defesa da tolerância 

como sinal de respeito à liberdade de consciência de cada indivíduo, consiste na negação 

do direito à tolerância aos religiosos radicais e aos ateus. 
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Segundo Almeida (e isso também vale para os ateus) a solução lockeana para a 

questão da tolerância consiste “apenas” na análisepolítica dos riscos, conceder tolerância 

aos católicos por exemplo seria negá-la aos demais, já que os fiéis católicos muito 

provavelmente buscariam impor sua doutrina a todos. Diante disso, o mais adequado do 

ponto de vista político é negar tolerância aos religiosos radicais, (ALMEIDA, 2011, p. 95). 

Tratar-se-ia de uma solução política destituída de qualquer valor moral porque não levaria 

em conta a relação entre tolerância e respeito à liberdade de consciência “[...] Ao 

estabelecer a sua doutrina sob uma perspectiva eminentemente política e jurídica, Locke 

evita toda a discussão sobre a liberdade de consciência [...]” (ALMEIDA, 2011, p. 96) 

Será que a concepção lockeana de tolerância baseia-se integralmente em critérios 

“eminentemente políticos”? Isto é, destituída do respeito moral à liberdade de consciência? 

A resposta é: não. Segundo Locke, a sociedade política é construída a posteriori para 

atender aos direitos individuais e naturais do homem.Tanto no Segundo Tratado quanto nas 

Cartas sobre a Tolerância o objetivo do governo civil é o mesmo: proteção da propriedade 

dos governados, incluído aqui a liberdade religiosa. 

É devido ao desrespeito moral existente no estado de natureza, o qual às vezes, 

torna-se um estado de guerra, perpetrado pelos indivíduos que cegos à lei da razão insistem 

em violarem direitos alheios que surge o governo civil. 

Afirmo que a concepção lockeana de tolerância, somada as justificações de natureza 

teológica e política, apresenta também razões de ordem moral. A teoria lockeana protege 

tanto a liberdade individual, como também o pluralismo, e por razões de respeito à liberdade 

de consciência individual. A proteção à liberdade, na teoria lockeana, comporta os dois 

sentidos de liberdade atribuídos a Isaiah Berlin: tanto o sentido negativo (liberdade é não 

estar sujeito à interferência externa) quanto o sentido positivo (autorrealização do indivíduo). 

Locke sabe que a liberdade é um valor importante para os indivíduos, por isso o inclui no rol 

de direitos a serem preservados, embora, ressalte-se, a liberdade não possa ser absoluta, 

deve ser violada ou restringida em caso de: (a) autopreservação e (b) respeito à liberdade 

do próximo. 

Por isso, ao contrário do que pensa Almeida, o artificio político na teoria lockeana 

surge, depois da constatação, iluminada pela razão, segundo a qual a liberdade representa 

um direito individual a qual todos devem respeitar, esse é o comportamento moral esperado. 
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Se é restrita em alguns momentos isso se deve à preservação desse direito e não somente 

a algum pragmático cálculo político.18 

Entretanto, comentaristas como  La torre (2010), Santiago (2008), Forst (2009), Vita 

(2009), Danner (2012), Lafer (1992), reconhecem a importância da concepção lockeana de 

tolerância e por conseguinte, do liberalismo clássico. Esses autores enfatizam o acerto em 

considerar a liberdade um assunto privado, não cabe ao Estado (ou algum grupo dominante) 

decidir qual religião que todos os membros devem seguir. Segundo La Torre (2010, p. 

317):“[...]Promover o expandir culturas no es asunto de los Estados liberales, igual que no lo 

es la difusión de creencias religiosas o convicciones morales. [...]” 

Danner (2012) destaca a importância do que ele denomina de “privatização da 

cultura” promovida pelo liberalismo político, representado neste trabalho, pela concepção 

lockeana de tolerância. No mundo moderno, marcado pelo pluralismo religioso, as grandes 

religiões monoteístas mundiais não servem mais para colocarem-se como instrumentos de 

valores compartilhados e por conseguinte vitais para a estabilidade social. Na doutrina 

liberal, controvérsias religiosas não encontram espaço no processo político e a cidadania 

por si só já é condição suficiente para promover a identidade entre os membros de 

determinada sociedade. 

Lafer (1992) lista uma série de benefícios advindos da separação entre as esferas 

pública e privada, a primeira delas é a perda do poder ideológico do Estado, o qual, não 

pode privilegiar determinada concepção religiosa em detrimento de outras; para os 

                                                           
18Larissa Cristine Daniel Gondim (2011) em sua tese de doutorado intitulada “A política da tolerância e o 

reconhecimento da diferença” também aponta para supostas insuficiências não só da concepção de tolerância 
lockeana, mas também da concepção liberal de tolerância como um todo, representada na obra da autora pelas 
teorias de John Locke, Stuart Mill e John Rawls, porém seguindo outra perspectiva. Em linhas gerais a autora 
sustenta que a concepção liberal de tolerância não leva em conta os direitos culturais dos diversos grupos, 
presentes sobretudo, nas democracias plurais ocidentais. A teoria liberal só preservaria direitos individuais em 
detrimento dos direitos grupais, negligenciando portanto a importância da cultura para a formação do indivíduo. 
Dada essa insuficiência, a tolerância liberal precisaria ser reformulada de modo a incluir uma noção mais 
completa de tolerância, denominada pela autora de “teoria do reconhecimento” “[...] a concepção de tolerância 
como reconhecimento, em seu sentido político, apresenta as seguintes características: (1) ela é uma perspectiva 
positiva de tolerância, pois se baseia na ação de reconhecimento do outro como sujeito de direitos, e não na 
inação de suportar uma crença desagradável de outra pessoa; (2) ela é política, porque envolve uma relação 
entre indivíduos, grupos ou entre estes e o Estado no âmbito da esfera pública, e também porque sua 
concretização não está condicionada à existência de qualquer juízo de valor acerca da correção moral das 
crenças de outrem; (3) ela é um relacionamento, porque em seu sentido está implícita a ocorrência do contato 
entre indivíduos ou grupos de culturas diferentes e, a partir desse contato, voluntário ou necessário, resulta a 
alternativa da coexistência pacífica [....]” (GONDIM, 2011, p. 132). Gondim constrói sua tese apoiada por autores 
comunitaristas. O debate entre liberais e comunitaristas anima a teoria política contemporânea, porém não será 
objeto de análise no presente texto. Por ora, basta sustentar que, embora interessante, as características da 
“teoria do reconhecimento” esboçada por Gondim não parecem suficientes para contrapor o ideal de tolerância 
liberal, representada neste paper, pela teoria de John Locke. Afinal, os argumentos presentes tanto nas Cartas 
sobre a Tolerância como nos Dois Tratados sobre o governo civil implicam na aceitação do direito de todos – não 
só de indivíduos, mas também de grupos – não obstante a observação de certas regras - à livre expressão da 
consciência, mesmo se esta contrariar crenças majoritárias.  
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propósitos deste artigo a demarcação proposta por Locke protege a liberdade dos indivíduos 

(isolados ou associados), não só a liberdade religiosa, como também a liberdade de 

expressão e opinião. Um dos efeitos nefastos do Estado confessional é o “patrulhamento 

ideológico”, isto é, a sufocação da liberdade e da diversidade por meio do uso dos aparelhos 

coercitivos do Estado que direcionam o comportamento dos cidadãos em direção à 

concepção acertada de boa vida. (LAFER, 1992, p. 317).  

Considerações finais 

 

Em resumo: a) a não aceitação da Monarquia absoluta como governo legitimo; b) a 

necessidade da dispersão da soberania, mesmo em um governo legítimo, haja vista a 

tendência de concentração do poder político; c) a constituição de poderes políticos voltados 

à proteção dos direitos naturais a saber: vida, liberdades e bens materiais e d) o 

estabelecimento da tolerância como dever tanto da sociedade, dos indivíduos e das 

instituições políticas caracterizam, no meu entendimento, poderosas ferramentas 

teóricaslockeanas e liberais que não só foram mobilizadas para o combate contra o poder 

arbitrário e tirânico que sufocavam indivíduos e grupos no velho continente durante o século 

XVII, como também, tem muito a contribuir com a reflexão atual sobre o espaço que deve 

ser reservado ao florescimento do pluralismo nas complexas sociedades contemporâneas. 

Assinalo que, com relação à literatura analisada, não encontrei trabalhos que 

trataram especificamente da problemática que animou o presente artigo (avaliar até que 

ponto os argumentos lockeanos contribuem para a reflexão sobre o pluralismo). 

A relação entre pensamento político lockeano e pluralismo foi trabalhada de maneira 

indireta, isso ficou evidente tanto nos trabalhos criticos de Nussbaum (2008), Almeida 

(2011),Gondim (2011), quantonas linhas de comentadores simpáticos a Locke – como 

Danner (2012) e Lafer (1992), por exemplo– Na maioria dos trabalhos os comentadores 

analisaram sobretudo o impacto do pensamento lockeano no que tange à tolerância 

religiosa.  

Todavia, sustentoque a contribuição de John Locke à reflexão sobre o problema 

contemporâneo do pluralismo vai além da concepção de tolerânciado autor, abrange 

também a eleição da liberdade de consciência como direito natural a ser exercido por todos 

e protegido politicamente, a importância do consentimento dos governados como fonte do 

poder político e a dispersão da soberania como medida preventiva contra a centralização do 

poder. 

Os resultados do trabalho de conclusão de curso sugerem que a relação entre teoria 

política lockeana e pluralismo parece ter recebida pouca atenção da literatura secundária 
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especializada, pelo menos, no que tange aos trabalhos publicados no Brasilno período de 

2010 a 2014.  
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