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RESUMO 
 
 
 
O objetivo desta Tese é investigar o debate toleracionista, empreendendo um exame das três questões 
que consideramos mais relevantes na atualidade: o problema conceitual da polissemia da tolerância e 
as múltiplas acepções do termo; o problema metodológico da tipologia toleracionista e a relação entre 
os diferentes tipos de tolerância; e o problema prático dos limites. Defenderemos, ao longo do 
trabalho, que, apesar de ter alcançado resultados bastante frutíferos no decorrer de seus cinco séculos 
de existência, a discussão em torno da tolerância historicamente apresentou dois graves equívocos que, 
a nosso ver, impediram um desenvolvimento mais promissor do debate: o equívoco da confusão 
conceitual e o equívoco da imprecisão terminológica. Por essa razão, apresentaremos uma proposta de 
análise lógico-linguística para aplicá-la no conceito de tolerância, visando elucidar os dois equívocos 
mencionados e, com isso, esboçar novas perspectivas para o desenvolvimento dos problemas acima 
listados. Dividido em sete capítulos, este trabalho começará examinando seis obras pertencentes à 
tradição toleracionista: a Utopia de Thomas More (Capítulo 1); a Carta acerca da Tolerância de John 
Locke (Capítulo 2); Sobre a Liberdade e A Sujeição das Mulheres, ambas de John Stuart Mill 
(Capítulo 3); Tolerância Repressiva de Herbert Marcuse e Da Tolerância de Michael Walzer 
(Capítulo 4). No Capítulo 5, examinaremos, a partir da polissemia da tolerância, a necessidade de 
definir adequadamente cada acepção do termo, apresentando a Tese das Acepções Adequadas e das 
Acepções Inadequadas (TA), a Tese das Definições Opostas (TDO) e a Tese da Irredutibilidade (TI) e 
discutindo as implicações lógico-conceituais desse primeiro conjunto de teses para o debate 
toleracionista. No Capítulo 6, discutiremos, inicialmente, a Tese da Compatibilidade e da 
Incompatibilidade (TCI) entre os tipos de tolerância, mostrando de que forma esta serviria como uma 
alternativa para elucidar o problema da tipologia, e, na sequência, utilizaremos as ferramentas 
conceituais oriundas da TA e da TCI para examinar alguns documentos jurídicos toleracionistas (a 
Declaração de Princípios da Tolerância da UNESCO e as leis brasileiras 7.716/89 e 9.459/97). 
Finalmente, no Capítulo 7, que tem como temática central a questão dos limites da tolerância, 
aplicaremos a TA e a TCI nos textos de dois dos autores analisados inicialmente (Locke e Stuart Mill) 
e em um fenômeno toleracionista retirado da realidade social brasileira (o “caso Mein Kampf”), e 
procuraremos mostrar que uma possível elucidação do problema prático dos limites está condicionada 
pela elucidação do problema conceitual da polissemia e do problema metodológico da tipologia.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Tolerância; Intolerância; Thomas More; John Locke; John Stuart Mill; Herbert 
Marcuse; Michael Walzer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
 
The present master’s thesis analyzes the debate on tolerance by means of three main points chosen due 
to their modern day relevance: i) the conceptual problem of the polysemy of the term; ii) the 
methodological problem of the typology of tolerance and the relationship established between its 
different types; iii) the practical problem of the limits. This thesis argues that, despite considerably 
constructive results obtained over the course of its existence, throughout history, the discussion on 
tolerance has presented two major misconceptions that have prevented a more efficient development 
of the debate: that of the conceptual confusion and that of the terminological inaccuracy. Therefore, a 
logic-linguistic analysis applied to the concept of tolerance is proposed with the aim of elucidating 
both misconceptions, and as a result find new ways to solve the aforementioned problems. The thesis 
is divided into seven chapters, with the initial four chapters examining six major works of the debate 
on tolerance, which are the following: Thomas More’s Utopia (Chapter One); John Locke’s A Letter 
Concerning Toleration (Chapter Two); John Stuart Mill’s On Liberty and The Subjection of Women 
(Chapter Three); Herbert Marcuse’s Repressive Tolerance and Michael Walzer’s On Toleration 
(Chapter Four). In Chapter Five, the necessity of properly defining each meaning of the term tolerance 
is discussed by presenting the Thesis of Adequate Meanings and Inadequate Meanings (TA), the 
Thesis of Opposite Definitions (TDO) and the Thesis of Irreducibility (TI). The chapter also analyses 
their logico-conceptual impacts on the debate on tolerance. Chapter 6 starts with a detailing of the 
Thesis of Compatibility and Incompatibility (TCI) applied to the types of tolerance and how this thesis 
can offer an alternative solution to the problem of typology. Next, the resulting concepts of the TA and 
TCI are used to examine a few legal documents related to the debate (UNESCO’s Declaration of 
Principles on Tolerance and the Brazilian laws No. 7.716/89 and No. 9.459/97). Finally, Chapter 7 
revolves around the issue of limits of tolerance. The TA and TCI are applied to the previously 
mentioned texts by Locke and Stuart Mill, and to an event that occurred in Brazil (the “Mein Kampf 
affair”) that is relevant to the discussion. The aim is to show that a possible solution to the practical 
problem of limits is tied to the answers to both the conceptual problem of the polysemy and the 
methodological problem of the typology. 
 
 
KEYWORDS: Tolerance; Intolerance; Thomas More; John Locke; John Stuart Mill; Herbert Marcuse; 
Michael Walzer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RIASSUNTO 
 
 
 
Lo scopo di questa Tesi è quello di investigare il dibattito tollerazionista intraprendendo un esame 
delle tre domande che riteniamo più rilevanti oggi: il problema concettuale della polisemia della 
tolleranza e dei molteplici significati del termine; il problema metodologico della tipologia 
tollerazionista e la relazione tra i diversi tipi di tolleranza; e il problema pratico dei suoi limiti. 
Difenderemo in tutto il lavoro, che pur avendo ottenuto risultati molto proficui nel corso dei suoi 
cinque secoli di vita, la discussione della tolleranza storicamente ha presentato due gravi idee sbagliate 
che, a nostro avviso, hanno impedito uno sviluppo più promettente del dibattito: l'incomprensione 
della confusione concettuale e l'incomprensione di imprecisione terminologica. Per questo motivo, 
presenteremo una proposta di analisi loggico linguistica per applicarlo al concetto di tolleranza, di 
chiarire i malintesi due citati e, di conseguenza, disegnare nuove prospettive per lo sviluppo dei 
problemi sopra elencati. Diviso in sette capitoli, questo lavoro inizierà esaminando sei opere 
appartenenti alla tradizione tollerazionista: Utopia di Thomas More (capitolo 1); la Carta sulla 
Tolleranza di John Locke (capitolo 2); Sulla Libertà e La soggezione delle donne, entrambi di John 
Stuart Mill (capitolo 3); La Tolleranza Repressiva di Herbert Marcuse e Sulla Tolleranza di Michael 
Walzer (capitolo 4). Nel capitolo 5, esamineremo, dalla polisemia della tolleranza, la necessità di 
definire correttamente ogni senso, presentando la Tesi delle Accezioni Appropriate e Accezioni 
Inadeguata (TA), la Tesi delle Definizioni Opposte (TDO) e Tesi dell’Irriducibilità (TI) e discutendo 
le implicazioni logico-concettuali di questa prima serie di tesi per il dibattito tollerazionista. Nel 
Capitolo 6, discuteremo prima la Tesi della Compatibilità ed Incompatibilità (TCI) tra i tipi di 
tolleranza, mostrando come potrebbe servire come alternativa per chiarire il problema della tipologia, 
e quindi utilizzare gli strumenti concettuali TA e TCI esamineranno alcuni documenti legali di 
tolleranza (Dichiarazione dei principi di tolleranza dell'UNESCO e leggi brasiliane 7.716/89 e 
9.459/97). Infine, nel capitolo 7, che ha come tema centrale la questione dei limiti della tolleranza, 
applicheremo TA e TCI nei testi di due autori originali (Locke e Stuart Mill) e in un fenomeno 
tollerazionista tratto dalla realtà sociale brasiliana (“Caso Mein Kampf”), e cercheremo di dimostrare 
che una possibile delucidazione del problema pratico dei confini è condizionata dalla delucidazione 
del problema concettuale della polisemia e del problema metodologico della tipologia. 
 
 
PAROLE CHIAVE: Tolleranza; Intolleranza; Thomas More; John Locke; John Stuart Mill; Herbert 
Marcuse; Michael Walzer. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O objetivo desta pesquisa é investigar o debate toleracionista, empreendendo um 

exame sistemático dos três problemas que consideramos mais relevantes na atualidade: o 

problema da polissemia da tolerância (em especial, a questão das múltiplas acepções do termo 

e a relação entre estas); o problema da tipologia toleracionista (em especial, a relação entre 

quatro tipos de tolerância, quais sejam, a religiosa, a política, a de opinião e a de gênero); e o 

problema dos limites da tolerância (em particular, a ideia de que a elucidação desta questão 

prática está condicionada pela elucidação da questão conceitual da polissemia e da questão 

metodológica da tipologia). Defenderemos, ao longo do trabalho, que, apesar de ter alcançado 

resultados bastante frutíferos no decorrer de seus cinco séculos de existência – como será 

verificado através da análise dos textos, a serem apresentados mais adiante, de Thomas More, 

John Locke, John Stuart Mill, Herbert Marcuse e Michael Walzer –, a discussão em torno da 

tolerância historicamente apresentou dois graves equívocos que, a nosso ver, impediram um 

desenvolvimento mais promissor do debate: o equívoco da confusão conceitual e o equívoco 

da imprecisão terminológica. Argumentaremos ainda que ambos os equívocos foram 

originados, em parte, pela adesão dos autores supracitados ao que podemos chamar de 

“postulado do conceito geral de tolerância”, o qual assume que as múltiplas acepções da 

“tolerância” podem ser coerentemente unificadas dentro de um conceito geral do termo, e, em 

parte, pela sua adesão ao que podemos chamar de “postulado da uniformização tipológica”, 

que os conduziu à não observância de que os diferentes tipos de tolerância nem sempre podem 

ser investigados de forma indistinta e examinados homogeneamente. Por essa razão, nos 

propomos a realizar uma espécie de análise lógico-linguística nos conceitos de tolerância e de 

intolerância, visando elucidar os dois equívocos mencionados e, com isso, esboçar novas 

perspectivas para o desenvolvimento dos três principais problemas toleracionistas acima 

listados. 

 Na parte introdutória de um trabalho acadêmico, muitas vezes torna-se pertinente 

esclarecer, ao lado dos objetivos que a pesquisa se propõe a alcançar e do caminho a ser 

percorrido em busca dos primeiros, certos objetivos que não pertencem ao trabalho e alguns 

dos caminhos que serão evitados ao longo da investigação. Essa caracterização positiva (o que 

será feito) e negativa (o que não será realizado) é importante, sobretudo, em um trabalho 

como o nosso, que, apesar de estar enquadrado no ramo da filosofia política, vai procurar 

dialogar com outro ramo já consolidado na história do pensamento filosófico, a saber, a 
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filosofia da linguagem, ramos estes que, mesmo não sendo incompatíveis, não costumam – 

com raras exceções – estar associados na reflexão filosófica. 

 Atualmente, quando se fala em um projeto de descrição analítica da linguagem (que é 

o projeto que proporemos para ser implementado nos dois conceitos centrais do debate 

toleracionista, no caso, o de “tolerância” e o de “intolerância”), é bastante comum, ao menos 

no meio acadêmico brasileiro, se inferir que tal proposta será desenvolvida pelo viés 

pragmático da linguagem, já que o viés semântico – tal qual o advogado por Rudolf Carnap, 

por exemplo – é um projeto considerado ultrapassado nos dias de hoje, tendo a sua suposta 

falência sido decretada em meados do século XXI. Assim sendo, espera-se que uma proposta 

de análise linguístico-conceitual a ser desenvolvida no século XXI naturalmente associe-se à 

abordagem pragmática e, por conseguinte, esteja amparada em conceitos tais quais os de 

“contexto de uso”, “jogos de linguagem” e “terapia linguística”. Os três conceitos 

anteriormente citados costumam estar associados às Investigações Filosóficas 

(Philosophische Untersuchungen, 1953) de Ludwig Wittgenstein. Há três teses defendidas 

pelo autor austríaco nessa obra que merecem ser destacados para enfatizarmos as divergências 

significativas entre algumas de suas posições e determinadas teses que defendermos nesta 

pesquisa, assim como para mostrar o quanto a nossa proposta de análise linguístico-conceitual 

vai distanciar-se da metodologia empreendida no ramo da filosofia analítica da linguagem 

ordinária. 

Nas Investigações, Wittgenstein defende que a dimensão pragmática da linguagem 

adquire proeminência em relação à sua dimensão semântica, ou seja, o uso da linguagem em 

contextos determinados deve estar acima do seu significado preestabelecido, uma vez que o 

significado de um termo ou expressão linguística só poderia ser estabelecido de acordo com o 

uso que dele é feito em contextos pragmáticos. Além disso, a partir de diferentes contextos 

(derivados necessariamente do âmbito da linguagem ordinária), seguem-se diferentes regras 

de uso das palavras, sendo que, como os múltiplos contextos extralinguísticos que 

circunscrevem a linguagem ordinária são infinitos e singulares (isto é, únicos no tempo e 

espaço), então, aquelas regras de uso (ou jogos de linguagem) são também infinitas e 

aplicáveis única e exclusivamente ao contexto específico do qual derivaram. Finalmente, 

nesta perspectiva pragmático-linguística, o emprego ou uso de uma palavra em uma frase, por 

exemplo, só pode ser avaliado como correto (adequado/apropriado) ou incorreto 

(inadequado/inapropriado) de acordo com os jogos de linguagem próprios ao contexto de uso 

particular no qual se deu a ocorrência concreta daquela palavra. Portanto, a terapia da 

linguagem proposta pelo segundo Wittgenstein – tal como é chamado o autor das 
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Investigações – consiste em elucidar conceitos (o significado das palavras ou expressões 

linguísticas) através de seus jogos de linguagem específicos dentro de contextos de uso 

determinados, retirados precisamente do contexto fluido da linguagem ordinária.  

 Porém, a proposta linguístico-terapêutica do segundo Wittgenstein mantém, como 

dissemos, expressivas diferenças com relação à análise linguístico-conceitual que proporemos 

nas páginas seguintes. Primeiramente, não partiremos da abordagem pragmática, pois os 

significados das acepções da “tolerância” que investigaremos não serão assumidos como 

dependendo do uso que desses termos é feito em contextos específicos, mas podendo ser 

predeterminados, seja através de definições descritivas seja através de definições 

estipulativas. É precisamente deste modo que procederemos na seção 5.1, quando 

estabeleceremos nossas definições – que chamaremos de “definições atômicas” – para as 

acepções “permissão”, “respeito”, “reconhecimento” e “indiferença neutra”. Em segundo 

lugar, as relações toleracionistas de que trataremos, correspondentes às relações entre um 

sujeito e um objeto da tolerância/intolerância (tal como definiremos mais adiante) – que, em 

uma abordagem pragmática, poderiam ser entendidas como diferentes “contextos 

toleracionistas” –, não são infinitas, mas podem ser classificadas em uma série limitada. É 

precisamente o que nos proporemos a fazer na seção 5.2, quando apresentaremos uma 

classificação contendo exatamente sete relações toleracionistas da esfera da tolerância 

religiosa (correspondendo estes aos sete modos de agrupar os componentes da tríade 

“Indivíduo-Igreja-Estado”), com uma análise descritiva das suas respectivas características 

básicas. Com essa classificação, tornar-se-á possível agrupar cada ocorrência concreta da 

tolerância ou intolerância, circunscrita à esfera religiosa, dentro uma das sete relações 

toleracionistas listadas. Em terceiro lugar, utilizaremos com certa frequência as expressões 

“uso adequado” e “uso inadequado” na Parte II do trabalho para nos referirmos aos termos 

“tolerância” e intolerância” ou às suas acepções. Entretanto, ambas as expressões devem ser 

entendidas neste trabalho como o emprego apropriado ou inapropriado de um termo em uma 

sentença linguística a partir de critérios semânticos e, portanto, sem a inferência linguístico-

pragmática de que o significado dos termos vai variar de acordo com o contexto toleracionista 

(ou uma relação específica entre um sujeito e um objeto da tolerância/intolerância) no qual 

tais termos venham a ser empregados.  

É precisamente nesta tripla perspectiva que deve ser compreendida a proposta de 

análise conceitual que iremos sugerir para nortear as discussões em torno da tolerância e da 

intolerância. Para um esclarecimento final sobre essa proposta, é interessante destacarmos 

uma pequena observação acerca da nossa Tese das Acepções Adequadas e Inadequadas, 
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que será desenvolvida na seção 5.2. De acordo com esta tese, defenderemos que há acepções 

da tolerância cujo uso é adequado a certas relações toleracionistas e inadequados a outras. 

Contudo, aqui deve ficar claro que, ao longo de toda a nossa investigação, o critério para 

avaliarmos o uso adequado/apropriado ou inadequado/inapropriado das acepções dentro do 

discurso acerca da tolerância/intolerância consistirá na comparação entre as propriedades 

(características) das relações toleracionistas nas quais tais acepções são empregadas e a 

caracterização semântica (prévia ao uso) de cada acepção, fornecida por sua definição 

atômica. Ou seja, estamos nos distanciando de qualquer referência à abordagem pragmática 

wittgensteiniana da linguagem. Inclusive, também é válido ressaltar que enfatizaremos nossa 

investigação não no âmbito informal da linguagem ordinária, mas no âmbito mais formalizado 

da linguagem jurídico-filosófica, tal como faremos através do exame dos documentos 

jurídicos toleracionistas (as duas seções do tópico 6.2) e dos textos de Locke (seção 7.1.1) e 

Stuart Mill (seção 7.1.2). Portanto, a nossa descrição analítico-linguística a ser aplicada no 

discurso toleracionista não mantém qualquer semelhança com a terapia linguística das 

Investigações Filosóficas, podendo, inclusive, ser apontada como oposta à última, pelas 

razões apresentadas anteriormente.  

Dando prosseguimento à caracterização positiva e negativa desta pesquisa, é 

interessante observarmos que, quando um trabalho acadêmico (da área da filosofia política) 

propõe-se a investigar a temática toleracionista, não é raro os leitores instantaneamente 

fazerem certas inferências – nem sempre corretas – a respeito dos objetivos da pesquisa: 

geralmente, espera-se que o trabalho apresente soluções práticas ou, ao menos, aponte vias 

para a resolução dos problemas concretos da tolerância e da intolerância. Contudo, esta 

perspectiva de reflexão prática com finalidade prescritiva não será perseguida ao longo da 

nossa investigação. Nas linhas anteriores, já deixamos claro que nos manteremos circunscritos 

ao desenvolvimento de uma descrição analítica da linguagem utilizada no discurso 

toleracionista, em especial, dos seus dois conceitos centrais, o de “tolerância” e o de 

“intolerância”. Portanto, estamos também nos afastando de uma abordagem político-

normativa. Mas daí não se segue que é legítima a crítica de que o nosso trabalho está fadado a 

atingir resultados decepcionantes no que concerne à tão relevante reflexão toleracionista ou de 

que as conclusões obtidas em uma pesquisa de tal natureza serão sempre improfícuas diante 

da vida prática. 

Aqui, vale destacarmos uma citação de Carlos André Cavalcanti, pesquisador das 

áreas das Ciências das Religiões e História, que estuda o tema da intolerância à luz da Teoria 

Geral do Imaginário de Gilbert Durand. No Prefácio de No Imaginário da Intolerância: Da 
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Inquisição ao Ensino Religioso, o autor destaca que “o tema da intolerância carece de um 

debate teórico mais consistente pela Teoria Geral do Imaginário (TGI), mesmo que existam, 

aqui e ali, tentativas de construir a noção de forma apropriada” e complementa dizendo que “é 

muito comum o uso do termo [...] sem nenhum questionamento teórico e sem maiores 

preocupações quanto à objetividade conceitual” (CAVALCANTI, 2015, p. 13). O que 

Cavalcanti afirma a respeito de uma lacuna conceitual na investigação acerca da intolerância 

dentro da sua área específica de estudo pode ser, mantidas as devidas proporções, transposto 

para o debate toleracionista na área filosófica: em nossa opinião, também existe uma lacuna 

conceitual (isto é, um campo de investigação teórica ainda pouco explorado) nas discussões 

filosóficas a respeito da tolerância e da intolerância desenvolvidas pela tradição de pensadores 

toleracionistas representada por More, Locke, Stuart Mill, Marcuse e Walzer. Esta lacuna 

consiste precisamente na ausência de uma investigação sistemática e mais verticalizada a 

respeito do problema conceitual da polissemia e do problema metodológico da tipologia 

(como falaremos mais adiante nesta Introdução), investigação esta que reflita, inclusive, sobre 

a relação entre as questões semântica e metodológica e as demais questões em torno da 

problemática toleracionista.  

É evidente que contribuir academicamente com um esclarecimento conceitual daquilo 

que dentro do debate toleracionista se compreende por “tolerância” e “intolerância” (em nosso 

caso específico, com a elucidação lógico-linguística dos dois conceitos) não é um objetivo 

que possa ser apresentado como incipiente. Como procuraremos mostrar no decorrer do nosso 

texto (em especial, nos Capítulos 6 e 7), enquanto esse esforço linguístico-conceitual não for 

empreendido, o debate toleracionista no século XXI estará sujeito a criar contextos 

linguísticos de indeterminação semântica (quando não é possível identificar qual o significado 

corresponde à “tolerância” ou à “intolerância” em certos discursos toleracionistas) e a utilizar-

se incorreta ou inapropriadamente das acepções toleracionistas (quando as acepções da 

“tolerância” e/ou da “intolerância” são empregadas para referir-se a relações toleracionistas 

que não se comportam como referenciais semânticos adequados de tais acepções). Além 

disso, defenderemos – e procuraremos demonstrar a relevância dessa posição teórico-

metodológica – que a própria dimensão normativa do debate toleracionista (com a tentativa de 

resolução da questão prática dos limites) deve passar antes pela elucidação do problema 

semântico das diferentes acepções toleracionistas e do problema metodológico da relação 

entre os diferentes tipos de tolerância/intolerância. Portanto, ainda que restrito a uma 

descrição analítico-linguística do discurso toleracionista, o nosso trabalho – ao contrário do 
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que alegaria uma crítica amparada na visão da filosofia política normativa – mira uma meta 

acadêmica promissora dentro das discussões filosóficas acerca da tolerância e da intolerância. 

 Concluída a dupla caracterização desta pesquisa, podemos, nas linhas a seguir, falar 

mais precisamente sobre a nossa temática central. Quando se escolhe investigar a temática 

toleracionista, um dos muitos caminhos que podem ser percorridos durante esta investigação é 

o que começa com o exame da intolerância enquanto problema sócio-histórico para, em 

seguida, apresentar a tolerância enquanto problema filosófico, examinando-se, a partir daí, as 

questões teórico-conceituais e/ou práticas que giram em torno dessa problemática, como as 

questões do fundamento e dos limites da tolerância, o problema semântico das acepções e o 

da conceituação do “intolerável”, a questão da tipologia da tolerância, etc. Este é o caminho 

que escolhemos percorrer nas próximas linhas, pois o consideramos bastante adequado para 

uma delimitação mais precisa da nossa proposta de trabalho no que tange ao exame que 

pretendemos realizar acerca do debate toleracionista. 

 Tendo em vista que as questões religiosas foram as primeiras a vincular-se ao vasto 

tema da tolerância e que optamos por iniciar esta explanação introdutória com a perspectiva 

da intolerância enquanto problema sócio-histórico, podemos começar, então, formulando a 

seguinte pergunta: quando é que a intolerância religiosa surge como um problema histórico-

social? Os exemplos deste tipo de intolerância, de fato, são fartos, historicamente falando: 

Sócrates foi condenado na Grécia Antiga, entre outras coisas, pelo crime de impiedade contra 

os deuses gregos, ou seja, de acordo com a acusação oficial, o filósofo teria desrespeitado a 

religião oficial de Atenas e cultuado a adoração de falsos deuses; Jesus Cristo foi condenado à 

crucificação, entre outras coisas, pelo crime de blasfêmia contra Deus, pois se 

autodenominava o “Messias”; durante a Idade Média, a Igreja Católica ironicamente levou 

muitas pessoas à fogueira da Inquisição por acusações semelhantes às que vitimaram Cristo, 

queimando assim os ditos “hereges” no intuito de “purificar” suas almas. Mas apesar de a 

história humana ser recheada de exemplos de intolerância religiosa, como os citados 

anteriormente, o problema da intolerância religiosa que será examinado nesta pesquisa é 

aquele que configura-se histórico-socialmente e adquire grandes proporções a partir da Idade 

Moderna, com Martinho Lutero e a Reforma Protestante iniciada por ele. Quando falamos em 

grandes proporções, estamos nos referindo ao fato de a problemática religiosa ter se misturado 

com elementos políticos, econômicos e sociais, e ter originado um quadro que levou a 

mudanças profundas na história da civilização ocidental.  

Apesar de praticamente toda a Europa – até então católica, mas que, depois, dividiu-se 

exponencialmente entre luteranos, calvinistas, anglicanos, anabatistas, batistas, arminianos, 
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quacres, socinianos e os próprios católicos – ter virado de “ponta à cabeça” e ter vivenciado 

uma verdadeira convulsão político-social devido, em grande parte, ao embate proporcionado 

pelos diversos grupos religiosos surgidos no período correspondente à Reforma, pode-se 

apresentar o exemplo da Inglaterra para ilustrar esse panorama geral, pois os ingleses viveram 

uma situação que, mantida as devidas proporções, foi compartilhada pelos seus 

contemporâneos europeus. Em 1534, quando a coroa inglesa, em grande parte motivada por 

razões políticas e econômicas, rompe as relações com a Igreja Católica, é fundada a Igreja 

Nacional da Inglaterra. Nesta maré de acontecimentos, o rei inglês Henrique VIII (1509-1547) 

declara a dissolução dos mosteiros e toma várias terras que antes pertenciam à Igreja. Ainda 

no ano de fundação da Igreja Anglicana, é decretado o Ato de Supremacia (Act of 

Supremacy), através do qual o rei passaria a ser considerado, além de chefe supremo do 

Estado inglês, também chefe supremo da Igreja Nacional da Inglaterra.  

De acordo com o referido Ato, todos os ingleses deveriam, sob juramento, submeter-se 

a essa supremacia política e religiosa, caso contrário, se tornavam inimigos do Estado inglês e 

poderiam ser excomungados e perseguidos pela justiça real. Registre-se que um exemplo 

famoso da atuação do Ato de Supremacia é o caso do filósofo que analisaremos no Capítulo 1, 

Thomas More, que se recusou a jurar obediência a Henrique VIII como chefe da religião 

inglesa e acabou condenado à morte em 1535. Após a morte de Henrique VIII, os três 

reinados subsequentes, cujos monarcas eram todos eles filhos de Henrique, também 

enfrentaram dificuldades no que concerne à questão religiosa. Se Henrique VIII rompeu com 

o catolicismo e fundou o anglicanismo, Eduardo VI (1547-1553) e o seu tutor John Dudley, 

na sequência, tentaram implantar o calvinismo na Inglaterra. Em seguida, Maria I (1553-

1558) anulou os decretos do seu pai e do seu irmão e tentou reimplantar o catolicismo no país. 

Finalmente, Elizabeth I (1558-1603) tornou a anular os decretos de Maria I e restabeleceu 

definitivamente o anglicanismo na Inglaterra. Deve-se destacar que todo esse processo de 

disputa religiosa ocorreu através de muitas lutas sangrentas e de muitas vítimas, de todos os 

lados, dentro do território inglês.  

Este exemplo da Inglaterra foi apenas mais um dos muitos problemas religiosos – 

misturados a questões políticas, econômicas e sociais – vivenciados pela Europa no contexto 

da Reforma Protestante. Foi somente depois de configurada a intolerância religiosa como um 

problema sócio-histórico na modernidade que começaram a surgir as primeiras reflexões 

filosóficas sobre o tema da tolerância em religião. Consideramos bastante pertinente vincular 

os textos que falam sobre a tolerância aos problemas concretos da intolerância historicamente 

datados. De certo modo, as obras oriundas do debate toleracionista – como será verificado 



22 

 

através dos textos analisados na Parte I do trabalho – se propõem a elucidar, seja em caráter 

descritivo seja em caráter normativo, os fenômenos toleracionistas1 pertencentes às situações 

reais inseridas em seus respectivos contextos sócio-históricos. Sendo assim, a compreensão 

do significado de cada texto toleracionista (tanto de um que defenda alguma forma de 

tolerância ou intolerância quanto de um que combata alguma forma de tolerância ou 

intolerância) poderá ser melhor construída se este estiver vinculado não apenas ao seu 

respectivo contexto histórico-social – e evidentemente também ao seu contexto histórico-

conceitual –, mas particularmente vinculado às ocorrências concretas da intolerância 

pertencentes àquele contexto factual. Esta é outra razão que nos levou a começar esta 

explanação introdutória sobre o tema da tolerância com a questão da intolerância religiosa 

surgida no contexto histórico-social da Reforma Protestante. Uma vez feito isto, podemos, 

agora, passar para os escritos dos filósofos toleracionistas.  

 Percorrendo-se todo o século XVI, só é possível encontrar a questão da tolerância 

religiosa em textos que trabalharam o tema ainda de forma não-sistematizada, pois a 

discussão acabara de adentrar nos seus primeiros anos de vida e, por esta razão, os pensadores 

pertencentes a esta primeira fase do debate não se preocuparam em apresentar uma 

investigação ampla e sistemática que contemplasse as diversas dimensões da problemática. É 

assim que vemos o nosso tema tratado, por exemplo, em alguns textos de Erasmo de Roterdã, 

como Elogio da Loucura (Moriae Encomium, 1511) e Lamentação da Paz (Quaerela Pacis, 

1517), ou na obra Utopia (1516), de Thomas More, na qual é idealizada uma sociedade 

perfeita que destaca-se por sua prosperidade política, econômica e social e que tem, como 

uma de suas características distintivas, a coexistência pacífica entre pessoas com credos 

diversos. Outro exemplo que ilustra bem este período não-sistemático é a obra Seis Livros 

sobre a República (Les Six Livres de la République, 1576), de Jean Bodin, que, mesmo tendo 

como foco central a legitimação de um Estado absolutista, tece considerações pontuais sobre 

                                                           
1 Por “fenômeno toleracionista”, designamos a ocorrência de uma “relação toleracionista” em uma situação 
concreta. Por sua vez, uma “relação toleracionista” se dá quando um sujeito (que pode ser um indivíduo, o 
Estado ou um grupo social personificado através de uma instituição, como uma igreja, um partido político, uma 
organização de gênero, um grupo de opinião, etc.) assume uma atitude de tolerância ou de intolerância (no caso, 
permissão/proibição, respeito/desrespeito, reconhecimento/não-reconhecimento, aceitação/não-aceitação, etc.) 
diante de um objeto (que também pode ser um indivíduo, o Estado ou uma instituição) sobre o qual a referida 
atitude é assumida. Neste caso, a atitude de tolerância ou de intolerância pode configurar-se tanto através de um 
ato ou ação quanto através de uma abstenção ou omissão, pois, como será visto no decorrer do trabalho, a 
tolerância e a intolerância, dentro de suas múltiplas formas e sentidos, não se dão apenas a partir de atitudes 
positivas, isto é, de ações ou atos efetivamente praticados, mas também a partir de atitudes negativas, isto é, de 
omissões ou abstenções. Sendo assim, para que nos deparemos com um fenômeno toleracionista, é necessário 
que, em uma situação da vida real, seja observada uma atitude positiva (ato ou ação) ou negativa (abstenção ou 
omissão) de tolerância ou intolerância por parte de um sujeito (que, nestas circunstâncias, seria o sujeito da 
tolerância ou da intolerância) diante de um objeto (que, por conseguinte, seria o objeto da tolerância ou da 
intolerância, respectivamente). 
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uma das questões mais importantes nos dois séculos seguintes do debate toleracionista, qual 

seja, a concepção de Estado laico. Do mesmo modo assistemático, encontramos a temática da 

tolerância trabalhada dispersamente nos Ensaios (Essais, 1580-88), de Michel de Montaigne.  

 O século XVII inaugura uma nova fase do debate toleracionista, que podemos chamar 

de “período sistemático do debate”. Apesar da “maturidade” filosófica que os textos 

toleracionistas adquiriram neste período, as discussões sobre a tolerância até meados do 

século ainda detinham-se a questões específicas. Citando o exemplo da Inglaterra, a questão 

particular acerca das “coisas indiferentes” em religião (adiáphora) ganha destaque, questão 

esta, por sua vez, que havia sido proposta no final do século anterior por Richard Hooker em 

Das Leis de Política Eclesiástica (Of the Laws of Ecclesiastical Polity, 1594), obra que 

inaugura o que veio a ser chamada de posição adiaforista, por defender que o magistrado civil 

teria legitimidade para legislar em matéria de “coisas indiferentes”. Inserida nessa discussão 

inglesa sobre o fato de o magistrado ter ou não legitimidade para criar leis acerca de matérias 

indiferentes em religião e impô-las as igrejas, destacam-se o Leviatã (Leviathan, 1651) de 

Thomas Hobbes, que reafirma a posição adiaforista hookeriana, e o texto Um Tratado sobre o 

Poder Civil em Questões Eclesiásticas (A Treatise of Civil Power in Eccesiastical Causes, 

1659), de John Milton, que combate a posição adiaforista de Hooker e Hobbes. Nas últimas 

décadas do século XVII, a discussão em torno da tolerância religiosa adquire uma 

profundidade até então inédita. É a partir deste momento que podemos falar em “teorias 

toleracionistas” propriamente ditas. As três principais obras que destacam-se no período são: 

Tratado Teológico-Político (Tractatus Theologico-Politicus, 1670), de Baruch Spinoza; 

Comentários Filosóficos (Commentaire Philosophique, 1686), de Pierre Bayle; e Carta 

acerca da Tolerância (Epistola de Tolerantia, 1689), de John Locke, seguida por outras três 

cartas (a Segunda Carta, de 1690, a Terceira Carta, de 1692, e a Quarta Carta, de 1704).  

Os séculos XVIII e XIX correspondem a uma terceira fase do debate toleracionista, 

que pode ser chamada de “período de ampliação do debate”. Se, nos dois séculos anteriores, a 

preocupação com as questões religiosas centralizava a discussão a respeito da tolerância, a 

partir do século do Iluminismo, observamos uma incorporação de outras esferas ao debate 

toleracionista. Isto não quer dizer que a temática religiosa foi relegada a segundo plano, pois, 

neste período, ainda pode-se encontrar obras que ocuparam-se exclusivamente com a 

investigação da tolerância religiosa, como o Tratado sobre a Tolerância (Traité sur la 

Tolérance, 1763), de Voltaire, que, partindo do caso concreto envolvendo a família de Jean 

Calais, discorre sobre as variadas dimensões da problemática religiosa na França – e também 

Europa – do século XVIII. Entretanto, o próprio Voltaire exemplifica claramente que os 
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pensadores toleracionistas desta terceira fase também estavam interessados em outras 

questões além das religiosas: nas Cartas Inglesas (Lettres Anglaises, 1734) e no seu 

Dicionário Filosófico (Dictionnaire Philosophique, 1764), o filósofo francês aborda os temas 

da tolerância política e da tolerância de opinião. O tema da tolerância de opinião também 

encontra-se presente, por exemplo, no Discurso sobre o Livre Pensamento (A Discourse of 

Free-thinking, 1713), do iluminista inglês Anthony Collins, e no texto Resposta à Pergunta: 

O Que é Esclarecimento? (Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?, 1784), do 

iluminista alemão Immanuel Kant. Já o tema da tolerância política aparece em Sobre a 

Liberdade (On Liberty, 1859), de John Stuart Mill, obra que desenvolve uma estreita 

vinculação entre as tolerâncias de opinião, religiosa e política. Além dos três tipos de 

tolerância já citados, um quarto tipo é acrescentado ao debate nesta terceira fase, a saber, a 

tolerância de gênero, que aparece inicialmente na obra Uma Reivindicação dos Direitos das 

Mulheres (A Vindication of the Rights of Women, 1792), da escritora inglesa Mary 

Wollstonecraft, e que, posteriormente, volta a ser desenvolvida por Stuart Mill em A Sujeição 

das Mulheres (The Subjection of the Women, 1869). 

Com a chegada do século XX, pode-se dizer que ocorre uma nova mudança de foco no 

debate toleracionista: a preocupação em estabelecer de forma sistematizada os fundamentos 

teóricos e práticos da tolerância – claramente presente nos pensadores da segunda fase, como 

Spinoza, Bayle e Locke – e a preocupação com a ampliação do debate visando a incluir, nele, 

outros tipos de tolerância além da religiosa – claramente presente nos teóricos toleracionistas 

do período iluminista e em Stuart Mill – foram substituídas pela inquietação diante da questão 

dos limites da tolerância. Deste modo, podemos afirmar que a quarta fase do debate, 

correspondente ao referido século, caracterizou-se por elevar o subtema dos limites ao centro 

das discussões em torno da tolerância. Os toleracionistas que discutiram a questão dos limites 

no período da Guerra Fria, muitos deles influenciados pela polarização entre liberalismo e 

marxismo, deixaram explicitamente em seus textos a qual frente pertenciam: na perspectiva 

liberal, destacam-se as reflexões sobre o paradoxo da tolerância em A Sociedade Aberta e seus 

Inimigos (Open Society and its Enemies, 1946), de Karl Popper, as considerações acerca da 

importância da responsabilidade intelectual por parte dos pensadores na defesa da tolerância 

que empreendem em seus textos, desenvolvida no artigo Tolerância e Responsabilidade 

Intelectual (Toleration and Intellectual Responsibility, 1981), também de Popper, assim como 

o texto Dois Conceitos de Liberdade (Two Concepts of liberty, 1958), de Isaiah Berlin; já na 

perspectiva marxista, podem ser citados os artigos Além da Tolerância (Beyond Tolerance, 

1965), de Robert Paul Wolff, Tolerância e o Ponto de Vista Científico (Tolerance and the 
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Scientific Outlook, 1965), de Barrington Moore Jr., e Tolerância Repressiva (Repressive 

Tolerance, 1965), de Herbert Marcuse, todos estes publicados no livro Uma Crítica da 

Tolerância Pura (A Critique of Pure Tolerance, 1965), cujo objetivo central é analisar o que 

os três autores denunciam como as inconsistências teóricas e práticas da tolerância nas 

democracias liberais.  

Dentre os textos toleracionistas escritos entre os últimos anos da Guerra Fria e o 

período subsequente ao término do conflito, que também apresentam como foco principal – 

ou como um dos assuntos centrais – a questão dos limites, pode-se destacar: As Razões da 

Tolerância (Le Ragioni della Tolleranza, 1990), de Norberto Bobbio; Tolerância, 

Intolerância e Intolerável (Tolérance, Intolérance Intolérable, 1991), de Paul Ricoeur; e Da 

Tolerância (On Toleration, 1997) Michael Walzer, embora esta última obra relegue o 

problema dos limites para o segundo plano e enfatize, de um lado, a descrição dos principais 

regimes de tolerância legados pela tradição político-social do Ocidente e a relação entre os 

diferentes tipos de tolerância dentro desses regimes e, do outro, o regime toleracionista mais 

adequado para os Estados Unidos na passagem do século XX para o XXI. No período 

destacado, podemos citar ainda dois interessantes textos toleracionistas escritos em língua 

portuguesa, Tolerância e Interpretação (1989), do brasileiro Marcelo Dascal, e Um Fio de 

Nada: Ensaio sobre a Tolerância (1997), do português Diogo Pires Aurélio, que dedicam 

uma atenção especial à questão dos limites.  

 Ao longo dos últimos cinco séculos, a problemática da tolerância, tal como acaba de 

ser exposta, passou por algumas mudanças no que tange aos seus aspectos centrais: após as 

primeiras palavras do debate terem sido dadas, ainda de modo rudimentar, no século XVI, 

tivemos o período de sistematização da discussão ocorrida no século posterior, quando as 

atenções se voltaram tanto para importantes questões pontuais, como o debate adiaforista 

inglês de meados do século XVII, quanto para a construção de teorias toleracionistas 

propriamente ditas, através de Spinoza, Bayle e Locke; em seguida, o debate passou por uma 

larga ampliação durante os séculos XVIII e XIX, quando as investigações em torno da 

tolerância religiosa passaram a ser relacionadas com outros tipos de tolerância, como a de 

opinião, a política e a de gênero; finalmente, no decorrer do século XX, os grandes teóricos da 

tolerância debruçaram-se sobre o problema dos limites, o que os levou praticamente a 

centralizar o debate diante da questão relacionada à conceituação do intolerável.  

Não se deve negar o fato de que os filósofos que abrangem a tradição toleracionista, 

durante todo o percurso anteriormente descrito, legaram diversas contribuições que ainda 

podem ser consideradas bastante preciosas para o debate atual em torno da tolerância, 
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algumas das quais teremos a oportunidade de destacar nos tópicos que encerram a análise dos 

seis textos estudados na Parte I do trabalho (no caso, os tópicos 1.5, 2.5, 3.1.5, 3.2.5, 4.1.5 e 

4.2.5). Contudo, ao lado desse legado frutífero, aqueles pensadores também nos legaram três 

grandes problemas em aberto que, de alguma forma, ainda ofuscam o horizonte do debate 

toleracionista em pleno século XXI. São eles: o problema da polissemia da tolerância, que 

envolve, entre outras, a questão conceitual da relação entre as diferentes acepções do termo; 

o problema da tipologia da tolerância, que envolve, entre outras, a questão metodológica da 

compatibilidade e da incompatibilidade entre os diferentes tipos de tolerância, como a 

religiosa, a de opinião, a política e a de gênero; e o problema dos limites da tolerância, que 

envolve, entre outras, a questão prática acerca dos critérios para demarcar a extensão da 

tolerância nas diferentes situações concretas que abrangem a vida real ou ainda a questão 

semântica da conceituação do intolerável. Estes são os três problemas que delimitarão a 

nossa pesquisa, sendo que, através deles, buscaremos diagnosticar o estado atual do debate 

toleracionista e esboçar novas alternativas para a elucidação do que consideramos como as 

lacunas abertas na discussão em torno da tolerância e da intolerância.  

O primeiro problema, relacionado à polissemia do termo “tolerância”, volta-se 

particularmente para o exame do estatuto semântico do conceito de tolerância e nos conduzirá 

a investigar a relação entre esse conceito e algumas das acepções do termo, sendo estas: a 

tolerância no seu sentido original, que remete ao vocábulo latino tolerare (suportar, aguentar, 

sofrer ou padecer); a tolerância quando significa “indulgência”; também quando significa 

“indiferença”; quando significa “condescendência”; quando significa “permissão”; quando 

significa “respeito”; quando significa “aceitação”; e quando significa “reconhecimento”. Esta 

pode ser considerada a questão mais fundamental de todas, uma vez que a decretação do valor 

semântico do termo “tolerância” acarretará implicações lógico-conceituais para as demais 

questões do debate toleracionista, incluindo a questão metodológica da tipologia e a questão 

prática dos limites.  

É digno de nota o fato de o problema da polissemia ter, nos cinco séculos de debate, 

caminhado a passos lentos e não ter, ainda hoje, recebido uma pesquisa mais consistente que 

levasse em conta as principais dimensões envolvidas na questão conceitual das múltiplas 

acepções do termo. E esta negligência explica, em grande parte, a confusão conceitual – a que 

aludimos anteriormente – presente nos escritos dos teóricos toleracionistas, confusão esta que 

pode ser ilustrada através dos seguintes apontamentos: a) muitas vezes, nos textos 

toleracionistas, quando alguns autores estão defendendo a tolerância ou combatendo a 

intolerância, não é possível identificar de forma clara qual é exatamente a acepção de 
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tolerância/intolerância que está sendo combatida/defendida, se seria, por exemplo, a tolerância 

como “indulgência”, como “indiferença”, como “permissão”, como “respeito”, etc., ou a 

intolerância como “proibição”, como “desrespeito”, como “não-aceitação”, como “não-

reconhecimento”, etc.; b) ademais, outro aspecto relevante da problemática toleracionista – e 

que depende diretamente da elucidação da questão conceitual da polissemia – é o de saber se 

todas as atitudes de tolerância são igualmente desejáveis, assim como se todas as atitudes de 

intolerância são igualmente condenáveis. 

É no intento de fornecer novas ferramentas conceituais para contornar a referida 

confusão e elucidar os apontamentos anteriores que proporemos a primeira tese central do 

trabalho, a Tese das Acepções Adequadas e das Acepções Inadequadas, através da qual 

defenderemos que, dentro de cada relação toleracionista, existem as acepções que 

correspondem aos usos adequados e as que correspondem aos usos inadequados do termo 

“tolerância”, sendo que, para evitar uma parte da confusão conceitual do debate, é necessário 

utilizar as acepções de forma apropriada de acordo com suas respectivas relações 

toleracionistas. Desta primeira tese, seguem-se dois corolários que consideramos de extrema 

relevância para nortear os futuros rumos do debate toleracionista: o primeiro corolário, que 

chamaremos de Tese das Definições Opostas, de acordo com a qual argumentaremos que as 

respectivas acepções dos termos “tolerância” e “intolerância” devem ser entendidas como 

termos semanticamente opostos, sendo que, para garantir a precisão terminológica do debate, 

não seria correto, por exemplo, assumir o termo “tolerância” na acepção de “neutralidade” ou 

de “reconhecimento” e, simultaneamente, utilizar o termo “intolerância” na acepção de 

“proibição” ou de “desrespeito”; e o segundo corolário, que chamaremos de Tese da 

Irredutibilidade , segundo a qual argumentaremos que, admitida a polissemia da tolerância, é 

preciso assumir – contrariando o postulado adotado pelos autores do debate toleracionista 

tradicional – que algumas acepções não podem ser reduzidas a um denominador comum, de 

modo que torna-se inviável a utilização de um conceito geral de tolerância que possa, com 

coerência lógica, referir-se às múltiplas acepções do termo. Uma das mais significativas 

implicações que o conjunto dessas três teses traz para as discussões acerca da tolerância é a de 

que, para assegurar a clareza conceitual e a precisão terminológica do debate toleracionista, 

torna-se necessário, no início de qualquer investigação acerca do tema, assumir de forma clara 

– diferentemente do que tem sido feito nos últimos cinco séculos de debate – a acepção ou as 

acepções a serem trabalhadas e comprometer-se com as mesmas, tomando os devidos 

cuidados para não misturá-las e confundi-las com acepções incoerentes.  
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 O segundo problema, relacionado à tipologia toleracionista, também é fundamental 

para as discussões acerca da nossa temática, uma vez que uma elucidação da dimensão 

metodológica do debate possibilitaria clarificar diversos pontos obscuros surgidos na terceira 

fase do debate e levados adiante na quarta fase, quando os autores desses dois períodos 

passaram a incorporar, em seus escritos, a vasta tipologia da tolerância, sem a preocupação de 

saber até que ponto os diferentes tipos de tolerância são compatíveis. Assim como o problema 

anterior, este segundo problema também apresenta-se no seu estado embrionário, pois, ao 

longo da tradição toleracionista, nunca veio a ser claramente formulada uma questão 

metodológica que se propusesse a investigar, primeiramente, se a extensa tipologia discutida 

nos textos toleracionistas pode mesmo ser inter-relacionada e, em segundo lugar, na hipótese 

de uma resposta afirmativa, de que modo os diferentes tipos de tolerância devem relacionar-

se. É devido ao fato de esta indagação metodológica ainda não ter nascido propriamente 

dentro do debate sobre a tolerância que identificamos outra face da confusão conceitual a que 

nos referimos, a saber, a adesão indiscriminada ao postulado da uniformização tipológica ou 

da “uniformização teórico-metodológica” do debate, que tem levado os autores, entre outras 

coisas, a tratar de forma homogênea os diferentes tipos de tolerância e a transpor de maneira 

arbitrária argumentos que adéquam-se bem à esfera de determinado tipo de tolerância para a 

esfera de outro tipo de tolerância, mesmo quando a conexão entre esses dois tipos não é 

compatível.  

A título de ilustração, é assim que encontramos a problemática da tolerância em três 

das obras que analisaremos mais adiante: em Sobre a Liberdade, onde Mill vincula 

indistintamente as tolerâncias de opinião, religiosa e política; em Tolerância Repressiva, onde 

Marcuse, apesar de ter como foco de sua investigação a tolerância política, apresenta seus 

argumentos em defesa da sua tolerância libertária ou progressista unificando tolerância 

política, tolerância de opinião, tolerância de gênero, tolerância racial e tolerância religiosa; e 

em Da Tolerância, onde Walzer, embora dê um passo à frente em relação aos dois autores 

precedentes ao intuir que, em algumas situações concretas, pode existir uma influência mútua 

entre diferentes tipos de tolerância de modo que ambos precisem ser examinados 

conjuntamente, ainda assim o filósofo norte-americano peca ao não indagar como devem ser 

relacionados os tipos de tolerância que ele propõe-se a estudar, como a tolerância política, a 

racial, a de gênero, a religiosa, entre outras. 

 Ressalte-se que não estamos defendendo que os diferentes tipos de tolerância são, a 

princípio, incompatíveis ou que cada tipo deve ser investigado isoladamente. Ao contrário, 

concordamos com as observações walzerianas de que, nos fenômenos toleracionistas do 
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cotidiano, muitas vezes há a convergência de diferentes tipos de tolerância e que, para uma 

análise mais completa do fenômeno em questão, é necessário um exame conjunto que associe 

corretamente ambos os tipos, como o caso – citando um exemplo fornecido pelo próprio 

Walzer – da polêmica relativa ao uso do véu islâmico em escolas públicas francesas na década 

de 1990, que punha lado a lado, no mesmo caso concreto, a dimensão da tolerância religiosa e 

a dimensão da tolerância de gênero. Porém, sustentamos que é necessário fechar outra das 

grandes lacunas no debate toleracionista atual, no caso, o problema da investigação 

metodológica a respeito da ampla tipologia da tolerância, pois, como teremos a oportunidade 

de demonstrar mais adiante, enquanto essa lacuna não for elucidada, persistirão os equívocos 

no que tange ao modo através do qual os diversos tipos de tolerância podem ser corretamente 

inter-relacionados. É diante desta perspectiva metodológica do debate que proporemos a 

segunda tese central do trabalho, a Tese da Compatibilidade e da Incompatibilidade, por 

meio da qual defenderemos que, enquanto alguns tipos de tolerância são compatíveis e, 

portanto, podem ser inter-relacionados e examinados conjuntamente, outros tipos são 

completamente incompatíveis e, por conseguinte, não podem receber um tratamento 

homogêneo. Uma das implicações dessa tese para o debate é a de que, com relação a dois 

tipos incompatíveis de tolerância, torna-se inviável transpor argumentos toleracionistas de um 

dos tipos para o outro, sendo que os autores que insistirem em misturar os tipos referidos 

incorrerão no equívoco da confusão conceitual. 

 O terceiro problema, relacionado à questão dos limites, pode ser considerado, quando 

nos atemos exclusivamente à perspectiva prática do debate e à sua dimensão normativa, como 

o mais relevante problema toleracionista, pois é precisamente através dele que se busca 

estabelecer os critérios para fixar os limites que regularão as relações de tolerância e 

intolerância nas mais diversas situações concretas. Diferentemente dos dois problemas 

anteriores, que nunca haviam sido abertamente formulados e a respeito dos quais – como 

pode-se dizer – quase tudo ainda precisa ser construído, o terceiro problema já havia sido 

formulado de modo adequado e recebido um tratamento bastante atencioso dentro da tradição 

toleracionista: na Epistola de Locke, o autor ocupa-se com a questão dos limites da tolerância 

religiosa e, vinculado ao tema dos deveres diante da tolerância, examina – na perspectiva dos 

seguintes sujeitos da tolerância: os indivíduos, as igrejas, os chefes de igreja e, sobretudo, o 

magistrado – até onde aquela deve estender-se; já ao longo do século XX, quando o problema 

dos limites, como já observamos, foi posto no centro do debate, tanto os toleracionistas 

marxistas quanto os toleracionistas liberais procuraram dar respostas especialmente a essa 

indagação. 
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 Entretanto, se os teóricos mencionados – mais precisamente os da quarta fase do 

debate – conquistaram significativos avanços no exame da terceira questão destacada – dentre 

os quais a constatação de que, na vida prática, a tolerância não pode ser ilimitada e a 

constatação de que, para estabelecer seus limites, é imprescindível adentrar a discussão acerca 

da definição do “intolerável” –, ainda assim é importante observar que a maioria das 

propostas formuladas por esses pensadores podem, em certo sentido, ser consideradas 

insatisfatórias para o esclarecimento conceitual da presente questão prática, uma vez que tais 

propostas nos deixaram diante de diversas lacunas também com relação ao problema dos 

limites da tolerância. Primeiramente, só seria possível estabelecer em quais situações deve-se 

ser tolerante e em quais situações a intolerância deve ser imposta se, antes de tudo, forem 

definidas as acepções de tolerância e de intolerância e caracterizadas as relações 

toleracionistas (dentro de suas respectivas esferas tipológicas) a serem investigadas, uma vez 

que a questão conceitual da polissemia e também a questão metodológica da tipologia 

condicionam a questão prática dos limites. Além disso, para classificar o “tolerável” e o 

“intolerável” e, assim, distinguir os casos em que a tolerância seria um dever ético (na 

perspectiva dos sujeitos da tolerância) e um direito legítimo (na perspectiva dos objetos da 

tolerância) dos casos em que a tolerância deixa de ser um direito e um dever e a intolerância 

se torna legítima, é preciso novamente esclarecer de que tipo de tolerância/intolerância está a 

se falar e caracterizar qual relação toleracionista e qual acepção específicas estão sendo 

analisadas. 

 Diferentemente dos dois primeiros problemas, para os quais proporemos teses no 

intuito de elucidá-los, com relação ao problema dos limites, não formularemos uma tese 

específica para abordá-lo (através da qual apresentaríamos, por exemplo, uma resposta ou um 

caminho para solucionar a questão dos critérios que concretamente delimitariam a extensão da 

tolerância na esfera da vida prática). Como a nossa pesquisa não busca adentrar a perspectiva 

normativa do debate, este caminho não será percorrido neste trabalho. Contudo, diante deste 

terceiro grande problema toleracionista, insistiremos na ideia de que o esclarecimento 

conceitual e a própria tentativa de resolver concretamente a questão dos limites devem passar 

antes pela elucidação dos problemas semântico e tipológico. Em outras palavras, 

argumentaremos que é uma etapa propedêutica necessária para a perspectiva normativa do 

debate (o que incluiria a tentativa de fixação dos critérios práticos para demarcar a extensão 

da tolerância) o desenvolvimento da Tese das Acepções e da Tese da Compatibilidade e da 

Incompatibilidade. Esta posição (a de que as nossas duas teses centrais podem contribuir com 
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a elucidação do problema prático dos limites) é bem mais coerente com a nossa proposta de 

análise linguístico-conceitual do debate toleracionista. 

 Com relação à estrutura argumentativa do trabalho, este ficará dividido em sete 

capítulos. Nos quatro primeiros, serão examinadas seis importantes obras pertencentes à 

tradição toleracionista: a Utopia de Thomas More (analisada no Capítulo 1); a Carta acerca 

da Tolerância de John Locke (analisada no Capítulo 2); Sobre a Liberdade e A Sujeição das 

Mulheres, ambas de John Stuart Mill (analisadas no Capítulo 3); Tolerância Repressiva de 

Herbert Marcuse e Da Tolerância de Michael Walzer (analisadas no Capítulo 4). Ao término 

de cada análise, discutiremos a relevância de cada um dos autores citados dentro do debate 

toleracionista, destacando tanto suas contribuições mais significativas quanto as lacunas em 

aberto deixadas por eles levando-se em conta o panorama do debate atual sobre a tolerância. 

Estes quatro capítulos compõem a Parte I do trabalho, cujos dois objetivos centrais são, de um 

lado, traçar o percurso histórico-conceitual do debate acerca da tolerância e da intolerância 

destacando, a partir dos filósofos examinados, as características principais dos quatro períodos 

que compreendem os cinco séculos de discussões em torno da nossa temática e, do outro lado, 

estabelecer uma ponte entre a tradição toleracionista e algumas das relevantes questões atuais 

a respeito da tolerância no século XXI.  

Já a Parte II, composta pelos três últimos capítulos do trabalho, tem como objetivo 

central fornecer algumas ferramentas conceituais, visando, assim, contribuir para a abertura 

de novas perspectivas no que concerne à análise lógico-linguística e à elucidação dos 

problemas da polissemia, da tipologia e dos limites da tolerância (todos estes em sua 

dimensão semântica). No Capítulo 5, começaremos apresentando alguns problemas que 

nascem do compromisso assumido pelos toleracionistas analisados na Parte I diante do 

postulado do conceito geral de tolerância e debatendo, a partir do tema da polissemia da 

tolerância, a necessidade de definir claramente cada acepção do termo (em particular, as 

acepções “permissão”, “respeito”, “reconhecimento” e “indiferença neutra”); na sequência, 

discutiremos a Tese das Acepções Adequadas e das Acepções Inadequadas, a Tese da 

Irredutibilidade e a Tese das Definições Opostas, mostrando o equívoco do postulado que 

generaliza o conceito de tolerância; por fim, serão examinadas algumas implicações 

conceituais das três teses supracitadas.  

No Capítulo 6, começaremos discutindo a Tese da Compatibilidade e da 

Incompatibilidade, examinando de que forma esta serviria como uma alternativa para elucidar 

o problema da tipologia; depois utilizaremos as ferramentas conceituais derivadas das nossas 

duas teses centrais para a análise linguístico-conceitual de dois documentos jurídicos 
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toleracionistas (a Declaração de Princípios sobre a Tolerância da UNESCO e a Lei 

7.716/1989, alterada pela Lei 9.459/1997). No Capítulo 7, que tem como tema o problema dos 

limites, aplicaremos nossas ferramentas lógico-conceituais para a análise dos textos de Locke 

e Stuart Mill e para o exame descritivo de um fenômeno toleracionista atual (o “caso Mein 

Kampf”), procurando defender a posição de que as perspectivas de sucesso no que tange à 

dimensão normativa do problema prático dos limites da tolerância pressupõem a elucidação 

do problema conceitual da polissemia e do problema metodológico da tipologia. Já nas 

Considerações Finais, argumentaremos que todos os significados da tolerância (isto é, suas 

diferentes acepções e suas diferentes esferas tipológicas) são igualmente legítimos, de modo 

que um desses significados não pode ser considerado superior ou mais autêntico que os 

demais e, finalmente, apresentaremos algumas propostas de trabalho para o desenvolvimento 

das teses apresentadas nesta pesquisa. 
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CAPÍTULO 1 

 

THOMAS MORE E AS PRIMEIRAS PALAVRAS DO DEBATE TOLER ACIONISTA 

 

 A Utopia tem como temática central a descrição acerca da melhor constituição de uma 

república. Através do exame e da descrição dessa república ideal, Thomas More nos fornece 

um conjunto vasto de subtemas, todas eles muito bem interligados ao longo do texto, que 

podem ser agrupados em quatro grandes áreas: política, economia, sociedade e direito. Uma 

das propostas do autor é realizar uma comparação entre a Europa do início do século XVI e a 

fictícia ilha de Utopia para, com isso, atingir dos objetivos principais, sobre os quais 

falaremos abaixo.  

O primeiro desses objetivos é a denúncia dos problemas enfrentados pela Inglaterra e 

por diversos países europeus no período de transição entre o fim do sistema feudal e o início 

do sistema mercantilista, dentre os quais podemos destacar: a corrupção política e a atitude 

beligerante de alguns monarcas europeus (subtemas ligados à área política); o desemprego, os 

latifúndios improdutivos e os diversos inconvenientes oriundos da lógica da acumulação de 

capitais, já adotada como um dos princípios essenciais dentro do mercantilismo (subtemas 

ligados à área econômica); a relação entre pobreza e violência urbana, que se tornaram dois 

dos muitos problemas das grandes cidades europeias no início da era moderna (subtemas 

ligados à área social); o problema dos sistemas jurídicos altamente complexos, devido ao 

grande emaranhado de leis, que mais dificultavam a aplicação da justiça do que a auxiliavam, 

e, ao acenar para a relação entre as leis e a justiça social, More denuncia que as leis existentes 

na Europa do seu tempo foram instituídas para sustentar um regime de desigualdade social e 

para atuar na manutenção dos privilégios dos ricos, classe composta pelos reis, pela nobreza e 

pelo alto clero (subtemas ligados à área jurídica).  

Já o segundo objetivo principal consiste exatamente em propor alternativas para a 

resolução dos problemas denunciados e isto é feito através da descrição das medidas sócio-

econômico-políticas adotadas pelos utopianos, dentre as quais podemos citar: leis severas 

contra a corrupção; política pacifista e o cultivo de relações internacionais amistosas com as 

nações vizinhas; políticas econômicas para a reutilização dos latifúndios improdutivos; 

trabalho coletivo e obrigatório para todos os indivíduos em idade produtiva; a extinção da 

propriedade privada; a comunitarização dos bens; e um sistema jurídico mais enxuto e 

firmemente apoiado no princípio de isonomia, que garantiria, na prática, a extinção dos 

privilégios legais e das desigualdades sociais.  
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 O livro inteiro é composto em forma de um diálogo travado entre três personagens 

principais: o personagem de “Thomas More” (que não deve ser confundido com o verdadeiro 

More, autor do livro), o personagem de “Peter Giles” (outra personalidade realmente 

existente, amigo íntimo de More, como ilustrado na obra, mas que também não deve ser 

confundido com o Peter Giles verdadeiro) e o personagem de Rafael Hitlodeu (um fictício 

navegante que supostamente acompanhou Américo Vespúcio em suas últimas três viagens à 

América). É Hitlodeu quem fica encarregado de fazer a apresentação da ilha e é da boca deste 

personagem que aparecem as críticas às instituições europeias, assim como as propostas para 

a resolução dos problemas já mencionadas. Este diálogo é dividido em duas partes, 

correspondentes aos Livros I e II da Utopia.  

A primeira parte do diálogo pode ser subdividida em cinco arcos temáticos: a) começa 

com a contextualização do primeiro encontro entre os três personagens; b) logo em seguida, 

inicia-se um debate entre “Giles” e Hitlodeu sobre a possibilidade de o último se dedicar aos 

negócios públicos, colocando-se a serviço de algum rei, devido à sua grande sabedoria e à sua 

experiência em navegação, trecho este em que são feitas as primeiras denúncias de corrupção 

contra as cortes europeias; c) a narração da estadia de Rafael Hitlodeu na Inglaterra, onde são 

abordados os temas da nobreza ociosa e da má distribuição de renda, a criminalidade e sua 

relação com a pobreza, a prática do cercamento de terras, o oligopólio no comércio de lã, o 

aumento do desemprego na classe dos pequenos agricultores, a ineficácia da pena de morte 

contra o crime de roubo e medidas para solucionar o problema da mendicância; d) o debate 

entre “More” e Hitlodeu, retomando a temática dos deveres de cada indivíduo diante dos 

negócios públicos, onde Rafael defende a tese de que há uma incompatibilidade entre a 

filosofia e a política, esta última entendida como uma atividade de homens corruptos para a 

manutenção dos privilégios dos poderosos, e sustenta que a única forma de um filósofo servir 

ao bem público seria através de seus escritos; e) fechando o Livro I, são apresentadas, através 

de uma breve descrição da Utopia, as soluções de Hitlodeu para os problemas citados 

anteriormente, sendo feita, assim, a tomada para o Livro seguinte, no qual é realizada uma 

minuciosa descrição sobre “os costumes, as instituições e as leis” da ilha (MORE, 1988, p. 

209).  

Já o Livro II pode ser subdividido em nove arcos temáticos: a) a primeira apresentação 

da nação utopiana, sendo mencionadas, em linhas gerais, suas características geopolíticas (a 

ilha é composta por cinquenta e quatro cidades, todas regidas pela mesma língua, costumes, 

leis e instituições) e econômicas (a agricultura é a atividade principal); b) a descrição da 

capital Amaurot, que serve como exemplo ilustrativo das outras cinquenta e três cidades, 
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todas bastante semelhantes entre si; c) a descrição do sistema político utopiano, sendo 

apresentados os cargos públicos vigentes e as leis que regem o Senado e a Assembleia dos 

Sifograntes; d) a descrição das relações trabalhistas, com as profissões existentes e a jornada 

de trabalho; e) a descrição das relações sociais na ilha e o sistema de distribuição de bens; f) o 

complemento da descrição do sistema político, sendo enfatizada a reunião anual do Conselho 

Geral, que ocorre em Amaurot, para o planejamento da política interna e externa, e a 

descrição do sistema educacional; g) a descrição do sistema jurídico, enfocando-se os temas 

da escravidão e das relações internacionais do governo utopiano; h) complementando o tema 

das relações internacionais, é abordada a temática da guerra; i) e, finalizando a obra, é 

discutido o tema da religião, enfocando-se a diversidade religiosa existente na ilha e a 

convivência pacífica entre os diferentes grupos religiosos. 

 Embora o nosso foco seja a tolerância religiosa, consideramos importante tecer 

algumas considerações mais específicas sobre a estrutura político-econômica da ilha, pois isto 

facilitará a exposição do nosso tema central. Desta forma, a nossa análise ficará estruturada do 

seguinte modo: começaremos falando sobre o sistema político dos utopianos, enfatizando os 

seus cargos públicos e as leis que regem suas instituições políticas; em seguida, abordaremos 

o sistema econômico, em particular, as relações trabalhistas e o regime de comunitarização 

dos bens; depois, analisaremos a pluralidade religiosa presente na Utopia e o relacionamento 

entre essas diferentes confissões; finalmente, investigaremos a legislação toleracionista da ilha 

e de que modo essa legislação se relaciona com a pluralidade e a paz no campo religioso.  

 

1.1 O SISTEMA POLÍTICO VIGENTE NA UTOPIA 

 

 A ilha de Utopia é constituída sob a forma de uma República Federativa. Os três 

principais cargos públicos, a saber, o de sifogrante ou filarca, o de traníboro ou protofilarca, e 

o de governador, são preenchidos mediante o voto da população de suas respectivas cidades. 

Além disso, cada uma das cinquenta e quatro cidades que compõem a ilha possui uma 

Constituição própria, tendo autonomia política com relação às demais. Para uma melhor 

compreensão sobre o funcionamento do sistema político utopiano, a seguir, falaremos mais 

detalhadamente acerca dos seus três cargos públicos. 

 Devido a um eficiente método de controle populacional (que consiste em enviar para 

as colônias utopianas o excesso de habitantes de alguma cidade ou em trazê-los de volta caso 

o contingente populacional seja drasticamente reduzido, devido a uma guerra ou a uma peste, 

por exemplo), cada cidade possui seis mil famílias, as quais ficam divididas em quatro partes 
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da cidade, sendo, portanto, mil e quinhentas famílias por quarteirão2. Trinta famílias elegem 

um sifogrante, cargo este que é renovado anualmente. Assim, há cinquenta sifograntes em 

cada quarteirão e duzentos no cômputo total por cidade. Por sua vez, dez sifograntes, em 

conjunto com as famílias que representam, elegem um traníboro, sendo as eleições para este 

cargo também anuais, embora os traníboros costumem ser reeleitos consecutivamente, pois 

“só por graves motivos são eles mudados” (MORE, 1988, p. 225). Assim, há cinco traníboros 

por quarteirão e vinte por cidade. Finalmente, as famílias de cada quarteirão indicam um dos 

cinco traníboros para concorrer ao cargo de governador da cidade. Uma vez realizada a 

escolha dos quatros candidatos, são os duzentos sifograntes da cidade que, “após o juramento 

de dar os seus votos ao cidadão mais virtuoso e mais capaz, escolhem por escrutínio secreto” 

o governador (MORE, l988, p. 225). Este cargo é ocupado em regime vitalício, podendo ser 

interrompido se sobre o seu ocupante recaírem suspeitas de aspirar à tirania, ocasião esta em 

que o governador é deposto. A descrição do sistema eleitoral realizada nas linhas anteriores3 é 

válida para as cinquenta e quatro cidades, nas quais “a linguagem, os hábitos, as instituições, 

as leis são perfeitamente idênticas” (MORE, 1988, p. 216). E são essas características em 

comum que levam Rafael a afirmar que “quem conhece uma cidade conhece todas, porque 

todas são exatamente semelhantes, tanto quanto a natureza do lugar o permita” (MORE, 1988, 

p. 221). 

 Os duzentos sifograntes compõem a Assembleia dos Sifograntes. A eles cabem três 

funções principais. Primeiramente, os sifograntes devem administrar o trabalho das famílias 

que estão sob sua responsabilidade, fiscalizando a produção dos gêneros alimentícios de suas 

trinta famílias e controlando o regime de revezamento rural, já que “todos os anos vinte 

cultivadores de cada família regressam à cidade; são os que terminaram seus dois anos de 

serviço agrícola”, sendo, então, substituídos “por vinte indivíduos que ainda não serviram” 

(MORE, 1988, p. 217). São também os sifograntes que, nos períodos de safra, quando a 

população rural precisa aumentar seu contingente, solicitam a quantidade auxiliar de pessoas 

para a colheita. A segunda função dos sifograntes consiste em escolher, mediante votação 

secreta, os jovens que ingressarão na casta dos sábios. Tais jovens, após demonstrarem 

                                                           
2 De acordo com a descrição feita por Rafael Hitlodeu, o método de controle populacional utilizado pelos 
utopianos possui quatro estágios: primeiramente, os sifograntes se encarregam de fiscalizar suas trinta famílias, 
que devem possuir necessariamente uma quantidade entre dez e dezesseis adultos, fazendo uma redistribuição 
entre as famílias que encontram-se fora da meta referida; em seguida, a redistribuição é realizada entre todas as 
famílias de uma mesma cidade; depois, se for preciso, a redistribuição é feita entre as cinquenta e quatro cidades; 
por último, somente quando a ilha estiver superpovoada é que a utilização das colônias torna-se necessária. 
3 No texto, são omitidos maiores detalhes sobre o sistema eleitoral da ilha, como, por exemplo: a idade mínima 
para o voto e para o exercício dos cargos públicos e qual a participação das mulheres nesse processo, se podem 
votar ou exercer algum dos cargos. 
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aptidão para os estudos, são indicados pelos sacerdotes e, somente em seguida, é que passam 

pelo escrutínio dos sifograntes. Esta segunda função é extremamente importante para a ilha, 

pois é da casta dos sábios que saem os traníboros, o governador, os sacerdotes (que também 

são responsáveis pelo sistema educacional na ilha) e os embaixadores (responsáveis pelas 

relações entre a nação utopiana e os países estrangeiros)4. A terceira função dos sifograntes é 

estritamente política e consiste em eleger e fiscalizar os representantes dos cargos públicos 

superiores, no caso, o de traníboro (votação feita em conjunto com todas as famílias) e o de 

governador (votação feita exclusivamente pelos duzentos sifograntes). Essa fiscalização 

ocorre com a participação obrigatória de dois sifograntes em todas as reuniões do Senado, 

quando os traníboros e o governador se reúnem para debater os assuntos públicos de suas 

respectivas cidades. A fiscalização e a participação popular são fundamentais dentro do 

sistema político utopiano, pois, quando alguma questão essencial é tratada dentro do Senado, 

os sifograntes, através de comícios populares, precisam comunicá-la às famílias que 

representam para, após a deliberação em conjunto com o povo, informar o seu parecer final ao 

Senado, que só então pode realizar a votação da proposta. 

 No que diz respeito aos traníboros e ao governador, estes também são encarregados de 

três funções essenciais. Primeiro, devem reunir-se a cada três dias e atuar como Poder 

Legislativo, apresentando, debatendo e votando projetos de lei. Como o próprio texto destaca, 

se a ocasião exigir, as reuniões do Senado podem ocorrer com uma frequência maior que a de 

três em três dias. Segundo, os traníboros e o governador exercem a função de Poder 

Executivo, realizando a administração dos negócios públicos. Por exemplo, através de um 

decreto do Senado, “quando há acúmulo de produtos, os trabalhos diários são suspensos e a 

população é transportada em massa para reparar as estradas esburacadas e estragadas” 

(MORE, 1988, p. 233) ou ainda, se o estoque de suplementos se mantiver abastecido e não 

existirem grandes obras a serem realizadas, outro decreto pode autorizar a redução da jornada 

de trabalho, que, na ilha, é de seis horas. Terceiro, ao Senado cabe também atuar como Poder 

Judiciário, resolvendo questões conflituosas entre os particulares. Vale ressaltar que, devido à 

organização do sistema político-econômico utopiano, esses processos judiciais são 

“excessivamente raros” (MORE, 1988, p. 225).  

                                                           
4 Existem treze sacerdotes (sacerdotes) em cada cidade, sendo que um deles é alçado à posição de Sumo 
Pontífice (pontificis). Também existem treze templos por cidade, cada um ficando sob a responsabilidade de um 
dos sacerdotes. Assim como ocorre com os cargos públicos, os sacerdotes são eleitos pelo povo, através do voto 
secreto. Na Utopia, o sacerdócio é aberto às mulheres, desde que estas sejam “viúvas e de idade avançada” 
(MORE, 1988, p. 304). Quanto aos embaixadores, o texto não informa quantos existem em cada cidade nem 
como é realizado o processo seletivo para a escolha dos mesmos. 
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Um ponto que já foi comentado, mas que, aqui, merece uma nova menção é a 

fiscalização popular de todo o processo político. Como as reuniões do Senado ocorrem em 

média a cada três dias, isto significa que são realizadas pelo menos dez reuniões mensais. E se 

a presença de dois sifograntes é obrigatória em cada reunião, sendo que “esses dois 

magistrados populares são alternados em cada sessão” (MORE, 1988, p. 225), então, a cada 

ano todos os duzentos sifograntes participam de, no mínimo, uma sessão do Senado. Portanto, 

podemos afirmar que essa fiscalização popular direta – direta porque os sifograntes são 

representantes genuínos de suas respectivas trinta famílias e fazem, por isso, uma ponte direta 

entre o povo e o Senado – é um dos pilares que garantem que as instituições políticas da 

Utopia se comportem como instâncias efetivamente democráticas. 

 Outra instituição política importante é o Conselho Geral da ilha, que se reúne uma vez 

por ano, sempre na cidade de Amaurot, designada como capital da república de Utopia, 

devido à sua posição geográfica, pois ficando situada bem no centro da ilha, permite que a ela 

se chegue com facilidade de todas as outras cidades do país. Esse Conselho nacional é 

composto por representantes das cinquenta e quatro cidades5 e a ele cabe discutir as questões 

mais complexas da ilha, que não podem ser resolvidas particularmente dentro de cada cidade. 

Podemos destacar três exemplos de questões que precisam passar pelo crivo do Conselho: a) 

as medidas para administrar o controle populacional, que envolvem a redistribuição de 

indivíduos entre as cidades e, quando a ilha como um todo estiver superpovoada, a decretação 

da emigração, enviando indivíduos para as colônias utopianas já existentes ou autorizando a 

fundação de novas colônias; b) o planejamento das políticas macroeconômicas, que consiste 

em ordenar a transferência de produtos entre as cidades, quando alguma delas produziu 

abaixo do esperado, e organizar a política do comércio externo, visando importar produtos 

essenciais que não podem ser produzidos na ilha, como o ferro6; c) embora os utopianos 

sejam um povo pacifista e procurem manter relações amistosas com os outros países, o 

Conselho nacional fica encarregado de decretar as guerras, que geralmente ocorrem em 

autodefesa contra nações inimigas ou em defesa de nações aliadas. 

 Para encerrarmos a análise do sistema político da Utopia, é interessante falarmos um 

pouco sobre algumas leis que regem o Senado e a Assembleia dos Sifograntes. Além, do 
                                                           
5 O texto deixa claro que cada cidade envia três representantes, entre os cidadãos mais sábios e experientes, mas 
não explica como estes são escolhidos. Podemos conjecturar que os três sejam: o governador e dois traníboros ou 
o governador, um traníboro e um embaixador (já que um dos principais pontos da pauta do Conselho nacional é 
a política externa). 
6 Além do ferro, que é escasso na ilha, os utopianos buscam, através da exportação do excedente de sua 
produção, fazer grandes reservas de ouro e prata, visando dois objetivos centrais: financiar as guerras que, por 
ventura, venham a participar, e se precaver diante de grandes crises que possam interferir na sua produção 
agrícola. 
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processo de impeachment que pode ser instaurado contra o governador, pondo fim ao seu 

mandato vitalício quando recaírem sobre ele indícios de aspirar à tirania, há outras quatro leis 

que merecem ser destacadas. Primeiramente, é proibido discutir sobre um projeto no mesmo 

dia em que este for apresentado, devendo o debate ficar para sessão seguinte. Em segundo 

lugar, complementando a lei anterior, as questões de interesse geral devem ser discutidas no 

mínimo por três dias antes de serem votadas, o que, na prática, asseguraria que todas as 

famílias, através da atuação de seus respectivos sifograntes, fossem informadas sobre o 

andamento das reuniões do Senado e pudessem se manifestar em tempo hábil. Em terceiro 

lugar, é proibido deliberar sobre assuntos públicos fora do Senado ou das Assembleias, 

violação esta que é considerada um crime capital. Em quarto e último lugar, para os 

magistrados que tentarem se eleger através de métodos ilícitos, é dada a punição de 

ostracismo político, de modo que esse indivíduo fica impedido de exercer qualquer cargo 

público no futuro. 

 É evidente que esse conjunto de leis tem por finalidade impedir os representantes dos 

cargos públicos “de conspirarem juntos contra a liberdade, de oprimir o povo com leis 

tirânicas e de mudar a forma de governo” (MORE, 1988, p. 226). Sendo assim, ao lado da 

participação direta do povo nas decisões políticas e da fiscalização popular constante, o 

sistema jurídico fornece mecanismos para assegurar que as instituições políticas utopianas não 

se desviem do caminho democrático. 

 

1.2 O MUNDO DO TRABALHO E O SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE BENS 

 

 Para a análise do sistema econômico utopiano, começaremos falando sobre a 

importância da agricultura na Utopia e sobre a estrutura do seu regime trabalhista e, em 

seguida, nos deteremos no regime de comunitarização dos bens adotado na ilha. 

 Ao longo de toda a extensão territorial da ilha, há uma parcela significativa de terra 

que “é destinada em cada cidade à produção dos artigos de consumo e à lavoura” (MORE, 

1988, p. 216-7). Isto é feito por ser a agricultura a base da economia utopiana, servindo tanto 

para garantir os suprimentos de toda a ilha quanto para a realização das já mencionadas trocas 

comerciais com as nações estrangeiras. Os animais criados pelos utopianos, em especial, os 

bois, são utilizados para auxiliar nos trabalhos da lavoura e no seu transporte, de modo que 

podemos afirmar que a pecuária não é uma atividade independente na Utopia, mas uma 

atividade complementar da agricultura. Assim, os agricultores não apenas “cultivam a terra”, 

mas também “criam animais, juntam madeira e transportam os aprovisionamentos para a 
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cidade vizinha, por água ou por terra” (MORE, 1988, p. 217-8). Posto isto, a agricultura 

torna-se uma atividade obrigatória para todos os cidadãos, tanto homens quanto mulheres, que 

devem prestar dois anos de serviço agrícola obrigatório, sendo, posteriormente, substituídos 

por indivíduos que ainda não cumpriram sua cota de serviço no campo. Como foi mencionado 

no tópico anterior, para que esse sistema de revezamento dê certo, é fundamental a 

participação dos sifograntes, que fiscalizam rigorosamente para que todos tenham de cumprir 

sua cota de serviço igualmente e para que ninguém seja obrigado a passar mais de dois anos 

no campo e, com isso, “não consumir por muito tempo a vida dos cidadãos nos trabalhos 

materiais e penosos” (MORE, 1988, p. 217). A agricultura é valorizada de tal maneira que 

uma parte do sistema educacional utopiano foi concebida para preparar, já desde cedo, as 

crianças para o trabalho agrícola, as quais desenvolvem a teoria na sala de aula e a prática nas 

visitas escolares ao campo, quando participam do plantio e da colheita, realizando, assim, uma 

espécie de “estágio profissional”. 

 Além da agricultora, todos devem aprender uma segunda profissão, a qual se 

dedicarão após cumpridos os dois anos de serviço agrícola. A escolha desse segundo ofício 

cabe ao indivíduo, pois, embora seja comum cada utopiano ser instruído na profissão de seus 

pais, “se alguém sente mais aptidão e é atraído por outra, passa a fazer parte, por adoção, de 

uma das famílias que a exercem” (MORE, 1988, p. 228). Dentre as atividades secundárias, 

destacam-se os tecelões, os pedreiros, os oleiros, os carpinteiros e os ferreiros, sendo que a 

tecelagem é priorizada para as mulheres enquanto que as outras quatro, devido ao esforço 

físico que pressupõem, são designadas para os homens. Vale salientar ainda que é facultado o 

aprendizado de uma terceira profissão, esta também de acordo com a predileção particular de 

cada um. Neste caso, o utopiano que, após prestado o seu serviço agrícola, tenha dominado 

um segundo e um terceiro ofício, pode, por fim, optar por qual dos dois vai prosseguir, 

contanto que o seu segundo ofício não seja imprescindível para a sociedade. 

 No regime que disciplina as relações trabalhistas e que torna obrigatórios a prestação 

do serviço agrícola e o exercício de uma segunda profissão para todos os utopianos em idade 

produtiva, há uma exceção que atinge uma pequena parcela da população: cerca de 

quinhentos indivíduos em cada cidade, os quais estão isentos por lei do trabalho. Nesta classe, 

encontram-se: a) os duzentos sifograntes, que mesmo dispensados por lei “trabalham como os 

outros cidadãos a fim de estimulá-los pelo exemplo” (MORE, 1988, p. 231); b) os traníboros, 

o governador, os sacerdotes e os embaixadores, os quais podem, devido à isenção laborativa, 

se dedicar integralmente às suas respectivas funções públicas; c) e, por fim, os que integram a 

classe dos sábios, que são obrigados a frequentar os cursos públicos (cursos universitários) e 
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que futuramente se tornarão os novos traníboros, governadores, sacerdotes e embaixadores. É 

importante destacar que, mesmo neste quesito, as instituições utopianas fazem prevalecer o 

critério de isonomia. Por um lado, os jovens doutores – que são indicados pelos sacerdotes 

para as letras e que são, finalmente, eleitos através do voto secreto dos sifograntes – precisam 

continuar demonstrando êxito nos estudos, caso contrário, são “transferidos para a classe dos 

operários” (MORE, 1988, p. 231). Por outro lado, se “um operário consegue adquirir uma 

instrução suficiente consagrando suas horas de lazer aos estudos intelectuais, fica isento do 

trabalho mecânico e sobe à classe dos letrados” (MORE, 1988, p. 231). Ou seja, o tratamento 

igualitário é mantido diante de todos os cidadãos, fazendo com que sejam anulados os 

privilégios de classe e as desigualdades sociais, que, como frisava Rafael Hitlodeu no Livro I, 

eram dois dos principais problemas das sociedades europeias do século XVI.  

 Na ilha, a carga horária diária de trabalho é de apenas seis horas: três pela manhã e três 

pela tarde, sendo esses dois turnos divididos pelo almoço e por mais duas horas de descanso7. 

Após o último turno de trabalho, vem a ceia. Na sequência, “os utopianos se entregam, 

durante uma hora, aos divertimentos” (MORE, 1988, p. 229) e, por fim, vão dormir, 

dedicando em média nove horas ao sono. Como podemos perceber, a vida laborativa na 

Utopia é bastante humanizadora, tanto é que “o tempo compreendido entre o trabalho, as 

refeições e o sono, cada qual é livre de empregar à sua vontade” (MORE, 1988, p. 228), sendo 

que a grande maioria dos cidadãos, homens e mulheres, opta por frequentar os cursos públicos 

matinais e, assim, aperfeiçoar sua educação.  

Uma pergunta que logo vem à mente é: como os utopianos conseguem produzir o 

suficiente para satisfazer as necessidades materiais de toda a ilha e ainda armazenar reservas 

para as trocas comerciais externas com uma jornada de trabalho tão curta e flexível? Há duas 

principais razões que explicam essa prosperidade material. Primeiro, todos são obrigados a 

trabalhar, salvo o pequeno grupo de quinhentos indivíduos. Isto representa, na prática, uma 

divisão equitativa do trabalho e a consequente redução da carga horária de cada indivíduo em 

particular. Segundo, toda a força produtiva é empregada em atividades que possuem utilidade 

social, como a agricultura e as outros cinco profissões já mencionadas. Essa priorização das 

atividades úteis faz da Utopia um exato contraponto das nações europeias, nas quais “são 
                                                           
7 As seis horas de trabalho são cumpridas nos sete dias da semana, pois não há o dia de descanso semanal. 
Entretanto, há o feriado mensal, que engloba o primeiro e o último dia de cada mês, ou seja, dois dias em 
sequencia. Neste feriado, os trabalhadores do campo retornam da zona rural e se juntam às suas famílias da zona 
urbana, onde é realizada uma grande festa, que também possui sentido religioso: no último dia do mês, chamado 
de “trapemerne”, a população “se reúnem nos templos à tarde e ainda em jejum” para agradecer “a Deus as 
graças alcançadas durante o ano ou mês de que a festa é o último dia” (MORE, 1988, p. 306-7); e no dia 
seguinte, no caso, o primeiro dia do mês, chamado “cinemerne”, “o povo enche os templos já pela manhã 
implorando aos céus um futuro feliz durante o ano ou mês que esta solenidade inaugura” (MORE, 1988, p. 307). 
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poucos aqueles que a trabalhar estão empregados em coisas verdadeiramente necessárias” 

(MORE, 1988, p. 230). Portanto, é devido ao trabalho coletivo e ao fato de “todo mundo, na 

Utopia, viver ocupado em artes e ofícios realmente úteis” que “o trabalho material é de curta 

duração e mesmo assim produz a abundância” (MORE, 1988, p. 233). Concluída a exposição 

sobre as relações trabalhistas, é hora de falarmos sobre o regime de comunitarização dos bens. 

 Dentre os problemas ingleses e europeus denunciados na obra, destacam-se as críticas 

às desigualdades socioeconômicas, à lógica da acumulação de capital e à propriedade privada. 

Em três importantes passagens retiradas do Livro I, essas críticas ficam nítidas. Na primeira, 

quando Rafael narra para os personagens de “Giles” e “More” sobre a sua estadia na 

Inglaterra, o primeiro se propõe a discutir a respeito do aumento da criminalidade naquele 

país e das medidas adotadas pelo governo inglês para coibir o roubo, como a implantação da 

pena capital. Neste trecho, ele apresenta uma intrigante relação entre pobreza e violência 

urbana: “o simples roubo não merece a força, e o mais horrível suplício não impedirá de 

roubar o que não dispõe de outro meio para não morrer de fome”; por isso, Rafael propõe que, 

ao invés de tentar exterminar inutilmente os ladrões com a pena de morte, “seria melhor 

garantir a existência a todos os membros da sociedade, a fim de que ninguém se visse na 

necessidade de roubar, primeiro, e de morrer, depois” (MORE, 1988, p. 175).  

Na segunda passagem, ainda falando sobre sua visita à Inglaterra, Rafael reflete sobre 

a prática do cercamento de terras – que estabelecia diversos latifúndios para a criação de 

carneiros e, com isso, sustentar o rentável comercio de lã – e traça uma relação entre a 

propriedade privada e a desigualdade social: os grandes proprietários “subtraem vastos tratos 

de terra da agricultura e os convertem em pastagem; abatem as casas, as aldeias [...]. 

Transformam em desertos os lugares mais povoados e cultivados” e, dentro dessa lógica 

perversa da acumulação de capital, “um avarento faminto fecha, num cercado, milhares de 

jeiras; enquanto que honestos cultivadores são expulsos de suas casas, uns pela fraude, outros 

pela violência” (MORE, 1988, p. 179). 

Ora, sendo a propriedade privada e a acumulação de capital as duas grandes causas da 

divisão da sociedade em classes e da consequente exploração dos pobres pela classe mais rica, 

Rafael, na terceira passagem que destacamos, localizada no final do Livro I, vai defender, 

baseando-se no sistema econômico em vigor na república insular, a extinção da propriedade 

privada e a desvalorização completo do dinheiro: “em toda a parte onde a propriedade for um 

direito individual, onde todas as coisas se medirem pelo dinheiro, não se poderá jamais 

organizar nem a justiça nem a prosperidade social”; consequentemente, enquanto o dinheiro e 

a propriedade forem os alicerces do edifício social, seremos obrigados a chamar de “justa a 
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sociedade em que o que há de melhor é a partilha dos piores” e a considerar “feliz o Estado no 

qual a fortuna pública é a presa dum punhado de indivíduos  insaciáveis de prazeres, enquanto 

a massa é devorada pela miséria” (MORE, 1988, p. 205). 

 Uma vez que não há propriedade privada e o ouro, a prata e as pedras preciosas são 

completamente desvalorizadas dentro da ilha, o seu sistema econômico está estruturado em 

um regime de comunitarização dos bens. Por exemplo, a cada dez anos, as casas são trocadas 

através de um sorteio, método que é utilizado para apagar da mente dos utopianos o conceito 

de propriedade privada. Além disso, as duas portas de cada casa – a dianteira, que dá acesso à 

rua, e a traseira, que dá acesso aos jardins públicos – nunca ficam trancadas para permitir que 

qualquer cidadão possa entrar e sair de qualquer casa a qualquer hora. Cabe frisar também que 

essas casas não são pequenos cômodos rústicos ou modestos, mas “elegantes edifícios de três 

andares” (MORE, 1988, p. 223), o que acentua ainda mais o sentimento de coletividade dos 

utopianos e seu desdém diante da noção de propriedade. 

 Outros dois exemplos são relevantes para caracterizar o mencionado regime 

econômico-cumunitário: os mercados públicos e o refeitório coletivo. No centro de cada 

quarteirão, fica localizado o mercado público, onde são depositados “os diferentes produtos 

do trabalho de todas as famílias” (MORE, 1988, p. 237). Quando se faz necessário, o chefe de 

cada família, que é sempre o membro mais velho que ainda esteja no pleno gozo de suas 

faculdades mentais, se dirige ao mercado e “tira o que precisa sem que seja exigido dele nem 

dinheiro nem troca” (MORE, 1988, p. 237). O sistema utilizado pelos quatro mercados 

públicos de cada cidade é eficaz exatamente porque “não se teme que alguém tire além de sua 

necessidade”, uma vez que “aquele que tem a certeza de que nada faltará jamais, não 

procurará possuir mais do que é preciso” (MORE, 1988, p. 237). Com relação às refeições8, 

no caso, almoço e jantar, estas ocorrem sempre na casa dos sifograntes, reunindo suas trinta 

famílias. Inicialmente, os “ecônomos” – que aparecem no texto como sendo os responsáveis 

pela administração desses refeitórios – solicitam no mercado público a “quantidade de víveres 

proporcional ao número de bocas que têm de nutrir”, sendo que, após os quatro hospitais da 

cidade receberem o que pediram, já que é dada prioridade aos doentes, “o que há de melhor 

no mercado é distribuído, sem distinção, entre todos os refeitórios proporcionalmente ao 

número dos comedores” (MORE, 1988, p. 238). Quando a refeição é iniciada, após a mesa do 

                                                           
8 O procedimento descrito neste trecho refere-se às refeições da zona urbana. No campo, devido às grandes 
distâncias entre as famílias rurais, os quarenta indivíduos que compõem a família agrícola fazem suas refeições 
em casa mesmo. Contudo, as refeições no campo são tão valorizadas quanto as nas cidades, de modo que “as 
famílias agrícolas têm assegurada uma alimentação abundante e variada”, já que elas são “as provedoras” e 
“mães nutrizes das cidades” (MORE, 1988, p. 241).  



45 

 

sifogrante, localizada no centro da sala, ser primeiramente servida e os melhores pedaços 

serem dados aos mais velhos das famílias, que ocupam sempre lugares fixos e de destaque, 

“todos os demais são servidos com uma igualdade perfeita” (MORE, 1988, p. 240). Aqui, 

vale ser destacado novamente o critério de isonomia utilizado tanto no mercado público 

quanto nos procedimentos adotados nos refeitórios coletivos. 

 E assim funciona o regime de comunitarização dos bens na república da Utopia. 

Finalizada a análise do seu sistema econômico, é hora de iniciarmos a análise da religião e do 

modo como esta se insere nas relações sociais entre os utopianos. 

 

1.3 A DIVERSIDADE RELIGIOSA E A COEXISTÊNCIA PACÍFICA ENTRE OS 

UTOPIANOS 

 

 O tema da religião recebe atenção especial no final da obra, mais especificamente no 

último tópico do Livro II. Até chegar a este ponto do texto, o leitor já foi apresentado à 

completa estrutura sócio-político-econômico da república insular. Uma das características que 

mais se destaca na Utopia é a uniformidade entre as cinquenta e quatro cidades, que pode ser 

constatada tanto nas relações sociais (mesmos hábitos e valores) quanto no ordenamento 

político-econômico (mesmas leis e instituições). Essa uniformização é tanta que faz Rafael 

afirmar, em um trecho já citado anteriormente, que “quem conhece uma cidade conhece todas, 

porque todas são exatamente semelhantes” (MORE, 1988, p. 221). Devido a essa 

uniformidade de costumes, leis e instituições vigentes em toda a ilha, que, aliás, é enaltecida 

em diversas passagens do livro, o leitor se depara com uma surpreendente revelação quando 

inicia a leitura das primeiras linhas do tópico dedicado à religião, principalmente por causa da 

diversidade religiosa que é logo mencionada: “as religiões, na Utopia, variam não unicamente 

de uma província para outra, mas ainda dentro dos muros de cada cidade” (MORE, 1988, p. 

295). Ou seja, se nas dimensões política, econômica e social, impera uma rigorosa 

uniformidade de padrões, na dimensão religiosa, de modo inverso, o que se constata é 

precisamente a ausência dessa uniformização. Levando em conta isso, vamos, a seguir, 

verificar em que consiste a tão destoante pluralidade religiosa da ilha e, em seguida, investigar 

como se dá o relacionamento entre os diversos credos utopianos. 

 Dentre a diversidade de crenças, podemos citar inicialmente as “seitas naturalistas”, 

expressão que utilizaremos para designar os grupos religiosos que apresentam como ser 

supremo algum elemento da natureza. Assim, “estes adoram o Sol, aqueles divinizam a Lua 

ou outro qualquer planeta” (MORE, 1988, p. 295). Na ilha, existem também as “seitas 
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antropomórficas”, isto é, aquelas que atribuem características humanas ao seu Deus: “alguns 

veneram como Deus supremo um homem cuja glória e virtude brilharam outrora de um vivo 

fulgor” (MORE, 1988, p. 295), enquanto outros, considerados a parte majoritária dos 

utopianos, chamam o seu Deus de “Pai”, termo este que lhe é dado porque “é a ele que 

atribuem as origens, o crescimento, o progresso, as  revoluções e o fim de todas as coisas”, 

motivo que justifica ainda o seu monoteísmo, uma vez que é ao “Deus-Pai” e somente a ele 

“que rendem homenagens divinas” (MORE, 1988, p. 295). É bem possível que a passagem 

que menciona o “Deus-Homem”, visto como modelo de virtude, se refira a Jesus Cristo e já a 

passagem que cita o “Deus-Pai” dos utopianos monoteístas se refira à outra vertente do 

cristianismo, sendo que, através dessa oposição entre Cristo e o Pai, esteja sendo feita uma 

referência a duas importantes questões debatidas pelos cristãos medievais e retomadas pelos 

humanistas renascentistas: a caracterização da divindade de Cristo e a natureza da relação 

entre as três pessoas da santíssima trindade9. Esta interpretação pode ser apoiada algumas 

linhas adiante, quando Rafael vai narrar a chegada do cristianismo na ilha e a boa recepção 

que essa religião logrou entre muitos utopianos: “quando aprenderam conosco o nome do 

Cristo, sua doutrina, sua vida, seus milagres [...], não podeis imaginar com que afetuosa 

inclinação ouviram esta revelação” (MORE, 1988, p. 296). Deste modo, pode-se afirmar que, 

na Utopia, dentro da própria religião cristã, também existe variedade de concepções. 

 Ao lado das seitas naturalistas e das variadas vertentes do cristianismo, a Utopia abriga 

concepções religiosas bastante diferentes das primeiras: os ateus, que são designados como 

“materialistas” no texto, e uma seita que lembra muito o orfismo pitagórico dos séculos VI e 

V a. C. Embora os materialistas recebam severas restrições legais e sociais, como veremos no 

próximo tópico, é importante reconhecer que a existência do ateísmo, mesmo sendo um grupo 

minoritário, é permitida dentro da ilha, não sendo os seus adeptos penalizados judicialmente. 

Esses materialistas, ao pensarem “que a alma morre com o corpo” e acreditarem “que o 

mundo marcha ao léu sem que exista alguma providência” (MORE, 1988, p. 298), negam 

simultaneamente quatro dogmas aceitos pela maioria dos utopianos: a existência de um ser 

supremo; o criacionismo; a imortalidade da alma; e a providência divina. Quanto aos órficos, 

estes professam “um sistema diametralmente oposto ao materialismo” (MORE, 1988, p. 299), 

pois enquanto os últimos negam a imortalidade da alma, os primeiros não apenas defendem a 

                                                           
9 Estes dois temas também estão presentes nos debates travados entre os próprios protestantes ao longo dos 
séculos XVI e XVII. Por exemplo, alguns vão negar o dogma da trindade e, por conseguinte, a divindade de 
Cristo (os socinianos); outros vão defender que um dos principais aspectos da divindade de Jesus reside na 
mensagem moral que ele deixou, como um modelo de conduta a ser seguido por todos os seres humanos (de 
certa forma, os Quacres); e há os que sustentarão que a divindade de Cristo se relaciona diretamente com a sua 
mensagem de fé, devendo a Bíblia ser lida como uma fonte de inspiração divina para essa fé (os luteranos). 
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imortalidade da alma humana, mas ampliam essa imortalidade para a alma dos animais e 

sustentam que às almas animais é também destinada uma parcela de felicidade, tanto na terra 

quanto após a morte, embora em uma proporção muito menor em comparação com a 

felicidade destinada às almas humanas10. 

 Outra variedade que merece ser destacada é a divergência diante dos “artigos de fé 

práticos”, isto é, as crenças que influenciam diretamente a conduta humana nesta vida. Tal 

divergência faz os utopianos se dividirem em mais dois grupos: os “religiosos 

contemplativos”, chamados assim por considerarem a contemplação da natureza (naturae 

contemplationem) um culto agradável à Divindade, e os “religiosos ativos”, chamados assim 

por abandonarem o estudo das letras e das ciências e dedicarem-se exclusivamente à vida 

ativa (vita activa), em prol do trabalho e da ajuda a outros. De acordo com o relato do texto, 

apesar das suas diferenças, a maioria dos utopianos professa doutrinas amparadas em bases 

racionais e desdenha as diversas formas de superstição, superstições (superstitiones) estas que 

são atribuídas aos adeptos das seitas naturalistas e que pertencem, portanto, aos grupos 

minoritários. Em outras palavras, podemos dizer que, na ilha, predomina uma espécie de 

“teologia racional”. É este grupo de “religiosos racionais” que correspondem aos 

“contemplativos”, pois, como dito acima, “creem que contemplar o universo, louvar o autor 

das maravilhas da criação é um culto agradável a Deus” (MORE, 1988, p. 301). Vale salientar 

que, dentro do sistema educacional utopiano, todos os indivíduos aprendem que há uma 

vinculação necessária entre obedecer aos ditames da razão, ser virtuoso e obedecer a Deus. É 

por isso que, a respeito dos quatro dogmas mencionados anteriormente, “embora esses 

dogmas pertençam à religião, os utopianos pensam que a razão pode induzir, por si mesma, a 

crer neles e aceitá-los” (MORE, 1988, p. 253)11.  

Contudo, também há os utopianos que “abandonam a ciência, desdenham aplicar-se ao 

conhecimento das coisas, renunciam, enfim, a toda espécie de contemplação e lazer” (MORE, 

1988, p. 301). Este grupo, composto por uma parcela significativa de indivíduos, corresponde 

aos já mencionados “devotos ativos”, isto é, os utopianos que “procuram merecer o céu 

unicamente pela vida ativa e pelos bons serviços prestados ao próximo” (MORE, 1988, p. 

                                                           
10 O texto não informa se os órficos utopianos também acreditam na doutrina da reencarnação da alma com a 
finalidade de purificação. Alem disso, eles parecem fazer uma diferenciação entre a alma dos humanos e a alma 
dos animais, diferentemente dos pitagóricos, os quais acreditavam que, no círculo de reencarnações, uma alma 
poderia voltar no corpo de um ser humano ou no corpo de um animal, indistintamente. 
11 Outro exemplo que ilustra bem a relação que os utopianos fazem entre filosofia e religião e entre razão e fé é o 
apreço que eles têm pelas ciências naturais, em especial, pela medicina: “o médico, costumam dizer, que se 
aplica em penetrar os mistérios da vida, não somente tira deste estudo admiráveis prazeres, como ainda se torna 
agradável ao divino obreiro, autor da vida”, pois Deus, o criador de tudo, “expõe sua máquina do mundo aos 
olhos do homem, único ser capaz de compreender esta bela imensidade” (MORE, 1988, p. 266). 
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301). Devido a esse princípio fundamental da sua conduta, o de ajudar ao próximo, esses 

devotos “encarregam-se com alegria dos trabalhos mais rudes e mais difíceis, dos serviços 

mais repugnantes”, entregando-se, “sem descanso, ao trabalho e à fadiga, a fim de obter para 

o próximo um repouso maior” (MORE, 1988, p. 301-2). Portanto, enquanto os 

contemplativos estabelecem como parâmetro de sua conduta a razão e a vida contemplativa, 

os religiosos ativos acreditam que podem agradar mais a Deus através de uma vida mais ativa, 

norteada por uma conduta altruísta. 

Ao que tudo indica, essa divisão entre contemplativos e ativos foi apresentada no texto 

para fazer uma alusão à variedade de concepções presentes, inclusive, nas diversas ordens 

monásticas. Isto se confirma pela subdivisão que é feita no grupo dos religiosos ativos, 

baseada na divergência de interpretação que os dois novos subgrupos vão dar para o princípio 

de caridade que norteia ambas as condutas. Para os “butrescos” (buthrescas), que 

correspondem à outra minoria da ilha, a conduta altruísta deve estar aliada a uma conduta 

abnegada, ou seja, a ajuda ao próximo deve ser praticada na mesma intensidade com que é 

feita a renúncia aos próprios prazeres, sendo as duas ações mutuamente complementares. Por 

isso, os butrescos, como o próprio texto os define, são celibatários, vegetarianos e anti-

hedonistas, pois julgam que, quanto mais puderem renunciar aos prazeres, mais 

disponibilidade terão para ajudar os outros e, assim, aspiram “a merecer as delícias da vida 

futura à força de vigílias e suores” (MORE, 1988, p. 302)12. Já para os “não-butrescos”, que 

correspondem à grande maioria dos religiosos ativos, a conduta altruísta pode estar aliada à 

fruição dos prazeres da vida, desde que estes últimos não sejam nocivos nem impeçam ou 

diminuam o ânimo de ajudar o próximo. Por isso, os “não-butrescos”, os chamaremos assim 

porque o texto não apresenta um termo para defini-los, assumem uma postura de hedonistas 

moderados, o que os permite desfrutar de alguns prazeres terrenos, como casar-se, pois 

também “julgam que têm obrigação para com a natureza e que devem filhos à pátria” 

                                                           
12 Ressalte-se que, no sistema educacional utopiano, um dos temas que recebe maior destaque no campo da ética 
é a doutrina de Epicuro, concepção que é compartilhada pela maioria dos utopianos. Os dois princípios mais 
importantes da ética hedonista vigente na ilha são: a) todo prazer que não conduz a uma dor é um bem; b) e todo 
prazer que não impeça ou diminua a fruição de um prazer maior é também um bem. É interessante observar 
como os utopianos conseguem conciliar a sua concepção hedonista com alguns dogmas cristãos, como, por 
exemplo, o princípio de caridade e a expectativa de uma vida melhor após a morte. Vemos isso nas passagens 
seguintes: “privar-se de algum prazer, para comunicá-lo a outrem, é indício de um coração nobre e humano, e 
que encontra prazer em sacrificar-se para os outros” (MORE, 1988, p. 255); além disso, “o homem que tem fé 
nas verdades religiosas deve estar firmemente persuadido de que Deus recompensa a privação voluntária de um 
prazer efêmero e passageiro, com alegrias inefáveis e eternas” (MORE, 1988, p. 255). Estes dois trechos 
explicam o fundamento da conduta dos butrescos, que caracterizamos como “anti-hedonistas”, devido à sua 
completa renúncia aos prazeres desta vida.  
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(MORE, 1988, p. 302), e comer carne, “a fim de se tornarem mais robustos e mais capazes de 

suportar as fadigas” (MORE, 1988, p. 302). 

Constatada a imensa variedade religiosa que a república insular abriga, logo, segue-se 

a pergunta: de que forma esses diferentes, e até opostos, credos coexistem dentro de um 

mesmo espaço? Além disso, essa coexistência é caracterizada pela harmonia ou pelo conflito? 

Para respondermos tais questionamentos, destacamos três exemplos que ilustram o modo 

como se dá a convivência religiosa entre os utopianos: a) a relação entre os grupos religiosos 

majoritários e os adeptos das três seitas minoritárias (os naturalistas, os materialistas e os 

butrescos); b) a relação entre quatro grupos numericamente grandes que professam doutrinas 

contrárias, a saber, os cristãos convertidos e os não-cristãos, e os órficos e os não-órficos; c) e 

a relação entre todos os credos durante o culto público, que abriga simultaneamente os 

adeptos de todos as seitas. 

 Os três grupos minoritários citados negam três pontos que são compartilhados pelas 

principais religiões utopianas: os materialistas negam a existência de um ser supremo; os 

naturalistas, com a sua divinização dos corpos naturais, negam a teologia racional e, por isso, 

são chamados de “supersticiosos” pelas outras religiões; já os butrescos, que de certo modo 

ignoram a teologia racional ao abdicarem da vida contemplativa e das ciências, também 

negam a “teologia hedonista”13 professada pela maioria dos utopianos, quando defendem a 

abdicação completa dos prazeres terrenos. Entretanto, apesar dessas divergências radicais 

entre os grupos majoritários e os minoritários, os últimos não apenas têm a sua existência 

assegurada por lei, como também coexistem pacificamente com os demais grupos. 

Primeiramente, um dos principais pontos que se sobressaem no ordenamento jurídico da 

república é a lei que garante o direito à liberdade de consciência e que criminaliza 

severamente a intolerância religiosa, sendo esta lei que assegura a existência das minorias 

dissidentes, como veremos melhor no próximo tópico. Em segundo lugar, outro aspecto que 

caracteriza o relacionamento entre ambos os grupos é a ausência de conflitos religiosos, ou 

seja, na Utopia, a maioria não tenta se impor, através da violência, sobre a minoria, a qual, por 

sua vez, não tenta abalar a soberania das religiões majoritárias através de conflitos com o 

intuito de desestabilizá-las. Mesmo se levarmos em conta o desprestígio social que recai sobre 

                                                           
13 Usamos a expressão “teologia hedonista” para nos referir à concepção que tenta unificar a doutrina epicurista 
com alguns preceitos religiosos, derivados em grande parte do cristianismo, tal como é realizado na Utopia. 
Sendo assim, a referida concepção pode ser definida como a doutrina que sustenta que o prazer deve ser buscado 
por ser natural, sendo, portanto, adequado à razão, e por ser esta a finalidade para a qual Deus criou todos os 
seres humanos. Deste modo, dentro desse hedonismo religioso, deixa de haver incompatibilidade entre a 
obediência a Deus e a fruição dos prazeres, ressaltando-se que a busca hedonista deve ser realizada de forma 
moderada e sempre sob o crivo da razão. 
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dois dos grupos minoritários, no caso, os naturalistas – que, além de supersticiosos, são 

considerados “idólatras” por causa de suas crenças – e os materialistas – que são chamados de 

“sub-humanos” porque, como supõem os religiosos utopianos, degradam a dignidade humana 

ao negarem a imortalidade da alma –, ainda assim pode-se sustentar que o relacionamento 

entre as religiões majoritárias e os grupos dissidentes é caracterizado pelo convívio de forma 

pacífica. Quanto aos butrescos, estes são bastante estimados pelos seus concidadãos devido à 

sua conduta de vida sempre em prol de ajudar o próximo.  Em contrapartida, eles “não 

censuram a vida dos outros e não se vangloriam de todo o bem que fazem” (MORE, 1988, p. 

302). 

 Com relação ao segundo exemplo que ilustra a convivência religiosa, comecemos pelo 

relacionamento entre os utopianos convertidos ao cristianismo e os que permaneceram fiéis 

aos seus credos após a chegada da religião de Cristo na ilha. O texto não deixa claro qual dos 

grupos possui maior número de adeptos, embora fique evidente que ambos eram bastante 

numerosos, de modo que nenhum dos dois pudesse ser posto entre os grupos minoritários. 

Sobre o relacionamento entre os dois grupos, Rafael diz que “os habitantes da ilha que não 

creem no cristianismo, não se opõe à sua propagação e não maltratam de nenhuma maneira os 

neoconvertidos” (MORE, 1988, p. 297). Ou seja, novamente se enfatiza a ausência de 

conflitos religiosos entre grupos distintos que, habitando a mesma localização geográfica, 

precisam viver lado a lado. O mesmo pode ser dito acerca do relacionamento entre os órficos 

e os não-órficos, dois grupos também relativamente numerosos. Ambos compartilham um 

dogma em comum: a crença na imortalidade da alma. Contudo, a divergência entre eles nasce 

a respeito da amplitude dessa imortalidade: para os não-órficos, que englobam os cristãos e 

muitos dos contemplativos e dos devotos ativos, essa imortalidade se restringe à alma 

humana; para os órficos, como já foi visto, a imortalidade também se aplica à alma dos 

animais. Apesar dessa discordância diante de um dogma fundamental para os dois credos, os 

seus adeptos se relacionam de forma amistosa, como se verifica no trecho a seguir, sobre os 

órficos e a sua recepção diante dos demais utopianos: “como suas ideias não são perigosas 

nem totalmente desprovidas de bom senso, a propaganda não lhes é proibida” (MORE, 1988, 

p. 299). 

 Já o terceiro exemplo que destacamos, a realização do culto público utopiano, é de 

extrema importância para se compreender como funciona o relacionamento  entre as religiões, 

pois, nesta cerimônia, todos os grupos se reúnem – exceto os ateus, evidentemente – para 

prestar homenagens em conjunto ao deus no qual particularmente creem. Há treze templos em 

cada cidade e os cultos que são realizados nesses edifícios sagrados obedecem a dois 
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princípios centrais: o ecumenismo, visando possibilitar o diálogo inter-religioso entre todas as 

confissões utopianas; e o sincretismo, visando unificar os diferentes credos em torno de um 

conjunto comum de ritos que possam ser executados durante o culto público, de maneira a 

não contradizer nenhuma denominação em particular. É relevante destacar que a lei 

toleracionista em vigor no país assegura o direito ao culto privado para todas as religiões, de 

modo que “cada um celebra em sua casa, em família, os mistérios particulares à sua fé” 

(MORE, 1988, p. 306). Porém, para a realização da grande festa ecumênica que corresponde 

ao culto público, este “é organizado de maneira a não contradizer em nada o culto doméstico e 

privado” e é precisamente por isso “que não se vê e não se encontra nada nos templos que não 

sirva a todos as crenças em conjunto” (MORE, 1988, p. 306). E para a concretização da 

proposta ecumênico-sincrética, o culto público apresenta outras três características básicas: a) 

não é utilizada qualquer imagem de nenhum deus, “a fim de que fique cada um livre de 

conceber a Divindade sob a forma que corresponda à sua crença” (MORE, 1988, p. 306); b) 

não é utilizado nenhum termo para se referir a Deus a não ser o de “Mitra” (Mythram), que, 

por convenção geral, é utilizado na ilha para exprimir “a essência da majestade divina, 

qualquer que seja esta essência” (MORE, 1988, p. 306); c) finalmente, a única prece 

autorizada dentro do templo, sobre a qual falaremos melhor no tópico seguinte, é uma 

estabelecida por decreto civil e formulada de tal modo que todos “passam repetir sem ferir sua 

própria consciência religiosa” (MORE, 1988, p. 306). 

 Levando em conta o que foi exposto nas linhas precedentes, podemos concluir que os 

dois aspectos fundamentais que caracterizam a relação entre os diferentes credos e 

posicionamentos religiosos da Utopia são a coexistência pacífica e, a partir do exemplo do 

culto público e dos dois princípios que o norteiam, a disposição mútua para o diálogo inter-

religioso, pois, além de constatada a ausência de conflitos religiosos ou de qualquer imposição 

violenta de um credo sobre o outro, também se percebe claramente uma interação ativa entre 

os adeptos das diferentes confissões no estabelecimento de um diálogo entre os mesmos. 

 

1.4 A TOLERÂNCIA E AS LEIS UTOPIANAS SOBRE QUESTÕES RELIGIOSAS 

 

 No tópico anterior, apresentamos duas características distintivas do fenômeno 

religioso na república da Utopia: a multiplicidade de credos e o relacionamento pacífico entre 

as diferentes confissões. Mas o que, de fato, pode explicar como, em meio à enorme variedade 

religiosa que constatamos, os utopianos conseguem coexistir pacificamente, sem serem 

vitimados pelos inúmeros males causados pela intolerância religiosa?  
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Duas diferentes hipóteses podem fornecer a explicação para tal questionamento. 

Segundo a hipótese A, ao contrário de haver uma verdadeira pluralidade religiosa, o que 

existe entre os utopianos é a hegemonia de uma ideologia muito bem definida, no caso, um 

“monoteísmo criacionista de fundo cristão”, que atua de duas formas bastante precisas: 

incutindo uma aderência majoritária a dogmas centrais, como o da imortalidade da alma e o 

da providência, e eclipsando a existência de grupos minoritários que sustentam crenças à 

margem do referido dogmatismo predominante. Ainda de acordo com essa primeira hipótese, 

a ausência de conflitos entre as seitas se dá simplesmente porque as minorias existentes não 

representam ameaça para a hegemonia do monoteísmo cristão. Já para a hipótese B, deve ser 

descartada a tese da hegemonia de uma ideologia religiosa específica que supostamente 

imperaria na ilha, pois, além da livre circulação garantida aos grupos minoritários, os próprios 

grupos majoritários apresentam divergências essenciais entre si, de modo que não é possível 

estabelecer um critério de identidade religiosa que os una, como é feito na hipótese A. De 

acordo, então, com a segunda hipótese, é a legislação toleracionista em vigor a principal causa 

que explica o porquê de os utopianos conseguirem coexistir em paz no campo religioso. 

Como pode-se notar, enquanto a hipótese A atenua a tolerância religiosa utopiana, a hipótese 

B a acentua. Vamos, agora, verificar qual das hipóteses mais se adequa ao regime 

toleracionista posto em prática na república insular. 

 É preciso constatar inicialmente que, na Utopia, a legislação religiosa foi elaborada 

para satisfazer simultaneamente duas perspectivas: a dimensão política e a dimensão religiosa. 

Como narra o texto, ambas as perspectivas foram levadas em conta por Utopos, que, após 

conquistar o antigo país “Abraxa”, deu-lhe o nome de “Utopia” e tornou-se o primeiro 

governador e legislador da ilha. Este comandante tinha plena consciência de que os distúrbios 

religiosos prejudicavam não apenas a paz do Estado, mas também a sua unidade. Por sua vez, 

essa convicção foi confirmada quando ele, “na época da fundação do império, apurou que, 

antes de sua chegada, os indígenas viviam em guerras contínuas por motivos religiosos”, 

sendo que precisamente “tal situação lhe facilitara a conquista do país porque as seitas 

dissidentes, em vez de se reunirem em massa, combatiam isoladamente e à parte” (MORE, 

1988, p. 297). Foi por isso que o lendário legislador , “assim que se viu vitorioso e senhor do 

país, apressou-se em decretar a liberdade de religião” (MORE, 1988, p. 297), para preservar a 

paz dentro do Estado e manter a unidade da república. Além da dimensão política, a 

legislação toleracionista formulada por Utopos visou satisfazer a perspectiva religiosa: “nunca 

ousou ele estatuir temerariamente qualquer regra, em matéria de fé, na incerteza de que o 

próprio Deus não tenha inspirado aos homens as diversas crenças no intuito de experimentar, 
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por assim dizer, esta grande variedade de cultos” (MORE, 1988, p. 298). Este ecletismo que 

norteia as leis que versam sobre o tema da religião pode ser percebido nitidamente tanto nos 

cultos privados, onde cada um pode adorar o seu deus da forma que julgar mais adequada, 

quanto no culto público, onde os diferentes credos se reúnem para a realização da festa 

ecumênica de que falamos no tópico anterior.  

Se analisadas com atenção, verifica-se que as perspectivas política e religiosa foram 

estabelecidas para complementarem-se mutuamente e, assim, garantir certa solidez à 

legislação toleracionista utopiana. De um lado, o ecletismo de culto e crença diminui, e até 

mesmo anula, a possibilidade de conflitos religiosos e, por conseguinte, assegura a paz e a 

unidade do Estado. De outro lado, essa paz e unidade levam a república a uma estabilidade 

política que permite a todos, o Estado e cada cidadão em particular, fazerem concessões no 

campo religioso, isto é, se absterem de impor determinado credo ou certa forma de culto, no 

intuito de não perturbar a unidade e a paz republicanas, o que, por sua vez, leva de volta ao 

ecletismo religioso. Em resumo, o ecletismo conduz à paz e à estabilidade política do Estado e 

estes, por sua vez, solidificam e fomentam ainda mais o ecletismo religioso.  

 Norteada pelos três princípios de que falamos, no caso, a paz nacional, a unidade da 

república e o ecletismo de culto e crença, o ordenamento jurídico utopiano que trata da 

religião apresenta três artigos essenciais: a) a garantia do direito à “liberdade de consciência e 

de fé” (MORE, 1988, p. 298), que chamaremos de “direito à autodeterminação religiosa”, 

garantia jurídica esta que se torna, na prática, a primeira condição para o exercício efetivo da 

liberdade religiosa individual, pois, sem essa concessão legal – no texto latino: “[...] quam 

cuique religionem libeat sequi liceat” –, nenhum cidadão dispõe de mecanismos materiais 

para fazer suas crenças serem defendidas pelo Estado e protegidas contra terceiros ou contra o 

próprio Estado; b) complementando o artigo anterior, a criminalização da intolerância 

religiosa, que passa a ser punida com a escravidão (servitute) ou o exílio (exilio), ressaltando-

se que, dentro dos critérios utopianos, essas duas penas só eram aplicadas aos delitos mais 

graves; c) e a concessão feita ao proselitismo, ou seja, o direito de pregar publicamente 

visando a divulgação da própria religião e a conversão de novos fiéis, sendo que esse direito 

deveria observar algumas ressalvas, como, por exemplo, não poderia ser exercido dentro do 

culto público – que é uma espécie de festa religiosa neutra – e só poderia propagar “a fé pelo 

raciocínio, com doçura e modéstia”, mas sem tentar “destruir pela força bruta a religião 

contrária, quando não consegue persuadir” (MORE, 1988, p. 297). Para uma melhor 

compreensão desse conjunto de leis, vamos examinar três exemplos que ilustram como esse 

regime toleracionista era aplicada na prática. 
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 A primeira situação está relacionada com o exemplo de um utopiano recém convertido 

ao cristianismo que, após a sua conversão, começou a causar conflitos contra os não-cristãos e 

acabou sendo julgado pelo crime de intolerância. Segundo o relato de Rafael Hitlodeu, que foi 

um dos responsáveis pela divulgação do cristianismo entre os utopianos, o citado neocristão, 

“recém-batizado, pregava em público, não obstante os meus conselhos, com mais zelo que 

prudência” e, ademais, “arrebatado por seu ardente fervor, não se contentava em elevar ao 

primeiro plano o cristianismo; e condenava todas as outras religiões vociferando contra seus 

mistérios, que classificava de ímpios e sacrílegos, dignos do inferno” (MORE, 1988, p. 297). 

Por fim, esse zeloso cristão, “depois de ter deblaterado neste tom durante muito tempo, foi 

preso, [...] foi a julgamento e condenado ao exílio” (MORE, 1988, p. 297).  

É importante perceber que a legislação da Utopia permite explicar tanto a conduta 

inicial desse neocristão quanto a punição que ele recebeu por ter se excedido na sua conduta. 

Enquanto o mesmo se pôs a pregar em público, destacando as qualidades do cristianismo e 

visando converter outros utopianos à sua religião, ele estava resguardado pelo artigo do 

proselitismo, que lhe permitia divulgar sua crença e buscar novos prosélitos. Contudo,  

quando o seu zelo religioso se tornou fanatismo, levando-o a agredir verbalmente os adeptos 

das outras confissões, e quando a sua conduta reiterada começou a causar distúrbios 

religiosos, levando-o a ameaçar a paz e a unidade republicanas, então, aquele novo cristão 

deixou de exercer de forma legítima o seu direito ao proselitismo e acabou incorrendo em 

outro artigo da legislação: o crime de intolerância religiosa. Neste caso, os critérios políticos 

foram determinantes para a condenação, pois, como enfatiza Hitlodeu, o cristão intolerante foi 

preso e punido, “não sob prevenção de ultraje ao culto, mas por ter provocado tumulto entre o 

povo” (MORE, 1988, p. 297). 

 Outros dois pontos chamam a atenção no exemplo em questão. Primeiramente, a 

punição de exílio, que pode ser considerada a mais grave punição infringida aos criminosos na 

Utopia, já que a pena de escravidão poderia ser perdoada, desde que o infrator demonstrasse 

um arrependimento sincero pelo seu crime e anos de bons serviços prestados à comunidade, 

quando, então, ele ganharia novamente a condição de homem livre e de cidadão. Por outro 

lado, o exílio consistia na expulsão do país e no corte definitivo das relações entre o criminoso 

e a nação utopiana. Portanto, a partir do caso que estamos analisando, podemos afirmar que a 

legislação utopiana coibia de forma severa a intolerância religiosa, a qual era considerada 

como uma espécie de “crime hediondo”. Em segundo lugar, o fato de o indivíduo exilado pelo 

crime de intolerância ter sido um cristão pode ser utilizado para refutar a hipótese A, segundo 

a qual existia um tipo de protecionismo diante da religião cristã, pois, ao contrário desse 
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suposto protecionismo, o que verificamos é a supremacia do regime toleracionista, que era 

aplicado indistintamente sobre todos os credos e buscava combater severamente todas as 

formas de fanatismo religioso, fossem estas não-cristãs ou cristãs. 

 O segundo exemplo que destacamos relaciona-se aos ateus e ao tratamento dado a eles 

pela legislação utopiana. Esse delicado tema precisa ser investigado adequadamente para que 

sejam reconhecidos tanto os méritos quanto as limitações da tolerância apresentada na obra 

Utopia. De fato, os ateus ou materialistas, além da reprovação social que recaía sobre os que 

defendiam tal posicionamento, como vimos no tópico anterior, também recebiam rígidas 

restrições legais: não recebiam o título de cidadania e, consequentemente, não lhes era 

permitido exercer o voto ou se candidatar a algum cargo público; também estavam proibidos 

de divulgar publicamente suas convicções, ou seja, eles não poderiam invocar o artigo sobre o 

proselitismo para justificar uma possível propaganda pró-ateísmo, como era permitido aos 

demais credos.  

A justificativa retórica para essas restrições pode ser buscada fora do texto: sem 

dúvida, Thomas More se precaveu para não chocar uma mentalidade recém-saída da Idade 

Média, como era o caso do seu público-leitor, pois, embora a sua obra tenha sido dirigida para 

os humanistas, os quais negaram diversos valores medievais, ainda assim o tema da religião 

continuou a ser um ponto central dentro do pensamento do humanismo renascentista, de modo 

que seria muito difícil supor que os europeus do início do século XVI poderiam compreender 

e aceitar que uma república que se propõe a ser um modelo para as instituições europeias, 

como é o caso da Utopia, pudesse ser tão flexível com os ateus e admiti-los sem nenhuma 

restrição dentro do seu território. Já a justificativa filosófica para as restrições pode ser 

encontrada no próprio texto e é a mesma que será dada posteriormente por Spinoza e Locke, 

no século XVII: a vinculação entre Deus e moralidade e a adesão da consequente tese de que 

os ateus são indivíduos desprovidos de moral e, portanto, ameaças em potencial à segurança 

da comunidade14. É evidente que se avaliarmos a questão da restrição legal aos ateus sob a 

ótica do século XXI, seremos obrigados a reconhecer que o tema do ateísmo revela uma 

insuperável limitação dentro do regime toleracionista utopiano: se o ecletismo religioso é um 

dos princípios basilares da legislação, então, o ateísmo deve ser um posicionamento 

plenamente aceitável e aos seus adeptos deve ser dada a mesma prerrogativa que aos adeptos 

                                                           
14

 Spinoza exclui os ateus da tolerância no Tratado Teológico-Político, quando estabelece a crença na existência 
de Deus como um dogma universal, demonstrado pela razão (Capítulo 4) e quando apresenta o conceito de 
“opinião subversiva” (Capítulo 20), de modo que o ateísmo, além de ser visto como uma crença irracional, 
também se configuraria como uma opinião subversiva, devido às suas supostas implicações práticas nocivas, 
como a não observância das leis. A posição de Locke sobre os ateus será analisada no tópico 2.4. 
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das outras confissões; mas se o ateísmo sofre algum tipo de restrição, então, o tão enaltecido 

ecletismo revela-se, no fundo, como um toleracionismo exclusivista. 

 Entretanto, se toda a questão for avaliada sob a ótica do século de More, e ainda dos 

dois séculos seguintes, teremos de admitir os méritos do regime toleracionista utopiano e 

poderemos sustentar ainda que esse sistema de leis corresponde a uma tolerância de 

vanguarda, inclusive no tratamento concedido aos ateus. Neste âmbito, o ponto que mais se 

destaca são os direitos assegurados a esse grupo: a descriminalização do ateísmo e uma 

liberdade de expressão restrita. Primeiramente, os ateus “não são condenados à pena” 

(MORE, 1988, p. 299), isto é, não recebem punições penais, pois os utopianos pensam que a 

crença de um indivíduo não pode ser controlada simplesmente pela sua vontade. Como o 

legislador Utopos costumava dizer: o “emprego da violência e de ameaças para constranger 

alguém a adotar a mesma crença que outrem” é “tirânico e absurdo” (MORE, 1988, p. 298). 

Em segundo lugar, embora os ateus não tivessem “o direito de sustentar seus princípios em 

público perante o vulgo” (MORE, 1988, p. 299), eles não eram obrigados a esconder sua 

crença, ao contrário, podiam defender suas convicções em debates restritos com os sacerdotes 

e os sábios. Em outras palavras, aos ateus não se faziam “ameaças para obrigá-los a 

dissimular a própria opinião”, seja diante de sociedade seja diante da lei15, já que, para os 

utopianos, “a mentira é tão detestada quanto a trapaça” (MORE, 1988, p. 299). Portanto, a 

liberdade de expressão desse grupo era limitada, mas não era extinta. O texto frisa que os 

ateus eram “insistentemente convidados para essas conferências, na esperança de que seu 

delírio ceda enfim à razão” (MORE, 1988, p. 299), ou seja, até mesmo as motivações 

suspeitas desses debates religiosos, no caso, a conversão dos ateus para livrá-los do “delírio” 

do ateísmo, revelam um terceiro mérito da legislação utopiana: reconheciam os ateus como 

seres livres e racionais, de modo que a sua conversão só poderia ser buscada através de um 

debate livre e racional, sem a utilização do recurso da violência, seja a das armas seja a da lei. 

 Assim como mostramos no exemplo do cristão intolerante, a situação dos ateus 

também pode ser explicada através do regime toleracionista dos utopianos. É devido 

precisamente ao artigo que concede o direito à liberdade de consciência e de fé, o qual 

assegura a liberdade religiosa individual, que os ateus podem invocar a não criminalização do 

                                                           
15 No Capítulo 2 de Sobre a liberdade, John Stuart Mill vai analisar de forma perspicaz a inconsistência de uma 
prática muito comum nos tribunais inglês, em vigor da Idade Média até o século XIX, a saber: a de aceitar o 
testemunho de um ateu somente se este se dispusesse a jurar dizer a verdade em nome de Deus. Ou seja, para que 
o seu testemunho gozasse de credibilidade, o ateu precisaria começar mentindo sobre a sua crença, mas se ele 
decidisse se manter sincero desde o início, recusando-se a jurar em nome de Deus, o seu testemunho, mesmo 
sendo verdadeiro, seria desacreditado e perderia o seu valor jurídico. Pelo que o texto de More retrata, os 
tribunais utopianos estavam a salvo dessa inconsistência. 
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seu posicionamento religioso e a sua relativa liberdade de expressão, assim como é devido ao 

artigo que criminaliza a intolerância que eles podem exigir a proibição de quaisquer meios 

violentos para forçar sua conversão, tanto por parte do Estado quanto por parte de terceiros. 

Concluindo, com relação aos ateus e ao tratamento concedido a eles pelas leis utopianas, são 

as razões apresentadas anteriormente que nos levam a reafirmar que o regime toleracionista da 

república insular representa uma tolerância de vanguarda em comparação com a grande 

maioria das concepções de tolerância que serão apresentadas nos dois séculos subsequentes, 

pois, apesar das restrições legais já observadas, a existência do ateísmo, enquanto um 

posicionamento teórico legítimo, estava assegurada por lei. 

 O terceiro exemplo que nos propomos a examinar diz respeito à prece que é recitada 

por todos os utopianos nos templos, a qual é utilizada para encerrar as atividades durante os 

cultos públicos realizados em cada cidade. Como já dissemos anteriormente, essa prece final 

foi estabelecida por um decreto das autoridades públicas. O seu conteúdo foi escolhido 

adequadamente para não transgredir os dois princípios políticos e o princípio religioso nos 

quais se baseia a própria legislação religiosa do país: não despertar divergências ou conflitos 

entre as seitas e, assim, não perturbar a paz e a unidade do Estado; e não desrespeitar o 

ecletismo religioso, o que ocorreria caso se formulasse uma prece que fosse tendenciosa para 

uma religião específica. A prece pode ser dividida em quatro partes: exaltação, 

agradecimento, promessa e o pedido.  

Na primeira parte, os crentes iniciam exaltando a Deus, ou, no caso, Mitra, 

reconhecendo-o “como autor da criação e da conservação de todos os bens” (MORE, 1988, p. 

309). Na segunda parte, são prestados os agradecimentos à divindade, em especial, a respeito 

das duas coisas que mais orgulham os utopianos: o fato de terem nascido “no seio da 

república mais feliz”, e o fato de pertencerem à “religião que lhes pareça ser a verdadeira” 

(MORE, 1988, p. 309). Na terceira e interessantíssima parte da oração, os utopianos firmam 

duas promessas diante de Deus: dizem eles que, se a crença de que sua religião é verdadeira 

for um erro e houver outra religião mais agradável a Deus, comprometem-se a se converter de 

imediato; caso contrário, se estiverem no reto caminho da verdadeira religião, comprometem-

se a divulgá-la entre os homens, “a não ser que, nos seus desígnios impenetráveis, [Deus] 

tenha por bem esta grande diversidade de religiões” (MORE, 1988, p. 309). Estas duas 

promessas são importantes porque deixam evidenciado não apenas o apreço pelo ecletismo 

religioso, mas também o antidogmatismo que sustenta tanto o culto público quanto cada 

religião privada. Na última parte de sua oração, cuja temática é dedicada à morte, os 

utopianos solicitam um único pedido: que o fim da sua vida terrena seja calma e serena, mas 
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sem fazer qualquer menção ao fato de Deus lhes “prolongar ou abreviar a duração da própria 

vida” (MORE, 1988, p. 310). E é desta maneira que a prece final do culto público é 

formulada, para que todos possam rezá-la em conjunto, “de maneira a cada um reportar a si 

mesmo o que todos recitam em comum” (MORE, 1988, p. 309). 

 No caso da prece final, esta também pode ser explicada através da legislação religiosa. 

A proibição do artigo do proselitismo durante o culto público é exigida pelo princípio político 

da paz. Essa suspensão temporária do proselitismo, que pode ser constatada, inclusive, na 

formulação da prece final, é o que garante ao culto público um caráter de neutralidade, sendo 

essa neutralidade religiosa que anula as chances de conflitos entre as diferentes confissões. Já 

o artigo da liberdade de consciência e de fé fica resguardado pelo sincretismo que norteia todo 

o culto público e que também está presente na prece, na medida em que esta é formulada a 

partir de um denominador comum que poderá ser utilizado simultaneamente por cada religião 

em particular. É essa proposta sincretista que complementa o caráter eclético da prece e que 

permite a todos repeti-la igualmente, sendo que cada um a interpreta de acordo com as suas 

próprias convicções religiosas e, assim, a fé e a consciência de nenhum indivíduo são 

desrespeitadas. 

 Após a apresentação do regime toleracionista e a investigação de três situações que 

ilustram como essa legislação era efetivamente aplicada, chegamos à seguinte conclusão com 

relação à divergência entre as hipóteses A e B: a hipótese B parece ser mais consistente com a 

análise que fizemos sobre as instituições utopianas. Em primeiro lugar, é necessário 

reconhecer que existe uma verdadeira pluralidade religiosa na ilha. Os dois fatos que 

demonstram essa tese são: a existência dos três grupos minoritários examinados no tópico 

anterior e as próprias divergências existentes entre os grupos majoritários. Quanto às 

minorias, não se pode dizer que estas são “eclipsadas” pelas instituições utopianas; ao 

contrário, na medida em que a sua existência está assegurada por lei, podemos afirmar que tal 

proteção jurídica lhes dá uma visibilidade social comparável à dada aos demais grupos 

religiosos. E quanto aos grupos majoritários, não se pode dizer que estes apresentam 

divergências relativas apenas a dogmas secundários, vide o exemplo dos contemplativos e dos 

ativos, que divergem diante de um dogma central para ambas as seitas, no caso, a conduta 

mais adequada para agradar a Deus e obter a salvação da própria alma. Em segundo lugar, é 

preciso distinguir entre a existência de uma “hegemonia religiosa”, enquanto uma imposição 

ideológica de certo conjunto de crenças, e a existência de “dogmas majoritários”, oriundos de 

uma aderência voluntária de indivíduos livres que compartilham crenças semelhantes. Na 

Utopia, existe apenas a segunda situação. Os exemplos de “Mitra” e da neutralidade do culto 
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atestam precisamente o oposto de uma postura impositiva em religião, o que, por sua vez, 

refuta completamente a tese da hegemonia, sustentada pela hipótese A. 

 Posto isto, podemos sustentar que, mais importante do que a proteção da suposta 

hegemonia cristã ou a garantia de privilégios para qualquer credo específico, a legislação 

religiosa utopiana estava interessada primordialmente em assegurar o ecletismo, por isso o seu 

artigo que garantia a autodeterminação religiosa (ilustrado pelo exemplo de tolerância aos 

ateus), e em preservar a paz social e a unidade da república, por isso o seu artigo que punia 

severamente a intolerância e adotava mecanismos legais para coibir a prática de qualquer 

imposição religiosa (ilustrado pela punição dada ao cristão intolerante). Portanto, em nossa 

opinião, são precisamente esses dois princípios políticos, em conjunto com o princípio 

religioso do ecletismo, que podem ser usados para explicar por que o relacionamento entre as 

seitas utopianas era pacífico.  

 Por fim, podemos acrescentar ainda que a legislação e as instituições religiosas fazem 

florescer na mente de cada utopiano um espírito antidogmático16, o que pode ser percebido 

com toda clareza na oração que encerra o culto público, particularmente na terceira parte da 

prece, quando eles fazem a promessa de mudar de religião, caso estejam equivocados quanto 

à sua fé. Este “pequeno” compromisso firmado por cada indivíduo diante do seu Deus, 

justamente em uma dos momentos mais importantes do culto, revela que todo utopiano 

assume a crença de que a sua religião não é absoluta e, consequentemente, nenhum deles pode 

impô-la sobre os demais. Não há dúvida de que esse antidogmatismo, ao lado do regime 

toleracionista que descrevemos, contribuem de maneira decisiva para a coexistência pacífica 

entre os diversos credos utopianos, tanto nas ruas das cinquenta e quatro cidades quanto 

dentro dos seus templos sagrados. Em uma das passagens do texto, na qual é mencionada a 

estima que todos têm pelos butrescos e por sua rígida conduta (celibatários e vegetarianos), 

mesmo esta conduta não sendo abraçada pelos demais, é dito que os utopianos não criticam os 

membros desta pequena seita porque “na Utopia todo mundo evita, escrupulosamente, tomar 

qualquer decisão a respeito da religião” (MORE, 1988, p. 302). Portanto, essa postura 

religiosa não impositiva, que definimos como “espírito antidogmático”, também faz com que 

não se constatem conflitos religiosos nas ruas da república insular e possibilita que os adeptos 

                                                           
16 Aqui, estamos utilizando a expressão “espírito dogmático” em um sentido muito próximo ao conceito de 
“infalibilidade”, que é criticado por John Stuart Mill no Capítulo 2 de Sobre a Liberdade. De acordo com Mill, a 
infalibilidade não é simplesmente “o sentimento de certeza de uma doutrina”, ou, no caso, a convicção interna de 
que a nossa opinião é verdadeira, mas sim “a tarefa de decidir tal questão por outros, sem lhes permitir ouvir o 
que o outro lado tem a dizer” (MILL, 2000, p. 38). Portanto, um indivíduo que possui o espírito dogmático – ou, 
nas palavras de Mill, que se julga infalível – é aquele que, além de possuir a convicção de que as suas opiniões 
são como “verdades absolutas”, também quer impor essas opiniões sobre todos os que discordam dele.   
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das diferentes confissões reúnam-se nos cultos públicos, integrem-se mutuamente e realizem 

o que anteriormente chamamos de um “grande diálogo inter-religioso”. 

 

1.5 AS CONTRIBUIÇÕES DE MORE AO DEBATE TOLERACIONISTA 

 

 Neste tópico, discutiremos duas importantes contribuições que o texto de Thomas 

More legou ao debate toleracionista posterior. São elas: o tratamento dado às minorias; e a 

adoção da “abordagem holística” para a investigação em torno da tolerância. 

 Em More, a temática das “minorias” abarca exclusivamente os grupos religiosos, os 

quais são abordados através dos exemplos fornecidos pelas seitas naturalistas, pelos ateus e 

pelos butrescos. Como foi mostrado no decorrer da nossa análise, esses três grupos 

minoritários não apenas têm a sua existência garantida por lei, mas também recebem proteção 

jurídica através do artigo que criminaliza a intolerância religiosa e, finalmente, são tratados 

pelas leis e instituições do país de forma igualitária – fazendo-se as ressalvas, evidentemente, 

no que toca às restrições impostas aos ateus – em comparação com as religiões majoritárias. 

Sendo assim, podemos afirmar que, devido à permissão legal da existência das minorias 

religiosas, à proteção jurídica dessas minorias e ao tratamento isonômico dado pelas leis e 

instituições utopianas aos grupos majoritários e minoritários, a obra Utopia representa um 

marco fundamental na trajetória do debate toleracionista.  

 O tema das “minorias” também recebeu a sua devida atenção nos textos dos outros 

toleracionistas que analisaremos na sequência. Em Locke, as minorias – assim como More, a 

discussão é restrita para o âmbito apenas das minorias religiosas – estão acolhidas dentro da 

proposta de tolerância universal desenvolvida pelo filósofo inglês: não apenas as minorias 

cristãs (anabatistas, batistas, quacres, socinianos e arminianos) precisam ser toleradas dentro 

das sociedades majoritariamente cristãs (anglicanas, católicas, luteranas ou calvinistas), mas 

as minorias não-cristãs (judeus, islâmicos, etc.) devem ser igualmente toleradas nessas 

sociedades, assim como os grupos cristãos que vivem em sociedades majoritariamente 

judaicas ou islâmicas, por exemplo, também precisam estar resguardados pelo direito à 

tolerância. Em Stuart Mill, os indivíduos e também os grupos minoritários – “minoria” 

entendida, a partir de agora, amplamente como minorias religiosas, minorias políticas, 

minorias de gênero, etc. – precisam ser defendidos contra a “tirania da maioria”, que atua 

impondo as crenças, as ideias, os valores e o comportamento dos grupos majoritários sobre as 

minorias, sendo que essa imposição pode ser realizada através das leis civis ou da opinião 

pública. E em Marcuse, as minorias, conceito tomado na mesma amplitude de Mill, aparecem 
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incluídas nas noções de “ideias subversivas” e “grupos subversivos”, os quais são 

ideologicamente taxados de “subversivos” porque ameaçam a hegemonia das classes 

economicamente favorecidas que querem se perpetuar no poder, sendo que, para o filósofo 

alemão, aquelas minorias subversivas precisam ser defendidas contra as ideias regressistas e 

os mecanismos repressores da sociedade industrial. 

 Se levarmos em conta as transformações sociopolíticas que o século XXI apresenta em 

comparação com os cinco séculos anteriores, podemos dizer que um dos temas que continua 

sendo relevante para o debate toleracionista atual é precisamente o relativo à inclusão das 

minorias dentro das sociedades heterogêneas nas quais estamos inseridos, onde grupos 

minoritários apresentam divergências não apenas com relação aos majoritários, mas onde 

também essas divergências (de crenças, de valores, de interesse, etc.) podem ser constatadas 

entre as próprias minorias. Dentro dessa temática, duas questões parecem ter proeminência: a) 

Qual o tratamento mais adequado que as leis das sociedades democráticos devem 

disponibilizar aos grupos minoritários?; b) Como os indivíduos pertencentes aos grupos 

majoritários, no decorrer das relações sociais cotidianas, devem se portar diante dos 

indivíduos pertencentes às minorias? Enquanto a primeira questão assume a perspectiva 

jurídica, tratando o tema sob a ótica do Estado, a segunda assume a perspectiva sociológica, 

abordando o tema sob a ótica dos indivíduos. 

 Examinando com atenção o texto de More, podemos identificar duas interessantes 

propostas para a elucidação desses questionamentos. Quando à primeira pergunta, a proposta 

sugerida pelo filósofo humanista consiste em uma atuação do Estado em quatro frentes: a) 

fornecer, inicialmente, a primeira garantia jurídica para as minorias, ou seja, conceder 

legalmente o direito à existência aos grupos minoritários, tal como é feito pelo artigo utopiano 

da liberdade de consciência e de fé (permissão jurídica); b) criminalizar as condutas que 

visam suprimir a existência dessas minorias, o que consiste, na prática, em estabelecer 

mecanismos legais de combate à intolerância contra as minorias (proteção jurídica); c) 

fornecer um tratamento igualitário para os grupos majoritários e as minorias (isonomia 

jurídica); d) e, finalmente, autorregular as instituições públicas para que estas possam, de 

forma eficaz, assegurar a existência das minorias e lhes fornecer um tratamento igualitário. 

Quanto à segunda questão, a resposta de More tem relação direta com o antidogmatismo 

religioso dos utopianos: quando as pessoas perceberem que a sua religião e também as suas 

convicções políticas, sua raça, sua cultura e seu gênero não são absolutos, isto é, não podem 

ser usados como critério último e decisivo para interpretarem a realidade e quererem nortear 

não apenas as sua vidas, mas também as vidas dos demais, então, uma boa parte dos conflitos 
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motivados pela intolerância cessarão, já que as maiorias deixarão de se impor sobre as 

minorias nos aspectos que não lhes cabe decidir. Em grande parte, é devido a esse espírito 

antidogmático, particularmente em religião, que os adeptos dos diferentes credos da Utopia 

conseguem cultivar relações sociais pacíficas. Se More, há cinco séculos atrás, propôs duas 

sugestões interessantes, uma na perspectiva jurídica e outra na perspectiva social, para 

minimizar os problemas da intolerância, cabe a nós, no século XXI, refletirmos acerca das 

mudanças sociais e culturais (instituições políticas, sistema educacional, entre outras) que 

devem ser implementadas para que as minorias sejam efetivamente incluídas e para que o 

dogmatismo seja eliminado da mente das pessoas. 

 Falemos, agora, sobre a abordagem holística. George Logan, discorrendo acerca da 

análise moreana dos problemas sociais ingleses e europeus apresentados no Livro I da Utopia, 

em especial, a temática do roubo, observa um ponto bastante pertinente sobre o exame de 

More: “é característico também o modo como fala [...] do problema do roubo, passando a 

fazer uma análise geral da situação da Inglaterra” (LOGAN, 2009, p. 30). E é de acordo com 

essa análise geral do contexto histórico-social que “o tratamento que More dá a esses temas 

difere, devido a uma abordagem que podemos chamar de sistêmica ou holística, das 

considerações que sobre eles tece a maior parte dos pensadores sociais ou políticos da época” 

(LOGAN, 2009, p. 30). Como observa o comentador, a adoção da abordagem holística para a 

investigação dos temas da pobreza e da violência urbana permite a More sustentar que “o 

problema dos roubos não pode ser resolvido pela punição dos ladrões, porque o roubo advém 

basicamente da pobreza, a qual, por sua vez, é produto de uma série de fatores sociais” 

(LOGAN, 2009, p. 30). Em outras palavras, é como se essa abordagem holística levasse o 

pensador inglês a perceber que “a organização social como todo é uma rede complexa 

formada por elementos que se influenciam mutuamente” (LOGAN, 2009, p. 30). 

Concordamos com a perspicaz observação de Logan, porém, vamos mais longe do que ele e 

defendemos que a abordagem holística é também utilizada por More na sua consideração 

sobre a problemática da tolerância, sendo que, ao fazer isso, o humanista inglês inaugura 

outro ponto fundamental no debate toleracionista. 

  As três bases que sustentam o regime toleracionista utopiano deixam evidenciado o 

holismo moreano no que concerne à tolerância: para regulamentar satisfatoriamente o 

relacionamento entre os diferentes credos existentes em uma nação é necessário articular de 

forma adequada as perspectivas religiosa e política. Por isso, os dois principais artigos da 

legislação religiosa utopiana, no caso, o da liberdade de consciência e fé e o da criminalização 

da intolerância, visavam satisfazer simultaneamente os princípios políticos da paz social e da 
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unidade do Estado e o princípio religioso do ecletismo. Além disso, a abordagem holística 

também pode ser constatada se observarmos a maneira como More intercala o sistema 

político-econômico da ilha e o seu sistema toleracionista: a tentativa de compatibilizar o 

interesse coletivo e a liberdade individual que pode ser observada no sistema político (vide o 

conjunto de direitos e deveres ao qual todos os cidadãos estão submetidos) também está 

presente na legislação religiosa, na medida em que o culto público e a prece que o encerra são 

rigorosamente definidos nos termos da lei para garantir a neutralidade daquele encontro inter-

religioso, mas, ao mesmo tempo, todos os utopianos podem adorar a Deus da forma que 

julgarem mais correta e rezar as preces que quiserem em seus respectivos cultos privados; 

assim como o critério de isonomia que pode ser observado no sistema econômico (vide o 

regime de comunitarização dos bens e as obrigações trabalhistas que são equitativamente 

distribuídas para todos) também está presente no regime toleracionista, na medida em que é 

dado um tratamento igualitário a todas as confissões religiosas e, mantidas as devidas 

proporções, aos próprios ateus. Ou seja, as diretrizes que norteiam os âmbitos econômico e 

político são as mesmas que norteiam o âmbito religioso na Utopia, o que revela que o filósofo 

humanista já percebia que aqueles três âmbitos mantinham entre si uma relação de influência 

mútua. Outro ponto muito significativo para ilustrar a abordagem holística moreana no debate 

em torno da tolerância é o fato de o tópico dedicado à religião aparecer somente no final do 

Livro II, como a última grande discussão da obra, o que pode sugerir que, para o autor, é 

preciso resolver primeiramente os problemas econômicos e políticos e, somente depois disso, 

é que pode ser resolvido o problema da tolerância religiosa. Baseando-nos no que foi 

mostrado até aqui, podemos sustentar que, através do seu método holístico, Thomas More é o 

primeiro pensador a defender, na história do debate toleracionista, que a temática da 

tolerância/intolerância religiosa não é um problema que pode ser explicado unicamente no 

âmbito da religião e das divergências religiosas, mas que precisa ser pensado em articulação 

com outras áreas, como a política, a economia e também o direito.  

Este ponto inaugurado pelo autor da Utopia é levado adiante por filósofos posteriores, 

como é o caso de Locke e Voltaire. Para o primeiro, a questão da intolerância religiosa só 

pode ser solucionada se for feita uma separação completa entre Estado e Igreja e se, a partir 

da delimitação da esfera de ação da política e da religião, forem estabelecidos adequadamente 

os direitos e deveres dos indivíduos, das igrejas e do Estado para com a tolerância. Deste 

modo, a investigação da tolerância precisaria ser pensada através de uma articulação entre 

religião, política e direito. Já para Voltaire, os inconvenientes dos conflitos religiosos não 

afetam apenas o interesse da religião, mas incidem também sobre a política e a economia do 
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país. Por isso, nas Cartas Inglesas (Carta VI), ele cita a Bolsa de Londres e as negociações 

comerciais entre os adeptos dos diferentes credos – no caso, entre os cristãos das diversas 

denominações e também entre os cristãos e os não-cristãos – para argumentar que, somente 

após a legislação da Inglaterra ter estabelecido a liberdade de crença e de culto para a maioria 

das confissões, através do Ato de Tolerância (Toleration Act) de 1690, o país pôde gozar de 

paz no campo político e implementar ainda mais o seu desenvolvimento econômico. Esta 

argumentação político-econômica é retomada no Tratado sobre a tolerância (Capítulos 4 e 5), 

quando, ao lado da Inglaterra, são citadas a estabilidade política e a prosperidade econômica 

da Holanda e das províncias germânicas, obtidas após a concessão de uma ampla liberdade 

religiosa por parte das autoridades holandesas e germânicas, o que leva o filósofo francês a 

sustentar que “o interesse das nações” exige a tolerância (VOLTAIRE, 2000, p. 27), pois esta 

contribui para “ver a terra cultivada e melhorada por mais mãos laboriosas, os tributos 

aumentados, o Estado florescendo mais” (VOLTAIRE, 2000, p. 29). Sendo assim, para o 

iluminista, a investigação da tolerância precisaria ser pensada através de uma articulação entre 

religião, economia e política. 

 O método holístico moreano permanece central para as reflexões atuais em torno da 

tolerância religiosa e a sua relevância reside principalmente no fato de assumir que a 

elucidação de vários conflitos do século XXI, que tenham a questão religiosa inserida em 

alguma de suas dimensões, só pode ser empreendida adequadamente se for realizada uma 

ampla abordagem que investigue claramente a relação entre os diversos elementos religiosos, 

econômicos e políticos que figuram nesses conflitos. Esta posição – que, neste momento, 

assumiremos como uma hipótese de trabalho e que será melhor investigada na Parte II desta 

Tese (seção 7.2.2) – pode ser ilustrada através de dois dos principais “conflitos religiosos” 

existentes atualmente: a interminável guerra entre Israel e Palestina e o problema do 

terrorismo após o “11 de Setembro”.  

Quanto ao primeiro exemplo, não se pode negar que causas religiosas atuaram no 

início e permanecem atuando na perpetuação do conflito, pois os dois povos lutam por um 

território que consideram sagrado devido às suas particulares razões religiosas e, além disso, 

ambos julgam igualmente que a sua terra sagrada está profanada pela presença do outro 

grupo, sendo um dever religioso expulsar o grupo rival e, assim, honrar o seu respectivo deus. 

Entretanto, se voltarmos as atenções para a criação do Estado de Israel, em 1948, portanto, no 

início da Guerra Fria, verificaremos que, por trás do incisivo apoio da ONU e dos Estados 

Unidos à causa israelense, estava o interesse político-militar em estabelecer uma nação aliada 

em um ponto estratégico do Oriente Médio, que pudesse atuar como barreira contra a ameaça 
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socialista naquela região do globo. E mais, dentre as principais consequências do conflito que 

se verificaram nas décadas seguintes, destaca-se, ao lado da morte de milhares de palestinos e 

judeus, o enriquecimento da indústria bélica americana, que fornecia armamentos para as 

tropas israelenses. 

Quanto ao segundo exemplo, além das causas religiosas, as quais ficam evidentes 

tanto na utilização política e bélica do conceito islâmico de Jihad quanto nos discursos 

fundamentalistas dos líderes da Al-Qaeda e, atualmente, nos discursos dos líderes do Estado 

Islâmico, a guerra ao terrorismo empreendida pelos EUA também evidenciou a tentativa 

americana de disfarçar os seus interesses econômico-políticos, no caso, o petróleo árabe, 

através da ideologia de uma guerra contra o terror religioso, como ocorreram na invasão das 

tropas americanas ao Afeganistão, sob a justificativa oficial de prender Osama Bin Laden e os 

demais idealizadores do atentado contra as Torres Gêmeas, e na posterior invasão americana 

ao Iraque, sob a justificativa oficial de instaurar a democracia em um país dominado por um 

tirano fundamentalista ligado ao islamismo. O próprio estatuto semântico-ideológico do termo 

“terrorismo” – que faz o sequestro de dois aviões ocupados por civis e a sua colisão 

deliberada contra dois prédios cheios de outros civis serem corretamente classificadas como 

ações terroristas, mas que não considera como ato terrorista o lançamento de mísseis contra 

escolas e supermercados cheios de crianças e civis, como ocorreu nas cidades iraquianas de 

Nassiria e Najaf, bombardeadas pelo exército americano – revela que, por trás da questão 

religiosa, a guerra entre os Estados Unidos e os grupos terroristas islâmicos deve ser explicada 

principalmente através de suas causas econômico-políticas. 

 Os dois exemplos anteriores foram apresentados, ainda que de forma sucinta, para 

mostrar a necessidade de desconstruir a abordagem reducionista que às vezes é aplicada aos 

“conflitos religiosos” da atualidade, abordagem esta que tenta explicá-los exclusivamente, ou, 

ao menos, em seus aspectos essenciais, sob a ótica da religião. Ora, se a problemática da 

tolerância/intolerância religiosa sempre esteve e ainda permanece estritamente vinculada a 

elementos econômicos e políticos, como sugere a nossa hipótese de trabalho anteriormente 

mencionada, então, a compreensão e a elucidação dos diferentes fenômenos de intolerância 

religiosa devem ser pensadas não a partir do âmbito exclusivo da religião, mas de uma 

perspectiva mais ampla, que engloba os âmbitos da política, da economia e do direito. Esta 

decisiva mudança de foco, no caso, a de que alguns “conflitos religiosos”, tanto em suas 

causas quanto em suas consequências, não são essencialmente religiosos, mas político-

econômicos, é outra importante contribuição que nos foi legada pelo autor da Utopia.  
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CAPÍTULO 2 

 

JOHN LOCKE E A SISTEMATIZAÇÃO DO DEBATE 

 

Na Carta acerca da tolerância, John Locke discute duas grandes temáticas, que 

aparecem bem interligadas pelo autor ao longo de todo o texto. A primeira é a convivência 

entre diferentes grupos religiosos, temática esta que, apesar de enfatizar a convivência entre as 

diferentes denominações cristãs, também vai englobar, como demonstraremos em nossa 

análise, o relacionamento entre grupos cristãos e grupos não-cristãos. Já a segunda temática 

diz respeito ao papel do Estado – no texto, o conceito de Estado é substituído pelos conceitos 

de República (respublica), de magistrado civil (magistratus civilis) ou de comunidade civil 

(como é traduzido o termo latim “respublica” na edição brasileira que estamos utilizando) – 

na regulamentação da convivência supracitada. Estes dois temas levarão o filósofo a examinar 

a relação entre magistrado e Igreja (ecclesia) e a distinguir o âmbito de atuação de cada um. 

Para o pensador inglês, o problema da intolerância religiosa, que afligia a Europa desde a 

eclosão da Reforma Protestante e da consequente cisão do mundo cristão, estava baseado em 

três causas centrais: a mistura entre política e religião; o desejo de domínio dos magistrados17 

e dos sacerdotes; e a opressão religiosa. É por isso que Locke vai insistir na sua proposta de 

separação completa entre a comunidade civil e a comunidade eclesiástica ou sociedade 

religiosa (societates religiosas), que atuaria como uma tripla solução para os problemas 

mencionados: primeiramente, ao ser posta em prática tal proposta, estaria criada uma parede 

intransponível para impedir a mistura dos assuntos políticos com os assuntos religiosos; além 

disso, os magistrados ficariam impedidos de perseguir igrejas e os chefes das igrejas ficariam 

impedidos de, por exemplo, depor reis; finalmente, sendo desfeita a confusão entre as esferas 

civil e espiritual, seguiria-se um regime de liberdade religiosa e a consequente convivência 

pacífica entre os diversos grupos religiosos. 

 Embora o texto não tenha sido estruturado pelo autor em capítulos ou tópicos, ainda 

assim podemos dividi-lo em seis partes, que correspondem à estruturação lógica da 

argumentação desenvolvida por Locke. Na primeira parte, é apresentado o que chamaremos 

de “tese da tolerância cristã”, que sustenta a incompatibilidade entre a religião cristã e a 

                                                           
17 Em Locke, o termo “magistrado” é utilizado para se referir indistintamente a governos monarquistas e a 
governos parlamentaristas (como a França e a Holanda da época de Locke, respectivamente). No texto, o termo 
vai corresponder ao conjunto dos poderes executivo, legislativo e judiciário, pois a separação entre os três 
poderes ainda não era adotada pelas nações europeias do século XVII. E, embora a noção moderna de “Estado” 
inclua a tripartição dos poderes, utilizaremos, ao longo desta análise, os termos “magistrado” e “Estado” como 
sinônimos, sendo feitas as ressalvas já mencionadas. 
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prática de quaisquer condutas violentas, inclusive para forçar outras pessoas a se converterem 

ao cristianismo. Na segunda parte, é investigada a “tese da separação entre Estado e Igreja”, 

que estabelece as diferentes finalidades das duas instituições e o poder que cada uma possui 

para exercer a sua função. Na terceira parte, que ocupa cerca de metade da Carta, é 

desenvolvida a “tese dos deveres de tolerância”, que mostra os deveres que quatro setores da 

sociedade possuem para com a tolerância, sendo esses grupos: as igrejas, os indivíduos, os 

chefes de igreja e os magistrados. Na quarta parte, é examinada a “tese dos limites da 

tolerância”, que demonstra a necessidade de haver um critério para regular a concessão do 

direito à tolerância e estabelece quatro grupos que não devem ser tolerados. As três últimas 

teses – a da “separação”, a dos “deveres” e a dos “limites da tolerância” – compõem o que 

chamaremos de uma “teoria toleracionista universal”, isto é, uma teoria que se propõe a 

regulamentar o relacionamento entre os diversos grupos religiosos (incluindo os cristãos e os 

não-cristãos) e a estabelecer o papel do Estado na vigilância dos conflitos motivados por 

religião. Na quinta parte, que corresponde às “Considerações Finais” da Epistola, o filósofo 

reafirma três importantes ideias desenvolvidas ao longo da obra: a necessidade de combater as 

três causas centrais da intolerância; a implantação do Estado laico como alternativa para a 

resolução da problemática religiosa; e que o dever de tolerância do magistrado deve estar 

pautado pelo princípio de isonomia, isto é, em dar tratamento igualitário às diversas igrejas 

existentes em seu território. Na sexta parte, correspondente ao “Posfácio” do texto, são 

discutidos os temas da heresia e do cisma e é defendida a tese de que membros de religiões 

diferentes não podem ser considerados hereges ou cismáticos uns para com os outros18 e, com 

isso, é combatido o “argumento de defesa da fé”, que visava justificar as perseguições 

religiosas contra os acusados de heresia e cisma. 

 Na análise que faremos a seguir, começaremos examinando a tese da tolerância cristã, 

e apresentando as bases da proposta lockeana de uma teoria toleracionista universal. Depois, 

analisaremos a tese da separação entre Estado e Igreja e a tese dos deveres de tolerância, 

enfocando particularmente os deveres das igrejas, dos indivíduos e dos chefes de igreja. Em 

seguida, continuando o exame da tese dos deveres, abordaremos os deveres de tolerância dos 

magistrados. Por fim, investigaremos a tese dos limites da tolerância, mostrando de que modo 

                                                           
18 Para Locke, duas pessoas pertencem à mesma religião se e somente se adotarem os mesmos artigos de fé e o 
mesmo culto. Este critério de identidade religiosa levará o filósofo a defender que as diversas denominações 
cristãs correspondem a diferentes religiões, uma vez que divergem em seus artigos de fé e/ou culto. Deste modo, 
ele vai sustentar que a diferença entre arminianos e calvinistas é a mesma que há entre esses dois grupos e os 
judeus, assim como a diferença existente entre luteranos, católicos e anglicanos é a mesma que há entre esses 
três grupos e os islâmicos, ou seja, todos os sete grupos consistem em religiões diferentes por não satisfazerem o 
critério de identidade religiosa supracitado. 
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o autor tenta compatibilizar os limites que ele impõem à tolerância com a sua proposta de 

tolerância universal.  

 

2.1 A TESE DA TOLERÂNCIA CRISTÃ E A PROPOSTA DE UMA TEORIA 

TOLERACIONISTA UNIVERSAL 

 

 Locke inicia o texto apresentando o que anteriormente chamamos de tese da 

“tolerância cristã”: “Prezado Senhor19, desde que pergunta minha opinião acerca da mútua 

tolerância entre os cristãos, respondo-lhe, com brevidade, que a considero como o sinal 

principal e distintivo da verdadeira igreja” (LOCKE, 1978, p. 3). De acordo com esta tese 

inicial, o autor vai defender que a religião cristã deve necessariamente ser uma religião de 

tolerância. Ou seja, o filósofo tentará mostrar que o cristianismo e a tolerância se 

complementam mutuamente e, consequentemente, não seria possível valer-se da religião 

cristã para a prática de perseguições religiosas ou mesmo tentar a propagação de alguma 

denominação do cristianismo através de quaisquer meios violentos.  

 Após a apresentação da sua primeira tese, o próximo passo do filósofo inglês é 

apresentar a definição de “cristão”. Para ele, “quem quer que se aliste sob a bandeira de Cristo 

deve, antes de tudo, combater seus próprios vícios, seu próprio orgulho e luxúria” e possuir 

“santidade de vida, pureza de conduta, benignidade e brandura do espírito” (LOCKE, 1978, p. 

3). Além disso, o filósofo acrescenta na definição de cristão as qualidades da “caridade” e do 

“amor”, que exigem de todo cristão a “boa vontade para com todos os homens, mesmo para 

com os que não forem cristãos” (LOCKE, 1978, p. 3). Sendo assim, fica claro que um cristão 

não pode valer-se da sua religião para a prática de perseguições religiosas nem pode tentar 

propagar sua denominação cristã (diante de outros cristãos ou mesmo de não-cristãos) através 

de qualquer conduta violenta, pois, se isto fosse feito, ele violaria a própria definição de 

cristão e, com isso, deixaria de ser um cristão; o que resultaria no absurdo de ele tentar 

propagar o cristianismo sem ser ele próprio um cristão. Porém, como observou Locke (1978, 

p. 3), “ninguém pode sinceramente lutar com toda a sua força para tornar outras pessoas 

cristãs, se não tiver realmente abraçado a religião cristã em seu próprio coração”. O que 

significa dizer que, se um indivíduo está sinceramente interessado em difundir a sua versão do 

cristianismo, este deve, antes de tudo, adotar uma conduta irrepreensivelmente pura e guiar-se 

                                                           
19 Este “Prezado Senhor” é Phillipe von Limborch, amigo de Locke e professor de teologia holandês ligado ao 
arminianismo. Limborch era um dos poucos que sabiam sobre a verdadeira autoria da Epistola, publicada 
anonimamente, e foi ele o responsável por viabilizar a primeira publicação do texto em 1689, em Amsterdã. 
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através do amor e da boa vontade para com todas as pessoas, ao invés de querer, a todo custo, 

constranger e converter os que não compartilham com ele as mesmas convicções religiosas. 

 Vale mencionar que esta primeira tese aparece na Epistola como uma réplica ao 

argumento da “intolerância caridosa”, muito utilizado pelos governos cristãos da Europa na 

época da Reforma Protestante. Em linhas gerais, o argumento pode ser formulado da seguinte 

maneira: é um dever de todo cristão, pelo princípio de caridade, amar o próximo como a si 

mesmo; sendo a salvação da sua alma a coisa mais importante para um cristão, torna-se uma 

obrigação cristã lutar pela salvação de todos os outros homens; mas como, na perspectiva de 

um cristão, a salvação da alma só será obtida por quem tiver abraçado o cristianismo, então, 

na prática, o dever de caridade consistiria na tentativa de conversão dos demais homens ao 

cristianismo, mesmo que seja preciso obrigá-los através da força; neste caso, o uso da força, 

supunham os cristãos intolerantes, se tornaria legítimo diante de Deus, já que eles estariam 

guiando a sua conduta pelo princípio de caridade20. Este argumento não era usado apenas 

pelos monarcas cristãos como também era legitimado pelas autoridades eclesiásticas católicas 

e protestantes para justificar as perseguições que uns praticavam contra os outros nos seus 

respectivos países. Além disso, o mesmo argumento justificava as perseguições que grupos 

protestantes praticavam contra outros grupos protestantes, como no caso do Sacro Império 

Romano Germânico (onde os luteranos perseguiam os anabatistas), no caso de Genebra (onde 

os calvinistas perseguiam os arminianos) e no caso da Inglaterra (onde os anglicanos 

perseguiam os batistas, os quacres e os socinianos). 

 A importância da tese lockeana da tolerância cristã reside no fato de demonstrar que o 

argumento da intolerância caridosa, ao invés de legitimar as prisões, as torturas e os 

assassinatos por motivos de religião, acaba por anular a si mesmo, uma vez que a caridade e o 

amor cristãos são diametralmente opostos à prática de qualquer forma de violência, inclusive 

para converter outros indivíduos ao cristianismo. Em outras palavras, o pensador inglês 

mostra que aquela intolerância supostamente caridosa não passava de uma caridade 

completamente intolerante, isto é, uma caridade falsamente cristã, pois valia-se de métodos 

                                                           
20 Um dos famosos trechos utilizados pelos cristãos intolerantes para justificar as perseguições que estes 
praticavam contra os não-cristãos ou contra as denominações cristãs consideradas hereges foi a passagem 
conhecida como a Parábola do Grande Banquete, presente em Lucas 14,23. Nesta passagem da Bíblia, as 
palavras atribuídas a Jesus Cristo (“Obriga-os a entrar, para que minha casa esteja cheia”) passaram a ser 
interpretadas como uma conclamação bélica à divulgação e expansão do cristianismo, sendo que, neste caso, 
estaria autorizado o uso da força para a obtenção da conversão dos não-cristãos e dos cristãos hereges. Pierre 
Bayle, na primeira parte dos Comentários Filosóficos, faz uma análise minuciosa dessa parábola e, através da 
distinção entre o sentido literal e o sentido alegórico das Escrituras, tenta mostrar que a expressão “obriga-os a 
entrar” não pode ser entendida como uma autorização da conversão forçada e violenta, pois toda coerção em 
religião é oposta aos ensinamentos fundamentais de Cristo.  



70 

 

contrários à conduta de um verdadeiro cristão, que deve sempre ter boa vontade para com 

todos, sejam estes da mesma denominação cristã, de outra denominação ou mesmo não-

cristãos. É evidente que Locke admitia a prática da evangelização, isto é, a divulgação da 

Bíblia visando à conversão de não-cristãos ou de cristãos pertencentes a outras denominações, 

o que na Utopia foi, como vimos, chamada de “direito ao proselitismo”. Entretanto, dizia ele, 

a verdadeira evangelização cristã deve ser feita seguindo o modelo do próprio Cristo, “que 

enviou seus discípulos para converter nações e agrupá-las sob sua bandeira, desarmados da 

espada ou da força, mas providos das lições do Evangelho, da mensagem de paz e da 

santidade exemplar de suas condutas” (LOCKE, 1978, p. 4). Destaque-se que, nesta 

passagem, é novamente enfatizada pelo autor a vinculação que ele estabelece entre o 

cristianismo autêntico e uma conduta terrena moralmente exemplar. Por fim, o filósofo 

denuncia que os praticantes daquela falsa caridade, que cometiam suas atrocidades com a 

Bíblia na mão, “não obstante toda a sua tagarelice acerca da Igreja, demonstram claramente 

que seu objetivo é outro reino, e não o reino de Deus” (LOCKE, 1978, p. 4), assim como 

todas as alegações em torno do argumento da intolerância caridosa “revelam mais 

propriamente a luta de homens para alcançar o poder e o domínio do que sinais da Igreja de 

Cristo” (LOCKE, 1978, p. 3). 

 Após a exposição da tese da tolerância cristã, Locke se propõe a fazer a ampliação da 

sua tese de modo que, a partir daí, esta passaria a englobar não apenas as diversas 

denominações cristãs, mas os demais grupos religiosos, como os judeus, os islâmicos e os 

pagãos, que começam a ser mencionados em diversas partes da Carta. Essa proposta de 

ampliação levará o filósofo a defender uma “teoria toleracionista universal”, uma vez que ele 

formula uma teoria que se propõe a explicar a relação entre os adeptos de diferentes religiões 

e a regulamentar a relação entre o Estado e as diferentes igrejas que coexistem dentro de um 

mesmo território.  

São duas as razões que levam o autor da Epistola a ampliar a sua discussão em torno 

da tolerância religiosa. Em primeiro lugar, o cristianismo não era a única religião existente no 

mundo, não era a única existente na Europa e não era a única existente nem mesmo na 

Inglaterra do século XVII21. Em segundo lugar, se levarmos em conta a limitada amplitude da 

tese inicial proposta pelo filósofo, teríamos evidenciadas algumas insuficiências significativas 

do seu primeiro argumento. Por exemplo, no caso de alguém alegar não ser cristão e, 

                                                           
21 Naquela época, havia um número razoável de judeus vivendo na Inglaterra, os quais, durante o governo de 
Cromwell, em meados do século XVII, retornaram ao país pela primeira vez desde que foram expulsos por 
Eduardo I em 1290. Além dos judeus, outros grupos não-cristãos, a exemplo dos turcos islâmicos, também 
viviam em Londres para se manterem próximos aos negócios que desenvolviam na Bolsa de Valores londrina. 
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consequentemente, não estar obrigado a seguir os preceitos cristãos de caridade, amor e boa 

vontade para com todos os homens, identificaríamos aí um primeiro ponto fraco da tese 

lockeana, pois, tal como foi formulada, ela necessariamente não se aplica aos que não são 

cristãos. Portanto, pelas duas razões apresentadas, se o filósofo quisesse desenvolver uma 

concepção universal de tolerância religiosa, isto é, uma concepção que englobasse, não apenas 

os adeptos do cristianismo, mas também os adeptos das diversas religiões existentes na 

Inglaterra e no restante do mundo, ele teria de apresentar uma proposta mais ampla. E é com 

essa universalização que o autor tentará demonstrar que não apenas a religião cristã deve ser 

tolerante quando se trata de questões religiosas, mas qualquer outra religião tem a mesma 

obrigação, assim como todo Estado também tem o dever de praticar a tolerância religiosa para 

com as igrejas e os indivíduos que vivem dentro de sua jurisdição.  

 

2.2 A DISTINÇÃO ENTRE ESTADO E IGREJA E OS DEVERES DE TOLERÂNCIA DOS 

INDIVÍDUOS, DAS IGREJAS E DOS CHEFES DE IGREJA 

 

O filósofo inglês tinha plena consciência de que a sua teoria toleracionista universal só 

poderia ser posta em prática se os três entraves que a impediam de funcionar – os quais 

designamos anteriormente como as três causas centrais da intolerância religiosa na ótica 

lockeana – fossem claramente identificados e, posteriormente, removidos. O primeiro desses 

entraves tem relação com o “apetite de poder” que Spinoza já havia denunciado em setores do 

clero22. Entretanto, Locke vai mais longe do que o filósofo holandês ao sustentar que o apetite 

de poder também está presente na política e nos chefes do governo. E ao lado do referido 

“desejo de domínio”, como é chamado pelo filósofo inglês, há um segundo fator que 

potencializa o apetite de poder dos sacerdotes e dos magistrados: a confusão entre os 

domínios da Igreja e os domínios do Estado. Como observa o autor, este segundo problema 

contribuía, de um lado, para que os sacerdotes usassem o Estado para perseguir os que 

discordavam de suas opiniões religiosas e, de outro, para que o Estado usasse questões ligadas 

à religião para perseguir os opositores políticos. O terceiro entrave é a opressão religiosa, 

mencionada, entre outros lugares, no trecho: “não é a diversidade de opiniões [...], mas a 

recusa de tolerância para com os que têm opinião diversa [...] que deu origem à maioria das 

                                                           
22 Para o filósofo holandês, o apetite de poder dos sacerdotes, quando estes estão imiscuídos nos assuntos 
públicos, é uma das principais causas que levam à turbulência de uma nação. Por isso, ele vai defender, no 
Capítulo 19 do Tratado Teológico-Político, a subordinação do poder religioso ao poder civil, sendo que caberia 
ao detentor do poder civil regulamentar, inclusive, as manifestações exteriores de piedade, ou seja, aquilo que 
Locke chamará de “artigos de fé práticos”. 
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disputas e guerras que se têm manifestado no mundo cristão por causa da religião” (LOCKE, 

1978, p. 27). Ou seja, a tirania religiosa é apontada com uma das principais causas dos 

conflitos religiosos, sendo que aquela estaria estritamente vinculada ao desejo de domínio dos 

magistrados e sacerdotes e à mistura entre política e religião, pois, em um cenário assim, 

muitos procuravam “camuflar sua perseguição e crueldade não cristãs com o pretexto de zelar 

pela comunidade e pela obediência às leis”, enquanto que “outros, em nome da religião”, 

procuravam “solicitar permissão para a sua imoralidade e impunidade de seus delitos” 

(LOCKE, 1978, p. 5). 

São esses os três problemas que Locke propõe como o verdadeiro cerne do debate em 

torno da tolerância, sendo que a tripla solução consistiria em separar completamente o Estado 

e a Igreja, isto é, em “distinguir entre as funções do governo civil e da religião” e em 

“demarcar as verdadeiras fronteiras entre a Igreja e a comunidade” (LOCKE, 1978, p. 5). Por 

isso, o autor da Epistola é enfático ao dizer, no início do texto, que, se aqueles três entraves 

não forem removidos, não se poderá “pôr um fim às controvérsias entre os que realmente têm, 

ou pretendem ter, um profundo interesse pela salvação das almas de um lado, e, por outro, 

pela segurança da comunidade” (LOCKE, 1978, p. 5) e ao reafirmar, no final da Carta, que 

seria “razoável supor que o mesmo ocorrerá no futuro, se o princípio de perseguição religiosa 

prevalecer, tanto por parte do magistrado como do povo”, assim como “se os que devem 

servir de escudeiros da paz e da concórdia [isto é, os sacerdotes] incitarem os homens às 

armas ao som da trombeta de guerra, soprada com toda a força de seus pulmões” (LOCKE, 

1978, p. 27). Para operar essa separação, Locke, inicialmente, vai investigar a noção de 

magistrado civil e, em seguida, examinará a noção de Igreja, caracterizando a função das duas 

instituições e analisando a extensão de seus poderes. 

A função do magistrado civil é “a preservação e melhoria dos bens civis” de seus 

súditos (LOCKE, 1978, p. 5). É importante observar que o filósofo mesmo ampliando a noção 

de bens civis, pois inclui entre eles a posse de coisas externas, como terras, dinheiro e móveis, 

e também a posse de coisas internas, como a liberdade, a saúde e a libertação da dor, ainda 

assim, não faz qualquer menção sobre a questão de o magistrado ter o direito de legislar em 

matéria de religião, pois, como veremos, os assuntos religiosos encontrarem-se fora da 

jurisdição civil. O autor diz ainda que “é dever do magistrado civil, determinando 

imparcialmente leis uniformes, preservar e assegurar para o povo em geral e para cada súdito 

em particular a posse justa dessas coisas que pertencem a esta vida” (LOCKE, 1978, p. 5). Ou 

seja, para realizar a sua função, o magistrado tem o poder de criar leis, imparciais e 

uniformes, e obrigar todos os súditos (subditis) a obedecer tais leis. Portanto, esta instituição 
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tem poder coercitivo, que podemos caracterizar como o poder fundado sobre a força. Mas o 

autor logo impõe limites ao poder do magistrado: “toda a jurisdição do magistrado diz 

respeito somente a esses bens civis” e “todo o direito e o domínio do poder civil se limitam 

unicamente a fiscalizar e melhorar esses bens civis”, de maneira que o poder civil “não deve e 

não pode ser de modo algum estendido à salvação das almas” (LOCKE, 1978, p. 5). 

Locke apresenta dois argumentos centrais para mostrar que o poder civil não deve 

intervir na religião dos indivíduos. Primeiramente, é a fé, isto é, a “convicção interna” ou a 

“persuasão interior do espírito”, que “dá força e eficácia à verdadeira religião” (LOCKE, 

1978. p. 5) e, portanto, somente esta convicção interior é que pode levar à salvação da alma; 

sendo assim, caso o magistrado decida obrigar os homens a crer em determinado artigo de fé e 

a praticar determinado culto, estas duas atividades serão prejudiciais, pois, se elas não 

estiverem acompanhadas da “profunda convicção de que um [no caso, o artigo de fé] é 

verdadeiro e o outro [no caso, o culto] agradável a Deus, em lugar de auxiliarem, constituem 

obstáculos à salvação” (LOCKE, 1978, p. 5), uma vez que, nesta situação, em vez de a pessoa 

expiar alguns dos seus “pecados pelo exercício da religião, oferecendo a Deus Todo-Poderoso 

um culto que acredita ser de Seu agrado, acrescenta ao número de seus pecados os da 

hipocrisia e desrespeito à Divina Majestade” (LOCKE, 1978, p. 5). Em segundo lugar, mesmo 

que a imposição feita pelo magistrado sobre a doutrina religiosa dos súditos não seja 

prejudicial, ainda assim, ela será inútil, pois a religião verdadeira, isto é, aquela capaz de levar 

à salvação, consiste, como já vimos, na convicção interior do espírito; mas esse, por sua vez, 

“não pode ser obrigado por nenhuma força externa” (LOCKE, 1978, p. 5-6); é por isso que o 

autor diz que mesmo que o magistrado “confisque os bens dos homens, aprisione e torture seu 

corpo: tais castigos serão em vão, se se espera que eles o façam mudar seus julgamentos 

internos acerca das coisas” (LOCKE, 1978, p. 6). Desta forma, fica claro que, para o filósofo 

inglês, o magistrado não deve e não pode, de maneira alguma, interferir em assuntos 

religiosos, pois já que todo o seu poder restringe-se a assuntos relacionados aos bens civis dos 

súditos (que, por sua vez, são “bens terrenos”), então, o poder civil “está confinado para 

cuidar das coisas deste mundo, e absolutamente nada tem a ver com o outro mundo” 

(LOCKE, 1978, p. 6). Este seria o limite do “poder estatal”.  

Por sua vez, “uma igreja é uma sociedade livre de homens, reunidos entre si por 

iniciativa própria para o culto público de Deus, de tal modo que acreditam que será aceitável 

pela Divindade para a salvação de suas almas” (LOCKE, 1978, p. 6). E a Igreja é uma 

sociedade livre e voluntária precisamente porque, quando um fiel ingressa em determinada 

assembleia religiosa, ele “une-se voluntariamente à sociedade na qual acredita ter encontrado 



74 

 

a verdadeira religião e a forma de culto aceitável por Deus”, sendo, portanto, a Igreja uma 

“sociedade de membros que se unem voluntariamente” (LOCKE, 1978, p. 6-7) com a 

finalidade de cultuar Deus e garantir a salvação de suas almas. É interessante notar que 

qualquer igreja, sendo uma sociedade livre e voluntária, não pode obrigar qualquer de seus 

membros a permanecer nela, quando a vontade destes é não mais continuar lá. Pois, se uma 

igreja tentasse obrigar algum indivíduo a continuar nela, quando aquele decidiu abandoná-la, 

essa igreja perderia a sua característica principal, que é ser uma sociedade livre e voluntária, 

e, consequentemente, deixaria de ser uma sociedade religiosa.  

 Ao estabelecer a Igreja como uma sociedade que visa reunir pessoas para o culto 

público de Deus, Locke utiliza essa função para também estabelecer os poderes dessa 

sociedade religiosa. Diz ele: se uma igreja “estiver completamente sem leis, se dissolverá 

imediatamente e morrerá”, o que significa que “uma igreja deve também ter suas leis”, as 

quais devem ser formuladas “para estabelecer o número e lugar das reuniões, para prescrever 

condições com o fim de admitir ou excluir membros, para regulamentar a diversidade de 

funções, a conduta ordenada de seus negócios, e assim por diante” (LOCKE, 1978, p. 7). 

Sendo assim, toda igreja possui um poder legítimo para criar determinadas normas ou leis. E 

esta legitimidade segue-se do fato de que a Igreja, sendo uma sociedade que abriga um 

grande número de indivíduos, deve estabelecer algumas regras para o seu funcionamento 

interno, pois, sem tais regras, essa sociedade não teria condições de concretizar a sua função 

enquanto sociedade religiosa. Entretanto, os limites do poder eclesiástico logo são 

estabelecidos: “em tal sociedade não se deve nem se pode fazer algo para obter bens civis ou 

terrenos; e, não importa por que motivo, não se deve nela recorrer à força”, pois, como já foi 

dito, “a força cabe unicamente ao magistrado civil, sendo a posse e o uso de bens exteriores 

funções de sua jurisdição” (LOCKE, 1978, p. 8). Desta forma, o poder da Igreja restringe-se 

à criação de leis eclesiásticas para regular o bom funcionamento de suas atividades internas, 

mas, de modo algum, pode abranger assuntos ligados à obtenção de bens civis ou lhe é 

permitido recorrer ao uso da força, uma vez que estas duas últimas atividades fazem parte da 

jurisdição do magistrado. E esses são, para Locke, os limites do “poder religioso”.  

 Através da separação entre a esfera civil e a esfera religiosa, o filósofo, de forma 

bastante elegante, estabelece as bases para fundamentar a sua tolerância universal. Tudo o que 

se segue no restante do texto é uma inferência dessa separação, como, por exemplo, a tese dos 

“deveres de tolerância”, que estabelece os deveres para com a tolerância religiosa de quatro 

grupos: as igrejas, os indivíduos, os chefes das igrejas e os magistrados. A seguir, 
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começaremos a analisar os deveres dos três primeiros grupos e, no tópico seguinte, nos 

deteremos nos deveres dos magistrados. 

Quando Locke trata dos deveres de tolerância das igrejas, ele aborda a questão sob o 

aspecto da relação entre a igreja e os seus membros (que chamaremos de “relação de tipo 

1”)23. Diz ele que “nenhuma igreja se acha obrigada, pelo dever de tolerância, a conservar em 

seu seio uma pessoa que, mesmo depois de admoestada, continua obstinadamente a 

transgredir as leis estabelecidas por essa sociedade”, uma vez que “se forem infringidas com 

impunidade, a sociedade se dissolverá, desde que elas compreendem tanto as condições da 

comunhão como também o único laço que une entre si a comunidade” (LOCKE, 1978, p. 8). 

Já vimos que toda igreja tem legitimidade para estabelecer suas leis eclesiásticas, as quais 

devem estar restritas ao funcionamento interno da respectiva sociedade religiosa. Mas além 

dessas leis, toda igreja tem o direito de estabelecer um “procedimento sancional” para os que 

violam suas leis internas. Este procedimento inicia-se com exortações, admoestações e 

conselhos como uma primeira tentativa de correção dos “transviados” até que, finalmente, 

seja necessário recorrer à sanção de fato, a saber, a excomunhão para os que continuarem a 

violar as leis eclesiásticas. Contudo, a excomunhão não pode violar ou ofender os bens civis 

dos membros desta sociedade religiosa, pois os seus bens civis estão “sujeitos à proteção do 

magistrado” (LOCKE, 1978, p. 8). A excomunhão, enquanto força máxima da autoridade 

eclesiástica, consiste apenas em declarar a dissolução da união entre a igreja e determinado 

membro, de modo que “cessando esta relação, certas questões que a sociedade comunicava a 

seus membros, e sobre as quais ninguém tem qualquer direito civil, deixam também de 

existir” (LOCKE, 1978, p. 8). Desta forma, ficam estabelecidos os deveres de tolerância das 

igrejas para com os seus membros e até onde tais deveres se estendem. 

 Quando o filósofo investiga os deveres de tolerância dos indivíduos, ele decide 

abordar a questão sob dois aspectos: o primeiro aspecto se dá na relação de indivíduos para 

com outros indivíduos (que chamaremos de “relação de tipo 4”); e o segundo aspecto se dá na 

                                                           
23 A partir da tríade Igreja-Indivíduo-Estado, podemos elaborar uma classificação listando sete tipos de relação 
toleracionista na esfera religiosa: a relação entre uma igreja e os indivíduos que pertencem a esta igreja (Tipo 
1.1); a relação entre uma igreja e os indivíduos não pertencentes à mesma, no caso, os membros de outras igrejas 
ou os indivíduos não vinculados à igreja alguma (Tipo 1.2); a relação entre duas igrejas (Tipo 1.3); a relação 
entre dois indivíduos, pertençam eles à mesma religião ou não (Tipo 1.4); a relação entre o Estado e os 
indivíduos das diferentes confissões de fé, sejam eles cidadãos ou, no contexto da obra lockeana, súditos deste 
Estado (Tipo 1.5); a relação entre o Estado e as igrejas existentes em seu território (Tipo 1.6); e a relação entre 
dois Estados (Tipo 1.7). Na Carta de Locke, as seis primeiras relações toleracionistas são examinadas no 
decorrer da exposição da tese dos deveres da tolerância. A relação do Tipo 1.7 (envolvendo dois Estados), que 
também é negligenciada em Thomas More, em John Stuart Mill e em Herbert Marcuse, vai ser investigada 
somente em Da Tolerância de Michael Walzer, mais especificamente na exposição acerca dos regimes do 
império multinacional e da sociedade internacional. 
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relação de uma igreja para com as outras igrejas (que chamaremos de “relação de tipo 3”), 

sendo que, neste caso, cada igreja será examinada como correspondendo a uma “sociedade 

individual”. Com relação ao primeiro aspecto, ele sustenta que “nenhum indivíduo deve 

atacar ou prejudicar de qualquer maneira a outrem nos seus bens civis porque professa outra 

religião ou forma de culto”, pois “todos os direitos que lhe pertencem como indivíduo [...] são 

invioláveis e devem ser-lhe preservados”, de modo que, na religião, “deve-se evitar toda 

violência e injúria, seja ele cristão ou pagão” (LOCKE, 1978, p. 9). Em outras palavras, os 

bens civis dos indivíduos estão sob a jurisdição exclusiva do magistrado, cuja única 

finalidade, segundo vimos, é a preservação e a melhoria desses bens. Já os indivíduos, 

enquanto membros de uma sociedade religiosa, possuem direitos e deveres para com essa 

sociedade: seja o direito de abandonar a sociedade quando considerá-la incompatível com 

suas crenças religiosas, seja o dever de respeitar as regras internas da igreja a que pertence. 

Entretanto, nenhum desses direitos e deveres pode dizer respeito a assuntos relacionados aos 

bens civis, pois a única finalidade de uma igreja é reunir pessoas que professam a mesma fé 

para empreender o culto público de Deus e auxiliar a salvação de suas almas. Deste modo, 

fica claro que há uma barreira intransponível entre o campo político e o campo religioso, 

seguindo-se daí que nenhum indivíduo possui qualquer título justificável para atacar ou 

prejudicar os bens civis de outros indivíduos por causa de questões religiosas, sejam estes da 

mesma religião ou de uma religião diferente da do primeiro.  

 Quando é abordado o segundo aspecto, isto é, a relação entre as diferentes igrejas, o 

autor da Epistola faz uma redução da relação de tipo 3 para a relação de tipo 4, no caso, da 

relação Igreja-Igreja para a relação Indivíduo-Indivíduo: “o que ficou dito acerca da tolerância 

mútua de pessoas que divergem entre si em assuntos religiosos vale igualmente para as 

diferentes igrejas que devem se relacionar entre si do mesmo modo que as pessoas” (LOCKE, 

1978, p. 9). Esta redução é feita porque, neste momento do texto, o filósofo assume cada 

igreja como uma instituição individual que personifica determinado grupo religioso, de modo 

que todos esses grupos personificados precisariam relacionar-se entre si do mesmo modo que 

cada indivíduo precisa se relacionar com os demais. Com isso, Locke sustenta que nenhuma 

igreja pode exercer qualquer jurisdição civil sobre outras igrejas, pois o poder que aquela 

sociedade possui, enquanto sociedade religiosa, não pode de modo algum ultrapassar os 

limites impostos pela sua finalidade, que é a reunião de pessoas com crenças religiosas 

semelhantes para empreender o culto público de Deus. Além disso, se toda igreja é uma 

sociedade livre e voluntária, então, ela necessariamente possui independência com relação às 

outras igrejas e, sendo todas elas autônomas, nenhuma pode ter qualquer jurisdição tanto civil 
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quanto eclesiástica sobre as demais. E, desta forma, ficam estabelecidos os deveres de 

tolerância que os indivíduos possuem para com os outros indivíduos, sejam eles sujeitos 

particulares ou igrejas consideradas enquanto sociedades individuais. 

 Quando Locke trata dos deveres de tolerância dos chefes de igreja, ele aborda o tema 

sob dois aspectos: o primeiro consiste na relação entre uma igreja e os membros de outras 

igrejas (que chamaremos de “relação de tipo 2”); e o segundo aspecto consiste na 

complementação da já mencionada relação entre as igrejas e os seus membros (relação de tipo 

1). Os chefes de igreja são todos aqueles que encontram-se exercendo as funções de comando 

de uma sociedade religiosa e, por isso, passam a ser designados “por certas categorias 

eclesiásticas [...], tais como os bispos, padres, presbíteros, ministros e outros designados de 

forma diversa” (LOCKE, 1978, p. 10). Posto isso, ele afirma que “não importa a fonte da qual 

brota sua autoridade, sendo porém eclesiástica, deve confinar-se aos limites da Igreja, não 

podendo de modo algum abarcar assuntos civis” (LOCKE, 1978, p. 10). Já está evidenciado 

que os campos político e religioso não podem de modo algum se misturar. Desta forma, os 

chefes de igreja, mesmo tendo uma autoridade legítima com relação às suas sociedades 

religiosas, ainda assim não possuem qualquer legitimidade para ultrapassar as fronteiras do 

seu poder. Em outras palavras, os chefes de igreja devem confinar-se aos limites da igreja a 

que pertençam, pois, se a característica primordial da sua autoridade é o poder eclesiástico, 

então, eles possuem jurisdição unicamente sobre os assuntos ligados ao funcionamento 

interno de suas respectivas sociedades religiosas. Consequentemente, nenhum chefe de igreja 

possui qualquer direito para tratar de questões ligadas aos bens civis daqueles que pertencem 

a outra sociedade religiosa. Por isso, o filósofo é enfático ao sustentar que ninguém, “não 

importa o ofício eclesiástico que o dignifica, baseado na religião pode destituir outro homem 

que não pertença à sua igreja ou à sua fé, de sua vida, liberdade ou de qualquer porção de seus 

bens terrenos” (LOCKE, 1978, p. 10).  

 Finalmente, com relação ao segundo aspecto dos deveres de tolerância dos chefes de 

igreja, o filósofo diz que “não é suficiente que os sacerdotes se abstenham da violência, da 

pilhagem e de todos os modos de perseguição” (LOCKE, 1978, p. 10), mas, além de tudo 

isso, todos os sacerdotes “têm também obrigação de advertir seus ouvintes dos deveres da paz 

e da boa vontade para com todos os homens, tanto o equivocado como o ortodoxo, tanto os 

que diferem dele na fé e culto como os que com ele concordam” (LOCKE, 1978, p. 10-11). 

Este ponto é importante porque deixa claro que a atitude de tolerância que as igrejas (através 

de seus lideres e de seus fiéis) devem assumir não é apenas uma tolerância passiva (atitude 

negativa), mas é também uma tolerância ativa (atitude positiva): por um lado, é passiva 
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quando os chefes das igrejas e seus adeptos devem se abster da violência e dos outros modos 

de perseguição, adotando uma postura de indiferença (ainda que desdenhosa) diante das 

outras igrejas e dos seus membros e, assim, minimizando as ocasiões para o surgimento de 

conflitos; por outro lado, é ativa quando, dentro de cada igreja, a “doutrina da paz e da 

tolerância” passa a ser assumida como um princípio essencial, tanto por parte dos lideres 

quanto por parte dos fieis, o que vai levar, na prática, a uma postura de respeito e de 

reconhecimento entre as diversas congregações religiosas e entre os fiéis das diferentes 

igrejas. Podemos dizer que, em John Locke, enquanto a tolerância passiva visa minimizar o 

surgimento de conflitos, a tolerância ativa visa maximizar a resolução dos conflitos já 

instaurados. Portanto, no pensamento do autor da Epistola, a tolerância passiva e a tolerância 

ativa não são contrapostas, mas complementam-se mutuamente.  

 

2.3 OS DEVERES DE TOLERÂNCIA DOS MAGISTRADOS 

 

 O tema dos deveres de tolerância dos magistrados ocupa mais do que a metade da 

Carta, o que demonstra que uma das principais preocupações do autor era regulamentar a 

relação entre o Estado e as diversas comunidades religiosas existentes dentro do seu território. 

Quando o pensador inglês investiga os deveres que o magistrado civil possui para com a 

tolerância, ele aborda o tema também sob dois aspectos: primeiramente, trata dos deveres de 

tolerância do magistrado na relação com os indivíduos (que chamaremos de “relação de tipo 

5”); depois, trata dos deveres do magistrado na relação com as igrejas (que chamaremos de 

“relação de tipo 6”).  

 Sobre a relação entre o magistrado e as crenças religiosas professadas pelos súditos, 

assim como os deveres de tolerância que o primeiro possui para com os segundos, a posição 

de Locke será derivada da argumentação que foi apresentada quando ele caracterizou a 

finalidade do Estado e demonstrou que o cuidado das almas não podia pertencer ao chefe do 

poder político. Naquele momento, o autor sustentava que o “cuidado das almas”, isto é, a 

crenças e a opinião dos súditos a respeito da sua salvação, não poderia e nem deveria 

pertencer ao poder civil porque, se o magistrado tentasse obrigá-los a seguir alguma religião 

que não acreditam ser verdadeira, isto seria tanto inútil quanto prejudicial para os que, por 

ventura, viessem a professar uma religião contra a sua vontade. Desta forma, o filósofo 

reafirma que: “seja qual for a religião discutida, é certo, porém, que nenhuma religião pode 

ser útil e verdadeira se não se acredita nela como verdadeira”, de modo que será “em vão que 

o magistrado obrigará seus súditos a pertencerem a certa igreja com o pretexto de salvar suas 
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almas”, pois, “se eles acreditam, virão por sua livre vontade; se não acreditam, de nada lhes 

valerá comparecer” (LOCKE, 1978, p. 14). Assim, fica compreendida a máxima lockeana de 

que “o cuidado da alma de cada homem pertence a ele próprio, tem-se de deixar a ele próprio” 

(LOCKE, 1978, p. 12). 

 Estabelecidos os deveres de tolerância do magistrado na relação com os súditos, o 

próximo passo do autor é investigar os deveres de tolerância do magistrado na relação com as 

diversas igrejas. Como toda religião possui dois aspectos fundamentais, os artigos de fé e os 

ritos do culto, Locke tratará separadamente de cada um deles, pois, como ele mesmo observa, 

ambos os aspectos, “abordados separadamente, permitem entender claramente toda a questão 

da tolerância” (LOCKE, 1978, p. 15). 

 Com relação às coisas consideradas necessárias ao culto, o magistrado não pode 

proibir ou impor qualquer elemento nas cerimônias de uma igreja. Primeiro, as igrejas, como 

já foi dito, são sociedades livres e autônomas e, portanto, podem dispor do seu culto da forma 

que bem entenderem, contanto que, nesses cultos, não interfiram na jurisdição civil, que tem a 

ver com os bens civis dos súditos. Segundo, a própria constituição do culto está baseada na 

crença dos participantes de que estes estão agradando a Deus e, com isso, auxiliando a 

salvação de suas almas; ora, se o magistrado pratica alguma interferência no culto, isto é, 

obriga os membros de certa igreja a adotarem um culto que não acreditam ser agradável a 

Deus, então, tal culto seria praticado inutilmente e, por conseguinte, o objetivo máximo da 

religião – que, no entendimento lockeana, consistiria na salvação da alma – não seria atingido. 

Por estas duas razões, o magistrado não pode criar leis para interferir nos ritos do culto de 

nenhuma igreja, tanto a Igreja Nacional24 quanto qualquer outra igreja. 

Entretanto, a respeito das “coisas indiferentes”, ou seja, aqueles elementos do culto 

que não acrescentam e não diminuem nada de fundamental ao núcleo central de qualquer 
                                                           
24 Em diversas passagens da Carta, Locke faz menção à Igreja Anglicana – fundada por Henrique VIII em 1534 
e estabelecida, finalmente, no reinado de Elizabeth I (1558-1603), após uma série de conflitos religiosos durante 
os reinados de Eduardo VI (1547-53) e de Maria I (1553-58) – como a Igreja Nacional da Inglaterra e tendo o 
seu culto reconhecido como o único culto oficial da nação. Mas diferentemente do que se poderia esperar, ao 
invés de o filósofo criticar abertamente o conceito de “religião oficial”, uma vez que, sendo o Estado neutro em 
religião, o magistrado não poderia estabelecer nenhum credo oficial ou organizar qualquer culto público, o que 
Locke faz é argumentar partindo da premissa de que as religiões de Estado já são realidades consolidadas na 
Europa do século XVII. E a partir de tal premissa, ele passa a discutir questões como: mesmo existindo uma 
religião oficial e um culto religioso organizado pelo Estado, ainda assim esse Estado não poderia proibir a 
existência de outras religiões dentro do seu território nem impedir ou interferir na realização dos demais cultos. 
Sem dúvida, o artifício retórico utilizado pelo autor é interessante: ao assumir a compatibilidade entre um Estado 
laico e uma religião oficial, ele poderia defender suas diversas propostas de tolerância religiosa sem, contudo, 
dar a sua Carta um teor de texto revolucionário subversivo, o que ocorreria caso o filósofo se pusesse 
explicitamente contrário à existência de um culto e uma religião de Estado. Entretanto, a concessão – ainda que 
retórica – que Locke faz ao conceito de “Igreja Nacional” acarreta problemas para a sua teoria toleracionista: ou 
há uma separação completa entre o Estado e a Igreja e, por conseguinte, não há espaço para uma religião oficial, 
ou há uma religião oficial e, portanto, tal Estado deixa de ser laico (neutro em religião). 
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religião – temática esta que já havia sido bastante polemizada na Inglaterra ao longo do século 

XVII, de Richard Hooker a John Milton –, Locke pondera que o magistrado possui um campo 

de atuação no qual pode legislar. Diz o filósofo: “admito que as coisas indiferentes, e, talvez, 

nenhuma exceto estas, estão sujeitas ao poder legislativo” (LOCKE, 1978, p. 15). Porém, 

mesmo concedendo que o magistrado possa legislar a respeito das coisas indiferentes em 

matéria de religião, o autor afirma que “isso não implica que o magistrado pode decretar tudo 

o que for de seu agrado acerca de qualquer coisa que lhe é indiferente” (LOCKE, 1978, p. 15). 

Sendo assim, é estabelecido um critério para regular a atuação do magistrado: a promoção do 

bem público. O que implica dizer que, como “o bem público consiste na norma e na medida 

do legislador”, então, “se alguma coisa não for útil à comunidade, por mais indiferente que 

seja, não pode em razão disso ser estabelecida pela lei” (LOCKE, 1978, p. 15). Ainda sobre 

este ponto, o filósofo observa que a maioria das coisas indiferentes relativas à religião não 

interferem no bem público e, portanto, não devem estar sob a jurisdição do magistrado, já que 

“nem a observância nem a omissão de quaisquer cerimônias em assembleias religiosas 

ajudam ou prejudicam a vida, a liberdade ou a propriedade de outrem” (LOCKE, 1978, p. 15). 

É como se a religião e política estivessem bem separadas. Esta posição, por sua vez, está 

estritamente vinculada à proposta de separação completa entre Estado e Igreja, pois, como 

pensa o autor inglês, operando essa separação seria possível, na prática, reduzir ao máximo os 

pontos de contato entre a política e a religião e, consequentemente, eliminar a maioria dos 

conflitos entre os “interessados na segurança da comunidade” e os “interessados na salvação 

das almas”.  

Levando em conta a argumentação anterior, podem ser estabelecidas duas regras 

gerais acerca dos deveres de tolerância do magistrado para com os cultos das igrejas: a) “o 

que quer que seja legal na comunidade, não pode ser proibido pelo magistrado na Igreja”; b) 

e, da mesma forma, tudo aquilo que é proibido na comunidade civil, ou seja, “as coisas que 

em si mesmas são prejudiciais à comunidade, e que são proibidas na vida ordinária mediante 

leis decretadas para o bem geral, não podem ser permitidas para o uso sagrado na Igreja nem 

passíveis de impunidade” (LOCKE, 1978, p. 17). 

 Com relação aos artigos de fé, é feita inicialmente uma distinção entre os artigos de fé 

especulativos e os artigos de fé práticos. Os dois tipos de artigo de fé dizem respeito à 

convicção interior do indivíduo, na medida em que são aceitos pelo mesmo como verdadeiros. 

Contudo, os artigos de fé especulativos restringem-se ao entendimento, ou seja, não 

influenciam os hábitos ou ações dos indivíduos, enquanto que os artigos de fé práticos 

influenciam de algum modo a vontade e os costumes.  
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Quanto aos primeiros, como a sua natureza exige apenas que os indivíduos creiam 

neles, então, “de nenhum modo podem ser impostos a qualquer igreja pela lei civil”, assim 

como “o magistrado não deve proibir que se mantenha ou se professem quaisquer opiniões 

especulativas em qualquer igreja” (LOCKE, 1978, p. 20). Ora, se a característica principal do 

poder civil é a coerção e sabendo que nenhuma forma de coerção pode modificar a convicção 

interior do espírito, então, caso o magistrado tente obrigar os homens, através de leis civis, a 

aceitar algum artigo de fé especulativo, ele estará legislando inutilmente. Além disso, as 

opiniões especulativas não estão sob a jurisdição do magistrado, cuja função se restringe à 

proteção dos bens civis e não possui qualquer relação com os assuntos religiosos. Portanto, 

nenhum artigo de fé especulativo deve ser imposto ou proibido pela lei civil. Um ponto que 

merece menção é o fato de Locke se recusar a considerar a “crença na existência de Deus”, a 

“imortalidade da alma” e a “providência divina” como artigos de fé especulativos. As 

implicações dessa posição serão constatadas quando estivermos analisando os limites que o 

filósofo impõe aos deveres de tolerância do magistrado, no próximo tópico. 

Já o segundo grupo de artigos de fé, os práticos, recebem um tratamento bastante 

controverso na Carta. Isto se dá, em grande parte, devido à própria complexidade do assunto. 

Como o filósofo inglês percebe: “a integridade da conduta, que não consiste num aspecto 

desprezível da religião [...], diz respeito também à vida civil, e nela repousa a salvação tanto 

da alma como da comunidade” (LOCKE, 1978, p. 20). Esta observação leva o autor a 

constatar que tais artigos de fé “pertencem portanto [...] aos domínios do governo civil e do 

doméstico; vale dizer, do magistrado e da consciência” (LOCKE, 1978, p. 20). É interessante 

notar que esta dupla perspectiva dos artigos de fé práticos resulta em sérias dificuldades para 

qualquer teórico do “Estado laico”: se o Estado e a Igreja são independentes e, por 

conseguinte, um não pode ser subordinado ao outro, então, torna-se difícil resolver as 

situações-problema envolvendo os artigos de fé práticos, que ocorrem quando as esferas 

política e religiosa são postas em conflito, pois, nestes casos, defender que uma das esferas 

deve ter supremacia sobre a outra significaria contradizer o próprio fundamento dos Estados 

laicos.  

Podemos dizer que Locke foi um dos primeiros pensadores a reconhecer esta 

dificuldade: “neste ponto, portanto, existe o perigo de que um desses [no caso, o magistrado 

ou a Igreja] pode infringir o direito do outro, fazendo nascer a discórdia entre os guardiões da 

paz e da alma” (LOCKE, 1978, p. 20). Apesar de perceber nitidamente esta dificuldade, o 

filósofo inglês, pensando ter resolvido o problema, sustenta que a sua concepção de 

tolerância, exatamente por estabelecer limites fixos e distintos entre o magistrado e a igreja, é 



82 

 

capaz de resolver a questão da jurisdição dos artigos de fé práticos em todos os casos e diz 

que “se for, porém, rigorosamente observado o que afirmei acima acerca dos limites [entre 

esses dois] governos, tais obstáculos serão removidos com facilidade nesse assunto” 

(LOCKE, 1978, p. 20). Ou seja, Locke sustenta que se os membros da igreja se detiverem em 

cuidar dos assuntos relacionados ao culto de Deus e à salvação das almas, e por outro lado, se 

o magistrado se restringir ao cuidado dos bens civis dos súditos, então, a questão da jurisdição 

sobre os artigos de fé práticos não fará nascer nenhum tipo de controvérsia e, 

consequentemente, a estabilidade política e religiosa das nações estaria resguardada. Em 

outras palavras, a solução do autor é sustentar que, em um Estado laico bem estabelecido, as 

situações de conflito envolvendo os artigos de fé práticos se tornariam praticamente 

inexistentes25. Com isto, encerramos o exame dos deveres de tolerância do magistrado diante 

das igrejas no que concerne tanto ao seu culto quanto aos seus artigos de fé. 

 

2.4 OS LIMITES DA TOLERÂNCIA LOCKEANA E OS QUATRO GRUPOS QUE NÃO 

DEVEM SER TOLERADOS 

 

Após tratar dos deveres de tolerância do magistrado, tanto para com os indivíduos 

quanto para com as igrejas, Locke, finalmente, investiga os limites até onde se estendem tais 

deveres, apresentando quatro grupos de pessoas que não devem ser toleradas pelo poder civil. 

Portanto, podemos dizer que a tese lockeana dos limites da tolerância está estritamente 

vinculada à tese dos deveres de tolerância do magistrado. Além disso, é imprescindível 

observar como o filósofo tenta compatibilizar os limites que ele impõe à tolerância com a 

amplitude da sua teoria toleracionista, pois, se os quatro grupos mencionados forem excluídos 

da tolerância por critérios religiosos, então, a tolerância lockeana deixa de ser universal e 

torna-se uma tolerância religiosa discriminatória. O que significa dizer que será necessário 

                                                           
25 Evidentemente, a solução proposta pelo autor está longe de resolver o grande problema com o qual nos 
deparamos: se os campos político e religioso foram corretamente separados pelo filósofo, então, não há espaço 
para a existência do fenômeno dos artigos de fé práticos (que figuram simultaneamente nos dois âmbitos), pois a 
dimensão política e a dimensão religiosa estariam essencialmente afastadas, inviabilizando assim a aparecimento 
desse fenômeno no contexto da teoria lockeana; contudo, se existirem os artigos de fé práticos, como de fato 
existem e são reconhecidos pelo próprio autor, então, a teoria de Locke não seria capaz de resolver as situações-
problema (quando há conflito entre as esferas política e religiosa), pois, mesmo nesse caso específico, responder 
que uma das esferas (o Estado ou a igreja) deve ter supremacia sobre a outra consistiriam em contradizer o 
fundamento da tolerância lockeana, no caso, a separação completa entre as dimensões política e religiosa e a tese 
da não-subordinação mútua. Sendo assim, podemos denominar os artigos de fé práticos de uma “antinomia” na 
concepção lockeana de tolerância.  
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fundamentar a tese dos limites da tolerância em critérios não religiosos, caso ele queira levar 

adiante a sua proposta de desenvolver uma teoria universalista.  

O primeiro grupo que não está sujeito aos benefícios da tolerância abrange aquelas 

pessoas que seguem doutrinas incompatíveis com as leis da comunidade civil: “não devem ser 

toleradas pelo magistrado quaisquer doutrinas incompatíveis com a sociedade humana e 

contrárias aos bons costumes que são necessários para a preservação da sociedade civil” 

(LOCKE, 1978, p. 22). Esta argumentação pode ser formulada da seguinte maneira: é 

evidente que uma doutrina religiosa que viola as leis da comunidade civil ultrapassa os limites 

do seu poder legítimo, isto é, ultrapassa as barreiras do campo religioso; desta forma, só resta 

ao magistrado, cuja função é defender a própria comunidade civil, entrar em ação e punir os 

que seguem tal doutrina e, por conseguinte, ameaçam a paz e segurança do Estado e os bens 

civis dos demais indivíduos. 

O segundo grupo corresponde aos intolerantes: “aqueles, portanto, e outros 

semelhantes, que atribuem para si mesmos a crença, a religião e a ortodoxia, e em assuntos 

civis se atribuem qualquer privilégio ou poder acima de outros mortais”, são indivíduos tais 

que “não cabe qualquer direito a ser tolerados pelo magistrado” (LOCKE, 1978, p. 23). Os 

grupos religiosos intolerantes mencionados acima caracterizam-se por não aceitarem a 

separação entre o poder civil e o poder religioso e, além disso, por atribuírem exclusivamente 

para si a ortodoxia, isto é, a crença verdadeira, o que implica também que atribuem a si 

mesmos o direito de serem intolerantes para com os que discordam deles em religião. Fazendo 

uma analogia com a Utopia, podemos dizer que os grupos intolerantes caracterizados aqui 

correspondem a um exato contraponto dos grupos religiosos que vivem na república moreana: 

enquanto os utopianos cultivam um espírito antidogmático em religião, o que lhes possibilita 

conviver pacificamente em meio à imensa diversidade religiosa da ilha, os intolerantes 

denunciados por Locke assumem a sua religião como sendo absoluta e, consequentemente, 

julgam legítimo impô-la aos demais através de quaisquer meios. 

Ora, a teoria da tolerância defendida na Carta está fundada exatamente na separação 

entre o campo político e o campo religioso. Todos aqueles que se recusam a aceitar essa 

separação acabam por sustentar, inversamente, que o poder civil e a igreja podem permanecer 

misturados, sendo que, no caso dos grupos intolerantes mencionados, estes defendem ainda 

que o poder civil deve estar subordinado ao poder religioso. Como Locke bem observa, na 

prática, estes grupos fundamentalistas – utilizando uma expressão mais atual – são uma 

grande ameaça para a segurança da comunidade, pois, além de reivindicarem, sob o pretexto 

da religião, “qualquer espécie de autoridade [inclusive, a política] sobre os homens que não 
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pertence à sua comunidade eclesiástica”, também se “recusam ensinar que os dissidentes de 

sua própria religião devem ser tolerados” (LOCKE, 1978, p. 23), ou seja, consistem em uma 

ameaça tanto para a política quanto para a religião. Os grupos intolerantes caracterizados 

nesta parte do texto também mantêm semelhanças significativas com o grupo dos cristãos 

fundamentalistas defensores do argumento da intolerância caridosa, que foram mencionados 

no início do texto e foram denunciados pelo autor através da tese da tolerância cristã. Por 

todas as razões apresentadas anteriormente, o magistrado não deve conceder o direito à 

tolerância a tais grupos. 

O terceiro grupo compreende os católicos romanos, que, no texto, também são 

chamados de papistas pelo fato de, naquela época, considerarem o papa como a autoridade 

máxima, seja em religião, seja em política: “não cabe a esta igreja o direito de ser tolerada 

pelo magistrado, pois constitui-se de tal modo que todos os seus membros ipso facto se 

transformam em súditos e serviçais de outro príncipe” (LOCKE, 1978, p. 23). Segundo o 

autor da Epistola, os membros dessa religião representam uma ameaça para a comunidade 

civil, pois, sendo tolerados dentro de uma nação, “o magistrado permitiria uma jurisdição 

estrangeira em seu próprio território e cidades, como ainda que seu próprio povo se alistasse 

como soldado contra seu próprio soberano” (LOCKE, 1978, p. 23). Em outras palavras, a 

subordinação dos católicos romanos ao Papa, chefe do Estado de Roma, é o critério político 

que Locke apresenta para negar a tolerância a esse grupo. Além disso, os papistas são 

associados no texto ao grupo dos religiosos intolerantes, pois, para o filósofo inglês, aqueles, 

alem de não admitirem a distinção entre Estado e Igreja, também arrogam somente para si a 

ortodoxia e, assim, não veem problemas em afirmar que “não se deve cumprir a promessa 

feita aos hereges”, sendo que “declaram hereges todos os que não são de sua comunidade”, ou 

em defender que “reis excomungados perdem seus reinos”, sendo que eles próprios 

“reivindicam o direito exclusivo de excomunhão para a sua hierarquia” (LOCKE, 1978, p. 

23). Por essas duas razões, o autor vai insistir que os católicos romanos devem ser punidos 

pelo magistrado, não por professarem o catolicismo em si, mas por representarem uma 

ameaça à comunidade e às leis civis. 

O último grupo excluído da tolerância engloba os ateus: “os que negam a existência de 

Deus não devem ser de modo algum tolerados” (LOCKE, 1978, p. 23). O principal argumento 

utilizado para justificar a negação da tolerância aos ateus é o seguinte: “as promessas, os 

pactos e os juramentos, que são os vínculos da sociedade humana, para um ateu não podem 

ter segurança ou santidade, pois a supressão de Deus, ainda que apenas em pensamento, 

dissolve tudo” (LOCKE, 1978, p. 23-24). Com relação ao argumento, perceba-se que, para o 
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filósofo inglês, Deus ainda representa o fundamento da moralidade e, por conseguinte, torna-

se um tipo de sustentáculo das leis e da própria comunidade civil; sendo assim, todos os que 

negam a sua existência, supostamente destruiriam os vínculos necessários para manter unida a 

sociedade humana, na medida em que se sentiriam desobrigados a respeitar as suas leis; ora, 

se isto é assim, significa que essas pessoas devem ser punidas pelo magistrado. Neste 

argumento, fica clara a recusa de Locke em admitir o ateísmo como um artigo de fé 

especulativo, pois, se assim o fosse, os ateus deixariam de representar uma ameaça à 

comunidade, já que sua posição teórica não desempenharia qualquer influência nas suas 

condutas. Entretanto, ao assumir o ateísmo como uma espécie de artigo de fé prático, o 

filósofo estabelece uma relação entre os ateus e o primeiro grupo mencionado anteriormente, 

de modo que o critério utilizado para negar a tolerância aos dois grupos passa a ser 

essencialmente o mesmo: ambos professam doutrinas incompatíveis com as leis civis e, 

portanto, o Estado tem o dever de proteger a comunidade das duas ameaças referidas, sendo 

que tal proteção pode ser realizada negando-se a liberdade religiosa a estes dois grupos. 

Realizando outra comparação com Thomas More, observamos que o autor da Utopia admite a 

inclusão do ateísmo dentro do grupo dos artigos de fé especulativos. Por isso, a legislação 

utopiana concede o direito à existência aos ateus, lhes assegura proteção jurídica contra a 

intolerância e ainda lhes fornece uma relativa liberdade de expressão. Desta maneira, 

podemos dizer que, relativo ao delicado tema do ateísmo, a tolerância moreana apresenta 

avanços significativos em comparação com a tolerância lockeana. 

 Examinando as argumentações apresentadas para justificar a exclusão dos quatro 

grupos, podemos identificar um critério em comum que fundamenta, aos olhos do filósofo 

inglês, essa exclusão: os três primeiros grupos não seriam o que podemos chamar de 

“religiões autênticas”, isto é, não estariam constituídos visando unicamente o culto público de 

Deus e a salvação das almas, mas visando também a interferência em assuntos civis; já o 

ateísmo não seria um simples posicionamento teológico, mas uma postura política subversiva 

que se chocaria frontalmente contra as leis civis instituídas. Em outras palavras, o direito à 

tolerância estaria sendo negado aos quatro grupos exclusivamente por razões políticas e não 

por razões religiosas.  

Aqui, vale fazer também uma comparação entre a postura que Locke adota contra os 

quatro grupos anteriores e a postura que ele assume em defesa das igrejas dissidentes, 

compostas pelos presbiterianos, batistas, arminianos, anabatistas, quacres e socinianos26. Na 

                                                           
26 A figura das igrejas dissidentes ou não-conformistas surge com a decretação do Ato de Uniformidade (Act of 
Uniformity) em 1662. Através desse decreto, o rei inglês Carlos II, apoiado pelo parlamento, tentou estabelecer 
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Inglaterra do século XVII, as igrejas dissidentes foram proibidas de realizar seus cultos e seus 

membros passaram a ser perseguidos pela justiça inglesa baseando-se na ideia de que tais 

assembleias seriam “focos de sedição e sementeiras de facções” e representariam uma 

“ameaça à paz pública” (LOCKE, 1978, p. 24). O filósofo sustenta que os conflitos religiosos 

envolvendo essas igrejas foram causados, não pela índole dessas assembleias, mas pela 

ausência de liberdade religiosa. Neste trecho, ele reafirma que a opressão religiosa é uma das 

principais coisas que “reúne as pessoas para a sedição” e para os distúrbios religiosos 

(LOCKE, 1978, p. 25) e, por isso, propõe que seja aprovada uma legislação toleracionista, 

garantindo a liberdade religiosa para os indivíduos e, inclusive, obrigando todas as igrejas a 

ensinar uma espécie de doutrina da tolerância (doctrinae de tolerantia), no caso, a 

“estabelecer como fundamento de sua própria liberdade o princípio de tolerância para com as 

outras, mesmo quando dissentem entre si em questões sagradas” (LOCKE, 1978, p. 24). Deste 

modo, as igrejas dissidentes devem possuir direito à tolerância por se tratarem de “religiões 

autênticas”, isto é, por regularem suas atividades visando essencialmente a salvação das almas 

e o culto público e pacífico de Deus. Por outro lado, todos os grupos religiosos que 

ultrapassam as barreiras próprias do campo religioso deixam de ser “religiões autênticas” e, 

por isso, podem legitimamente ser excluídos da tolerância e punidos pelo magistrado.  

 Assim, o autor da Epistola pensa ter compatibilizado a sua teoria toleracionista 

universal com a tese dos limites da tolerância e pensa ainda ter suprimido “a base para 

reclamações e tumultos em nome da consciência” (LOCKE, 1978, p. 24). Tanto é que o 

filósofo, nas últimas linhas da Carta, faz questão de enfatizar que o dever de tolerância do 

Estado deve estar pautado pelo princípio de isonomia, no caso, pelo tratamento igualitário 

dado às diversas igrejas, desde que essas assembleias estejam configuradas como “religiões 

autênticas”. É neste ponto que ele reafirma as duas máximas acerca dos deveres de tolerância 

do magistrado diante do culto das diferentes igrejas: primeiramente, se uma ação é permitida 

na comunidade, esta também deve ser permitida no culto de qualquer igreja; em segundo 

lugar, se uma ação é ilegal e proibida pelo magistrado, esta deve ser combatida igualmente na 

igreja ou em qualquer lugar onde for praticada. Além disso, esse tratamento igualitário deve 

englobar os cristãos dissidentes já citados e os não-cristãos (pagãos, mulçumanos e judeus), já 

que essa tolerância se propõe a ser universalista. Por essa razão, o autor defende no final do 

texto que “se se permitirem a alguns assembléias, reuniões solenes, celebrações de dias 

                                                                                                                                                                                     

uma padronização religiosa nos cultos das diversas igrejas inglesas, uniformizando-os de acordo com os ritos da 
Igreja Oficial, no caso, a Igreja Anglicana. As igrejas que não se conformaram com essa imposição religiosa 
foram tornadas ilegais e os seus adeptos passaram a ser perseguidos pela justiça real. 
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festivos, sermões e culto público, tudo isso deve ser igualmente permitido aos presbiterianos, 

independentes [ou batistas], arminianos, anabatistas, quacres e outros” e complementada 

dizendo que, “na realidade, falando francamente, como convém de homem a homem, não se 

devem excluir os pagãos, nem os maometanos e nem judeus da comunidade por causa da 

religião” (LOCKE, 1978, p. 26).  

E é desta forma que Locke desenvolve a sua teoria toleracionista universal: partindo 

da proposta de separação entre Estado e Igreja e desenvolvendo as teses dos deveres e dos 

limites da tolerância. Deste modo, se o Estado deve ser laico e, portanto, neutro em religião, 

este deve dar tratamento igualitário às diversas crenças e igrejas, sem a concessão de qualquer 

privilégio para uma igreja exclusiva e sem a prática de perseguições por motivos religiosos, 

assim como o Estado também tem a obrigação de fiscalizar para que os indivíduos e as igrejas 

adotem o princípio de tolerância no relacionamento de uns para com os outros e tem o dever 

de punir todos, sejam indivíduos sejam igrejas, que ameacem a segurança da comunidade ou 

prejudiquem os bens civis de terceiros. 

 

2.5 AS CONTRIBUIÇÕES DE LOCKE AO DEBATE TOLERACIONISTA 

 

Neste tópico, falaremos sobre duas importantes contribuições que a Epistola legou ao 

debate toleracionista posterior. São elas: o conceito de Estado laico e a discussão sobre os 

limites da tolerância. 

 Podemos afirmar que o laicismo formulado por John Locke estabelece alguma relação 

conceitual com as reflexões desenvolvidas inicialmente por Thomas More, particularmente 

com o seu método holístico. Não que o autor da Utopia tivesse percebido todas as dimensões 

do problema da mistura entre Estado e Igreja ou já tivesse antecipado a necessidade de 

separação entre as duas esferas, pois, na república moreana, a política e a religião não estavam 

completamente apartadas, assim como os próprios sacerdotes, além de sua função religiosa, 

cumpriam um importante papel sociopolítico na ilha. Entretanto, o holismo moreano 

possibilita a Locke aprofundar as reflexões em torno da tolerância de modo que este passa a 

enxergar novos elementos do problema, o que, por sua vez, lhe conduz a apresentar novas 

propostas para o debate toleracionista. Em outras palavras, graças à implementação da 

abordagem holística em seu texto, o autor da Epistola, redirecionando o foco das suas 

reflexões, pôde estabelecer as bases da proposta laicista. Essa afirmação de que existe uma 

relação entre o holismo moreano e o laicismo lockeano ficará mais clara através das duas 

observações seguintes. 
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 Primeiramente, o método holístico aparece na Carta quando Locke propõe que o 

verdadeiro cerne da questão envolvendo a tolerância/intolerância religiosa consiste na 

remoção daqueles três entraves de que falamos, no caso, o apetite de poder de magistrados e 

sacerdotes, a indistinção entre política e religião e a tirania religiosa. Em segundo lugar, a 

abordagem holística também pode ser constatada com toda evidência quando a tese da 

tolerância cristã é abandonada por ser insuficiente para elucidar os múltiplos problemas 

oriundos da convivência entre os diversos credos, particularmente no que concerne à 

convivência entre os grupos cristãos e os não-cristãos. Devido a esses dois aspectos, o 

pensador inglês desenvolve a tese da separação e a tese dos deveres da tolerância, o que lhe 

possibilita regulamentar a relação entre o Estado e as diferentes igrejas que coexistem dentro 

do seu território e regulamentar ainda a relação entre os adeptos de todas as confissões. Sendo 

assim, a problemática religiosa passa a ser reexaminada em um contexto mais amplo do que o 

contexto exclusivamente religioso, no caso, na inter-relação entre religião, política e direito. E 

é precisamente nesta perspectiva que surge a proposta lockeana de um Estado laico, no qual 

as esferas da política e da religião devem estar completamente separadas. Portanto, torna-se 

compreensível a nossa afirmação de que a concepção lockeana de Estado laico relaciona-se 

conceitualmente com as reflexões iniciadas por More. 

 Evidentemente, o laicismo não deu um salto direto e uniforme entre a Utopia e a 

Carta, pois precisou passar por diversas transformações entre 1516 e 1689, até que Locke o 

apresentasse em sua roupagem definitiva. Neste intervalo de tempo, outros pensadores 

apresentaram suas contribuições para a formulação desse conceito. É o caso do francês Jean 

Bodin que, nos Seis Livros sobre a República, embora tenha como preocupação central a 

legitimação do absolutismo, ainda assim desenvolve a concepção de Estado não-confessional 

e apresenta a primeira proposta filosófica mais madura acerca da separação entre o Estado e a 

Igreja. Na própria Inglaterra, o conceito de Estado laico começava a ganhar forma em meados 

do século XVII, devido às contribuições dos filósofos antiadiaforistas, como, por exemplo, 

John Milton. Este, na obra Tratado sobre o Poder Civil em Questões Eclesiásticas, defende 

que o magistrado não deve interferir nos cultos das igrejas, pois, segundo ele sustenta, 

antecipando algumas teses que serão defendidas posteriormente na Carta de Locke,  a política 

e a religião apresentam funções e poderes distintos, de modo que uma não pode intervir na 

outra. 

Contudo, apesar dessas reflexões precursoras, é somente na Carta acerca da 

Tolerância que o laicismo aparece de forma sistematizada e bem definida. A separação 

completa entre Estado e Igreja proposta neste texto faz com que, de um lado, a dimensão 
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política seja posta no “foro externo” e, portanto, devendo estar sob a jurisdição do magistrado 

civil, e do outro lado, a dimensão religiosa seja posta no “foro interno” e, deste modo, a sua 

jurisdição caberia exclusivamente à consciência do indivíduo. Note-se, neste ponto, que o 

filósofo faz questão de enfatizar que a jurisdição religiosa, no que toca à salvação da alma e à 

melhor maneira de agradar a Deus, não pertence nem mesmo às igrejas ou aos seus chefes, 

mas à consciência do indivíduo. Tanto é que sendo as igrejas consideradas como sociedades 

livres e voluntárias, é somente a consciência do indivíduo que o faz ingressar e permanecer 

em alguma dessas sociedades religiosas ou se retirar da mesma quando descobrir alguma 

incoerência em seus artigos de fé ou em seu culto, o que demonstra a soberania da consciência 

individual na esfera religiosa. Além disso, a separação lockeana entre o Estado e a Igreja leva 

o filósofo a sustentar também a tese da não-subordinação mútua entre as duas instâncias, de 

modo que nenhuma dessas instituições pode se sobrepor a outra em qualquer situação, já que 

não haveria pontos de contato entre ambas. E são esses dois elementos – a distinção entre foro 

interno e foro externo e a tese da não-subordinação mútua – a essência da concepção de 

Estado laico que adotamos nas sociedades democráticas contemporâneas. 

Se levarmos em conta o tratamento recebido pela temática do laicismo após o texto 

lockeano, podemos afirmar que a argumentação desenvolvida pelo filósofo inglês em defesa 

do Estado laico passou a ser considerada tão contundente pelos filósofos toleracionistas 

subsequentes que estes começaram, paulatinamente, a retirar do centro do debate a 

preocupação com a fundamentação do laicismo, como se, aos olhos desses pensadores, Locke 

já tivesse apresentado uma resposta satisfatória para esse aspecto da questão toleracionista. 

Tanto é que, nos séculos XVIII e XIX, com os filósofos iluministas e John Stuart Mill, 

respectivamente, a fundamentação do Estado laico foi, gradualmente, sendo retirada do centro 

do debate toleracionista e, em seu lugar, foi posta a discussão em torno da ampliação do 

debate, fazendo, a partir deste momento, o conceito de tolerância dialogar não apenas com a 

tolerância religiosa, mas também com a tolerância política, a de opinião e a de gênero. Por sua 

vez, no século XX, quando o laicismo se tornou uma realidade concretizada nos sistemas 

jurídicos da maioria dos países ocidentais, os toleracionistas voltaram as suas atenções para o 

tema dos limites da tolerância, uma vez que aparentemente a fundamentação do laicismo 

havia se tornado, para esses pensadores, uma discussão obsoleta.  

Porém, sustentamos que, atualmente, é necessário reconhecer que o tema do laicismo 

precisa ser novamente objeto de uma reflexão filosófica séria. Dizemos isso não porque os 

fundamentos do Estado laico precisam ser revistos no século XXI, mas sim por causa das 

novas configurações histórico-sociais com que nos deparamos hoje em dia e que parecem a 
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todo momento pôr à prova os alicerces das sociedades democráticas laicas. Dentre essas 

novas configurações, as quais eram completamente desconhecidas para os toleracionistas dos 

séculos anteriores, principalmente os que vieram antes do século XX, destacamos uma 

questão que julgamos ser essencial: como as sociedades democráticas laicas devem se portar 

diante das ameaças internas ao laicismo? Aqui, chamamos de “ameaças internas” ao laicismo 

um conjunto de fenômenos que surgem devido ao próprio funcionamento interno das 

instituições democráticas e que, em determinadas situações, podem impedir ou atuar como 

empecilhos à concretização efetiva da separação entre Estado e Igreja.  

O Brasil fornece um exemplo bastante atual que ilustra claramente o fenômeno 

definido anteriormente: o surgimento dos partidos políticos que estabelecem, como princípios 

centrais de sua ideologia política, um conjunto de dogmas religiosos, os quais são professados 

tanto pelos fundadores desses partidos quanto pelos seus filiados. Essa “nova mistura” entre 

política e religião pode ser identificada tanto através da nomenclatura de alguns partidos 

registrados no Tribunal Superior Eleitoral, como o PTC (Partido Trabalhista Cristão), o PSC 

(Partido Social Cristão) e o PSDC (Partido Social Democrata Cristão), quanto através da 

principal bandeira ideológica desses partidos políticos, que seria a de defender o que chamam 

de uma “democracia cristã”27. Esse aparente contrassenso – o da existência de “partidos 

político-religiosos” – em uma república laica, como a brasileira, surge devido a alguns 

princípios e garantias estabelecidos na Constituição Federal de 1988, que visam assegurar o 

exercício democrático no âmbito político. Dentre esses princípios e garantias, estão o 

pluralismo político (art. 1º, inciso V), que garante a variedade de ideologias políticas, e a 

liberdade de associação política (art. 17), que concede a qualquer indivíduo o direito de criar 

ou filiar-se ao partido político que julgue ser mais coerente com os princípios que ele próprio 

segue.  

Na prática, o grande problema surge quando os membros desses partidos políticos são 

eleitos para as instâncias executiva ou legislativa e, inseridos na esfera pública, passam a 

                                                           
27 Até abril de 2018, o site do Tribunal Superior Eleitoral informava que estavam em atividade no Brasil trinta e 
cinco legendas partidárias, sendo que, desses trinta e cinco partidos, pelo menos três enquadram-se, a partir de 
sua nomenclatura, na categoria de partidos fundados em uma base ideológica político-religiosa (PTC, PSC e 
PSDC). Mas além desses partidos, é importante levarmos em conta que há muitos políticos brasileiros que, 
embora filiados a legendas que não defendem explicitamente uma ideologia político-religiosa, são eles mesmos 
apoiadores de uma política baseada em princípios cristãos, como os membros da Frente Parlamentar Evangélica 
(ou bancada evangélica), estabelecida na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Sobre o assunto específico 
em torno de partidos ou de congressista brasileiros que pautam suas ações políticas fundamentados em bases 
religiosas, ver o livro organizado por Duarte; Gomes; et al (2009), que denuncia a iminência de uma nova 
mistura entre política e religião no Brasil contemporâneo. Esta obra, intitulada Valores Religiosos e Legislação 
no Brasil: a tramitação de projetos de lei sobre temas morais controversos, conta, em seus artigos, com 
interessantes discussões acerca de temas como a retórica parlamentar sobre o aborto, os direitos das pessoas 
GLBT discutidos no Congresso Nacional, projetos de lei em torno da eutanásia, etc. 
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emitir os seus pareceres políticos, no caso, a elaboração de projetos ou os seus votos 

favoráveis ou contrários a projetos, baseados em suas convicções religiosas. Pode-se dizer que 

é isso o que ocorreu recentemente com o Projeto de Lei da Câmara nº 122 de 2006, projeto 

que tramitou no Congresso Nacional e propunha a criminalização da homofobia, equiparando-

a aos crimes de discriminação racial, étnica e religiosa. Este projeto foi arquivado em 

definitivo no Senado Federal, em fevereiro de 2015, após ter enfrentado uma forte resistência 

dentro daquela casa legislativa por parte de um grupo de parlamentares vinculados a igrejas 

evangélicas, denominado de “bancada evangélica”, os quais se opuseram incisivamente à 

aprovação do projeto. Na ótica dos defensores do PLC 122/06, o projeto foi barrado no 

Senado devido a uma articulação de forças entre parlamentares da bancada evangélica e 

setores reacionários da sociedade civil, os quais, independente do mérito e da relevante 

finalidade social que o projeto pudesse visar, opuseram-se ao mesmo por condenarem, devido 

às suas convicções religiosas, o homossexualismo e as condutas que, segundo eles, podem 

desvirtuar as bases da família tradicional28. Levando-se em conta essas considerações, o 

exemplo que acaba de ser apresentado também é bastante pertinente para a questão que agora 

lançamos luz, pois demonstra a necessidade de darmos prosseguimento às reflexões em torno 

do Estado laico de modo a adequá-lo às novas condições históricas propiciadas pela 

configuração das sociedades democráticas atuais. 

 Com relação à segunda contribuição lockeana que destacamos, a saber, a discussão 

sobre os limites da tolerância, embora Locke não tenha sido o primeiro toleracionista a refletir 

sobre o assunto, uma vez que a problemática já havia sido posta no Tratado Teológico-

Político de Spinoza e nos Comentários Filosóficos de Bayle, cabe ao filósofo inglês o mérito 

de ter empreendido, de forma hábil e original, a articulação entre o tema do Estado laico e a 

questão dos limites que devem ser impostos à tolerância. Nesta interessante articulação, são 

apresentados dois pontos que continuam relevantes para o debate atual em torno da tolerância. 

Em primeiro lugar, o autor da Carta propõe que a questão dos limites deve ser resolvida 

através de uma regulamentação jurídica por parte do Estado. Esta proposta fica evidente 

quando observamos, de acordo com a nossa análise do texto, que a tese lockeana dos limites é 

uma derivação lógica da tese da separação e da tese dos deveres de tolerância do Estado. Ou 

seja, caberia somente ao Estado a tarefa de regulamentar a extensão e os limites do direito à 

                                                           
28 Para mais informações sobre o PLC 122/06, incluindo a redação original do texto, as diversas modificações 
que este recebeu quando da sua tramitação no Senado e maiores explicações acerca das razões técnicas que 
levaram ao seu arquivamento definitivo, ver os sites: <www25.senado.leg.br/web/atividade/matérias/-/matéria 
/79604> (acesso em 20 abr. 2016) e <www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/01/07/projeto-que-
criminaliza-homofobia-sera-arquivado> (acesso em 20 abr. 2016). 
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tolerância, tarefa esta que não pode ficar sob a responsabilidade de nenhuma igreja ou de 

qualquer grupo particular da sociedade. Já o segundo ponto tem relação com os critérios que 

devem ser utilizados para o estabelecimento adequado dos limites da tolerância. De acordo 

com a argumentação desenvolvida pelo pensador inglês, esses critérios não podem ser 

buscados dentro da religião, já que o Estado deve ser neutro e, por conseguinte, não pode 

pender para nenhum credo específico. Essa justificativa laica utilizada para estabelecer os 

critérios que nortearão os limites da tolerância fica evidenciada na controvertida exclusão dos 

quatros grupos do direito à tolerância: os que sustentam dogmas incompatíveis com as leis 

civis, os religiosos intolerantes e os católicos romanos não professariam religiões autênticas, 

mas credos que misturam assuntos religiosos com assuntos políticos, enquanto que os ateus, 

negando a existência de Deus, assumiriam uma postura subversiva que os poria em confronto 

com as leis do Estado, sendo que os quatros grupos devem ser excluídos da tolerância devido 

ao suposto perigo que representam para a segurança da comunidade civil. 

 O tema dos limites passa a ocupar o centro do debate toleracionista a partir do século 

XX, mais precisamente após Popper ter apresentado a sua versão do paradoxo da tolerância. 

No Capítulo 7 de A Sociedade Aberta e seus Inimigos (mais precisamente na nota 4 deste 

capítulo), o filósofo austríaco demonstra que, se a tolerância for irrestrita, ou seja, ilimitada e 

aplicável a todos os casos, então, ela será obrigada a admitir as situações de intolerância 

existentes na sociedade; desta maneira, para que a própria tolerância se torne viável, é 

necessário que sejam impostos limites diante da sua prática, de modo que ela não possa ser 

aplicada a certos casos. Uma vez estabelecido tal princípio, o de que a tolerância deve possuir 

limites para garantir a sua própria aplicabilidade, os toleracionistas se propuseram a refletir 

sobre a imposição de tais limites. O próprio Popper elabora o conceito de “tolerância 

restritiva” na tentativa de demarcar aquilo que legitimamente não pode estar resguardado pela 

doutrina da tolerância e pelos direitos que se seguem dela, sendo que aos intolerantes, no 

caso, aqueles que não aceitam praticar a tolerância, não caberia o direito de serem tolerados 

exatamente porque eles podem invalidar a prática da tolerância. Por sua vez, Marcuse, no 

texto que analisaremos no Capítulo 4, formula o conceito de “tolerância libertária” como 

alternativa ao problema dos limites. De acordo com o filósofo alemão, a tolerância deve ser 

limitada, tanto na ação quanto na palavra, a todos os grupos e opiniões que sustentam a 

sociedade industrial, pois ambos apresentam um caráter demonstravelmente agressivo e 

destrutivo e constituem-se como ameaças diante das perspectivas da paz, justiça e liberdade 

de todos os outros indivíduos. Já Bobbio, no artigo As Razões da Tolerância, tenta solucionar 

a questão dos limites através do conceito de “intolerância positiva”, o qual deveria ser 
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contraposto ao conceito de “tolerância negativa”, que se assemelha ao conceito popperiano de 

tolerância irrestrita. Sendo assim, para o filósofo italiano, a intolerância positiva deve ser 

entendida como uma virtude, que, por sua vez, corresponderia à justa exclusão daquilo que 

pode causar dano aos indivíduos e à sociedade. 

 Se o debate sobre os limites foi a grande questão dos toleracionistas do século anterior, 

defendemos que, no século XXI, é preciso retomar a discussão e recolocá-la, inclusive no que 

tange à tolerância religiosa. A nosso ver, o tema dos limites da tolerância religiosa continua 

mantendo a sua atualidade, em grande parte, pelas mesmas razões que tornam o tema do 

Estado laico atual, a saber: por causa da necessidade de compatibilizar os limites da tolerância 

religiosa com as novas condições fornecidas pelas sociedades democráticas de hoje. Uma 

questão que ilustra muito bem a necessidade de se repensar o tema dos limites – e de inseri-lo 

adequadamente dentro desse novo conjunto de configurações sociais – pode ser formulada da 

seguinte maneira: quais devem ser os limites do discurso religioso veiculado nas grandes 

mídias, como rádio e televisão, que propõe-se a divulgar, através da propaganda, uma 

confissão religiosa específica? O Brasil fornece um exemplo muito interessante que ilustra 

bem a questão anterior, o qual está relacionado com a livre veiculação das propagandas 

religiosas que difundem a intolerância religiosa contra as religiões de matriz africana e a 

intolerância de gênero contra os homossexuais. Este exemplo retirado da realidade brasileira é 

propício para apresentar os diversos aspectos envolvidos na referida problemática. 

É muito comum verificarmos, nas propagandas religiosas veiculadas nos meios de 

radiodifusão, alguns líderes religiosos, muitos dos quais pertencentes a igrejas evangélicas 

neopentecostais, ridicularizarem ou associarem as religiões afro-brasileiras e seus ritos a 

condutas sociais nocivas29 e condenarem o homossexualismo ao inferno, sustentando 

enfaticamente que todos os homossexuais agem em desacordo com os mandamentos de Deus. 

Estas duas condutas podem ser consideradas intolerantes porque, além de desrespeitarem os 

adeptos das religiões afro e os homossexuais, tentam impor a ideologia de um cristianismo 

dogmático e homofóbico diante de uma sociedade que é plural, nas crenças e no gênero. A 

existência de tais propagandas religiosas difusoras de intolerância e a sua livre circulação 

remontam novamente à Constituição Federal brasileira, a qual assegura a liberdade de 

                                                           
29 Um exemplo muito interessante que ilustra esse tipo de conduta desrespeitosa é a utilização indistinta de 
termos pertencentes a variadas crenças não-cristãs para se referir pejorativamente aos ritos religiosos afro-
brasileiros, como “macumba”, “xangô”, “vodu”, “catimbó” e “bruxaria”, etc., sendo que cada um desses termos 
se refere a práticas sagradas de diferentes religiões afro (candomblé, umbanda e voduísmo) ou religiões nãoafro 
(xamanismo e wicca). Este exemplo demonstra claramente que muitas vezes a conduta religiosa intolerante 
nasce da união entre o dogmatismo (que quer impor a sua visão de mundo) e a ignorância (que desconhece a 
pluralidade de crenças existentes). 



94 

 

expressão como um direito fundamental (art. 5º, IV), proíbe a prática de qualquer forma de 

censura (art. 220) e garante a liberdade religiosa e a inviolabilidade do culto (art. 5º, VI). Na 

prática, as igrejas podem comprar horários no radio e na televisão – já que a legislação 

brasileira (Decreto nº 52.795/1963) permite que os responsáveis por esses veículos de 

comunicação possam vender até 25% do horário da programação diária para publicidade, 

conceito no qual estão inseridas as propagandas religiosas – e, protegidos pelo direito à livre 

manifestação do pensamento, pelo direito à liberdade religiosa e pelo direito à inviolabilidade 

do culto, possam misturar a divulgação legítima de seus ideais religiosos com o discurso de 

ódio contra as minorias supracitadas. O grande problema surge quando a própria Constituição 

de 1988 se propõe a instituir o Estado brasileiro como uma “sociedade fraterna, pluralista e 

sem preconceitos” (Preâmbulo) e que repudia todas as formas de discriminação (art. 3º, IV). 

Ou seja, a Magna Carta, que garante uma ampla liberdade religiosa a todos os credos e 

assegura direitos fundamentais a todos os indivíduos para o exercício democrático, ao mesmo 

tempo, encontra-se à mercê das práticas intolerantes e antidemocráticas que ela própria 

repudia e condena. 

A complexidade envolvida tanto nesta última questão quanto na relativa à existência 

de partidos políticos com ideologia religiosa é enorme, de modo que, agora, não teríamos 

condições de examinar todas as dimensões que cercam ambas. Nem é este o nosso objetivo 

aqui. Por ora, podemos dizer que esses dois exemplos de que falamos, retirados da realidade 

brasileira, mas que não são exclusivos do nosso país, demonstram claramente a urgência de 

uma nova reflexão sobre os temas do laicismo e dos limites da tolerância, de modo que se 

torne possível conciliar os princípios que sustentam os Estados laicos (no caso, a separação 

entre o foro interno da consciência e o foro externo do Estado e a não-subordinação mútua 

entre as esferas religiosa e política), as instituições que são essenciais para qualquer sociedade 

democrática (como o pluralismo político, a liberdade de associação política, a liberdade de 

expressão e a proteção jurídica das crenças e dos cultos) e os justos limites que devem ser 

impostos à tolerância, sem, contudo, deixar que os Estados laicos sucumbam diante das 

ameaças internas originadas dentro das próprias sociedades democráticas, isto é, os maus usos 

da liberdade política, da liberdade religiosa e da liberdade de expressão. 
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CAPÍTULO 3 

 

JOHN STUART MILL E A AMPLIAÇÃO DO DETABE: A TOLERÂN CIA DE 

OPINIÃO, A TOLERÂNCIA RELIGIOSA, A TOLERÂNCIA POLÍT ICA E A 

TOLERÂNCIA DE GÊNERO 

 

3.1 A TOLERÂNCIA DE OPINIÃO E A TOLERÂNCIA CIVIL30 EM SOBRE A 

LIBERDADE 

 

 Na obra Sobre a Liberdade, John Stuart Mill se propõe a refletir sobre a liberdade civil 

dentro das sociedades democráticas representativas, isto é, as sociedades nas quais a maioria 

exerce o poder político soberano a partir da escolha de representantes eleitos através do voto. 

Para o filósofo inglês, um dos grandes inimigos das democracias representativas é a tirania da 

maioria (the tyranny of the majority), que atuaria de forma ilegítima sobre a liberdade dos 

indivíduos, exercendo assim uma tirania política (political tyranny), através das leis civis, ou 

uma tirania social (social tyranny), através da opinião pública (public opinion). Para combater 

a tirania da maioria31, Mill propõe que a sociedade só deve restringir a liberdade dos 

indivíduos se for para a proteção dela própria ou para a prevenção de danos que podem ser 

causados a outros indivíduos e propõe também que um indivíduo só deve possuir 

                                                           
30 Na sua análise desenvolvida em On Liberty, Mill divide o tema da liberdade civil em dois subtemas: o da 
liberdade das palavras e o da liberdade das ações. De acordo com o primeiro subtema, ele reflete sobre a questão 
da liberdade de discussão e examina a extensão do direito de formar, expressar e discutir publicamente opiniões. 
De acordo com o segundo subtema, ele reflete acerca da extensão e dos limites da liberdade de ação dentro das 
sociedades democráticas e investiga até que ponto os indivíduos devem ser livres para colocar em prática as 
opiniões que mantêm acerca dos diversos assuntos. É importante destacarmos de que modo os três tipos de 
liberdade que mais recebem atenção na obra (no caso, a liberdade de discussão, a liberdade religiosa e a 
liberdade política) se inserem na divisão milliana da liberdade entre palavras e ações: o subtema da liberdade das 
palavras, que é desenvolvido no Capítulo 2 do texto, engloba a liberdade de discussão e também a parte teórica 
(ou especulativa) da liberdade religiosa e da liberdade política, isto é, os assuntos religiosos e políticos enquanto 
estes estão restritos ao campo das ideias e do debate puramente teórico; já o subtema da liberdade das ações, que 
é desenvolvido no Capítulo 3, engloba o exercício prático tanto da liberdade religiosa quanto da liberdade 
política, no caso, as ações dos indivíduos que são motivadas por suas crenças religiosas e convicções políticas. 
Em nossa análise, chamaremos de “tolerância de opinião” as teses millianas que dizem respeito à liberdade de 
discussão e ao aspecto especulativo da liberdade religiosa (isto é, aquilo que Locke chama de artigos de fé 
especulativos) e da liberdade política (por exemplo, os debates envolvendo os grandes temas da política, como 
“Liberdade x Autoridade”, “República x Monarquia”, “Socialismo x Liberalismo”, “Governo x Anarquia”, etc.), 
e designaremos por “tolerância civil” as teses millianas acerca do exercício prático das liberdades política (no 
caso, as ações que englobam desde a filiação ou criação de um partido político e a candidatura nas eleições até as 
ações que influem diretamente na vida cotidiana dos indivíduos, como optar por um estilo de vida mais modesto 
ou mais luxuoso, caso concorde, respectivamente, com os valores socialistas ou com os valores burgueses) e 
religiosa (a saber, tudo aquilo que engloba os ritos do culto e o conceito lockeano de artigos de fé práticos).  
31 Mill pega emprestada a expressão “tirania da maioria” do texto Democracia na América (1835), de Alexis de 
Tocqueville, obra na qual o filósofo francês faz uma análise das instituições políticas e sociais dos Estados 
Unidos. 
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responsabilidade diante da sociedade nas suas ações que interferem nos interesses dos outros 

membros da sociedade. Portanto, a partir desses dois critérios, que chamaremos de “critério 

de proteção” e “critério de responsabilidade”, o autor vai sustentar que a sociedade não tem 

legitimidade para restringir a liberdade de seus membros nas ações que não interferem nos 

interesses dos outros, defendendo que “sobre si mesmo, sobre seu corpo e mente, o indivíduo 

é soberano” (MILL, 2000, p. 18). É nesse contexto de discussão que ganham destaque tanto as 

análises feitas pelo pensador inglês acerca da importância da liberdade de discussão e do 

exercício da individualidade dentro das sociedades democráticas quanto as reflexões que ele 

faz a respeito do conceito de tolerância, que passa a englobar, em especial, a tolerância 

religiosa, a tolerância de opinião e a tolerância política.  

 O Ensaio de Mill está dividido em cinco capítulos. No primeiro, são apresentados os 

conceitos de tirania da maioria, de tirania política (ou despotismo político) e de tirania social 

(ou despotismo social), são formulados os critérios de proteção e de responsabilidade e é feita 

uma tipificação da liberdade em dois grandes grupos, o da liberdade de consciência e o da 

liberdade de ação. No segundo capítulo, são examinados os dois ramos da liberdade de 

consciência, no caso, a liberdade de pensamento e a de discussão, que o autor considera serem 

complementares e indissociáveis, e é defendida a proposta de uma liberdade de discussão 

irrestrita. O terceiro capítulo tem por objetivo examinar se as razões que justificam a liberdade 

de opinião também podem ser sustentadas em defesa da liberdade de ação, no caso, se os 

indivíduos podem ser livres para agir em conformidade com as suas opiniões, ao que o autor 

defenderá que, embora a liberdade de ação não possa ser tão ampla quanto a liberdade de 

opinião, ainda assim é desejável para o progresso individual e social que a esfera da 

individualidade receba a sua parcela adequada de liberdade e esteja protegida contra a 

interferência ilegítima do governo e da sociedade. No quarto capítulo, é retomada a discussão 

a respeito dos limites da autoridade legítima do governo e da sociedade sobre os indivíduos e 

são reexaminados os critérios de proteção e de responsabilidade, formuladas no primeiro 

capítulo, para mostrar que, se ambos forem adotados, será possível resolver o conflito entre 

liberdade (liberty) e autoridade (authority), isto é, entre a independência individual e o 

controle social. No quinto capítulo, o autor se dedica a discutir as aplicações dos critérios de 

proteção e de responsabilidade através de exemplos práticos, dentre os quais podemos 

destacar: o comércio e a restrição da venda de veneno; a embriaguez e a ociosidade; o 

casamento; as relações familiares; a imposição governamental da universalização da 

educação; e o controle da natalidade. 
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 Na análise a seguir, falaremos, em primeiro lugar, acerca dos conceitos fundamentais 

de On Liberty, no caso, os dois poderes legítimos das democracias representativas, a tirania da 

maioria e os dois tipos de despotismo aos quais as sociedades democráticas estão sujeitas. Em 

segundo lugar, abordaremos a temática do conflito entre o controle social e a independência 

individual e investigaremos os dois critérios propostos pelo filósofo inglês, que, segundo ele, 

levariam à resolução adequada desse conflito. Em terceiro lugar, examinaremos a extensão da 

liberdade de discussão dentro dos governos democráticos, analisando o “argumento da 

falibilidade” e o “argumento utilitarista”, utilizados para sustentar a tese milliana da tolerância 

de opinião irrestrita. E, em quarto lugar, investigaremos a tese da individualidade e a 

amplitude da liberdade de ação nas sociedades democráticas. 

 

3.1.1 Os dois poderes legítimos da democracia representativa, a tirania da maioria e os 

dois modos de atuação dessa tirania 

 

De acordo com Mill, há dois poderes legítimos que caracterizam a sociedade 

democrática representativa: o poder político, que é exercido através das leis civis; e o poder 

social, que é exercido através da opinião pública. Para compreendermos a legitimidade desses 

dois poderes, precisamos, primeiramente, verificar a importância que foi dada à democracia 

representativa pelos filósofos políticos que a defenderam, como é o caso de Stuart Mill, e, 

além disso, observar que, para regulamentar adequadamente a vida dos indivíduos dentro de 

um grupo social politicamente organizado, há a necessidade não apenas de mecanismos legais 

(exercidos mediante o poder político das leis), mas também de mecanismos não-jurídicos 

(exercidos mediante o poder social da opinião pública) para complementar a atuação das leis 

do Estado. 

 No início do Capítulo 1, ao falar sobre as quatro fases do debate entre liberdade e 

autoridade32, o autor menciona que, na terceira fase, quando as democracias representativas 

                                                           
32 Para elaborar a interessante divisão do debate “liberdade x autoridade” em quatro fases, o filósofo inglês adota 
dois critérios: o modo de autoridade política exercida (se democrática ou não) e o tipo de liberdade exigido pelos 
governados. Assim sendo, temos: a) a primeira fase do debate, quando a autoridade política não era democrática 
e a liberdade exigida pelo governados era uma espécie de limitação ao poder dos dirigentes políticos, mais 
precisamente o “reconhecimento de certas imunidades, denominadas de liberdades ou direitos políticos que, 
segundo se pensava, o dirigente não poderia violar sem faltar com o dever e sem, caso efetivamente as violasse, 
correr o risco de suscitar a resistência específica ou a rebelião geral” (MILL, 2000, p. 6); b) a segunda fase, 
quando a autoridade política também não era democrática e a liberdade ainda era entendida como uma limitação 
do poder político, entretanto, o tipo de liberdade exigido pelos governados constituía-se em uma espécie de 
controle constitucional ao exercício da autoridade política, de acordo com o qual era uma “condição necessária 
para alguns dos mais importantes atos do poder governante o consentimento da comunidade, ou de um corpo de 
qualquer espécie que se supunha representar-lhes os interesses [como, por exemplo, o Parlamento inglês dos 
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passaram a ocupar a maior parte do globo, a legitimidade das leis civis tornou-se mais 

evidente. Segundo ele, os indivíduos que inicialmente instituíram esse regime de governo 

constataram que seria “muito melhor que os vários magistrados do Estado fossem ser seus 

prepostos ou delegados, cujo poder seria possível revogar”, já que isso lhes fornecia a relativa 

segurança de que “jamais se abusaria dos poderes do governo para prejudicá-los” (MILL, 

2000, p. 7). É precisamente deste raciocínio, isto é, de que a vontade dos governantes estaria 

identificada com a vontade dos governados, que seguiu-se o raciocínio de que se “os 

dirigentes fossem efetivamente responsáveis perante a nação, prontamente por ela revogáveis, 

seria possível confiar-lhes o poder para cujo exercício a própria nação ditaria regras” (MILL, 

2000, p. 8). Ou seja, as leis do Estado tornam-se legítimas porque passam a ser entendidas 

como as leis que a própria sociedade estabelece sobre si mesma, sendo o poder político 

identificado com o “poder da própria nação, concentrado e sob uma forma conveniente de se 

exercer” (MILL, 2000, p. 8).  

Entretanto, as regras de conduta para regular a vida em sociedade não devem provir 

exclusivamente da coerção física da lei, pois a comunidade deve dispor de outros meios para 

o estabelecimento de suas normas sociais, no caso, a coerção moral da opinião pública. Para o 

filósofo inglês, “devem-se impor, consequentemente, certas regras de conduta, primeiro 

mediante lei” e, em segundo lugar, “mediante a opinião sobre várias coisas que não resultam 

em matéria à atuação da lei” (MILL, 2000, p. 11). Portanto, o poder social torna-se legítimo 

porque corresponde a um segundo nível do controle da sociedade sobre si mesma, atuando 

sobre as matérias – também de relevância social – que não estão incluídas na jurisdição do 

Estado. Por essas razões, o pensador exemplifica, em outra passagem do Capítulo 1, que, 

“quando algum indivíduo pratica um ato prejudicial a outros”, este deve ser punido, “quer 

mediante lei [domínio do poder político], quer, quando não se puderem aplicar com segurança 

as penalidades legais, mediante desaprovação geral [domínio do poder social]” (MILL, 2000, 

p. 19), e, além disso, nas muitas ações que um indivíduo pode praticar em benefício de outros 

(seja depor como testemunha em um tribunal, cumprir sua parte na defesa comum, realizar 

um trabalho conjunto necessário ao interesse da sociedade, salvar a vida de um semelhante ou 

                                                                                                                                                                                     

séculos XII a XVII]” (MILL, 2000, p. 7); c) a terceira fase, quando começou-se a exigir que a autoridade política 
estivesse em acordo com a vontade do povo e a liberdade exigida pelo governados passou a consistir na luta pela 
implantação do regime democrático, ou seja, na “luta para fazer o poder dominante emanar da escolha periódica 
dos dominados” (MILL, 2000, p. 8); d) e a quarta fase, na qual Mill se inclui, que também caracteriza-se pela 
autoridade política democrática, porém, os partidários da liberdade passam a defender uma limitação do poder 
democrático sobre uma parcela da liberdade individual, de modo a se evitar o exercício da tirania da maioria 
através das leis ou da opinião pública. 
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interceder para proteger o indefeso contra maus-tratos), a sociedade também pode 

legitimamente compeli-lo a praticá-las, seja através das leis ou da opinião majoritária. 

 Se, por um lado, Mill defende a democracia representativa como o melhor regime de 

governo, dedicando uma obra inteira33 à análise das suas vantagens políticas e sociais, por 

outro lado, ele denuncia a existência de uma “tirania” escondida dentro das sociedades 

democráticas: agora, podemos perceber “que expressões como ‘autogoverno’ e ‘poder do 

povo sobre si mesmo’ não exprimem o verdadeiro estado da questão”, pois “o ‘povo’ que 

exerce o poder nem sempre é o mesmo povo sobre quem o poder é exercido” (MILL, 2000, p. 

9); e mais, o que é designado como “vontade do povo”, nas palavras do autor, “significa, em 

sentido prático, a vontade da parte mais numerosa ou mais ativa do povo”, ou ainda “os que 

logram se fazer aceitos como a maioria” (MILL, 2000, p. 9); disso resulta que “o povo [no 

caso, o grupo que exerce o poder] pode desejar oprimir uma parte de sua totalidade [no caso, 

o grupo sobre o qual o poder é exercido]” (MILL, 2000, p. 9). É essa tirania da maioria que o 

filósofo utilitarista considera ser um dos principais problemas dos governos democráticos, 

consistindo tal tirania na opressão (oppression) que a maioria ou a parte mais poderosa da 

sociedade pode exercer sobre a minoria nos assuntos que dizem respeito apenas à esfera 

individual, sendo esta minoria um grupo de indivíduos da sociedade ou mesmo um único 

membro da comunidade.  

Mas o que seria precisamente essa opressão da maioria e de que forma ela ocorre, se já 

vimos que, na democracia, a sociedade pode legitimamente impor “regras sociais” (o poder 

político e o poder social) sobre os indivíduos que a compõem? Em outras palavras, quais os 

critérios que devem ser adotados para distinguir a imposição legítima da comunidade sobre os 

indivíduos e a imposição opressora da maioria? Mill responde que existem dois critérios para 

legitimar a imposição das regras sociais e distingui-las das normas opressoras: o critério de 

proteção e o critério de responsabilidade, que serão investigados mais detalhadamente no 

próximo tópico. Vamos, agora, falar sobre as duas formas de atuação da tirania da maioria. 

Já mencionamos que, em parte, há legitimidade quando as leis civis e a opinião 

pública impõem certas regras de conduta sobre todos os membros da sociedade. Porém, 

também ocorre de as leis e a opinião predominante tentarem impor regras sobre coisas que 

estão fora da sua alçada e que, portanto, não fazem parte da sua esfera legítima de atuação. 

Quando isto acontece, teremos: de um lado, as leis civis produzindo uma tirania política; do 

outro, a opinião pública produzindo uma tirania social. Aqui, cabe destacar que, em uma 

                                                           
33 Esta obra é Considerações sobre o Governo Representativo (Considerations on Representative Government, 
1861), publicada dois anos após On Liberty. 
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passagem do Capítulo 2, no momento em que o filósofo está desenvolvendo a hipótese 1 do 

argumento utilitarista em defesa da liberdade de discussão – mais precisamente quando ele 

denuncia a existência de penalidades legais na Inglaterra contra os que expressam opiniões 

ateístas e, em seguida, faz uma comparação entre o poder dessas penalidades legais e o poder 

das penalidades sociais contra os que desafiam a opinião pública –, o autor utiliza a expressão 

“intolerância social” (social intolerance) para se referir à tirania social e a expressão 

“perseguição legal ou jurídica” (legal persecution) para se referir à tirania política. Fizemos 

questão de ressaltar essas duas últimas expressões porque ambas servem para mostrar uma 

significativa contribuição de Mill ao debate toleracionista: intrinsecamente relacionada com 

os conceitos millianos de tirania política e tirania social, está a importante diferenciação entre 

intolerância jurídica e intolerância social, sobre as quais falaremos melhor no tópico 3.1.5. 

Voltando a falar, agora, a respeito dos modos de atuação da tirania da maioria, o 

filósofo observa que “assim como outras tiranias, a da maioria foi de início, e ainda hoje 

vulgarmente o é, sustentada pelo terror, operando principalmente por intermédio dos atos das 

autoridades públicas” (MILL, 2000, p. 10), no caso, através da tirania política mediante leis 

opressoras do Estado. Entretanto, quando a maioria se torna tirana com relação à minoria, “os 

meios de tiranizar não se restringem aos atos que possa praticar pelas mãos de seus 

funcionários políticos”, uma vez que “a sociedade pode executar, e executa, seus próprios 

mandatos”, no caso, através da “tirania das opiniões”, que consiste na “tendência da sociedade 

a impor, por meios outros que não os das penalidades civis, as próprias idéias e práticas, como 

regras de conduta aos que delas dissentem” (MILL, 2000, p. 10). Apesar dos evidentes 

malefícios que a tirania das leis pode vir a desempenhar no funcionamento das instituições 

democráticas, em diversas partes do texto, Stuart Mill faz questão de enfatizar particularmente 

os perigos da tirania social e os malefícios que esta prática traz para a democracia e para o 

pluralismo da sociedade: quando a parte majoritária da sociedade, através da opinião pública, 

emite “mandatos a respeito de coisas nas quais não deveria interferir, pratica uma tirania 

social mais terrível do que muitas espécies de opressão política” (MILL, 2000, p. 10). Por 

isso, ele insiste em dizer que “não basta, portanto, a proteção contra a tirania do magistrado; é 

necessária também a proteção contra a tirania da opinião” (MILL, 2000, p. 10). Com isso, fica 

estabelecida a diferenciação entre os poderes legítimos e ilegítimos da democracia 

representativa e ficam definidas as duas formas de atuação da tirania da maioria. 
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3.1.2 O conflito entre controle social e liberdade individual e os critérios de proteção e de 

responsabilidade 

 

A noção de que a tirania da maioria corresponde a uma opressão injustificada 

praticada pela sociedade contra alguns de seus membros, assim como o entendimento de que 

essa injusta imposição social nasce quando a coletividade emite seus decretos em questões nas 

quais a maioria não tem o direito de se impor sobre a minoria, revelam um conflito latente 

inserido em toda sociedade democrática: o conflito entre interesse coletivo e interesse 

individual, sendo esse conflito um potencial empecilho para o exercício efetivo da própria 

democracia. É exatamente por isso que o filósofo, um convicto defensor do referido regime de 

governo, se mostra, ao longo de todo o texto, preocupado principalmente em solucionar o 

conflito mencionado, o qual, segundo ele, corresponde a “um assunto a respeito do qual quase 

tudo permanece por se fazer” (MILL, 2000, p. 11). 

De acordo com o autor, embora a questão seja bastante antiga, remontando até a 

Grécia e Roma, o conflito entre autoridade e liberdade – também formulado no texto como o 

conflito entre controle social e independência individual ou, no contexto das sociedades 

democráticas, entre a parte majoritária e a parte minoritária – está longe de ser resolvido 

devido à ausência de critérios adequados que possam determinar os fundamentos da 

moralidade e, consequentemente, distinguir a legítima esfera de ação da sociedade (através 

das leis ou da opinião pública) e a legítima esfera de ação da individualidade. O filósofo, 

criticando os princípios até então propostos para regular as regras de conduta entre os 

indivíduos, sustenta que a ausência de acordo entre as diferentes sociedades de uma mesma 

época e entre as diferentes épocas de um mesmo país revela que as regras da moralidade 

sempre foram estabelecidas a partir de critérios arbitrários, dentre os quais ele cita: os 

costumes da sociedade; as preferências particulares da maioria ou de um grupo poderoso de 

indivíduos; os preconceitos e supertições, muitos dos quais relacionados diretamente à 

religião; as afeições sociais ou anti-sociais (inveja, ciúme, arrogância, etc.) dos indivíduos; os 

interesses de uma classe ascendente ou mesmo uma aversão social aos interesses de uma 

classe em decadência. Mill diz ainda que, nas sociedades democráticas, não se pode negar que 

os interesses da própria sociedade muitas vezes exercem alguma influência no 

estabelecimento das regras morais. Contudo, esses interesses coletivos quase sempre são 

deturpados pela interferência dos critérios arbitrários mencionados anteriormente. Por essa 

razão, ele conclui o seu raciocínio afirmando que, como as preferências e aversões da 

sociedade ou de alguma parte poderosa dela são os principais fatores que determinam as 
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regras da moralidade e, consequentemente, como não existe nenhum princípio 

reconhecidamente válido para testar adequadamente a propriedade ou impropriedade do 

controle social sobre os indivíduos, então, é preciso reconhecer que, até o momento, a 

interferência de sociedade através das leis ou da opinião pública tem sido, “com igual 

frequência, impropriamente invocada e impropriamente condenada” (MILL, 2000, p. 17). 

 Em Sobre a Liberdade, a questão acerca do conflito entre controle social e 

independência individual é, primeiramente, apresentada, ainda que forma aludida, logo no 

início do Capítulo 1, quando o filósofo afirma que o assunto do seu ensaio é: “a natureza e os 

limites do poder que a sociedade pode legitimamente exercer sobre o indivíduo” (MILL, 

2000, p. 5). No decorrer do mesmo capítulo, esse conflito vai ser explicitamente formulado 

em três momentos, que complementam-se para a formulação da questão central do texto. 

Primeiramente, quando o autor fala sobre a necessidade de limitação do poder político das leis 

civis, inclusive dentro das democracias representativas, ele argumenta que “não deixa de ser 

importante a limitação do poder do governo sobre os indivíduos, mesmo quando os detentores 

do poder prestam regularmente contas à comunidade, isto é, a seu partido mais forte” (MILL, 

2000, p. 9). Em um segundo momento, quando ele fala sobre o poder social da opinião 

pública, ele defende que “há um limite para a interferência legítima da opinião coletiva sobre 

a independência individual” e, por isso, sustenta que “encontrar esse limite, guardando-o de 

invasões, é tão indispensável à boa condição dos negócios humanos como a proteção contra o 

despotismo político” (MILL, 2000, p. 11). Após afirmar que os poderes político e social 

precisam ser regulados de modo a não ultrapassarem os seus campos legítimos de atuação, 

Stuart Mill finalmente formula a sua problemática central da seguinte maneira: “como 

proceder ao adequado ajustamento entre a independência individual e o controle social?” 

(MILL, 2000, p. 11).  

 No início do Capítulo 4, capítulo este que é dedicado a discutir o tema dos limites da 

autoridade da sociedade sobre os indivíduos e no qual são apresentados diversos exemplos 

que ilustram os malefícios de não se estabelecer barreiras corretas à interferência da sociedade 

diante da liberdade individual, a questão central do texto recebe uma nova formulação: 

“quanto de vida humana se deve atribuir à individualidade, e quanto à sociedade? O modo 

como essa questão é proposta pelo pensador inglês, levando-se em conta as diversas 

formulações apresentadas nas linhas anteriores, deixa claro que ele está preocupado, ao 

mesmo tempo, em garantir o exercício legítimo da democracia (entendida como o governo da 

maioria) nas matérias em que prevalece o interesse social e garantir a soberania do indivíduo 

nas matérias em que prevalece o interesse individual. Deste modo, podemos afirmar que o 
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objetivo central do texto consiste em estabelecer os critérios que possam decidir, em última 

instância, para qual lado a balança deve preponderar, isto é, a favor do interesse coletivo ou a 

favor da independência individual, quando houver um conflito entre maioria e minoria34. 

 O primeiro critério proposto pelo autor corresponde ao que chamamos de “critério de 

proteção”, que, no Capítulo 1, recebe a seguinte formulação: “a autoproteção constitui a única 

finalidade pela qual se garante à humanidade, individual ou coletivamente, interferir na 

liberdade de ação de qualquer um” (MILL, 2000, p. 17)35. À passagem anterior, é 

acrescentada a prerrogativa de que prevenir danos aos indivíduos corresponde à única 

condição que garante à sociedade “exercer legitimamente o poder sobre qualquer membro de 

uma comunidade civilizada, contra sua vontade” (MILL, 2000, p. 17). Com isso, pode-se 

dizer que o primeiro critério milliano consiste em estabelecer medidas preventivas e punitivas 

para a proteção da sociedade contra as ações que podem causar dano (harm) ou prejuízo 

(injury) a alguns de seus membros. Vale destacar a importância do critério de proteção, pois é 

este princípio que justifica o exercício do poder político e do poder social, de que falamos no 

tópico anterior. No início do Capítulo 4, esse ponto é explicitado: os indivíduos que vivem em 

sociedade e que gozam da proteção desta “lhe devem uma retribuição por tal benefício”, 

retribuição que consiste em “observar uma certa linha de conduta para com os demais”, isto é, 

“em não prejudicar os interesses uns dos outros” (MILL, 2000, p. 115); no conjunto desses 

interesses, há os que são protegidos pelas leis civis e pela sua coerção física, que recebem o 
                                                           
34 De acordo com essas considerações, fica evidenciado que Mill não está preocupado em defender apenas a 
liberdade individual, mas também o adequado controle social diante dos abusos da espontaneidade individual. 
Sendo assim, afirmar que o objetivo central de On liberty é fazer uma defesa da individualidade diante dos 
poderes da sociedade, como poderia ser feito a partir de uma interpretação apressada do texto, é apresentar uma 
leitura incompleta da obra, pois, neste texto, o controle social recebe a mesma importância que a liberdade 
individual. Para corroborar a nossa posição, basta analisar os diversos casos mencionados pelo autor no Capítulo 
5, em que ele defende a interferência governamental em detrimento da liberdade individual, como, por exemplo: 
no caso da restrição legal do consumo de bebida alcoólica para um indivíduo que já foi condenado anteriormente 
por algum ato de violência contra outro, tendo este ato sido praticado sob a influência da embriaguês; no caso da 
proibição de uma hipotética autovenda como escravo, de modo que um indivíduo não poderia, baseado no 
princípio da liberdade individual, exigir ser livre para abdicar da sua liberdade; e no seu consentimento à 
proposta de uma imposição universal da educação para todas as crianças, de modo que um pai não poderia 
invocar o direito de cuidar, de acordo com seus critérios particulares, dos seus filhos para se eximir da obrigação 
de colocá-los na escola, desde que, nesta situação, a lei facultasse aos pais a incumbência de encontrar educação 
onde e como desejassem e o governo auxiliasse nas despesas escolares daqueles que não podem arcá-las. 
35 A formulação do critério de proteção enuncia que a sociedade pode intervir de forma coletiva ou de forma 
individual na liberdade de seus membros, desde que essa interferência vise a proteção da sociedade ou dos 
indivíduos contra danos que possam ser praticados por outros indivíduos. Entretanto, essa passagem é um pouco 
obscura, pois não deixa claro o que caracterizaria a “interferência individual” da sociedade diante da liberdade de 
ação dos indivíduos. No texto, a “interferência coletiva” é bem caracterizada: ela consistiria no poder da 
sociedade de interferir, através da coerção física das leis ou da coerção moral da opinião pública, na liberdade 
individual. Mas e quanto à interferência individual: esta corresponderia apenas à ação de legítima defesa diante 
de uma ameaça ou os indivíduos também estariam autorizados a agir como justiceiros, isto é, a utilizar-se da sua 
própria força, em vez da força governamental, para fazer as leis serem cumpridas, por exemplo? Como dissemos, 
o texto negligencia o que seria essa legítima interferência individual de algum membro da sociedade na liberdade 
de ação de outro membro.  



104 

 

nome de direitos (rights), e há os que, embora tratem-se de interesses que não devem estar 

protegidos por dispositivos legais, ainda assim devem ser protegidos pela opinião pública e 

por sua coerção moral. Devido a essas razões, o filósofo vai afirmar, na mesma passagem do 

texto, que o princípio de proteção torna “justificável que a sociedade imponha essas condições 

[a saber, o seu poder político e o seu poder social], mesmo à custa dos que se recusam a 

cumpri-las” (MILL, 2000, p. 116). 

O segundo critério proposto por Mill corresponde ao que chamamos de “critério de 

responsabilidade”, que é formulado da seguinte maneira no Capítulo 1: “a única parte da 

conduta de cada um, pela qual é responsável perante a sociedade, é a que diz respeito a 

outros” e, consequentemente, “na parte que diz respeito apenas a si mesmo, sua 

independência é, de direito, absoluta” (MILL, 2000, p. 18). Em um trecho do Capítulo 4, 

quando o filósofo retoma o tema do critério de responsabilidade e apresenta uma justificação 

para esse princípio, ele complementa que “na conduta dos seres humanos para com seus 

semelhantes é necessário observar a maioria das regras gerais [no caso, as regras sociais 

estabelecidas pelas leis e pela opinião pública], a fim de que cada um saiba o que tem de 

esperar”, porém, no que diz respeito aos “interesses particulares de cada um a espontaneidade 

individual tem direito a se exercer livremente” (MILL, 2000, p. 118). Mill tenta apoiar o 

critério de responsabilidade no argumento de que uma criatura humana madura é sempre a 

pessoa mais interessa em seu próprio bem-estar e, portanto, a mais capacitada para decidir o 

que fazer com sua própria vida. Sendo assim, nas escolhas desse indivíduo que não terão 

interferência na vida dos demais, ele não tem que responder diante da sociedade por suas 

ações. Levando em conta o que foi apresentado anteriormente, podemos dizer que o segundo 

critério milliano estabelece duas instâncias para classificar as ações dos indivíduos: a 

responsabilidade privada, segundo a qual qualquer indivíduo possui uma responsabilidade 

unicamente particular nas suas ações – neste caso, este primeiro conjunto de ações pode ser 

denominado de “conduta privada ou particular” – que não afetam os interesses de outros além 

dele mesmo e, portanto, não deve responder à sociedade por tais ações; e a responsabilidade 

social, segundo a qual todo indivíduo é responsável diante da sociedade pelas suas ações – 

neste caso, este segundo conjunto de ações pode ser denominado de “conduta social” – que 

afetam os interesses dos demais e, portanto, pode ter a sua liberdade individual legitimamente 

sujeitada pela sociedade nesses casos. 

 Para ilustramos o modo como a aplicação dos critérios de proteção e de 

responsabilidade pode auxiliar na distinção entre o que pertence ao controle social e o que 

pertence exclusivamente à esfera individual, destacamos uma elucidativa passagem do 
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Capítulo 4: “tão logo qualquer parte da conduta de alguém influencia de modo prejudicial os 

interesses de outros, a sociedade adquire jurisdição sobre tal conduta” (MILL, 2000, p. 116), 

pois, de acordo com o critério de responsabilidade, uma ação que afete outros é uma ação 

social e, de acordo com o critério de proteção, se tal ação acarreta danos a terceiros, a 

sociedade pode impedir um indivíduo de cometê-la ou puni-lo se a mesma já tiver sido 

cometida; entretanto, “não há espaço para cogitar dessa questão [no caso, a da interferência 

social] quando a conduta de uma pessoa não afeta senão os próprios interesses” (MILL, 2000, 

p. 116), pois, pelo critério de responsabilidade, uma ação que não afeta os interesses de outros 

é uma ação particular ou privada e, portanto, não deve estar sob a jurisdição das leis ou da 

opinião pública. É importante uma última observação com relação à aplicação dos dois 

princípios millianos. Para o filósofo, o que legitima a imposição da sociedade e a consequente 

intervenção na liberdade de ação de seus membros é a proteção contra os danos que um 

indivíduo pode causar a outros, mas não a proteção contra os danos que alguém possa causar a 

si mesmo. Ainda no Capítulo 1, quando o filósofo pondera acerca da parte da conduta do 

indivíduo que está sob a jurisdição do controle social, ele diz expressamente que ninguém 

“pode ser legitimamente compelido a fazer ou a deixar de fazer [algo] por ser melhor para ele, 

porque o fará feliz, porque, na opinião dos outros, fazê-lo seria mais sábio ou mesmo 

acertado” e, por isso, ele sustenta que “para justificar esse exercício do poder, é preciso 

mostrar-lhe que a conduta que se pretende impedi-lo de ter produzirá mal a outrem” (MILL, 

2000, p. 17-8). E quando esta temática é retomada no Capítulo 4, na passagem já referida, o 

autor arremata que, em todos os casos relacionados à conduta puramente pessoal, isto é, as 

ações que não afetam interesses alheios, “deveria haver perfeita liberdade, legal e social, de 

praticas as ações e assumir as consequências” (MILL, 2000, p. 116). 

 Como mostramos, o autor de Sobre a liberdade, através dos dois princípios que ele 

propõe, acredita ter estabelecido as bases para a resolução do conflito, que, como já 

mencionamos, é potencial em todo regime democrático, envolvendo, de um lado, a satisfação 

dos interesses da maioria e, do outro, a preservação da independência individual. Por essa 

razão, ele sustenta que a essência da questão residiria em distinguir corretamente o campo de 

atuação do interesse coletivo e o campo de atuação do interesse individual, o que, segundo 

ele, é possível através da aplicação dos critérios de proteção e de responsabilidade. Nos dois 

tópicos seguintes, investigaremos de que modo a aplicação desses dois princípios se 

relacionará com os temas de tolerância de opinião e da tolerância civil. 
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3.1.3 A importância da liberdade de discussão nas sociedades democráticas e a tese da 

tolerância de opinião irrestrita 

 

Próximo ao final do Capítulo 1, após serem apresentados os critérios de proteção e de 

responsabilidade e os pressupostos utilitarista e iluminista, dos quais falaremos mais adiante, 

é feita uma tipificação da liberdade em dois grupos conceituais, que, por sua vez, são 

subdivididos em outros conceitos de liberdade. O primeiro grande grupo, que receberá 

atenção ao longo de todo o Capítulo 2, é o da liberdade de consciência (liberty of conscience), 

caracterizado pelo foro interno do indivíduo. De acordo com o autor, dentro desse grupo, 

estão englobadas a liberdade de pensamento e de sentimento (liberty of thought and feeling) e 

a liberdade de opinião (freedom of opinion) – a partir do Capítulo 2, a liberdade de opinião 

será designada como liberdade de discussão (liberty of discussion) –, sendo que a liberdade de 

opinião incluiria o aspecto oral, no caso, a liberdade de expressar opiniões (liberty of 

expressing opinions) ou a liberdade de falar (liberty of speaking), e o aspecto escrito, no caso, 

a liberdade de publicar opiniões (liberty of publishing opinions), a liberdade de escrever 

(liberty of writing) ou ainda a liberdade de imprensa (liberty of the press). O segundo grande 

grupo, que receberá atenção ao longo de todo o Capítulo 3, é o da liberdade de gostos e de 

buscas (liberty of tastes and pursuits), caracterizado pelo foro externo do indivíduo, mais 

precisamente pelas ações que este escolhe pôr em prática de acordo com seus pensamentos, 

sentimentos e opiniões. Dentro deste último grupo, englobam-se o que chamaremos de 

“liberdade de ação individual” – embora este conceito não receba uma formulação explícita 

ao longo do texto, consideramos que essa definição é compatível com o significado da 

proposta milliana –, que consiste em “formular um plano de vida que esteja de acordo com 

nossas características, [...] sem nenhum impedimento de nossos semelhantes, enquanto o que 

fizermos não os prejudicar” (MILL, 2000, p. 21-22), e a liberdade de associação (liberty of 

combination), isto é, a “liberdade de se unir [com outros indivíduos] para qualquer propósito 

que não envolva dano a outros” (MILL, 2000, p. 22). No presente tópico, analisaremos o 

primeiro grupo e, no tópico seguinte, o segundo grupo36. 

                                                           
36 Pode-se questionar com toda razão a imprecisão da terminologia de alguns conceitos de liberdade 
mencionados por Mill. Por exemplo, ele utiliza a expressão liberdade de consciência (liberty of conscience) para 
se referir simultaneamente à liberdade de pensamento (liberty of thought) e à liberdade de discussão (liberty of 
discussion), quando o mais adequado, de um ponto de vista da clareza conceitual, seria tomar a liberdade de 
consciência e a liberdade de pensamento como expressões equivalentes, já que pensamento (thought) e 
consciência (conscience) podem muito bem ser entendidos como sinônimos, e distinguir liberdade de discussão e 
liberdade de consciência ao invés de colocar a primeira como uma parte da segunda. Além disso, a liberdade de 
sentimento (liberty of feeling), que o autor apresenta como um terceiro ramo da liberdade de consciência, carece 
de uma melhor caracterização, sendo mencionada nesta passagem e, depois, não recebendo maiores atenções ao 
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 No texto, o primeiro argumento apresentado em favor da liberdade de opinião é 

formulado logo na passagem em que é feita a tipificação do conceito de liberdade: as 

liberdades de expressar e de publicar opiniões estão fundadas nas mesmas razões que 

sustentam a liberdade de pensamento e são tão importantes quanto a última, o que significa 

que, na prática, é impossível separar liberdade de pensamento e liberdade de opinião. O 

recurso utilizado pelo autor é interessante: se assumirmos que a liberdade de pensamento e a 

de discussão são inseparáveis e estão baseadas nos mesmos fundamentos, então, a será 

necessário conceder que a segunda deve ser tão extensa quanto a primeira. E é precisamente 

essa posição em defesa da liberdade de discussão irrestrita que será desenvolvida ao longo de 

todo o segundo capítulo do texto. 

Ao utilizar a alegada equivalência entre as liberdades de pensamento e de discussão 

como um gancho para a próxima parte do livro, o filósofo vai iniciar o Capítulo 2 afirmando 

que a defesa da liberdade de opinião contra governos não identificados com os interesses do 

povo, isto é, governos não-democráticos, já foi empreendida com sucesso por filósofos 

precedentes. Sendo assim, o que resta a fazer é investigar se os governos democráticos têm 

legitimidade para suprir as opiniões contrárias à “voz do povo”. Ao que ele dirá que a 

circulação das opiniões, mesmo nas sociedades democráticas, não deve ser controlada nem 

pelo poder político nem pelo poder social. Neste aspecto, Mill propõe que as ideias e a sua 

livre circulação não devem estar sujeitas a nenhum tipo de controle relativo ao seu conteúdo: 

no Capítulo 1, ele diz que deve haver absoluta liberdade de opinião em todos os assuntos, 

sejam estes assuntos práticos ou especulativos e englobem temas científicos, morais ou 

teológicos; e, no Capítulo 2, ele sustenta que “é necessário permitir que se escreva e publique 

livremente, sem restrições, a respeito de qualquer assunto” (MILL, 2000, p. 61). A essa 

proposta milliana de uma liberdade de discussão completamente ampla, sem qualquer 

restrição, chamaremos de “tese da tolerância de opinião irrestrita”, a qual será desenvolvida 

pelo filósofo inglês através de dois argumentos: o argumento da falibilidade e o argumento 

utilitarista37. 

                                                                                                                                                                                     

longo do texto. Finalmente, o segundo grande grupo da liberdade, que engloba a liberdade dos indivíduos para 
agirem e para combinarem-se entre si, ao invés de receber a imprecisa definição de liberdade de gostos e de 
buscas (liberty of tastes and pursuits), ficaria melhor definida como “liberdade de ação” – em inglês, seria algo 
como liberty of acting –, principalmente porque, no Capítulo dedicado a essa temática, o filósofo expressamente 
diz que vai examinar até que ponto “os indivíduos devem ser livres para agir de acordo com suas opiniões” (men 
should be free to act upon their opinions), ou seja, a expressão “liberdade de ação” se enquadraria melhor nessa 
tipificação. 
37 Apesar de defender a liberdade de discussão sem restrições de nenhuma natureza, Mill faz uma controversa 
menção ao conceito de crime de opinião em duas breves passagens do texto: a) na nota de rodapé no início do 
Capítulo 2, quando afirma que a doutrina do tiranicídio pode ser, em condições particulares, considerada uma 
matéria própria de punição; b) e no início do Capítulo 3, quando ele diz que as opiniões podem perder sua 
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 Para um entendimento mais amplo das teses apresentadas na obra que estamos 

analisando, tanto as teses relativas à tolerância de opinião quanto as teses relativas à tolerância 

civil, não seria possível omitir uma menção a três importantes pressupostos assumidos pelo 

filósofo no decorrer da sua argumentação. São esses três pressupostos, em conjunto com os 

dois critérios já mencionados, que subsidiam a defesa milliana da liberdade de discussão 

ilimitada. De acordo com o primeiro pressuposto, o autor enuncia que considera “a utilidade 

como a solução última de todas as questões éticas” (MILL, 2000, p. 19). Chamaremos este 

princípio de “pressuposto utilitarista”, que assume que o norteador das questões no campo da 

ética deve ser os interesses permanentes dos homens (the permanent interests of man) e, 

portanto, aquilo que contribui para o seu bem-estar e sua felicidade. O segundo pressuposto, 

que chamaremos de “pressuposto iluminista”, enuncia que o ser humano deve ser entendido 

como “um ser de progresso” (MILL, 2000, p. 19). Este princípio, herdado da tradição dos 

pensadores do século XVIII, está baseado no conceito de progresso (progress) – no texto, o 

termo “progresso” reveza-se com outros dois sinônimos, a saber, “aperfeiçoamento” 

(improvement) e “desenvolvimento” (development) – e, deste modo, assume que os seres 

humanos, tomadas individualmente e coletivamente, podem aperfeiçoar-se tanto no aspecto 

intelectual quanto no aspecto moral, sendo que esse aperfeiçoamento decorreria 

necessariamente do desenvolvimento da razão humana. Diferentemente dos dois primeiros 

pressupostos, que são apresentados já no Capítulo 1, o terceiro pressuposto é mencionado pela 

primeira vez no início do Capítulo 3, pois está diretamente ligado à tese milliana da 

individualidade. Este último pressuposto, que chamaremos de “pressuposto empirista”, 

enuncia que o valor dos diferentes modos de vida só pode ser comprovado na prática. Assim, 

como no campo da ciência moderna, que exige a experimentação em laboratório para 

observar os dados dos fenômenos estudados, para Mill, a mesma coisa deve ser feita no 
                                                                                                                                                                                     

imunidade caso as circunstâncias nas quais sejam expressas configurem-se como uma instigação positiva a 
algum ato danoso, citando, como exemplos ilustrativos, a opinião de que os comerciantes de cereais causam a 
fome dos pobres e a opinião de que a propriedade privada é um roubo, as quais poderiam ser justamente punidas 
se fossem proferidas oralmente ou divulgadas em cartazes diante de uma multidão faminta reunida em frente à 
casa de um comerciante de cereais. A posição adotada pelo autor está baseada na noção de que, em 
circunstâncias específicas, a divulgação de uma opinião pode levar à incitação de um ato criminoso e, portanto, 
deve ser punida. Por essa razão, ele tenta compatibilizar as suas teses em defesa da liberdade de discussão e o 
conceito de crime de opinião, apresentando as duas únicas condições que definiriam quando o proferimento de 
uma opinião se torna um crime: primeiro, a incitação deve ser seguida de um ato evidente (an overt act) e, 
segundo, deve ser estabelecida uma conexão provável (a probable connexion) entre o ato e a incitação. Contudo, 
julgamos que a concessão que o filósofo faz ao conceito de crime de opinião é problemática para a sua 
argumentação: por um lado, se a divulgação de uma opinião deve ser punida se estiver enquadrada nas duas 
condições estabelecidas por ele, então, não é mais possível afirmar que a liberdade de opinião é irrestrita; por 
outro lado, se a liberdade de opinião não pode sofrer qualquer restrição, tal como é enunciado pela sua tese da 
liberdade de discussão (lembremos: absoluta liberdade de opinião em todos os assuntos, tanto práticos quanto 
especulativos), e, como o próprio Mill defende, até as opiniões consideradas imorais e perniciosas devem ter a 
sua livre circulação garantida, então, não há espaço para se falar em crimes de opinião. 
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campo da moral. Por essa razão, ele diz que é necessário que sejam realizados os mais 

variados experimentos de vivência (experiments of living) de modo que, através dessas 

“experiências de vida”, sejam realizados os testes adequados e estabelecidos os valores 

corretos de cada conduta humana. 

 

3.1.3.1 O argumento da falibilidade 

 

 Para a formulação do argumento da falibilidade, Mill parte do princípio de que, no 

geral, as opiniões38 censuradas assim o são por serem consideradas falsas, ao menos do ponto 

de vista de quem quer proibir a sua livre circulação, pois ninguém pode defender a censura de 

uma opinião admitindo o argumento de que a opinião está sendo censurada por ser verdadeira. 

A partir daí, ele argumenta que: “a opinião que a autoridade [no caso, a autoridade política 

das leis ou a autoridade social da opinião pública] tenta suprimir talvez possa ser verdadeira”, 

pois embora “os que desejam suprimi-la negam-lhe verdade”, apesar disso, esses indivíduos, 

sejam eles os representantes do governo ou a maioria da sociedade, não são “infalíveis” 

(MILL, 2000, p. 29), isto é, podem estar equivocados em seu julgamento; consequentemente, 

eles “não possuem autoridade para decidir a questão para todos os homens” e não podem 

rejeitar “a todas as outras pessoas os meios de julgar [a opinião em questão]” (MILL, 2000, p. 

29). O autor acrescenta ainda que “recusar-se a ter conhecimento de uma opinião porque estão 

certos de que é falsa implica assumir que a certeza deles é idêntica à certeza absoluta”, já que 

“todo silêncio que se impõe à discussão equivale à presunção de infalibilidade” (MILL, 2000, 

p. 29-30). Ou seja, a censura de uma opinião julgada falsa ocorre porque o censor assume uma 

presunção de infalibilidade. Entretanto, esta presunção é incompatível com a natureza falível 

do intelecto humano. 

O argumento mencionado acima poderia ser resumido da seguinte forma: os seres 

humanos – e não importa se forem tomados individualmente ou tomados coletivamente como 

épocas, países, igrejas, classes ou partidos – são seres falíveis, isto é, estão constantemente 

sujeitos ao erro e ao engano em seus julgamentos acerca dos diversos assuntos, de modo que 

ninguém poderia dizer, com absoluta certeza, que qualquer ideia, teoria ou doutrina seja 

completamente falsa ou verdadeira. Daí se segue que: a) não há justificativa para censurar 

uma opinião através da alegação de que esta seria falsa; b) assim como também não há 

justificativa para proibir as críticas feitas a qualquer opinião, sob a alegação de que esta 

                                                           
38 Em seu texto, Mill usa a expressão “opinião” (opinion) em um sentido bastante amplo, englobando 
concepções políticas, conceitos estéticos, crenças religiosas, doutrinas filosóficas, teorias científicas, etc. 
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última seria uma “verdade inquestionável”. É interessante notar que Mill se esforça para 

sustentar a falibilidade como uma característica fundamental dos seres humanos, citando a 

variedade de crenças religiosas e de condutas morais dos diferentes povos e a “validade 

histórica” das diversas teorias políticas, filosóficas e científicas para mostrar que nenhum 

indivíduo ou mesmo a comunidade dos mais doutos, da época atual ou de uma época passada, 

podem se arrogar a qualidade de infalíveis, isto é, de juízes supremos do verdadeiro e do 

falso.  

Na sequência, o filósofo vai discutir uma poderosa objeção contra o seu argumento. A 

objeção é a seguinte: se o argumento da falibilidade for admitido sem ressalvas, então, a 

moralidade e as regras de conduta que regulam a vida dos indivíduos estariam invalidadas, 

pois, de acordo com o argumento milliano, estas também poderiam estar equivocadas e, 

consequentemente, não deveriam ser impostas a ninguém; com isso, o governo não poderia 

decretar leis e impô-las à sociedade, pois qualquer infrator poderia justificadamente utilizar o 

argumento de que os legisladores não são infalíveis; portanto, para evitar que a vida em 

sociedade entre em colapso, é preciso que o argumento da falibilidade não se aplique ao 

campo da moralidade, isto é, devemos pressupor que algumas opiniões práticas sejam 

verdades inquestionáveis para a orientação da nossa conduta no mundo. Para Mill, esta 

objeção, que ele chama propriamente de argumento das opiniões falsas e perniciosas (false 

and pernicious), não é suficiente para invalidar a aplicação do argumento da falibilidade ao 

campo das questões morais e, consequentemente, justificar a censura de algumas opiniões 

práticas: primeiro, mesmo que existam opiniões práticas que devem ser assumidas como 

verdadeiras para a orientação da nossa conduta, ainda assim é bastante diferente assumir uma 

opinião como verdadeira após terem sido dadas todas as oportunidades para a sua refutação e 

esta ter permanecido sem ser refutada e assumir uma opinião como verdadeira com o 

propósito de não permitir a sua refutação; segundo, “a completa liberdade de se contradizer e 

desaprovar nossa opinião é a única condição que justifica pressupormos sua verdade para os 

propósitos da ação” (MILL, 2000, p. 32-3), de modo que somente a discussão livre e 

igualitária (a free and equal discussion) é que pode justificar o status de falsidade de algumas 

opiniões práticas.   

Em linhas gerais, a resposta do pensador inglês é: somente as opiniões que tenham 

feito um “permanente convite ao mundo inteiro para provar que não possuem fundamento” 

(MILL, 2000, p. 35) e que tenham passado pela prova do debate livre e igual é que 

apresentam um “fundamente estável para que [nelas] se tenha justa confiança” (MILL, 2000, 

p. 34). Este raciocínio é válido tanto para opiniões práticas quanto para opiniões 
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especulativas. Por isso, o pensador inglês cita um exemplo retirado da ciência moderna para 

ilustrá-lo: é precisamente a liberdade de criticar a física newtoniana que nos fornece as 

condições para que nela depositemos a nossa confiança, pois, sem a livre discussão, não seria 

possível sustentar que teoria newtoniana é mais verdadeira do que a física aristotélica nem 

que uma opinião está mais próxima da verdade do que outra. Voltando a falar sobre a objeção 

das opiniões falsas e perniciosas, é preciso que esse grupo de opiniões também esteja 

submetido ao debate livre e igual para que o seu estatuto de falsidade e perniciosidade possa 

ser corretamente estabelecido. Finalmente, podemos dizer ainda que a garantia da liberdade 

de discussão no campo das questões morais é, inclusive, uma das condições que pode 

justificar a punição das condutas designadas pelas opiniões perniciosas. 

Neste momento, podemos perceber a primeira relação entre a tese milliana da 

tolerância de opinião e o pressuposto iluminista de que falamos: os homens são falíveis, 

porém, os “seus erros podem ser corrigidos”; mas os modos pelos quais um ser racional pode 

retificar seus erros são através da discussão e da experiência; e é importante ressaltar que o 

aprendizado e a correção dos erros se dão “não apenas pela experiência”, pois “é necessário 

que haja discussão para mostrar como se deve interpretar a experiência” (MILL, 2000, p. 33). 

Ou seja, se os humanos são falíveis, tanto no aspecto intelectual quanto moral, ainda assim 

estes podem se desenvolver e se aperfeiçoar, sendo que uma das condições para garantir o 

progresso intelectual e moral dos indivíduos é o debate livre e igual entre as ideias. 

Outro ponto que merece ser mencionado é a crítica explícita feita por Mill à crença 

católica na infalibilidade papal. Para ele, se os homens individual ou coletivamente estão 

propensos ao engano, então, nenhum decreto humano que vise estabelecer o mais douto ou o 

mais santo dos homens pode alterar a natureza falível da mente humana. Consequentemente, 

de nada adiantará indicar o Papa ou qualquer grupo de sábios para sentar na cadeira do 

tribunal da verdade e assumir o papel de juiz infalível. Por estas razões, o filósofo sustenta 

que, como não há critérios universalmente válidos para definir, em última instância, o que é 

verdadeiro ou falso acerca de qualquer questão, assim como nenhum indivíduo ou grupo de 

indivíduos pode ser designado como tribunal infalível do certo e do errado, então, não é 

possível impedir a circulação de uma concepção religiosa ou estética ou de uma doutrina 

científica, filosófica ou política sob a alegação de que esta seria falsa nem impedir qualquer 

opinião especulativa ou prática de ser criticada sob a alegação de que esta seria uma verdade 

absoluta. 
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3.1.3.2 O argumento utilitarista 

 

 Retirando o centro do debate em torno da liberdade discussão do princípio cético, 

baseado na falibilidade humana, e deslocando-o para o âmbito da utilidade, Mill vai investigar 

se é do interesse da humanidade garantir de forma ilimitada a livre circulação das opiniões ou, 

ao contrário, impor certos freios a essa circulação de ideias. Esse deslocamento do centro do 

debate é feito para que o filósofo entre em acordo com o seu pressuposto utilitarista, que, 

como vimos, assume que a utilidade deve ser o tribunal final das questões éticas. Assim 

sendo, o pensador inglês vai dividir a sua investigação em três momentos: a) Se uma opinião 

for completamente falsa (Hipótese 1), seria útil ou prejudicial proibi-la de circular?; b) Se 

uma opinião for completamente verdadeira (Hipótese 2), seria útil blindá-la contra críticas?; 

c) Se uma opinião for parcialmente falsa e parcialmente verdadeira (Hipótese 3), o mais útil é 

proibir ou permitir a sua divulgação?39 

 Considerando a hipótese 1, Stuart Mill vai dizer que é prejudicial impedir uma opinião 

falsa de circular livremente, pois a censura das opiniões falsas faz com que os indivíduos 

percam “a percepção mais clara da verdade, produzida por sua colisão com o erro” (MILL, 

2000, p. 29) e, portanto, fiquem impossibilitados de discernir entre o erro e a verdade e de 

substituir os seus enganos pelo conhecimento verdadeiro. Ele insiste neste ponto para mostrar 

que o prejuízo de silenciar opiniões falsas não incide apenas sobre os indivíduos que se 

dispõem a sustentar essas opiniões falsas, mas também sobre os que estão conformadas com 

as opiniões consideradas ortodoxas: “o maior mal se pratica aos que não são heréticos [no 

caso, os que concordam com as opiniões majoritariamente aceitas], cujo desenvolvimento 

mental é tolhido e a razão intimidada pelo medo à heresia” (MILL, 2000, p. 53). A partir daí, 

o pensador inglês sustenta que a proibição de opiniões falsas é prejudicial tanto para os 

indivíduos isoladamente quanto para a sociedade como um todo, pois atrasa e pode até 

impedir o desenvolvimento intelectual de cada indivíduo e o esclarecimento geral de uma 

comunidade inteira, uma vez que a liberdade de pensamento e a de discussão são 

indispensáveis “para possibilitar aos seres humanos médios atingir a estatura mental de que 

são capazes” (MILL, 2000, p. 53). É por essa razão que Mill (2000, p. 53) argumenta que “a 
                                                           
39 Mill ressalta que a questão da utilidade (usefulness) de uma opinião já é em si mesma uma “questão de 
opinião” (matter of opinion) e, consequentemente, deve se sujeitar ao debate livre da mesma forma que a questão 
da verdade ou falsidade de uma opinião. Ou seja, a perspectiva utilitarista estaria sujeita à avaliação de 
indivíduos falíveis e que, portanto, não podem pensar que o seu julgamento acerca do benefício ou malefício de 
uma opinião deve ser considerado a palavra final. Sendo assim, podemos afirmar que o argumento da 
falibilidade condiciona o próprio argumento utilitarista que analisaremos neste tópico, de modo que a liberdade 
de discussão acerca da utilidade de uma opinião já estaria, por princípio, assegurada, devido à inexistência de um 
juiz infalível que possa dar um parecer decisivo sobre a utilidade ou prejuízo dessa opinião. 
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verdade ganha mais até mesmo com erros de alguém que, com o devido estudo e preparo, 

pensa por si mesmo, do que com as verdadeiras opiniões dos que apenas as professam por não 

se permitirem pensar”. Em outras palavras, um ser humano que exercita a sua liberdade de 

pensamento e de expressão presta um auxílio maior à sociedade do que aqueles que professam 

de forma acrítica as opiniões de seus mestres, mesmo que os primeiros sustentem opiniões 

falsas e os segundos opiniões verdadeiras.  

O filósofo argumenta ainda que, quando as opiniões, além de falsas, são consideradas 

imorais e ímpias e os poderes político e social – principalmente o primeiro – se prontificam a 

punir os indivíduos defensores dessas opiniões, a sociedade se torna apta a praticar inúmeras 

atrocidades contra a humanidade, como quando “os homens de uma geração cometem aqueles 

terríveis equívocos que suscitam o pasmo e horror da posteridade” (MILL, 2000, p. 39). Para 

ilustrar este ponto, Mill escolhe brilhantemente exemplos históricos de intolerância religiosa: 

Sócrates e Cristo foram condenados à morte, entre outras coisas, por professarem ideias 

contrárias à religião dominante e às regras morais estabelecidas; já o imperador Marco 

Aurélio, “o melhor e mais ilustrado dentre seus contemporâneos” (MILL, 2000, p. 42), 

condenou à morte diversos cristãos por julgar que estes professavam crenças religiosas 

incompatíveis com a ordem social e com as leis do Estado romano. Mas o que aconteceu no 

passado, prossegue o autor, continua a acontecer em muitos países europeus com os 

indivíduos que professam opiniões contrárias aos dogmas cristãos, como a existência de Deus 

e a imortalidade da alma, os quais continuam sendo punidos por lei, como os ateus na 

Inglaterra, ou pela opinião pública, sendo banidos do convívio social. Portanto, é preciso uma 

cautela maior quando as opiniões minoritárias são consideradas, não apenas falsas, mas 

também julgadas incompatíveis com as regras morais dominantes, pois, nestes casos, os 

sentimentos majoritários logo unem-se para, através das leis ou da opinião pública, aniquilar 

implacavelmente tanto essas ideias quanto os seus defensores.   

 Com relação à hipótese 2, o autor vai argumentar que proibir uma verdade de ser 

debatida e criticada também é prejudicial, pois qualquer opinião, por mais verdadeira que 

seja, “será reputada como um dogma morto, não como uma verdade viva, se não for discutida 

de maneira plena, frequente e corajosa” (MILL, 2000, p. 55). Ele diz ainda que “a verdade 

assim professada”, a saber, como sendo à prova de críticas, “nada é além de superstição”; 

entretanto, essa “não é a maneira como um ser racional deve professar a verdade” (MILL, 

2000, p. 56). E reforçando o argumento que já havia levantado ao investigar a hipótese 1, o 

filósofo vai defender que a livre discussão de ideias, incluindo a permissão para criticar 

opiniões verdadeiras, é benéfica porque possibilita o desenvolvimento do intelecto humano e 
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do raciocínio crítico dos indivíduos, pois “caso o aperfeiçoamento do entendimento consista 

mais numa coisa que em outra, forçosamente será no aprendizado dos fundamentos das 

opiniões particulares” e na capacidade de “defender contra as objeções comuns todas as 

crenças relativas a questões em que seja de fundamental importância crer corretamente” 

(MILL, 2000, p. 56). 

Além disso, Mill afirma que esse tipo de censura, a de proibir opiniões admitidas 

como verdadeiras de serem livremente criticadas, traz prejuízos não apenas para o intelecto 

humano, mas também para o campo da moralidade, pois “afeta a validade das opiniões quanto 

à sua influência sobre o caráter” (MILL, 2000, p. 61). O que está sendo posto em discussão 

agora é o fato de que uma opinião verdadeira, quando é blindada contra críticas, acaba se 

tornando uma “verdade morta” não apenas na mente, mas também em seu aspecto prático, 

isto é, enquanto capaz de influenciar o caráter e a conduta dos indivíduos. De acordo com as 

duas considerações anteriores, pode-se concluir que a possibilidade de submeter opiniões 

verdadeiras a uma crítica livre é benéfica tanto quando se trata de opiniões especulativas (por 

auxiliar o desenvolvimento do intelecto e estimular o raciocínio crítico) quanto quando se 

trata de opiniões práticas (por ajudar a valorizar a importância de algumas regras morais e 

reforçar a sua influência sobre a conduta dos indivíduos). 

 Investigando a hipótese 3, o autor de On Liberty vai apresentar mais um argumento 

para defender a liberdade de discussão: “quando as doutrinas conflitantes, em vez de ser uma 

delas verdadeira e a outra falsa, compartilham entre si a verdade”, o mais correto seria 

assumir que é “necessária a opinião discordante para suprir o restante da verdade, da qual a 

doutrina recebida incorpora somente uma parte” (MILL, 2000, p. 71). Em outras palavras, ele 

está afirmando que o livre debate de ideias pode proporcionar a junção das “verdades 

parciais”, presentes nas diversas opiniões sustentadas pelos diversos seres humanos, e, 

consequentemente, fornecer a constituição da “verdade completa” para os mais variados 

assuntos. Para ilustrar esse método do somatório das verdades parciais, Mill cita diversos 

exemplos retirados de questões do campo moral, pois, para ele, “nas grandes preocupações 

práticas da vida, a verdade é tanto mais uma questão de reconciliar e combinar opostos” 

(MILL, 2000, p. 73). Entre esses exemplos, estão: o conceito iluminista de civilização e as 

críticas de Rousseau; e um conjunto de opiniões antagônicas, que correspondem aos grandes 

temas da filosofia política, como, as opiniões favoráveis à democracia ou à aristocracia, as 

favoráveis à propriedade ou à igualdade, as favoráveis à cooperação ou à competição, as 

favoráveis à sociabilidade ou à individualidade e as favoráveis à liberdade ou à disciplina. 
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O filósofo observa que esta terceira hipótese é a que ocorre com maior frequência nos 

debates humanos, tanto nos assuntos práticos quanto nos assuntos especulativos, sendo, por 

isso mesmo, “uma das principais causas que tornam vantajosa a diversidade de opinião” 

(MILL, 2000, p. 70). É precisamente por causa do que foi dito até aqui que o inglês afirma 

que “deve-se considerar preciosa, seja qual for o teor de erro e confusão com que a verdade se 

mistura, toda opinião que a si incorpora algo da porção de verdade omitida pela opinião 

comum [isto é, pela opinião majoritária]” (MILL, 2000, p. 71-2), uma vez que “apenas 

mediante a diversidade de opinião existe, no atual estado do intelecto humano, possibilidade 

de fazer justiça a todos os lados da verdade” (MILL, 2000, p. 74). Além disso, quando 

comparamos toda a gama de opiniões antagônicas acerca de cada assunto, percebemos que 

“cada um desses modos de pensamento deriva sua utilidade das deficiências do outros” e, 

mais que tudo, “é em grande medida a oposição do outro que mantém cada um dentro dos 

limites da razão e da sanidade” (MILL, 2000, p. 74). O raciocínio anterior corresponde a uma 

das mais interessantes formulações do argumento eclético em defesa da tolerância de opinião, 

segundo o qual só é possível atingir a verdade completa em um assunto se for realizada uma 

junção de todas as opiniões acerca desse assunto, sendo que cada opinião conteria uma 

pequena parcela da Verdade. Assim sendo, se faz necessária a ampla liberdade de discussão40. 

 A conclusão final a que chega John Stuart Mill, após considerar as três hipóteses 

apresentadas anteriormente, é a de que: a) por um lado, a garantia da liberdade de discussão 

sempre trará mais benefícios para os seres humanos, principalmente para os que vivem em 

sociedades democráticas, que poderão exercitar sua liberdade de forma racional ou, nos 

termos millianos, fazer suas escolhas de modo crítico e, através da experiência e discussão, 

aperfeiçoar-se como seres humanos nos aspectos intelectual e moral; b) por outro lado, a 

censura de opiniões completa ou parcialmente falsas e a proibição de criticar opiniões 

admitidas como verdadeiras sempre trarão mais prejuízos dos que benefícios, uma vez que 

poderão obstruir ou até impedir o desenvolvimento intelectual e o aperfeiçoamento moral de 

todos os seres racionais. O autor ressalta que a sua proposta de liberdade de discussão 

irrestrita não tem eficácia contra o sectarismo religioso ou filosófico. Entretanto, ele pondera 

                                                           
40 Nesta passagem do texto, em que foram mencionadas as questões antagônicas recém enumeradas, que o 
filósofo considera como as grandes questões em aberto do seu tempo, Mill faz uma defesa vigorosa das minorias, 
tentando evidenciar a importância dos grupos minoritários para a constituição das sociedades democráticas: a 
opinião das minorias, “no presente, representa os interesses negligenciados, o lado do bem-estar humano que 
corre o risco de obter uma porção menor do que a devida” (MILL, 2000, p. 74). Esta significativa passagem é 
finalizada com o seguinte desfecho: “quando se encontram pessoas que, em relação a qualquer assunto, formam 
exceção à manifesta unanimidade do mundo, mesmo se o mundo estiver certo, é sempre provável que os 
dissidentes tenham a dizer algo digno de se ouvir, e que a verdade perca muito com seu silencio” (MILL, 2000, 
p. 74). 
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que “o mal a temer não é o conflito violento entre partes da verdade, mas a supressão 

silenciosa de parte dela” (MILL, 2000, p. 80) e, por isso, sustenta que a censura de opiniões é 

ainda mais prejudicial do que os possíveis inconvenientes da liberdade de opinião. 

Finalmente, fazendo uma relação entre a tese milliana da tolerância de opinião irrestrita e o 

critério de proteção, chega-se a conclusão de que, se o debate livre não traz prejuízos a 

terceiros nem causa danos à sociedade, então, o critério de proteção não pode ser utilizado 

pelo governo ou pela opinião pública para justificar a censura de qualquer opinião, devendo-

se, ao contrário, ser assegurada, nas sociedades democráticas, a mais completa liberdade de 

discussão. 

 

3.1.4 O âmbito legítimo da liberdade de ação e a tese da individualidade 

 

 O Capítulo 3 de Sobre a liberdade é iniciado com uma interlocução entre os temas da 

liberdade de pensamento, liberdade de discussão e liberdade de ação: uma vez que foram 

apresentadas, no capítulo anterior, “as razões que tornam imperativo os indivíduos serem 

livres para formar opiniões e exprimir suas opiniões sem reservas” e foram demonstradas “as 

nocivas consequências à natureza intelectual do homem e, por meio dela, à sua natureza 

moral, se essa liberdade não é concedida”, é preciso, agora, examinar “se as mesmas razões 

não exigem que os homens sejam livres para agir de acordo com suas opiniões – para pô-las 

em prática em suas vidas –, sem impedimentos físicos ou morais por parte de seus 

semelhantes [...]” (MILL, 2000, p. 85). Essa proposta de iniciar o exame da liberdade de ação 

fazendo uma interlocução com os dois ramos da liberdade de consciência mencionados é 

bastante relevante do ponto de vista teórico-metodológico. Devemos lembrar que, no Capítulo 

2, ao assumir a equivalência entre liberdade de pensamento e liberdade de discussão, Mill vai 

defender que, se a primeira não deve sofrer qualquer tipo de restrição, a segunda também deve 

ser ilimitada dentro das mesmas condições. Mas e quanto à liberdade de ação? Esta também 

seria equivalente às duas primeiras e, portanto, também deveria ser ilimitada? O autor vai 

responder que não: “ninguém pretende que as ações devam ser tão livres quanto as opiniões” 

(MILL, 2000, p. 85). Ou seja, a liberdade de ação não pode ser assumida como equivalente às 

liberdade de pensamento e de opinião. Entretanto, o filósofo pondera que, dentro de certas 

condições, reguladas pelo critério de responsabilidade, as razões que sustentam a liberdade de 

consciência ilimitada podem ser utilizadas para invocar uma ampliação da liberdade de ação 

bem maior do que as sociedades governadas pelo princípio da maioria até agora se 
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dispuseram a conceder. Em outras palavras, embora a liberdade de ação não possa ser 

ilimitada, ainda assim esta deve ser mais extensa do que até o momento foi reconhecida. 

 Podemos ver com clareza que, neste ponto, é feita novamente uma referência ao 

conflito “autoridade x liberdade” dentro das democracias representativas, agora sob a ótica do 

exercício da liberdade de ação. Por esse motivo, Mill recoloca os critérios de proteção e de 

responsabilidade como sendo os dois princípios que poderiam distinguir adequadamente entre 

o que pertence ao campo legítimo da esfera de ação dos indivíduos e o que pertence ao 

controle legítimo da sociedade diante da liberdade individual: por um lado, é preciso “limitar 

a liberdade do indivíduo” de modo que “ele não deve se tornar nocivo a outras pessoas” 

(MILL, 2000, p. 86), o que significa que os atos de um indivíduo que provoquem dano a 

outros devem ser controlados pelos sentimentos desfavoráveis da sociedade, no caso, pela 

coerção moral da opinião pública, ou pela interferência ativa da humanidade, isto é, pela 

coerção física das leis; por outro lado, “se o indivíduo se abstém de molestar outros naquilo 

que lhes concerne, e simplesmente age de acordo com sua inclinação e seu juízo no que lhe 

concerne”, então, nessas condições, “as mesmas razões que mostram a necessidade de [sua] 

opinião ser livre provam, também, a necessidade de permitir-lhe, sem o molestar, colocar suas 

opiniões em prática à sua própria custa” (MILL, 2000, p. 86). Ou seja, nas ações de um 

indivíduo que não afetam os interesses de ninguém a não ser os dele mesmo, este sempre deve 

ter a liberdade de agir como melhor lhe aprouver e, ao contrário, a sociedade não teria o 

direito de interferir em suas ações, pois, de acordo com o critério de proteção e com a 

distinção entre ações sociais e ações privadas decorrente do critério de responsabilidade, a 

sociedade só pode exercer a sua autoridade protetiva sobre os indivíduos quanto estes 

desempenham uma conduta social, isto é, praticam ações que trazem consequências a 

terceiros. 

 Postas essas condições preliminares, Mill vai formular a tese da individualidade, cuja 

proposta central é salvaguardar a esfera da liberdade individual diante das ações particulares, 

mostrando, de um lado, os benefícios que decorreriam de se conceder o livre campo de ação 

para a individualidade nos assuntos que não afetam os interesses de terceiros e, do outro, os 

malefícios decorrentes da sujeição da espontaneidade individual pela sociedade nas questões 

que não estão sob a jurisdição do interesse coletivo. A tese da individualidade41, que está 

diretamente vinculada às reflexões do autor acerca do que definimos anteriormente como 

                                                           
41 Assim como o conceito milliano de tirania da maioria deriva das considerações feitas por Tocqueville em A 
Democracia na Amércia, o conceito milliano de individualidade é influenciado diretamente pelas reflexões do 
filosofo alemão Wilhelm von Humboldt, mais precisamente de sua obra Os Limites da Ação do Estado (1852), 
expressamente citada por Mill. 
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tolerância civil, é formulada da seguinte maneira: “é desejável que, nas coisas que não dizem 

respeito primeiramente a outros, faça-se valer a individualidade” (MILL, 2000, p. 86). Esta 

tese aparece no texto amparada sobre três condições: a) “assim como é útil que, enquanto a 

humanidade for imperfeita, existam diferentes opiniões, também o é que existam diferentes 

experimentos de vivência” (MILL, 2000, p. 86); b) é ainda útil “que se confiram às variedades 

de caráter livres esferas de ação, exceto quando houver prejuízos a terceiros” (MILL, 2000, p. 

86); c) por fim, também é útil “que o valor dos distintos modos de vida seja comprovado na 

prática, quando qualquer um julgar conveniente testá-los” (MILL, 2000, p. 86).  

As três condições revelam todo o arcabouço teórico do qual Stuart Mill se valerá para 

desenvolver a sua argumentação: a primeira condição deixa evidenciada a relação entre a 

argumentação em favor da liberdade de opinião, que apresentava a diversidade de opiniões 

como um bem, e a argumentação que será desenvolvida em defesa da tese da individualidade, 

que apresentará as variedades de caráter, os distintos modos de vida, a pluralidade de 

condutas, enfim, os diferentes experimentos de vida, como um bem para a humanidade, tão 

importante quanto a pluralidade de ideias; a segunda condição apresenta o critério de 

responsabilidade como o princípio que será utilizado para distinguir as ações que devem estar 

sob a jurisdição da sociedade ou do indivíduo; a terceira condição revela a importância do 

pressuposto empirista, que será invocado para sustentar que o verdadeiro valor de uma 

conduta só pode ser comprovado na prática e, portanto, a sociedade, ao invés de procurar 

restringir, deve incentivar os indivíduos dos mais variados caracteres a realizar diferentes 

experimentos com os seus modos de vida; e, finalmente, as três condições evidenciam a 

importância tanto do pressuposto utilitarista quanto do pressuposto iluminista para a 

fundamentação da tese da individualidade, pois, além de investigar essa questão sob a 

perspectiva do que é útil ou prejudicial para a humanidade, o autor irá associar o livre 

desenvolvimento da espontaneidade individual com a felicidade humana e com os progressos 

individual e social. 

 De acordo com o filósofo inglês, o fato de a sociedade e os reformadores sociais ainda 

não terem percebido que a espontaneidade individual possui um valor intrínseco e que o livre 

desenvolvimento da individualidade corresponde a um dos elementos essenciais do bem-estar, 

sendo uma parte necessária de muitas das coisas que a humanidade exalta, como a civilização, 

a educação e a cultura, é o que faz o governo e a opinião pública quererem constranger a todo 

momento a esfera da individualidade, inclusive nas matérias que dizem respeito apenas à 

conduta privada do indivíduo. Por essa razão, Mill começa a exposição da sua tese da 

individualidade tentando mostrar que o desenvolvimento da espontaneidade individual, isto é, 
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a capacidade de formular um plano para a nossa vida que esteja de acordo com as nossas 

características particulares (pensamentos, sentimentos e opiniões) e de pô-lo em prática, não 

só contribui, mas é uma condição indispensável para a obtenção da felicidade de cada 

indivíduo. Para tanto, ele apresenta três argumentos principais: primeiro, “é privilégio e 

condição própria do ser humano, tão logo alcance a maturidade de suas faculdades, usar e 

interpretar a experiência a sua maneira” (MILL, 2000, p. 89) e, deste modo, quanto mais a um 

indivíduo for permitido interpretar e testar por ele mesmo os diversos experimentos de 

vivência possíveis, mais próximo ele estará de desenvolver-se plenamente como um ser 

humano; segundo, “as capacidades mentais e morais, a exemplo das musculares, aprimoram-

se somente pelo uso” (MILL, 2000, p. 89), o que significa que, além da liberdade de formar 

opiniões e de expressá-las, é preciso que um indivíduo possa livremente pôr em prática tais 

opiniões, desde que suas ações não causem danos a outros; terceiro, “quem escolhe para si 

mesmo o próprio plano [de vida] emprega todas as suas faculdades”, de modo que “quanto 

maior for a parte de sua conduta que ele regula segundo os próprios juízos e sentimentos, mais 

lhe serão necessárias essas diferentes qualidades” (MILL, 2000, p. 90). O cerne desses três 

argumentos é mostrar que todo indivíduo que exercita a sua individualidade consegue 

desenvolver de forma ampla as suas faculdades intelectuais e morais e, consequentemente, 

adquire um dos ingredientes fundamentais para a felicidade humana. 

 Se a garantia para todo ser humano exercitar livremente a sua individualidade nos 

assuntos que estão sob sua jurisdição particular pode contribuir para o progresso e a felicidade 

individuais, é preciso levar em conta outro ponto relevante inserido nessa questão: os seres 

humanos bem desenvolvidos (well-developed human beings), isto é, aqueles que conseguem 

exercitar de modo pleno sua individualidade, também prestam um importante serviço aos não-

desenvolvidos. E é na tentativa de mostrar que o favorecimento da espontaneidade individual 

é útil para o progresso social que o filósofo apresentará mais dois argumentos: primeiro, um 

ser humano bem desenvolvido – que passa a ser chamado no texto de “gênio” (genious) e de 

“original” (original) – pode ensinar os que ainda não se desenvolveram, já que “sempre há 

necessidade de pessoas não apenas para descobrir novas verdades, [...] mas também para dar 

início a novas práticas, e fornecer o exemplo de uma conduta mais esclarecida” (MILL, 2000, 

p. 98), o que, por sua vez, deixa evidenciada a importância do gênio e a “necessidade de lhe 

permitir desenvolver-se livremente tanto em pensamento como na prática” (MILL, 2000, p. 

100); e, em segundo lugar, é preciso que a liberdade para exercer livremente sua 

individualidade seja concedida igualmente a todos os indivíduos, tanto aos notoriamente 

identificados como originais quanto aos seres humanos comuns, pois não são apenas os seres 
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humanos bem desenvolvidos “que possuem o justo direito a conduzir suas vidas como 

quiserem”, mas os indivíduos comuns possuem o mesmo direito, já que, se compararmos 

individualmente caso a caso, “são tais as diferenças entre os seres humanos [...] que, salvo se 

houver uma diversidade correspondente em seus modos de vida, nem conseguirão sua justa 

porção de felicidade, nem se elevarão à estatura mental, moral e estética de que é capaz sua 

natureza” (MILL, 2000, p. 103-4). 

 Neste ponto da análise, podemos enxergar de que modo se relacionam a tese da 

liberdade de discussão e a tese da individualidade: se o debate livre de ideias é fundamental 

para o progresso individual e coletivo da humanidade, então, somente quando os indivíduos, 

nas ações que afetam apenas os seus próprios interesses, forem livres para pôr em prática suas 

opiniões de acordo com suas inclinações peculiares é que a regeneração intelectual e moral da 

humanidade poderá ser realizada em toda a sua plenitude. A defesa que Mill faz da 

individualidade dentro das sociedades democráticas, tanto no campo das opiniões quanto no 

campo das condutas, é bastante significativa, pois, como ele mesmo observa, essas sociedades 

chegaram a tal ponto de sua organização social que a individualidade foi quase 

completamente sobrepujada pelo princípio da imposição majoritária. É por essa razão que a 

argumentação desenvolvida em On Liberty insiste tanto em dois pontos: estabelecer os 

critérios adequados para solucionar o conflito entre liberdade individual e autoridade social; e 

demonstrar a importância da individualidade para a vida humana. 

Com relação ao primeiro ponto, o filósofo se esforça para fazer a distinção entre a 

parte da conduta dos indivíduos que deve estar sob a jurisdição do controle social e a parte 

que deve estar sob a jurisdição da soberania individual, já que, enquanto essa separação não 

for reconhecida e a sociedade continuar autorizando indistintamente a sujeição da 

espontaneidade individual diante da tirania da maioria, a humanidade, ao repudiar a 

peculiaridade de gosto (peculiarity of taste) e a excentricidade de conduta (eccentricity of 

conduct), continuará sofrendo, na perspectiva individual e na perspectiva social, com os 

prejuízos decorrentes do conformismo das multidões (conformity of crowds). Este 

conformismo das multidões decorre diretamente da atuação da tirania da maioria que, como já 

vimos, impõe, de um lado, a opinião majoritária como o critério absoluto da verdade e 

prescreve regras gerais de conduta e, do outro lado, esforça-se através da coerção moral ou 

física “para conformar cada um ao padrão aprovado” (MILL, 2000, p. 106). Com relação ao 

segundo ponto, Mill se propõe a mostrar a importância da individualidade mesmo dentro das 

sociedades reguladas pelo princípio da maioria, pois, como ele destaca, “para se equitativo 

com a natureza de cada um, é essencial que se permita a diferentes pessoas levar vidas 
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diferentes”, sendo que “é à medida que, em qualquer época, essa latitude se exerce, que tal 

época se torna notável à posteridade” (MILL, 2000, p. 97). Em suma, o remédio eficaz contra 

a estagnação intelectual e moral dos indivíduos e da humanidade como um todo, malefício 

este que decorre da uniformização tanto das opiniões quanto das condutas, é incentivar a 

individualidade a desenvolver-se em todas as direções que cada natureza particular exige. 

 Para encerrarmos a nossa análise, teceremos algumas considerações a respeito da 

relação entre individualidade e grupos minoritários em On Liberty e a respeito da relação que 

o texto faz entre tolerância de opinião, tolerância religiosa e tolerância política. De acordo 

com o que foi exposto até aqui, pode-se perceber claramente que, dentro do conceito milliano 

de individuality, está sendo defendida não apenas a liberdade dos indivíduos isoladamente, 

mas também a liberdade das minorias políticas e religiosas, entre outras. O conceito de grupos 

minoritários está amparado em dois pontos importantes do texto: a) derivando do conceito de 

liberdade de combinação, que refere-se à união dos indivíduos para exercer a sua liberdade 

individual de forma conjunta ao invés de exercê-la de forma isolada, sendo que, para Mill, a 

liberdade de combinação está fundada nos mesmos princípios e, por isso, possui a mesma 

extensão que a liberdade de ação individual; b) e, principalmente, o conceito de minoria é 

evidenciado através dos diversos grupos minoritários citados no texto, em especial os 

exemplos de perseguição ou imposição praticadas contra as minorias religiosas, como a 

perseguição contra os ateus praticadas nos países cristãos, já mencionada anteriormente, a 

perseguição aos grupos protestantes na Espanha devido ao seu culto em desconformidade com 

o culto romano, a imposição dos puritanos na Inglaterra do período republicano – quando 

estes ocupavam a maioria no parlamento inglês – proibindo os divertimentos públicos e 

privados (música, dança, teatro e jogos públicos), ou ainda a perseguição da opinião pública 

inglesa contra a prática da poligamia dos mórmons, estes últimos três exemplos são 

mencionados pelo autor no Capítulo 4. 

Falando, finalmente, sobre a relação entre os diferentes tipos de tolerância abordados 

no texto, é importante perceber que a investigação milliana da liberdade em duas perspectivas 

distintas, no caso, a perspectiva das palavras e a das ações, as quais vão levá-lo a defender as 

teses da tolerância de opinião irrestrita e da individualidade, acaba se complementando para 

formar uma argumentação unificada em defesa da liberdade dos indivíduos que vivem em 

uma democracia, pois, se é essencial garantir que esses indivíduos tenham liberdade para 

formar e dar publicidade às suas opiniões acerca de qualquer assunto, não deixa de ser menos 

importante que estes também sejam livres para, dentro de certas condições, no caso, não 

causar danos a outros, guiar suas condutas de acordo com as opiniões religiosas, políticas e 
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estéticas que professam. Portanto, podemos afirmar que é a partir da conexão estabelecida 

entre a perspectiva da liberdade da palavra e a perspectiva da liberdade de ação que os temas 

da tolerância religiosa, política e de opinião aparecem interrelacionados em Sobre a 

liberdade. 

 

3.1.5 As contribuições de Mill ao debate toleracionista (Parte I) 

 

 Neste tópico, examinaremos duas contribuições que o texto On Liberty legou à 

discussão acerca da tolerância: a distinção entre intolerância jurídica  e intolerância social e 

a denúncia da última como sendo um problema que permanece vivo nas sociedades 

democráticas; e, finalmente, as reflexões sobre o conceito de tolerância de opinião, em 

particular, a noção de que a livre circulação de ideias é um dos fundamentos essenciais do 

regime democrático. 

 A distinção entre intolerância jurídica e intolerância social está diretamente 

relacionada com a apropriação que o filósofo inglês faz do conceito de tirania da maioria. A 

tirania da maioria, tal qual o conceito formulado por Tocqueville e, posteriormente, 

desenvolvido por Mill, corresponde a uma imposição opressiva da parte majoritária da 

sociedade diante da parte minoritária. Para uma correta compreensão desse ponto, vale 

relembrar que, em Stuart Mill, a maioria pode se impor legitimamente sobre a minoria, desde 

que seja para a satisfação do critério de proteção (a sociedade tem o direito de proteger a si 

mesma e de prevenir danos que possam ser praticados contra os indivíduos isoladamente). 

Contudo, a partir do momento em que a imposição da sociedade sobre os indivíduos que a 

compõem está desvinculada do critério de proteção e, além disso, passa a violar o critério de 

responsabilidade (um indivíduo não tem o dever de responder à sociedade pelas ações que 

afetam unicamente a ele mesmo), então, essa imposição social se torna opressiva e ilegítima, 

pois passa a interferir em uma esfera de ação que não lhe compete.  

O filósofo inglês faz ainda uma tipificação da tirania da maioria, buscando diferenciar 

os seus dois modos de atuação, a saber: a tirania política, também chamada de intolerância 

jurídica, já que o seu mecanismo de opressão se dá através das leis; e a tirania social, também 

chamada de intolerância social, já que o seu mecanismo de opressão se dá através da opinião 

pública. Para o autor, o grande problema das sociedades democráticas não é a intolerância 

jurídica, mas a intolerância social. É esta observação perspicaz que consideramos uma das 

grandes contribuições para o debate toleracionista atual, pois, nas sociedades que estão 

assentadas nos princípios democráticos (como Estado de direito, sufrágio eleitoral, pluralismo 
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político, laicismo e liberdade religiosa, liberdade de imprensa, entre outros), a imposição 

opressiva da parte majoritária da sociedade sobre a sua minoria dificilmente consegue ser feita 

através das leis do Estado. É por causa disso que essa maioria – a maioria numericamente 

falando ou, como nota o autor, o grupo que consegue fazer passar-se por ela – precisa utilizar-

se de outros meios para impor seus valores e ideias sobre os grupos dissidentes, sendo isto 

feito através do controle da opinião pública e da sua difusão sistemática. Por essa razão, Mill 

sustenta, em diversas passagens do texto, que não é suficiente a proteção contra a tirania do 

magistrado, sendo necessária também a proteção contra a tirania da opinião. 

 Dentre os diversos exemplos de intolerância citados em seu texto, o filósofo escolhe 

adequadamente o caso da intolerância religiosa para ilustrar o modo de atuação daquela 

segunda forma de opressão levada a cabo nas sociedades democráticas. Em um significativo 

trecho do Capítulo 3, ele observa que a partir do momento em que a perseguição religiosa se 

despiu da perseguição jurídica operacionalizada mediante as leis, deixando de prender ou 

condenar à morte qualquer indivíduo por motivos religiosos, todos os esforços dos 

intolerantes religiosos se concentraram na perseguição social operacionalizada mediante a 

opinião pública, que passou a estigmatizar socialmente todos os indivíduos pertencentes aos 

grupos religiosos minoritários e, sobretudo, os ateus, sendo que estes últimos ainda eram, na 

Inglaterra do século XIX, perseguidos pelas leis, já que um indivíduo, ao se declarar ateu 

diante de um tribunal inglês, poderia ser recusado como testemunha ou, pior ainda, poderia ter 

seus direitos negados diante de um crime praticado contra o mesmo.  

Ressalte-se bem que aquela estigmatização social mencionada anteriormente não se 

limitava a excluir uma pessoa dos círculos sociais mais amplos, mas poderia também excluí-la 

dos meios de ganhar o seu pão, o que, por sua vez, constituía-se como um eficaz mecanismo 

para silenciar, sem o auxílio das armas, as opiniões que de alguma forma se distanciavam da 

ideologia religiosa predominante. Este mecanismo social aparentemente pacífico utilizado 

para silenciar opiniões religiosas procede da seguinte forma: com medo da perseguição social, 

os indivíduos dos grupos religiosos minoritários são induzidos a mascarar suas opiniões 

diante do grande público, o que, por sua vez, leva aquele conjunto de crenças a permanecer 

restrito aos pequenos círculos sociais onde tais crenças nasceram, sem nunca poderem gozar 

da mesma publicidade que as opiniões religiosas majoritárias gozam, até que as confissões 

marginalizadas começam a ser paulatinamente silenciadas e ninguém mais consegue ouvi-las. 

O que foi dito acerca das opiniões religiosas minoritárias também serve muito bem para 

explicar o sofisticado mecanismo social de controle ideológico dos demais tipos de opiniões, 

como as opiniões políticas e as opiniões relativas ao gênero.  Por isso, consideramos a 
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incorporação da temática da intolerância social, tal como foi feito por Mill, como uma das 

grandes contribuições ao debate toleracionista, contribuição esta que é maximizada 

principalmente devido à relevância que a referida questão apresenta para os dias atuais. 

 Mas se o autor de Sobre a Liberdade mostrou a importância de se refletir sobre a 

influência, nos seus aspectos benéficos e maléficos, da opinião pública no controle das ideias 

e dos valores que circulam na sociedade, vale destacar que essa temática vem recebendo uma 

escassa atenção dos demais toleracionistas, inclusive dos que vierem após Stuart Mill. O 

motivo que explica essa negligência deve-se ao fato de a perspectiva da intolerância jurídica 

ter sempre ocupado o centro das reflexões em torno da tolerância, em detrimento da 

intolerância social. Os outros quatro filósofos toleracionistas que analisamos neste trabalho, 

sendo dois anteriores e dois posteriores a Mill, evidenciam muito bem essa preocupação, 

quase que exclusiva, com a tolerância na perspectiva das leis do Estado. Publicada em 1516, a 

Utopia foi concebida simultaneamente ao desenrolar dos primeiros eventos que eclodiriam na 

Reforma Protestante, iniciada por Lutero no ano seguinte, e que alimentariam os três séculos 

de violentos conflitos entre os cristãos na Europa moderna, conflitos estes encabeçados pelos 

Estados europeus. Por essa razão, as principais atenções de More voltam-se para os males da 

intolerância jurídica, como as guerras civis e a instabilidade interna do Estado. Tanto é que a 

legislação religiosa utopiana, como mostramos, foi elaborada para garantir a unidade da 

república e assegurar a paz social, de modo que os conflitos religiosos ocasionados por leis 

intolerantes se tornassem uma coisa inexistente na república insular. Já em Locke, que escreve 

a sua Epistola na segunda metade do século XVII, ou seja, no auge das guerras religiosas 

cristãs (tanto no cenário europeu quanto no cenário inglês), a predominância da preocupação 

com a intolerância jurídica fica nítida na defesa que o autor faz do Estado laico e na sua 

proposta de separação completa entre o âmbito de atuação do Estado e o da Igreja.  

Como já afirmamos, mesmo após Mill, a intolerância jurídica continuou a ocupar o 

centro das discussões toleracionistas. Talvez deva ser feita uma pequena ressalva no que 

concerne a alguns toleracionistas vinculados ao marxismo, os quais, amparados pelo conceito 

de ideologia e pelas críticas ao funcionamento das instituições das democracias liberais, como 

a liberdade de expressão e a atuação dos meios de comunicação de massa, passaram a dedicar, 

em seus escritos, uma atenção maior ao tema da intolerância social. Isto é perceptível em 

Marcuse, para o qual a sociedade industrial, além dos mecanismos jurídicos – como os 

conceitos de subversão da ordem e de defesa da segurança nacional, ambos instituídos nos 

textos jurídicos –, também se utiliza dos mecanismos sociais – como o sistema educacional e 

a atuação das grandes mídias – para perseguir os grupos políticos de esquerda que defendem 
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propostas que afetam os alicerces da sociedade de classes e da democracia liberal. Entretanto, 

mesmo no pensamento do marxista alemão, o tema da intolerância jurídica tem 

predominância em detrimento do tema da intolerância social. Isto se torna evidente quando se 

constata que o cerne das críticas do autor de Tolerância Repressiva – texto, aliás, escrito em 

1965, ou seja, no auge da Guerra Fria e do confronto ideológico entre Estados Unidos e União 

Soviética – é dirigido contra a atuação do Estado liberal no que concerne aos grupos políticos 

de esquerda. Por essa razão, o filósofo alemão insiste tanto na sua denúncia de que, amparado 

pelos já mencionados conceitos de segurança nacional e subversão da ordem, o Estado que 

sustenta a sociedade industrial se arma juridicamente, tentando, assim, garantir a legitimidade 

da sua perseguição política, para, por fim, impedir a propagação dos grupos de esquerda, e 

não apenas das alas radicais da Esquerda. Finalmente, em Walzer, o tema da 

tolerância/intolerância jurídica permeia a descrição dos cinco regimes de tolerância por ele 

examinados, regimes estes concebidos como um conjunto de arranjos políticos ou 

constitucionais que possibilitam, através da atuação direta do Estado, a coexistência entre os 

grupos e indivíduos que compõem determinada sociedade. 

 Para retomar a afirmação feita anteriormente acerca da relevância do tema da 

intolerância social para o debate toleracionista atual, vamos analisar, em linhas gerais, o 

exemplo a seguir, o qual ilustra de maneira bastante contundente como a intolerância que 

brota das esferas sociais continua a ser um dos graves fenômenos de intolerância que 

permanecem vivos nas sociedades democráticas. Para tanto, escolhemos utilizar o exemplo do 

Brasil e a questão da convivência religiosa entre as denominações cristãs e as religiões de 

matriz africana. Quando nos restringimos a considerar a questão da tolerância religiosa sob a 

perspectiva jurídica, no caso, a da legislação e a do combate do Estado às práticas de ódio e 

de ofensa ao sentimento religioso, não há dúvidas de que o Brasil pode ser considerado um 

país bastante avançado neste quesito. Em outras palavras, pode-se afirmar que a intolerância 

jurídica, no que tange à problemática religiosa, não é um problema que aflige o nosso país. 

Contudo, o problema da intolerância social ainda persiste como uma grande mácula da 

questão religiosa no Brasil, sendo isso evidenciado pela já mencionada discriminação 

praticada por setores da sociedade ligados ao cristianismo contra os adeptos de religiões afro. 

Dentre esses setores, incluem-se tanto grupos católicos quanto evangélicos e ainda é válido 

destacar que as condutas discriminatórias observadas nesses grupos são praticadas tanto pelos 

fiéis quanto pelos seus lideres religiosos (padres e pastores). Recentemente, tivemos um caso 

desse tipo de intolerância social que ganhou uma significativa repercussão devido à sua 

veiculação em mídia nacional: o da menina Kayllane Campos, atingida por uma pedrada após 
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sair de um terreiro de candomblé42. Este caso ilustra muito bem até que grau a intolerância 

social pode chegar e, dessa forma, demonstra a nocividade desse tipo de discriminação 

religiosa para a coexistência pacífica entre os diferentes credos, principalmente no que tange à 

convivência com as minorias religiosas, que geralmente são as maiores vítimas da intolerância 

praticada na esfera social. 

 É evidente que o sistema jurídico brasileiro, assim como o de outros países 

democráticos, apresenta mecanismos para proteger os indivíduos vitimados pela intolerância 

social quando esta atinge graus extremos: no caso da agressão a Kayllane Campos, a avó da 

menina prestou queixa na polícia, que abriu um inquérito para investigar a ocorrência, 

registrada como lesão corporal, baseada no artigo 129 do Código Penal, e como preconceito 

de religião, baseado no artigo 20 da Lei 7.716/1989, que, após a alteração dada pela Lei 

9.459/1997, passou a definir como crimes a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, 

religião ou procedência nacional. Ou seja, quando a intolerância social ultrapassa o tênue 

limite entre o exercício saudável da liberdade religiosa e o mau uso dessa liberdade – por 

exemplo, causar um dano concreto a alguém por motivo de religião, como uma ofensa verbal 

que se configure como uma injúria religiosa ou uma agressão física (é válido destacar que, 

para alguns indivíduos, o exercício da sua liberdade religiosa lhes autoriza cultivar o 

sentimento de superioridade religiosa diante dos que adotam uma confissão diferente e, assim, 

denegrir reiteradamente a fé do outro) –, os Estados democráticos dispõem de mecanismos 

jurídicos para tentar reparar tais danos. Entretanto, o que destacamos como uma problemática 

em aberto e cuja solução necessita de urgência tem relação direta com os mecanismos 

preventivos para o combate da intolerância social. 

Aqui, fazemos uma distinção entre as duas formas que o Estado dispõe para realizar a 

proteção dos cidadãos: os mecanismos de proteção punitivos (como a tipificação de condutas 

criminosas e a regulação de instituições públicas, no caso, a polícia, o Ministério Público e o 

                                                           
42 No dia 14 de junho de 2015, no Rio de Janeiro, a adolescente Kayllane Campos, de 11 anos, após deixar um 
culto de candomblé, acompanhada de sua avó Kátia Marinho e de mais alguns candomblecistas, todos eles 
vestidos de branco, de acordo com os ritos do culto dessa religião, foram constrangidos por dois homens que 
passavam pelo local e se depararam com o grupo. Estes dois homens, que, segundo as testemunhas, portavam 
cada um uma Bíblia, iniciaram uma série de ofensas verbais contra a religião afro-brasileira, até que um dos 
homens arremessou uma pedra em direção ao grupo. A pedra atingiu Kayllane na cabeça, que foi socorrida pela 
avó e amigos e, em seguida, levada ao hospital para tratar do ferimento. Os homens, até o momento ainda não 
identificados, fugiram do local logo após o ocorrido. Os policiais responsáveis pela investigação do caso 
tentaram identificar os dois agressores através de imagens fornecidas pelas câmeras do local. Porém, como tal 
identificação não conseguiu ser realizada, o caso foi arquivado no final de 2015. Para mais informações sobre o 
caso, ver os sites: <https://www.terra.com.br/noticias/brasil/cidades/kayllane-campos-em-sp-nao-posso-ter-
medo-de-vestir-branco-diz,7e3f6df511c2392880389150cce9878cswr8RCRD.html> (acesso em 20 abr. 2016) e 
<http://g1.globo.com/pop-arte/blog/yvonne-maggie/post/menina-apedrejada-fanatismo-e-intolerancia-religiosa-
no-rio-de-janeiro> (acesso em 20 abr. 2016). 
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Poder Judiciário, para atuar de modo eficiente no sentido de reparar os danos causados aos 

indivíduos vitimados pela intolerância social) e os mecanismos de proteção preventivos (isto 

é, o conjunto de ações tomadas em todas as esferas da sociedade, públicas e civis, visando 

impedir ou minimizar a prática da intolerância social e os seus danos reais). Explicando em 

outras palavras, os métodos punitivos são requeridos após a intolerância social ter sido posta 

em prática e visam à reparação de um dano concreto, enquanto os métodos preventivos são 

requeridos antes de as práticas intolerantes terem sido realizadas e visam impedir ou 

minimizar a própria perpetuação de tais práticas. Posto isto, as medidas preventivas, em 

grande parte, consistiriam nos mecanismos não-jurídicos que a sociedade como um todo 

(Estado, congregações religiosas, escolas e demais setores da sociedade civil) deve dispor 

para combater a intolerância social quando esta está circulando ainda no campo dos valores 

dos indivíduos (isto é, em suas crenças e sentimentos religiosos), mas sem ter sido externada 

para o campo das palavras e das ações. Esta pequena consideração deveria, no mínimo, nos 

levar a repensar as medidas preventivas que tem sido adotadas dentro da sociedade brasileira, 

dada a sua evidente fragilidade diante do significativo aumento da intolerância social (da 

esfera religiosa) nas práticas cotidianas. Por essas razões, insistimos que o tema da 

intolerância social – não só no Brasil, mas nos demais Estados democráticos – deve ocupar 

um dos centros do debate toleracionista, principalmente porque a intolerância social não está 

restrita à discriminação religiosa, englobando também a discriminação social por questões 

políticas, de gênero, de raça, etc. 

 Com relação ao segundo ponto que destacamos, o do desenvolvimento do conceito de 

tolerância de opinião, sustentamos que as reflexões de Mill constituem-se como uma 

importante contribuição para o debate toleracionista dentro das sociedades que estão 

assentadas no regime democrático. Isto ocorre, em grande parte, porque o autor consegue 

demonstrar muito bem que a livre circulação das opiniões é fundamental para o 

funcionamento pleno da democracia. Os dois grandes argumentos do filósofo inglês em 

defesa da liberdade de discussão evidenciam adequadamente esse ponto: se, por um lado, não 

podem ser estabelecidos critérios infalíveis que justifiquem a censura de uma opinião julgada 

falsa ou a proibição de críticas a uma opinião julgada verdadeira e, por outro lado, é 

extremamente prejudicial para o desenvolvimento intelectual e moral dos indivíduos tanto 

proibir uma opinião falsa de circular quanto blindar uma opinião verdadeira contra críticas, 

então, todos os cidadãos devem ter o direito de expressar publicamente suas ideias (sejam 

estas relacionadas às suas convicções religiosas, políticas, artísticas, científicas, etc.), todo 

indivíduo precisa ter o livre acesso a toda a gama de informações que já foi produzida pela 
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comunidade humana e, por fim, todas as opiniões que circulam na sociedade podem ser 

abertamente criticadas ou defendidas por qualquer pessoa; afinal de contas, as três condições 

anteriores (as liberdades de se expressar, de se informar e de debater) são necessárias para 

assegurar o pluralismo de ideias e de valores de uma sociedade verdadeiramente democrática. 

Complementando o que foi dito, as implicações da tese milliana da tolerância de opinião 

irrestrita ainda permanecem significativas no contexto das atuais sociedades democráticas 

porque ajudam a levantar a bandeira de que, não apenas os grupos majoritários, mas também 

os grupos minoritários devem ter assegurado o direito à livre circulação de suas opiniões. E, 

finalmente, inserida nas reflexões de On Liberty, está a importante noção de que todas as 

opiniões que circulam nas sociedades democráticas devem gozar do que podemos chamar de 

uma “isonomia publicitária”, isto é, devem receber um tratamento igualitário no que concerne 

à sua ampla divulgação. 

 O tema da tolerância de opinião começou a receber uma atenção filosoficamente mais 

elaborada bem antes de Stuart Mill e um pouco antes dos filósofos iluministas, que foram, 

como já destacamos, os responsáveis por elaborar o projeto de ampliação do conceito de 

tolerância, desenvolvendo e interrelacionando a discussão entre as tolerâncias religiosa, 

política, de opinião e de gênero. A partir de meados do século XVII, podemos apontar os 

primeiros pensadores a inserir, no debate toleracionista, algumas das questões relativas à 

temática da tolerância de opinião: John Milton e Baruch Spinoza. Milton, que enfoca a 

questão da liberdade de imprensa no texto Areopagítica (1644), faz uma ampla defesa da 

liberdade de expressão e da liberdade de informação através do argumento de que todo 

indivíduo deve ter o direito, considerado pelo filósofo inglês como um dos mais 

fundamentais, de conhecer, de se exprimir e de argumentar de acordo com sua própria 

consciência. Já Spinoza, no Tratado Teológico-Político, ao restringir a teologia ao estudo das 

Sagradas Escrituras e da sua mensagem moral relativa à caridade (Capítulos 7, 12 e 13), ao 

fazer a separação entre filosofia e teologia, mostrando que nem a razão deve estar a serviço da 

teologia nem a teologia deve estar a serviço da razão (Capítulos 14 e 15), e ao argumentar que 

a transferência de direitos por parte dos súditos no pacto social está essencialmente 

relacionada à manutenção da paz e ao desenvolvimento do interesse público (Capítulos 16 e 

17), vai, então, defender que os indivíduos devem ter a completa liberdade de pensar e de 

dizer o que pensam, pois, de um lado, os sacerdotes não podem proibir os fiéis de raciocinar 

acerca das verdades de ordem especulativa e de ciência natural alegando serem tais reflexões 

contrárias às Escrituras e a Deus, já que o campo da religião e da teologia está restrito ao 

estudo da Bíblia e da prática da caridade, e, de outro lado, os magistrados também não podem 
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proibir a liberdade de filosofar dos súditos enquanto estes não causem distúrbios à paz 

pública, já que a livre reflexão acerca de qualquer assunto é uma conduta benéfica para o 

desenvolvimento da república, que tanto auxilia o avanço das ciências e das artes. 

 Após Mill, as questões em torno da tolerância de opinião continuaram a receber a sua 

devida importância, sendo atentamente examinadas nas duas frentes que polarizaram o debate 

toleracionista durante o século XX: a dos toleracionistas liberais e a dos toleracionistas 

marxistas. Seguindo algumas teses millianas, o liberal Isaiah Berlin, no artigo Dois Conceitos 

de Liberdade, vai defender a importância da liberdade de discussão, que aparece associada ao 

seu conceito de liberdade negativa, como uma condição essencial para assegurar o pluralismo 

de ideias e de valores da própria democracia. Já o marxista Herbert Marcuse, que direciona 

muitas das críticas do seu artigo Tolerância Repressiva contra algumas das teses de On 

liberty, vai questionar precisamente o conceito milliano de “isonomia publicitária”, 

argumentando que, nas democracias liberais, não existe essa isonomia na circulação das 

informações, pois tanto os meios de comunicação quanto o sistema educacional já estão 

comprometidos ideologicamente com a difusão das ideias e dos valores liberais. Além disso, é 

o próprio Marcuse que, ao discutir o problema dos limites da tolerância de opinião, faz uma 

denúncia acerca da legitimidade dos critérios que tipificam os crimes de opinião, sendo que, 

para o autor, dentro da sociedade industrial, os mecanismos jurídicos também estão dispostos 

a serviço da sociedade de classes e, por isso, estabelecem de antemão critérios para 

criminalizar, não só as ações, mas os discursos que propõem vias alternativas à sociedade de 

mercado e à democracia liberal. 

 No tópico sobre as contribuições de Locke ao debate toleracionista, mencionamos o 

exemplo brasileiro da livre veiculação, em rádio e televisão, de propaganda religiosa que 

difunde a intolerância contra os adeptos de religiões afro e contra os homossexuais e 

afirmamos que esse exemplo ilustra uma das questões que demonstram a atualidade do tema 

dos limites da tolerância. Evidentemente, o nosso exemplo está inserido mais diretamente na 

perspectiva da tolerância religiosa. Entretanto, se sairmos da perspectiva exclusiva da religião, 

podemos dizer que a questão dos limites da tolerância também revela a sua atualidade em 

outras esferas do debate toleracionista, sobretudo, no que concerne à tolerância de opinião. O 

exemplo a seguir, relacionado com a recente polêmica em torno da publicação e 

comercialização, no Brasil, do livro Minha Luta (Mein Kampf, 1925), escrito por Adolf Hitler, 

mostra alguns dos complexos elementos inseridos na emaranhada questão dos limites da 

tolerância de opinião. No dia 29 de janeiro de 2016, após uma queixa crime feita pelo cidadão 

Ary Bergher, um advogado vinculado à comunidade judaica carioca, os promotores Marfan 
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Vieira e Alexandre Themístocles de Vasconcelos, do Ministério Público Estadual do Rio de 

Janeiro, acionaram o Poder Judiciário pedindo o recolhimento dos exemplares do Mein Kampf 

tanto das livrarias cariocas quanto das sedes das duas editoras (Centauro e Geração Editorial) 

responsáveis pela publicação do livro no Brasil. E no dia 3 de fevereiro, o juiz Alberto 

Salomão Junior, da 33ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, deu um 

parecer proibindo a comercialização, a exposição e a divulgação do livro em todo o estado 

carioca43. 

 Do lado dos que são contrários à publicação do livro, podem ser apresentados dois 

argumentos: o argumento jurídico de que a obra, ao pregar claramente o ódio contra os judeus 

e os negros, entre outros, viola o artigo 20 da já mencionada Lei 7.716/89 (alterada pela Lei 

9.459/97); e o argumento de que, ao se permitir a publicação e comercialização de um texto 

que faz apologia das ideias nazistas, provavelmente verificaríamos um aumento real das 

práticas da intolerância religiosa e racial contra os dois grupos mencionados, sendo que um 

dos deveres do Estado é dar proteção preventiva às pessoas para que estas não venham a ser 

vitimadas por alguma discriminação, como, por exemplo, o racismo e o antissemitismo. Este 

último argumento, literalmente citado pelo juiz Alberto Salomão, ganha relevância se 

atentarmos para a comprovada existência e atuação de grupos neonazistas em algumas 

cidades brasileiras, como, por exemplo, em São Paulo, que possui, dentre outros, o grupo de 

skinheads White Power Brasil, simpatizante da ideologia nazista44. Do lado dos favoráveis à 

publicação, também podem ser apresentados dois argumentos: o argumento jurídico de que a 

Constituição Federal brasileira, em seu artigo 5º (incisos IV e IX) e seu artigo 220 (caput e § 

2º), assegura a liberdade de expressão e proíbe qualquer censura de natureza política e 

                                                           
43 Para mais detalhes sobre o caso, assim como uma interessante comparação entre duas posições antagônicas 
acerca da proibição do livro de Hitler no Brasil, ver as matérias “Proibição do livro de Adolf Hitler não se 
confunde com censura” (de autoria dos advogados Ary Bergher, Flavio Zveiter e Carlos Roberto Schlesinger, 
favoráveis à decisão do juiz Alberto Salomão Jr.) e “A censura mascarada” (de autoria da professora, jornalista e 
pesquisadora da historia editorial brasileira Eliane Hatherly Paz). A primeira matéria poder ser encontrada no 
site <https://www.conjur.com.br/2016-fev-23/proibicao-livro-adolf-hitler-nao-confunde-censura> (Acesso em 27 
mar. 2018); e a segunda no site <http://www.publishnews.com.br/materias/2017/01/05/a-censura-mascarada> 
(Acesso em 27 mar. 2018). 
44 O sociólogo Sérgio Vinícius de Lima Grande, em sua pesquisa de mestrado, intitulada “Violência Urbana e 
Juventude em SP: um estudo de caso sobre os skinheads”, demonstra que, entre os grupos de skinheads 
existentes no Brasil, há significativas diferenças ideológicas. Com relação aos três principais grupos surgidos no 
estado de São Paulo, temos: os Carecas do Subúrbio (que são contrários ao preconceito racial e religioso e 
assumem uma postura apartidária na política), os Carecas do ABC (que também combatem à discriminação 
racial, mas são antissemitas e declaram-se seguidores do integralismo de Plínio Salgado, apoiando partidos 
políticos vinculados ao pensamento de direita) e o White Power Brasil (abertamente nazistas e, por conseguinte, 
têm aversão aos negros e judeus). É interessante destacar, como observa Lima Grande, que, apesar dessas 
diferenças ideológicas, todos os três grupos são adeptos da violência gratuita e repudiam o homossexualismo. 
Para mais informações, ver a matéria “Estudo da Unesp mostra diferenças ideológicas entre os skinheads”, 
disponível no site <http://noticias.universia.com.br/ciencia-tecnologia/noticia/2002/11/26/537946/estudo-da-
unesp-mostra-diferencas-ideologicas-os-skinheads.html> (acesso em 26 mar. 2018). 
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ideológica; e o argumento, inspirado nas teses millianas, de que o único combate eficaz contra 

as ideias nazistas consiste em analisá-las criticamente, identificar seus fundamentos frágeis e 

lhes contrapor argumentos mais sólidos, ao invés de censurar essas ideias e impedir o grande 

público de ter acesso a esse conjunto de informações.  

A divergência entre os dois grupos citados deixam em evidência duas questões 

bastante significativas acerca do tema da tolerância de opinião. A primeira delas é: até que 

ponto devem ser asseguradas por lei tanto a livre manifestação do pensamento quanto a 

liberdade de informação? Em outras palavras, essa pergunta questiona se o direito à liberdade 

de expressão e o direito à informação devem ser encarados como absolutos ou, ao contrário, 

devem ser impostas restrições em casos específicos. Já a segunda questão, que aparece como 

um prolongamento da primeira, é a seguinte: se, de fato, existem crimes de opinião, então, 

quais devem ser os critérios para demarcá-los adequadamente? Ou seja, essa segunda questão 

investiga o estatuto semântico e jurídico daquele conjunto de ações que estariam enquadradas 

no conceito de crime de opinião. Por enquanto, não insistiremos mais nas duas perguntas 

anteriores, que voltaram a ser abordadas na seção 7.2.1. Iremos, aqui, nos restringir a 

sustentar que ambas demonstram, de acordo com o que apresentamos, não só a atualidade, 

mas a necessidade de os filósofos toleracionistas levarem adiante as reflexões relativas à 

temática da tolerância de opinião no século XXI. 

 

3.2 A TOLERÂNCIA DE GÊNERO EM A SUJEIÇÃO DAS MULHERES 

 

 Na obra A sujeição das mulheres, John Stuart Mill se propõe a realizar uma análise 

minuciosa acerca do princípio que regulava as relações sociais entre os dois sexos, chamado 

pelo autor de “o princípio da subordinação legal de um sexo ao outro” (the principle of the 

legal subordination of one sex to the other). Este princípio, que ainda vigorava na segunda 

metade do século XIX nos principais países europeus, estabelecia uma completa desigualdade 

de direitos entre homens e mulheres e impunha ao sexo feminino um regime de sujeição 

social e política diante do sexo masculino. De acordo com o filósofo inglês, o princípio da 

subordinação legal é condenável em si mesmo, pois cria uma particular forma de opressão e 

injustiça sobre as mulheres, deixando-as em uma situação análoga à dos escravos da 

Antiguidade e à dos servos da Idade Média. Diante destas analogias entre a situação da 

mulher no século XIX e a situação de outros grupos oprimidos nos séculos anteriores, o autor 

recheia o livro com adjetivos que são utilizados para denunciar o sistema de discriminação 

feminina, chamando-o, entre outras coisas de: “a escravatura do sexo feminino” (MILL, 2006, 
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p. 41), “o absolutismo de um chefe de família” (MILL, 2006, p. 96), ou ainda “o poder 

despótico que a lei confere ao marido” (MILL, 2006, p. 109). Além de criticar essa forma 

moderna do regime patriarcal por considerá-la uma continuação do regime escravista antigo, o 

pensador inglês também argumenta que o referido sistema discriminatório traz prejuízos 

sociais irreparáveis, constituindo-se como “um dos principais obstáculos ao desenvolvimento 

humano” (MILL, 2006, p. 33), seja pela exclusão de todas as mulheres – ou seja, metade dos 

talentos individuais da humanidade – do coeficiente de força produtiva, as quais poderiam ser 

bastante úteis na filosofia, nas ciências ou na administração dos negócios públicos e privados, 

seja pela influência perversora que uma das relações sociais mais importantes – no caso, a 

família – pode trazer para as outras esferas da sociedade, caso continue sendo fundada sob a 

lei do mais forte e sob um sistema de desigualdade baseado no nascimento e no sexo. É por 

isso que o autor vai defender, contrapondo ao princípio de subordinação legal, um princípio 

de perfeita igualdade (a principle of perfect equality) que, segundo ele, estaria mais adaptado 

aos interesses da humanidade, uma vez que, ao ser assegurada a igualdade de direitos entre as 

mulheres e os homens, seria posto fim à tirania masculina no âmbito doméstico e, ao mesmo 

tempo, seriam harmonizadas adequadamente as relações entre os dois sexos no âmbito social, 

garantindo às mulheres o mesmo acesso ao sistema educacional e às atividades públicas e 

privadas. 

 O texto de Mill é dividido em quatro capítulos. No primeiro, que atua como uma 

introdução da obra, é apresentada a proposta milliana do princípio de igualdade de direitos 

entre homens e mulheres, que chamaremos de “princípio de isonomia de gênero”45, é 

discutido o tema dos preconceitos naturalizados contra as mulheres, que, para o autor, podem 

prejudicar uma investigação isenta sobre os reais benefícios da igualdade de direitos entre os 

dois sexos, e, por fim, são refutados três argumentos que visam defender a manutenção da 

doutrina da sujeição feminina, a saber: o argumento de que a generalidade e a longa duração 

do sistema de sujeição das mulheres são provas da superioridade de tal sistema; o argumento 

                                                           
45 No texto de Mill, não aparece propriamente o termo “gênero”, mas sim o termo “sexo” (sex), que era aquele 
utilizado até então para referir-se às questões que giravam em torno dos papeis das mulheres e homens nas 
esferas da família e da sociedade. O termo e o conceito de “gênero” só são introduzidos no debate toleracionista 
na segunda metade do século XX, quando, além das questões que tratavam especificamente das relações entre 
homens e mulheres, foram incluídas uma gama de temas envolvendo à ampla variedade de gênero, como, por 
exemplo, os direitos dos homossexuais, bissexuais, transexuais, travestis, etc. e as novas configurações das 
famílias modernas. Podemos observar tanto a substituição do termo “sexo” pelo termo “gênero” (gender) quanto 
a inclusão desses novos grupos no debate sobre a tolerância na última obra que analisaremos na Parte I, no caso, 
Da Tolerância de Michael Walzer. Visando à atualização terminológica de A sujeição das mulheres, na análise 
realizada neste tópico, optamos pela utilização do termo “gênero” ao invés do termo “sexo”, mas fazendo-se a 
ressalva de que, na referida obra milliana, a tolerância de gênero está restrita às questões concernentes à relação 
mulheres-homens. 
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de que o poder dos homens sobre as mulheres é natural; e o argumento de que o domínio dos 

homens, mesmo não sendo natural, é aceito voluntariamente pelas mulheres. O segundo 

capítulo tem como temática central a questão do adequado papel da mulher na vida doméstica, 

o que levará o filósofo a examinar o que as leis da Inglaterra e de outros países europeus 

versavam no século XIX sobre o contrato de casamento e a refutar mais três argumentos 

favoráveis à subordinação legal das mulheres: o argumento de que a referida forma 

matrimonial é um mal necessário, sendo os seus malefícios bem mais aceitáveis se 

comparados com os ilusórios benefícios que supostamente decorreriam de uma igualdade 

jurídica entre os sexos; o argumento de que, assim como não pode existir um sociedade sem 

governo, também não pode haver uma família sem um chefe, neste caso, o marido, a quem 

caberia tomar a decisão final quando o casal tem opiniões diferentes; e o argumento de que os 

homens são mais aptos para comandar a família. O terceiro capítulo tem como temática 

central a questão do adequado papel da mulher nos demais ramos da vida social, o que levará 

o pensador a defender a admissão das mulheres em todas as ocupações até então 

monopolizadas pelo sexo masculino e a refutar outros dois argumentos em favor do 

despotismo patriarcal: o argumento de que as mulheres devem continuar submissas, pois este 

regime seria o melhor para os interesses da sociedade e para os interesses das próprias 

mulheres; e o argumento de que a maior suscetibilidade nervosa das mulheres as incapacita 

para a prática em qualquer área que não seja a vida doméstica. No quarto capítulo, é 

desenvolvida a defesa do princípio da isonomia entre os gêneros a partir da perspectiva 

utilitarista, ou, como diz Mill, a partir da perspectiva dos interesses da humanidade, sendo 

apresentados três conjuntos de melhorias que se seguiriam à implantação da igualdade de 

direitos entre mulheres e homens, a saber: as melhorias no âmbito doméstico, em especial, no 

matrimônio; as melhorias no âmbito social; e, finalmente, as melhorias na vida individual de 

cada mulher.  

 Para o desenvolvimento da análise deste segundo texto milliano, adotaremos o 

seguinte percurso: iniciaremos com a exposição da proposta de igualdade de direitos entre 

homens e mulheres e com o exame das dificuldades que, segundo o autor, podem impedir a 

realização de uma discussão correta sobre o adequado papel da mulher na família e na 

sociedade, no caso, o tema dos preconceitos sociais contra a figura feminina; em segundo 

lugar, falaremos sobre os prejuízos do princípio de subordinação legal para a vida das 

mulheres no âmbito domestico; em terceiro lugar, discutiremos a questão da aptidão das 

mulheres para as atividades especulativas (a filosofia e as ciências) e para as atividades 

práticas (o sufrágio, o exercício de funções públicas e a administração de negócios privados) e 
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analisaremos os prejuízos ocasionados pela manutenção da discriminação feminina no âmbito 

social; por fim, examinaremos os benefícios sociais e individuais que, de acordo com o 

filósofo, se seguiriam à implantação de um regime de tolerância de gênero, falando acerca das 

implicações que essa isonomia de gênero acarretaria na regulamentação das diversas relações 

sociais. 

 

3.2.1 A proposta de uma tolerância de gênero e as dificuldades para a realização de um 

debate racional sobre a situação da mulher 

 

 Nas primeiras páginas do livro, quando está introduzindo a temática da obra, Mill 

expõe a doutrina que será o alvo principal das suas críticas ao longo de todo o texto. Essa 

doutrina, que chamaremos de “patriarcalismo moderno”, pode ser definida, em linhas gerais, 

como a doutrina que sustenta que “os homens têm o direito de mandar e as mulheres o dever 

de obedecer, ou que os homens têm capacidade para governar e as mulheres não” (MILL, 

2006, p. 36). De acordo com o autor, os problemas sociais oriundos dessa nova roupagem do 

patriarcalismo são significativos, pois tal doutrina, quando normatizada através das leis, 

estabelece um sistema desigualitário no qual “as mulheres se encontram totalmente 

submetidos aos homens, sem qualquer participação nos negócios públicos e, a nível particular, 

individualmente obrigadas por lei a obedecer ao homem a quem associaram o seu destino” 

(MILL, 2006, p. 39). Na tentativa de ilustrar esses malefícios, que serão melhor examinados 

nos dois tópicos seguintes, as primeiras linhas do Capítulo 2 da obra são dedicadas ao exame 

das leis inglesas e europeias que versavam sobre o contrato de casamento para, com isso, 

denunciar a desigualdade de condições imposta às mulheres no ambiente doméstico, 

particularmente no que tangia à questão da posse e da administração da propriedade do casal, 

aos direitos legais sobre os filhos e ao controle do marido sobre quase todos os direitos da 

esposa. Nesta mesma perspectiva, uma grande parte do Capítulo 3 é dedicada a mostrar os 

prejuízos sociais decorrentes da exclusão das mulheres dos níveis mais elevados do sistema 

educacional, das atividades públicas e da grande maioria dos negócios privados46. 

                                                           
46 No artigo (Des)Igualdades em ‘The Subjection of Women’ de John Stuart Mill, Bernardo de Vasconcelos 
menciona o escasso leque de oportunidades para as mulheres inglesas desenvolverem os seus estudos em meados 
do século XIX: somente em 1848 e 1849, foram criadas as primeiras instituições que ofereciam cursos para 
mulheres, o Queen’s College for Women e o Bedford College, respectivamente. Entretanto, esses cursos não 
ofertavam todas as disciplinas ofertadas nos cursos tradicionais da época, contemplavam apenas os ramos do 
conhecimento que se supunham ser adequados para as moças. Durante a segunda metade do mesmo século, 
surgiram associações feministas, como o Women’s Employment Bureau, que passaram a defender o acesso das 
mulheres ao ensino superior. Quanto ao ramo das atividades privadas, o próprio Mill destaca no seu texto que, 
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 Visando a substituição do princípio de subordinação legal das mulheres, o filósofo 

inglês propõe o princípio de igualdade de direitos entre os sexos, princípio este que não 

admitiria “qualquer poder ou privilégio de um dos lados, nem discriminação do outro” 

(MILL, 2006, p. 33). A melhor formulação do princípio de isonomia de gênero pode ser 

encontrada no Capítulo 4, quando o autor, falando sobre a abolição da discriminação contra as 

mulheres, diz que o princípio que ele defende consiste no “reconhecimento da sua [no caso, 

das mulheres] igualdade em relação aos homens em tudo o que concerne à cidadania, 

incluindo o livre acesso a todas as profissões dignas, e a toda a formação e educação que as 

qualificaria para elas” (MILL, 2006, p. 185). Ao formular a sua proposta de isonomia entre os 

dois sexos, Mill dá prosseguimento ao movimento de ampliação do conceito de tolerância que 

ele havia desenvolvido em Sobre a liberdade. Se, na obra que analisamos anteriormente, 

vimos ser realizada uma interlocução entre tolerância religiosa, tolerância de opinião e 

tolerância política, agora, em A sujeição das mulheres, o autor inclui o conceito de gênero na 

temática da tolerância. 

 O pensador inglês tem plena consciência de que para ter algum êxito na defesa de 

princípios igualitários entre os sexos e, principalmente, para que tais princípios pudessem 

algum dia ser aplicados no cotidiano, seria necessário discutir e combater abertamente os 

preconceitos sociais dirigidos contra o sexo feminino. Estas ideias difundidas e naturalizadas 

no seio da sociedade – muito em voga na época de Mill e, por incrível que parece, ainda vivas 

no século XXI – têm como objetivo central denegrir a figura da mulher, colocando-a em uma 

posição de inferioridade em relação ao sexo masculino. Não é sem razão que ele afirma que a 

dificuldade em combater o patriarcalismo moderno “é a que ocorre em qualquer caso que 

envolva uma muralha de sentimentos contra a qual seja necessário lutar” (MILL, 2006, p. 33), 

pois “quando uma opinião está fortemente enraizada nos sentimentos, não só não se deixa 

abalar, como se torna ainda mais firme por haver argumentos de maior peso contra ela” 

(MILL, 2006, p. 34). Esses preconceitos de gênero, que, no século XIX, atuavam como um 

amparo da discriminação legalmente instituída, estavam difundidos através do costume 

estabelecido (established custom) e do sentimento geral (the general feeling) da sociedade. É 

por esse motivo que a maior parte do Capítulo 1 do livro é dedicada a refutar três dos 

principais argumentos que não apenas simbolizavam esse poderoso grupo de preconceitos 

sociais, mas que, principalmente, sustentavam ideologicamente o “governo do sexo 

masculino” (MILL, 2006, p. 53).  

                                                                                                                                                                                     

para as mulheres da época, só lhes era permitido legalmente se dedicar a instituições filantrópicas ou participar 
da organização de movimentos religiosos e nada mais que isso. 
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 O primeiro desses argumentos pode ser formulado da seguinte maneira: a 

universalidade e a longa duração do sistema de sujeição das mulheres são provas da 

superioridade de tal sistema e, portanto, poderiam ser usadas para justificar a sua perpetuação. 

Este argumento apela para o fato de que as diversas comunidades humanas, nas mais remotas 

regiões do globo terrestre e nas variadas épocas de que se tem notícia, terem sido assentadas 

em um regime que, por um lado, estabelece o homem como uma figura central de comando e, 

por outro, impõe à mulher uma posição de submissão. Deste modo, se nas diferentes 

transformações sociais pelas quais a humanidade passou no decorrer dos séculos, esta 

particular forma de organização social nunca foi alterada, então, seria possível sustentar que a 

sua manutenção supostamente estaria apoiada pela experiência histórica humana. Contudo, 

Mill apresenta quatro críticas ao presente argumento: primeiro, a alegada superioridade de tal 

sistema é apenas teórica, já que nunca foram experimentadas na prática formas alternativas de 

organização social, como, por exemplo, uma em que as mulheres comandassem sozinhas a 

sociedade ou outra em que a autoridade fosse compartilhada equitativamente por homens e 

mulheres; segundo, a subordinação feminina atual é precisamente a continuidade do sistema 

de servidão feminina das comunidades primitivas, muito semelhante ao regime de escravatura 

do sexo masculino, analogia esta que leva o autor a afirmar que o sistema de subordinação em 

vigor “é antes o primitivo estado de escravatura que subsiste ainda” (MILL, 2006, p. 41); 

terceiro, o que explica a longevidade do referido sistema não são os benefícios sociais 

supostamente trazidos por ele, mas sim a influência da lei do mais forte (the law of the 

strongest), cujo poder auxilia na perpetuação das instituições que estão baseadas nesta forma 

de direito, tal como ilustrado pelos exemplos da escravatura do sexo masculino, que só foi 

abolida na Inglaterra e nos Estados Unidos durante o século XIX, e dos Estados Absolutistas, 

que ainda vigoravam no século XIX em diversos países europeus; por último, em comparação 

com as demais formas de despotismo, a particularidade da condição da mulher – na descrição 

do autor, sendo vigiada em tempo integral por um carcereiro enraivecido, no caso, o marido, e 

vivendo “cronicamente num estado misto de suborno e intimidação” (MILL, 2006, p. 52) – 

explica também por que esta forma de escravidão só poderia ser a última a desaparecer, já 

que, por um lado, estão minimizadas as chances de uma rebelião das mulheres, individual ou 

coletivamente, e, por outro, estão maximizadas as chances de repressão contra as mulheres 

que ousam rebelar-se contra o sistema patriarcal47. 

                                                           
47 Estas reflexões feitas por John Stuart Mill – dentre as quais, a sua denúncia acerca da precariedade da 
separação legal, que, naquela época, só era concedida pelos juízes em caso de adultério acompanhado de extrema 
violência praticada contra a esposa e, ainda assim, os tribunais ingleses cobravam um custo tão alto pelo 
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 Já o segundo argumento que o filósofo procura refutar pode ser formulado da seguinte 

maneira: o poder dos homens sobre as mulheres é natural e, portanto, não deveria ser 

modificado por qualquer transformação social arbitrária, como as transformações sociais que 

se propõe a conceder uma equiparação de direitos entre os gêneros. Neste segundo argumento, 

a tentativa de naturalizar uma instituição socialmente construída, no caso, a do patriarcalismo, 

procura se sustentar através da tese de que os homens apresentam talentos naturais para 

governar, enquanto as mulheres para obedecer, sendo que qualquer mudança social que altere 

este estado de coisas passa a ser entendida como uma transformação arbitrária. Além disso, os 

defensores deste argumento sustentam ainda que o regime que legitima a autoridade dos 

homens sobre as mulheres não pode ser comparado com o regime escravista e com o 

absolutismo monárquico, os quais seriam de fato formas arbitrárias de poder e derivadas da 

mera usurpação. Contra este segundo argumento, o autor apresenta três críticas: 

primeiramente, é preciso atentar para o fato de que toda forma de dominação arbitrária é 

defendida como sendo natural por aqueles que a exercem e a história humana ilustra muito 

bem esse fato, vide os exemplos dos defensores do regime escravista grego, dos proprietários 

de escravos do sul dos Estados Unidos e dos teóricos da monarquia absoluta; em segundo 

lugar, a suposta naturalidade do despotismo patriarcal deve-se a uma aderência – às vezes, 

camuflada, às vezes, explícita – à lei da força, que, como nota o pensador, “desde sempre se 

afigurou [...] o mais natural de todos os fundamentos para o exercício da autoridade” (MILL, 

2006, p. 54), sendo que, em muitos casos, além dos dominantes, os próprios dominados se 

submetem à ideia de que a autoridade deve ser exercida pelo mais forte, fato este que pode ser 

ilustrado pelos servos da Idade Média, os quais, submetidos durante séculos aos senhores 

feudais, só muito posteriormente é que começaram a reivindicar direitos políticos e a 

questionar as instituições sociais medievais; em terceiro lugar, é preciso atentar também para 

o fato de o conceito de “natural” muitas vezes ser associado erroneamente ao conceito de 

“comum” (usual), enquanto que o conceito de “antinatural” (unnatural) é associado ao de 

“não costumeiro” (uncustomary), e é precisamente por isso que, “sendo a sujeição das 

mulheres aos homens um costume universal, tudo o que daí se desvie é, evidentemente, visto 

como uma anormalidade” (MILL, 2006, p. 55), embora isto não possa ser usado como uma 

prova de que o patriarcalismo seja um regime natural. 

                                                                                                                                                                                     

processo de separação que somente as mulheres das classes ricas conseguiam arcar com os honorários do 
processo – são extremamente relevantes para avaliarmos, por exemplo, a importância da Lei Maria da Penha, 
promulgada em 2006, através da Lei 11.340/2006, e criada para coibir a violência doméstica contra a mulher no 
Brasil.  
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 Com relação ao terceiro argumento refutado por Mill, podemos formulá-lo assim: o 

domínio dos homens, mesmo não sendo natural, é aceito voluntariamente pelas mulheres, as 

quais não se queixam dessa autoridade. Dentro da lógica deste argumento, se as próprias 

mulheres, que são as partes diretamente interessadas na causa em questão, não se manifestam 

contrárias ao presente estado de coisas, então, supõem-se que elas mesmas reconheçam que 

tal sistema lhes traga benefícios. Contra este terceiro argumento, o autor apresenta duas 

críticas: primeiro, há um grande número de mulheres que não aceitam essa submissão e isto 

pode ser evidenciado pelos diversos movimentos sociais liderados por mulheres que, a partir 

do século XIX, em países como Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália, Suíça e Rússia, 

começaram a reivindicar o direito de sufrágio, o direito a uma educação compatível com a 

ofertada aos homens e a admissão em profissões e atividades até então reservadas ao sexo 

masculino; e, em segundo lugar, fazendo uma referência à quarta crítica dirigida contra o 

primeiro argumento refutado anteriormente, o filósofo enfatiza que existem múltiplas causas 

sociais – como, por exemplo, a escravidão mental feminina oriunda de um sistema 

educacional voltado para a formação de um caráter submisso no que concerne às mulheres e o 

já citado estado misto de suborno e intimidação no qual muitas delas se encontram devido ao 

matrimônio e à tirania doméstica exercida pelo marido – e algumas causas naturais – como a 

atração natural entre os dois sexos e o interesse em comum pelo bem-estar dos filhos – que 

“se conjugam para minimizar as probabilidades de as mulheres se rebelarem coletivamente 

contra o poder dos homens” (MILL, 2006, p. 59), o que implica dizer que não é possível 

admitir o argumento de que as mulheres não levantam vozes contra o seu estado de 

subordinação quando a elas não é dada voz alguma. 

 Com as três refutações anteriores, o pensador inglês acredita ter demonstrado que a 

manutenção do domínio dos homens sobre as mulheres se manteve ao longo dos séculos 

“devido a outras causas que não a sua justeza, e que o seu poder deriva do que de pior e não 

do que de melhor existe na natureza humana” (MILL, 2006, p. 38). Diante disso, ele sustenta 

enfaticamente que “o costume, por muito universal que possa ser, não autoriza, neste caso, 

nenhuma presunção, nem justifica qualquer preconceito a favor do sistema que coloca as 

mulheres num estado de sujeição social e política em relação aos homens” (MILL, 2006, p. 

61-2). Nos dois tópicos seguintes, iremos examinar os prejuízos ocasionados pela manutenção 

do regime de discriminação das mulheres, tanto no âmbito doméstico quanto no âmbito 

social. 
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3.2.2 O princípio legal da subordinação feminina e os malefícios da tirania doméstica 

 

 Como mencionamos anteriormente, o início do Capítulo 2 do texto de Mill é dedicado 

ao exame das leis europeias, contemporâneas à publicação da obra, que versavam sobre o 

matrimônio. Este exame é feito através de uma comparação com as leis matrimoniais das 

sociedades antigas, o que leva o filósofo a admitir que, antigamente, as mulheres estavam, em 

diversos aspectos, em uma condição muito pior do que a que se encontravam no século XIX, 

por exemplo: para a realização do casamento, as mulheres das comunidades antigas 

costumavam ser tomadas à força pelos futuros maridos ou então eram vendidas pelos pais; e, 

mais grave ainda, os homens dispunham do poder de vida e morte sobre suas esposas. 

Entretanto, apesar dessas melhorias, o autor sustenta que, em muitos outros aspectos, as 

mulheres do século XIX permaneciam em uma situação bastante semelhante aos tempos 

antigos, vivendo em um estado de subordinação que não apenas era prejudicial para o 

desenvolvimento de suas faculdades intelectuais e morais, mas que também as colocava em 

uma situação de risco de vida constante, pois muitas delas tornavam-se vítimas indefesas 

diante dos maridos agressivos e cruéis. Este ponto é muito enfatizado no texto: as leis em 

vigor que regulavam o casamento na época de Mill subordinavam as esposas igualmente aos 

maridos gentis e de temperamento calmo e aos maridos brutos e de temperamento violento. 

Ou seja, se algumas mulheres realizavam o sonho de uma vida feliz ao lado do marido 

amoroso que sempre idealizaram, outras viviam em um verdadeiro inferno, submetidas a 

todos os tipos de torturas e tratamentos degradantes. E ambas as situações estavam 

legitimadas pela lei que subordinava social e politicamente as esposas aos seus maridos. É por 

isso que o filósofo, ao longo do Capítulo 2, descreve o matrimônio como uma escravatura 

doméstica (domestic slavery), um despotismo familiar (despotism in the family) e uma tirania 

doméstica (domestic tyranny). 

 Para Mill, um dos centros da controvérsia, no que dizia respeito ao casamento no 

século XIX, era a promessa de obediência feita pela esposa no altar, promessa esta cujas 

implicações perseguiriam a mulher por toda a sua vida. Como destaca o autor, após o 

casamento, uma mulher não poderia “fazer absolutamente nada sem a permissão, pelo menos 

tácita, do marido” (MILL, 2006, p. 89). Isto se verificava tanto na questão da propriedade, já 

que a esposa “não pode adquirir nenhuma propriedade se não através dele [do marido]” e “no 

momento em que [a propriedade] se torna dela, mesmo através de herança, torna-se ipso facto 

dele” (MILL, 2006, p. 89), quanto no que se relacionava aos demais direitos da mulher, pois, 

“na imensa maioria dos casos, não há acordo nenhum, e a absorção de todos os direitos [...], 
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bem como de toda a liberdade de acção, é completa” (MILL, 2006, p. 90). Essa absorção dos 

direitos da mulher por parte do marido ficava evidenciada quando o casal passava a ser 

“designado como ‘uma pessoa jurídica’, com o objectivo de inferir que tudo o que é dela é 

dele, mas já a inferência inversa, de que tudo o que é dele é dela, nunca é considerada” 

(MILL, 2006, p. 90). O mesmo tratamento discriminatório é observado com relação aos filhos 

do casal: “eles são, por lei, os filhos dele”, pois “só ele tem direitos legais sobre os filhos, e 

não há nada que uma mulher possa fazer pelos filhos, ou em relação aos filhos, que não seja 

por delegação do marido” (MILL, 2006, p. 92) 48. 

 É devido a essa situação de extrema desigualdade proporcionada pela instituição do 

casamento que o filósofo inglês se propôs também a refutar alguns dos argumentos que 

justificavam o matrimônio e a relação entre os maridos e as esposas da forma como foram 

descritos anteriormente. São três os argumentos que Mill examina. 

 O primeiro deles é o seguinte: a relação matrimonial em vigor poderia ser encarada 

como um mal necessário, de modo que os seus malefícios seriam bem menores em 

comparação com os grandes benefícios trazidos por esta instituição. Os defensores desse 

argumento sustentam que há sentimentos e interesses envolvidos no matrimônio, como o laço 

que une o marido à esposa e o laço que une ambos aos filhos, que muitas vezes podem atenuar 

o exercício tirânico do poder patriarcal. O próprio Mill concorda que esses sentimentos e 

interesses, “em muitos homens, suprem e, na maioria deles, amenizam consideravelmente os 

impulsos e propensões que conduzem à tirania” (MILL, 2006, p. 94) e, por isso, reconhece 

que “os homens em geral não infligem, nem as mulheres consequentemente sofrem, todos os 

tormentos que poderiam ser infligidos e sofridos se o poder tirânico de que os homens se 

encontram legalmente investidos chegasse a ser plenamente exercido” (MILL, 2006, p. 94-5). 

Entretanto, para o autor, esses atenuantes não podem ser considerados suficientes para 

justificar a subordinação legal da mulher e, assim, ele argumenta que: em primeiro lugar, o 

fato de muitos maridos não se comprazerem com torturas diárias praticadas contra suas 

esposas não pode ser utilizados como argumento para atenuar e justificar os diversos outros 

                                                           
48 O autor inglês faz uma distinção significativa entre a separação legal (legal separation) e o divórcio (divorce). 
A primeira consistiria simplesmente em ser decretado o término oficial da relação entre os cônjuges, de modo 
que ambos passassem a estar, a partir deste momento, liberados das responsabilidades e obrigações que o 
matrimônio lhes acarretava. Já o divórcio consistiria em uma ação jurídica mais ampla, isto é, além de ser 
dissolvida a relação matrimonial, seria dado o direito de os antigos cônjuges casarem-se novamente com 
terceiros, uma coisa que a separação legal não garantia. Mill deixa claro que as suas reflexões, no que tange aos 
direitos das mulheres advogados por ele, estão restritas ao tema da separação legal e que, em nenhum momento 
do texto, o seu objetivo inclui falar sobre o divórcio ou sobre se uma mulher que obteve a separação legal deve 
ou não ter o direito de se casar novamente, pois este assunto mereceria uma discussão mais ampla, a qual foge 
dos objetivos propostos para o seu ensaio. 



141 

 

males gerados pela sujeição feminina no âmbito doméstico, da mesma forma como o fato de 

nem todos os reis absolutistas sustentarem seus governos através de contínuos atos de 

crueldade contra os súditos não pode adequadamente ser utilizado para justificar o despotismo 

político como uma espécie de mal necessário; e, em segundo lugar, é preciso ter em mente 

que as leis e as instituições devem ser adaptadas, não aos homens bons, aos quais o argumento 

acima parece fazer menção exclusiva, mas aos homens maus, o que significa que, dadas as 

condições legais que vigoravam até século XIX, o casamento estava propício para gerar mais 

prejuízos do que benefícios, uma vez que transformava as mulheres em vítimas indefesas 

diante de seus maridos, que muitas vezes comportavam-se como “selvagens ferozes, com 

ocasionais laivos de humanidade” (MILL, 2006, p. 99), os quais faziam das vidas de suas 

esposas “um verdadeiro fardo e tormento” (MILL, 2006, p. 100). 

 Já o segundo argumento em defesa do matrimônio, que atuava também como uma 

apologia da chamada tirania doméstica, pode ser formulado assim: do mesmo modo como não 

pode existir uma sociedade sem governo, também não pode existir uma família sem um chefe, 

a quem caberia tomar a decisão final quando o casal tem opiniões diferentes. Um dos pontos 

interessantes deste argumento é a referência à famosa analogia entre a família e a comunidade 

política, tal qual é feita por alguns teóricos defensores do regime monárquico, como Robert 

Filmer na obra O Patriarca (Patriarcha, 1680). Entretanto, há uma diferença significativa no 

modo como a analogia é desenvolvida: enquanto Filmer parte da noção do patriarcado 

primitivo, em que a chefia da família era desempenhada pelo membro mais velho do sexo 

masculino, para justificar o regime monárquico do início da Idade Moderna, os defensores da 

tirania doméstica fazem o caminho inverso, ou seja, partem da noção de que toda comunidade 

política precisa ter um poder soberano e, a partir daí, tentam justificar que, no âmbito 

doméstico, este poder soberano também precisa existir e, neste caso, deve pertencer ao 

marido. Para Stuart Mill, essa analogia está completamente fora de propósito, sendo duas as 

críticas que ele apresenta para condená-la: primeiramente, o matrimônio deve começar a ser 

entendido como uma espécie de “contrato isonômico”, de modo que se o casamento passar a 

ser considerado corretamente como uma associação voluntária entre duas pessoas iguais em 

direitos, então, não será necessário que “uma delas tenha de ser senhora absoluta” e que “a lei 

deva determinar qual delas o será” (MILL, 2006, p. 106), semelhante ao que ocorre com a 

parceria nos negócios, na qual os parceiros precisam obedecer unicamente às regras “que eles 

próprios possam estipular nas cláusulas do seu acordo” (MILL, 2006, p. 106); e, em segundo 

lugar, mesmo que em certas questões da vida em comum seja necessário, em alguns 

momentos, que alguém tome uma decisão final, isto não significa que tal decisão deva ser 
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tomada sempre pela mesma pessoa, devendo o casamento, ao contrário, ser um acordo 

voluntário baseado na divisão equitativa de poderes e funções entre as duas partes, sendo que 

essa divisão deve depender “das capacidades e conveniências de cada um” (MILL, 2006, p. 

107) e não de uma suposta superioridade que os homens detêm sobre as mulheres. 

O terceiro argumento em defesa da tirania doméstica criticado pelo filósofo inglês 

pode ser formulado da seguinte maneira: os homens continuam sendo mais aptos para 

comandar a família, pois “os maridos estão efectivamente dispostos a ser razoáveis e a fazer 

concessões justas às suas companheiras”, enquanto as mulheres não, de modo que, “investidas 

de direitos próprios, não reconhecerão direitos a mais ninguém, e nunca cederão em nada se a 

simples autoridade dos homens não as obrigar a ceder em tudo” (MILL, 2006, p. 110). Este 

argumento pode ser compreendido como um complemento do segundo argumento que 

justificava os preconceitos sociais contra a figura feminina, analisado no tópico anterior, pois 

baseia-se na mesma ideia de que os homens foram naturalmente constituídos para comandar e 

as mulheres naturalmente constituídas para obedecer. Posto isto, se fosse realizada uma 

inversão de papeis, no caso, pondo-se as mulheres no comando da família, ao invés de se 

acabar com a tirania doméstica do sexo masculino, o que ocorreria seria precisamente a 

criação de uma nova tirania, a do sexo feminino, já que, como se supõe, as mulheres não estão 

naturalmente capacitadas para ocupar posições de comando e, por isso, governariam através 

do mais terrível despotismo. Contra este argumento, Mill apresenta três críticas: primeiro, o 

autor observa que, apesar de as instituições sociais existentes estarem voltadas para incutir um 

caráter submisso e abnegado na formação das mulheres, seria exatamente por causa desse fato 

que elas se tornariam bastante aptas para a administração compartilhada da família, pois, ao 

serem doutrinadas para o autossacrifício em benefício do marido e dos filhos, elas também 

tornavam-se capazes de agir com razoabilidade e de fazer concessões justas aos seus 

familiares49; em segundo lugar, é evidente que existem mulheres “a quem uma consideração 

igualitária nunca satisfaria” e que, por isso, poderiam tornar a vida familiar um campo de 

batalha, contudo, deve-se ter em conta que “a subordinação legal tende a fomentar, e não a 

refrear, este tipo de carácter entre as mulheres” (MILL, 2006, p. 112); e, em terceiro lugar, a 

principal crítica do filósofo é a de que, até agora, o edifício dos valores sociais “emanou 

                                                           
49 É importante notar que o próprio Mill diz que esta ponderação feita por ele não é uma crítica decisiva contra o 
despotismo patriarcal, pois, por um lado, pode parecer que ele estaria assumindo que a formação do caráter 
submisso das mulheres seria um ponto positivo do sistema educacional em vigor na sua época. Por isso, ele faz 
questão de frisar que “essa exagerada auto-abnegação” das mulheres constitui “o ideal artificial do carácter 
feminino” (MILL, 2006, p. 111), o qual traz diversos malefícios para a formação autônoma das mulheres, sendo 
que, de acordo com o autor, a igualdade de direitos advogada por ele serviria para corrigir esse exagero e sanar 
os malefícios da cultura da subordinação do sexo feminino. 
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sobretudo da lei da força e está quase unicamente adaptado às relações que ela gera” (MILL, 

2006, p. 113), sendo que a isonomia de gênero, além de ser a única forma de harmonizar de 

modo adequado a relação entre marido e esposa, também pode atuar como um método 

bastante eficaz para a “educação moral da humanidade”, isto é, como uma escola para a 

liberdade e a igualdade, através dos exemplos que seriam fornecidos para as crianças em 

formação dentro do seu próprio âmbito doméstico.  

 O objetivo central do filósofo com as críticas apresentadas acima é mostrar que as leis 

matrimoniais que vigoravam na sua época eram extremamente prejudiciais para as mulheres, 

pois faziam muitas delas se tornarem vítimas indefesas diante de seus maridos. É por isso que 

o autor enfatiza que, quando contabilizamos a quantidade de esposas que estão subordinadas 

aos mais diversos tipos de maridos grosseiros e violentos, “a extensão e profundidade da 

miséria humana que apenas desta forma é gerada pelo abuso da instituição do casamento 

assumem proporções aterradoras” (MILL, 2006, p. 99). Sendo esses os inconvenientes do 

despotismo doméstico, é hora de avaliarmos os prejuízos que a manutenção do regime de 

sujeição forçada das mulheres pode trazer para os demais âmbitos da sociedade.  

 

3.2.3 A questão das habilidades especulativas e práticas femininas e os malefícios sociais 

do sistema de discriminação contra as mulheres 

 

 Ao iniciar a discussão sobre os malefícios que a prerrogativa do sexo masculino e o 

injusto privilégio dos homens em detrimento das mulheres podem acarretar para os diversos 

setores da sociedade, Mill ressalta a necessidade de discutir, primeiramente, a questão acerca 

da aptidão ou inaptidão das mulheres para as atividades especulativas e práticas. A razão é 

simples: se elas forem inaptas para essas duas ocupações, então, não poderia haver qualquer 

prejuízo social ao se excluir as mulheres de atividades nas quais elas não podem fornecer 

qualquer contribuição; mas se, ao contrário, elas forem aptas para o desempenho tanto das 

atividades práticas quanto das especulativas, então, mantê-las excluídas de tais ocupações 

evidentemente trará prejuízos irreparáveis, principalmente devido à contribuição que a 

mulheres poderiam vir a desempenhar em atividades socialmente relevantes. 

 Posto isto, o filósofo volta a insistir na ideia de que a origem da opinião de que o sexo 

feminino é incompetente para as demais atividades sociais tem relação direta com os 

preconceitos sociais denunciados nas linhas anteriores, pois, assim como se alega que o 

sistema patriarcal é superior a qualquer outra forma de organização social, que somente os 

homens têm capacidade para governar e que a autoridade dos homens é aceita 
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voluntariamente pelas mulheres, a sociedade patriarcal também difunde a falsa ideia de que as 

mulheres são intelectualmente inferiores aos homens e, portanto, completamente inaptas para 

o exercício das atividades práticas que estão sob a jurisdição do sexo masculino e também 

inaptas para se empenharem com êxito no ramo das atividades especulativas, como a filosofia 

e a ciência. É neste ponto que o autor enxerga uma nova oportunidade para denunciar o poder 

dos preconceitos de gênero e a sua capacidade de sustentar ideologicamente instituições 

sociais discriminatórias e opressoras, uma vez que tais preconceitos conseguem camuflar a 

injustiça que consiste em “excluir metade da raça humana da maior parte das actividades 

rentáveis e de quase todas as funções sociais elevadas” (MILL, 2006, p. 125). Para ele, essa 

injustiça se torna flagrante no momento em que as mulheres nascem e lhes é decretado que 

elas “não têm, nem nunca poderão vir a ter, competência para empregos que se encontram 

legalmente abertos aos mais estúpidos e primários indivíduos do outro sexo” e que, apesar das 

“muitas aptidões que tenham, esses empregos lhes estarão para sempre interditos, porque 

exclusivamente reservados aos homens” (MILL, 2006, p. 125-6). 

Vale mencionar ainda que, em dado momento da sua argumentação, mais 

precisamente na segunda metade do Capítulo 3, Mill desenvolve a tese de que as principais 

diferenças observadas entre os dois sexos no que toca às dimensões intelectual e moral, 

inclusive as diferenças que denotam uma possível inferioridade do sexo feminino, derivam 

essencialmente das influências das condições sociais, sobretudo do sistema educacional e dos 

hábitos sociais. Esta tese é importante para a compreensão dos principais argumentos da obra, 

uma vez que não havendo diferenças naturais entre homens e mulheres, no aspecto moral e no 

aspecto intelectual, então, a isonomia de gênero torna-se o princípio mais correto para regular 

a relação entre os dois sexos nos diversos âmbitos da sociedade50. 

 Após mostrar novamente a necessidade de se desvincular dos recorrentes preconceitos 

sociais contra a figura feminina para poder realizar um debate racional sobre o real papel da 

mulher na sociedade, o pensador inglês vai apresentar o procedimento metodológico adotado 

                                                           
50 Em uma passagem do Capítulo 4, Mill ressalta que nem todas as diferenças observadas entre os sexos devem 
ser explicadas exclusivamente a partir da influência das condições externas: “seria, evidentemente, um perfeito 
disparate supor que estas diferenças de sensibilidade e gosto apenas existem porque as mulheres têm uma 
educação diferente dos homens e que, se assim não fosse, não haveria divergências de opinião em circunstância 
alguma” (MILL, 2006, p. 209). Mas logo em seguida, ele sustenta que “não constitui nenhum exagero dizer que 
o facto de terem uma educação distinta agrava imensamente essas diferenças, tornando-as absolutamente 
inevitáveis” (MILL, 2006, p. 209-10). Isto significa que a tese milliana de que as diferenças intelectuais e morais 
entre homens e mulheres são produto das circunstâncias sociais nas quais ambos estão inseridos continua 
mantida. Por essa razão, o filósofo argumenta enfaticamente, ainda no Capítulo 3, que “quem for minimamente 
capaz de avaliar a influência sobre a mente de toda uma situação doméstica e social e do hábito de uma vida 
inteira não terá dificuldade em reconhecer aí uma explicação completa para quase todas as aparentes diferenças 
entre homens e mulheres, incluindo todas aquelas que implicam alguma inferioridade” (MILL, 2006, p. 177-8). 
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por ele para dar prosseguimento ao exame da referida questão: ao invés de realizar o estafante 

– e, talvez, interminável – trabalho de investigar todas as ocupações sociais e demonstrar a 

aptidão das mulheres para desempenhar cada uma delas, o autor decide focalizar a sua 

argumentação nas atividades de natureza pública. É interessante destacar que essa opção 

metodológica não é feita simplesmente por uma questão de economia de esforço por parte do 

autor, mas também por causa da força argumentativa de tal procedimento. Explicando melhor: 

levando-se em conta a importância social e a notória complexidade de habilidades que o 

exercício dos cargos públicos exige, é preciso assumir que se for demonstrado que as 

mulheres podem desempenhar adequadamente tais funções, então, também ficará provada a 

sua competência para o desempenho de qualquer outra função social, como a ocupação de 

atividades privadas e até mesmo as atividades científicas e o campo da especulação filosófica. 

 Deste modo, são apresentados três argumentos em defesa da admissão das mulheres 

nas atividades públicas. Em primeiro lugar, a questão teórica sobre a capacidade ou 

incapacidade das mulheres em geral para o desempenho de atividades intelectualmente 

complexas é irrelevante para a questão prática sobre a permissão ou proibição das mulheres 

para o desempenho de tais tarefas, pois, se uma mulher for bem sucedida em uma dessas 

atividades, como, no caso, uma atividade pública, então, ela demonstra, “por esse mesmo 

facto, que tem competência para a exercer”, o que implica dizer que se for reconhecido que, 

mesmo sendo poucas, “há mulheres aptas a assumir essas funções, as leis que lhes barram a 

entrada não podem ser justificadas por qualquer opinião que se possa manter a respeito das 

capacidades das mulheres em geral” (MILL, 2006, p. 131). Em segundo lugar, deve-se ter em 

mente que “se o sistema político do país for de molde a excluir homens incompetentes, 

excluirá igualmente as mulheres que o seja; e se o não for, tanto fará que os incompetentes 

admitidos sejam homens como mulheres” (MILL, 2006, p. 131), o que significa dizer, em 

outras palavras, que é insustentável o argumento de que a proibição do exercício de cargos 

públicos por parte das mulheres está baseada na precaução de se excluir de tais cargos pessoas 

incompetentes. E em terceiro lugar, complementando o primeiro argumento apresentado 

anteriormente, é preciso reconhecer o fato de que aquilo que as mulheres, historicamente 

falando, já conseguiram realizar está provado que são capazes de empreender; sendo assim, 

podemos afirmar, com segurança, que uma mulher pode ser uma grande estadista ou uma bem 

sucedida líder militar, pois as mulheres já provaram que podem ser “uma Rainha Isabel, uma 

Débora ou uma Joana d’Arc” (MILL, 2006, p. 133).  

Essas três personalidades citadas por Mill são significativas para o seu argumento: a 

Rainha Isabel ou Elizabeth I, governou a Inglaterra no período de 1558 a 1603 e, devido às 
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conquistas que obteve no campo religioso (a consolidação definitiva do Anglicanismo como 

religião oficial da Inglaterra após uma série de lutas religiosas nos três reinados anteriores), no 

campo político-militar (o desenvolvimento da frota naval inglesa e a conquista de várias 

colônias na América) e no campo cultural (apoiando o surgimento de figuras como Francis 

Bacon e William Shakespeare), acabou recebendo para o seu reinado o título de A Era 

Dourada (The Golden Age); Débora, a juíza, mencionada no Antigo Testamento 

(especificamente no Livro dos Juízes) como a única mulher que alcançou a posição de juíza e 

que, de acordo com o próprio texto bíblico, liderou algumas tropas israelitas na conquista da 

terra de Canaã; já Joana d’Arc se destacou como líder militar durante a Guerra dos Cem Anos, 

ocorrida entre meados dos séculos XIV e XV, na qual liderou algumas tropas francesas contra 

o Exército inglês. Deste modo, pode-se sustentar que essas três mulheres são uma prova do 

que as mulheres podem fazer nas atividades públicas. Vale ressaltar que o filósofo inglês 

parece considerar este terceiro argumento como sendo o mais forte dos que ele apresenta. Isto 

ocorre, em grande parte, devido ao apelo prático que o referido argumento possui diante de 

uma questão que é essencialmente prática, no caso, se as mulheres devem ou não 

desempenhar os cargos públicos e as demais atividades práticas. É por isso que, a partir deste 

momento no texto, o autor considera inválidas todas as considerações teóricas acerca das 

habilidades (intelectuais e morais) femininas e passa a se restringir ao campo da prática, mais 

precisamente ao campo da História, que, de acordo com ele, pode fornecer provas factuais do 

que as mulheres já demonstraram ser capazes de fazer. 

A conclusão dos três argumentos anteriores é a seguinte: não é possível determinar de 

antemão se as mulheres são ou não qualificadas para os cargos públicos, devendo a sociedade 

lhes dar permissão de exercer essas funções e deixar que a experiência dos fatos se encarregue 

de emitir o decreto decisivo sobre a competência ou incompetência feminina; mas, uma vez 

que a experiência histórica já se posicionou favorável às mulheres, com as provas fornecidas 

por Elizabeth I, Débora e Joana d’Arc, então, não há razões para manter os indivíduos do sexo 

feminino excluídos das funções de natureza pública. Depois de defender a admissão das 

mulheres para o exercício de cargos públicos e, por conseguinte, para as demais atividades 

sociais consideradas exclusivas para os homens, o filósofo finaliza essa discussão examinando 

e refutando dois argumentos favoráveis à manutenção da discriminação feminina no âmbito 

social.  

O primeiro desses argumentos é o seguinte: as mulheres devem continuar submissas 

no âmbito social porque este regime é o melhor para o interesse da sociedade e também para o 

interesse das próprias mulheres. Este interessante argumento de cunho utilitarista possui dois 



147 

 

pontos que merecem atenção: primeiro, alegando-se a suposta incompetência feminina para 

desempenhar atividades sociais complexas, é sustentado que a segurança e o bem-estar da 

sociedade podem estar em risco se for permitida a inclusão social das mulheres nas atividades 

que se supõem serem adequadas apenas para os homens; e segundo, alegando-se uma 

preocupação com o bem-estar das mulheres, é sustentado que aquelas que resolvem se dedicar 

às “atividades sociais masculinas” estão a se desviar do verdadeiro caminho da sua felicidade 

e, com essa atitude contrária à “natureza feminina”, tornam-se propícias a causar prejuízos a 

si mesmas. São quatro as críticas que o filósofo inglês apresenta contra o argumento anterior: 

primeiro, assim como o conceito de “razão de Estado” costuma ser invocado para mascarar “a 

conveniência e a defesa da autoridade existente”, sendo, deste modo, utilizado como uma 

“explicação e justificação suficiente para os mais infames crimes” (MILL, 2006, p. 126), do 

mesmo modo o alegado interesse da sociedade, mencionado na questão anterior, é utilizado 

para camuflar o verdadeiro interesse do sexo masculino, isto é, continuar proibindo as 

mulheres de se dedicarem às funções sociais para mantê-las submissas dentro do ambiente 

doméstico51; em segundo lugar, assim como é falso afirmar que as mulheres têm uma 

capacidade mental inferior aos homens, também é falso sustentar que as mulheres que se 

dedicam às diversas ocupações sociais estão a se “desviar do verdadeiro caminho do seu 

sucesso e felicidade”, pois, se “adicionarmos a experiência de tempos recentes à experiência 

de épocas passadas, as mulheres, e não apenas algumas, mas muitas, se mostraram capazes de 

fazer tudo [...] o que os homens fazem, e de fazê-lo com mérito e eficácia” (MILL, 2006, p. 

126-7), de modo que torna-se possível afirmar com segurança que, ao contrário do que se 

pensa, é “um prejuízo para a própria sociedade impedi-las de competir com os homens pelo 

exercício dessas funções” (MILL, 2006, p. 128); terceiro, mesmo que as mais importantes 

atividades sociais pudessem ser desempenhadas sem o auxílio das mulheres, ainda assim seria 

injusto “recusar-lhes a sua devida parcela de honra e distinção, ou negar-lhes o idêntico 

direito moral de todos os seres humanos a escolher a sua actividade [...] de acordo com as 

suas próprias preferências” (MILL, 2006, p. 129); por último, é preciso destacar que essa 

injustiça não incide apenas sobre as mulheres, mas “atinge também aqueles que estariam em 

posição de beneficiar-se dos seus serviços” (MILL, 2006, p. 129). Deste modo, Mill conclui 

                                                           
51 Outra observação perspicaz feita por Mill é a da existência de uma relação entre a discriminação social e a 
opressão doméstica contra as mulheres: “estou persuadido de que a insistência na sua alegada incapacidade para 
outras tarefas visa unicamente mantê-las subordinadas à vida doméstica”, pois, em última instância, “a 
generalidade do sexo masculino não tolera ainda a ideia de viver com uma pessoa igual” (MILL, 2006, p. 125). 
Ou seja, enquanto as leis e a sociedade continuarem difundindo a ideia de que o sexo feminino é inapto para as 
atividades sociais e, consequentemente, devendo permanecer enclausurado na vida doméstica, as mulheres 
continuarão sendo impunemente oprimidas dentro de cada casa, pelo marido ou pelo pai.  
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suas críticas afirmando que, se levarmos em conta a perspectiva utilitarista correta, torna-se 

necessário realizar uma ampla inclusão das mulheres nos diversos setores da sociedade, 

principalmente devido aos ganhos sociais decorrentes da inclusão de metade da força 

produtiva humana nas atividades socialmente relevantes.  

 O segundo argumento examinado pelo pensador inglês pode ser formulado como se 

segue: “a maior susceptibilidade nervosa das mulheres as incapacita para a prática em 

qualquer outra área que não seja a vida doméstica”, pois esse alegado nervosismo imoderado 

feminino torna as mulheres “inconstantes, volúveis, demasiado precipitadas pela influência do 

momento, incapazes de persistir num esforço, irregulares e incertas no exercício das suas 

faculdades” (MILL, 2006, p. 146). Como se pode notar, este argumento também está apoiado 

no pressuposto da inferioridade natural das mulheres. Neste caso, seria a suposta 

suscetibilidade nervosa feminina que as tornaria inaptas para a ocupação de qualquer 

atividade prática, o que inclui a ocupação de diversas atividades privadas e o já discutido 

exercício de cargos públicos. Das críticas apresentadas por Mill contra o argumento anterior, 

destacaremos as três que julgamos mais relevantes para o presente debate: primeiramente, 

levando em conta a sua tese da influência das condições sociais na diferente formação dos 

indivíduos dos dois sexos, o autor observa que a característica criticada nas mulheres, no caso, 

a sua suscetibilidade nervosa, não tem relação direta com a natureza do sexo feminino, mas 

sim com o sistema educacional ofertado para as mulheres, pois não se pode negar que a 

educação das mulheres, tal como a que até o século XIX lhes foi concedida, é a principal 

responsável pelo seu desenvolvimento “com uma constituição atreita a perturbações pelas 

mais pequenas causas, quer internas, quer externas, e sem resistência para aguentar qualquer 

tarefa, física ou mental, que requeira um prolongado esforço” (MILL, 2006, p. 147); segundo, 

mesmo se for aceita a hipótese de que existem mais mulheres do que homens com um 

temperamento nervoso desmedido, ainda assim os homens com tal característica não são 

considerados inaptos nem impedidos de exercer as profissões e carreiras proibidas ao sexo 

feminino devido à sua alegada suscetibilidade nervosa, o que significa dizer que a 

continuidade dessa proibição contra as mulheres consiste precisamente na manutenção do 

sistema de discriminação baseado no nascimento e no sexo; por fim, deve-se notar ainda que, 

assim como os indivíduos, os povos de temperamento excitável – o autor cita, como exemplo, 

os franceses, os italianos, os gregos antigos, os romanos e os celtas irlandeses – não são 

menos aptos para a especulação ou para a prática e, deste modo, “as mulheres comparadas 

com os homens podem ser, de um modo geral, consideradas capazes de fazer as mesmas 

coisas”, sem qualquer dúvida de que “se sairiam tão bem em áreas específicas quanto em 
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termos globais, se a sua educação e cultura fossem orientadas no sentido de corrigir, em vez 

de agravar, as debilidades inerentes ao seu temperamento” (MILL, 2006, p. 151-2). 

Com as reflexões apresentadas até este tópico, Stuart Mill considera ter demonstrado 

os diversos prejuízos ocasionados pela manutenção do sistema legal de subordinação feminina 

e, consequentemente, a necessidade de alterar as leis que regulavam as relações entre os dois 

sexos nas diversas esferas da sociedade. Mas se, como defendia o autor, o regime de sujeição 

social e política das mulheres deveria ser excluído do sistema jurídico e, em seu lugar, posto o 

princípio de igualdade de direitos entre os dois sexos, então, quais seriam as implicações 

desse novo regime de isonomia de gênero, tanto para a vida doméstica quanto para a vida 

social? É o que examinaremos no próximo tópico.  

 

3.2.4 A importância da perspectiva utilitarista para discutir a situação feminina e o 

adequado papel das mulheres na vida doméstica e na vida social 

 

 Antes de analisarmos as implicações desse novo regime de tolerância de gênero nas 

diversos âmbitos da sociedade, é importante dedicarmos mais algumas palavras acerca da 

importância que Mill atribui à perspectiva utilitarista para a discussão do tema da correta 

inclusão das mulheres nas várias esferas sociais. Desde as primeiras linhas do texto, o filósofo 

enfatiza que a subordinação legal das mulheres aos homens se afigura como “um dos 

principais obstáculos ao desenvolvimento humano” (MILL, 2006, p. 33). Por isso, em toda a 

sua argumentação em defesa da isonomia entre os sexos, ele nunca perde de vista a 

necessidade de debater essa questão à luz do utilitarismo, ou como ele mesmo enfatizava em 

outras duas obras, no caso, Sobre a liberdade e Utilitarismo (Utilitarianism, 1861), 

respectivamente: as questões éticas devem ser investigadas sob a ótica dos interesses da 

humanidade e sob a perspectiva da maximização da felicidade. Outro ponto que o autor 

chama a atenção, agora no início do Capítulo 4, é o fato de existirem “muitas pessoas para 

quem não basta que a desigualdade [entre homens e mulheres] não tenha justa ou legítima 

defesa” e as quais julgam que não é suficiente mostrar os diversos males ocasionados pela 

manutenção da sujeição legal feminina – lembrando-se que esses dois objetivos foram 

empreendidos nos três primeiros capítulos da obra –, pois tais pessoas “exigem que lhes 

digam expressamente que vantagens haveria em aboli-la” (MILL, 2006, p. 185). Sendo assim, 

o pensador inglês, mantendo-se fiel à sua perspectiva utilitarista, se propõe a encerrar o livro 

discutindo as seguintes questões: “Que benefícios poderíamos esperar das mudanças 
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propostas para os nossos costumes e instituições?”, e também, “Ficaria a humanidade 

verdadeiramente melhor se as mulheres fossem livres?” (MILL, 2006, p. 183). 

 Partindo desses dois questionamentos, são apresentados três conjuntos de melhorias 

que decorreriam da substituição do princípio da subordinação feminina pelo princípio da 

isonomia entre os gêneros. O primeiro desses conjuntos aborda as melhorias sob a perspectiva 

da relação entre marido e mulher, o que faz Mill afirmar que a extinção da “lei da servidão no 

casamento” (MILL, 2006, p. 184) resultaria em uma diminuição significativa no nível de 

sofrimento infligido ao sexo feminino pela vigente instituição discriminatória do matrimônio. 

Como o próprio filósofo destaca, “os sofrimentos, imoralidades e malefícios de toda a ordem, 

produzidos em inúmeros casos pela sujeição pessoal de mulheres a certos maridos são 

demasiado terríveis para serem ignorados” (MILL, 2006, p. 183), de modo que, com relação a 

esses múltiplos males que são infligidos diariamente às esposas por todos os tipos de maridos, 

“ninguém pode fechar os olhos à sua existência nem, em muitos casos, à sua intensidade” 

(MILL, 2006, p. 183). É por isso que o autor sustenta que essa primeira melhoria, no caso, a 

diminuição do sofrimento infligido ao sexo feminino, é evidente para qualquer um que 

considere de forma neutra a referida situação das mulheres52. 

Já o segundo conjunto de melhorias trata da questão sob a perspectiva social, através 

da qual o filósofo destaca três benefícios socais que se seguiriam à implantação do princípio 

de isonomia de gênero. O primeiro desses benefícios seria a já citada condição de fazer o 

matrimônio se tornar uma escola moral para a humanidade, uma vez que possibilitaria a uma 

das mais importantes relações humanas – no caso, a relação entre a esposa e o marido – ser 

“reguladas pela justiça, em vez da injustiça” (MILL, 2006, p. 185), ao passo que, “enquanto o 

direito do forte a dominar o fraco continuar a vigora no âmago da própria sociedade” (MILL, 

2006, p. 190), a tentativa desta para fazer da igualdade de direitos a base das demais relações 

sociais será sempre frustrada devido à “influência perversora” de tal sistema discriminatório 

diante dos “mais elementares princípios da justiça social” (MILL, 2006, p. 189). O segundo 

benefício social apontado é o também já citado aumento no cômputo da força produtiva geral 

da humanidade para se dedicar às atividades socialmente relevantes, uma vez que a inclusão 

das mulheres em todos os ramos reservados aos homens possibilitaria à sociedade “duplicar o 
                                                           
52 Não é sem razão que o autor insiste, ao longo de todo o texto, em traçar paralelos entre a condição feminina no 
século XIX e a condição dos escravos nos séculos anteriores, como pode ser ilustrado pelo trecho a seguir: 
“agora que a escravatura dos negros foi abolida”, o casamento passa a ser “a única verdadeira servidão 
reconhecida pela nossa lei”, uma vez que “já não existem legalmente escravos, a não ser a dona de cada casa” 
(MILL, 2006, p. 184-5). Em outras palavras, Mill queria evidenciar o nível de sofrimento ao qual muitas 
mulheres eram expostas constantemente dentro da sua própria casa e, com isso, mostrar que a abolição da 
“escravatura doméstica” resultaria em uma melhora significativa na qualidade de vida dos indivíduos do sexo 
feminino.  
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coeficiente de faculdades mentais disponíveis em maior proveito da humanidade” (MILL, 

2006, p. 190), tanto no campo especulativo, no caso, na filosofia, nas ciências e no ensino 

público, quanto no campo prático, no caso, na administração dos negócios públicos e 

privados. Com relação ao terceiro benefício social destacado pelo autor, ele menciona que, 

além do ganho quantitativo no cômputo total dos talentos individuais disponíveis para a boa 

condução dos assuntos humanos, a inclusão isonômica das mulheres em todas as esferas 

sociais possibilitaria também um ganho qualitativo no que toca à influência feminina diante 

da moralidade social, isto é, “das crenças e sentimentos humanos” (MILL, 2006, p. 193), seja 

pelo aspecto suavizante de algumas “virtudes femininas”, como a delicadeza e a 

generosidade, seja pelo seu poderoso estímulo nas “virtudes masculinas”, como a coragem e 

outras virtudes militares53. 

O terceiro e último conjunto de melhorias trata a questão sob a perspectiva individual 

de cada mulher. Para o autor, este terceiro ponto não é mencionado como sendo um simples 

complemento da sua argumentação. Ao contrário, ele o considera como uma parte 

fundamental acerca da questão da emancipação feminina (the emancipation of women): pode 

parecer que “os benefícios que o mundo aparentemente tiraria do facto de deixar de fazer do 

sexo um motivo para privilégios discriminatórios e um emblema da sujeição são mais sociais 

do que individuais”; entretanto, é um “grave menosprezo do fulcro da questão omitir o 

benefício mais directo de todos”, que seria precisamente “o incomensurável ganho em 

felicidade individual resultante da libertação de metade da espécie humana” (MILL, 2006, p. 

215). Em outras palavras, o filósofo está dizendo que a isonomia de gênero resultaria em um 

aumento significativo de felicidade individual, aumento este decorrente do sentimento de 

dignidade pessoal que seria proporcionado pela emancipação de cada indivíduo do sexo 

feminino, pois, para cada mulher, que, assim como todo homem, é “um ser humano na plena 

posse das suas faculdades” (MILL, 2006, p. 184), o tratamento igualitário consistiria na 

diferença “entre uma vida de sujeição à vontade dos outros e uma vida de liberdade racional” 

(MILL, 2006, p. 215). Assim como já denunciado anteriormente, enquanto a manutenção do 

regime de subordinação feminina implica uma diminuição da felicidade individual para cada 

mulher, seja por causa dos inúmeros sofrimentos que lhes são infligidos pela sujeição forçada 

aos seus maridos seja devido às privações que lhes são impostas no que toca aos meios de 

                                                           
53 O filósofo dedica quase a metade do Capítulo 4 discorrendo acerca da possível influência benéfica que as 
mulheres trariam para a moral pública, caso lhes fosse dado o acesso equitativo a todas as esferas da sociedade. 
O motivo que o leva a dar tanta ênfase ao tema é o seguinte: se as mulheres, de fato, forem potencialmente 
capazes de influenciar uma melhora na moralidade pública, então, este fato seria um argumento a mais para 
exigir a implantação da isonomia de gênero, não apenas no ambiente doméstico, mas em todos os âmbitos da 
vida social. 
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exercitar as suas faculdades intelectuais e práticas, de modo inverso, a felicidade individual de 

cada mulher seria maximizada pela sua libertação como indivíduo da espécie humana. 

Pode-se perceber com clareza que, através dos três conjuntos de melhorias apontados 

no texto, Mill quer mostrar que a sociedade, tanto coletivamente quanto particularmente, tem 

muito mais a ganhar com a substituição das suas instituições que sustentam a discriminação 

entre os sexos por novas instituições que garantiriam a isonomia entre homens e mulheres. 

Deste modo, utilizando os termos utilitaristas com que o próprio autor faz questão de discorrer 

acerca do presente tema, poderíamos dizer que os interesses da humanidade exigem a 

libertação da “metade discriminada da espécie humana” (MILL, 2006, p. 225). Para finalizar a 

nossa análise, resta examinarmos as diversas implicações práticas da igualdade de direitos 

entre os gêneros advogada pelo autor. 

A primeira implicação dessa isonomia de gênero tem relação com o adequado papel 

das mulheres na vida familiar. Para o filósofo inglês, a essência dessa questão gira em torno 

da nova maneira que ele propõe para se entender o matrimônio, a qual tem relação direta com 

a sua tese do casamento como um “contrato isonômico”: a relação entre marido e mulher 

deveria passar a ser entendida como uma espécie de contrato, firmado entre duas partes iguais 

em direitos, as quais estabeleceriam em comum acordo as cláusulas que iriam nortear tudo o 

que se relacione com a vida a dois. Deste modo, não haveria espaço para a imposição de uma 

parte sobre a outra em qualquer aspecto que envolva o interesse do casal. A partir do conceito 

de matrimônio como um acordo voluntário entre duas partes iguais, seguem-se mais duas 

consequências relevantes: os direitos sobre os filhos, que, ao invés de serem exercidos de 

forma centralizada pelo pai, passariam a ser compartilhados e exercidos de forma igualitária e 

harmônica pelo pai e pela mãe nas diversas questões da vida prática que envolvam os 

interesses das crianças, como, por exemplo, na escolha da educação a ser dada aos filhos do 

casal; e a administração dos bens da mulher, que passaria a ser exercida do mesmo modo que 

os homens administram os bens que já lhes pertencem antes do matrimônio, isto é, de forma 

autônoma pela própria mulher, sem a intervenção arbitrária do seu cônjuge54. Esse primeiro 

                                                           
54 Esta posição de Mill está relacionada com a defesa que ele faz do casamento mediante “uma separação de 
interesses em assuntos financeiros”, separação esta realizada através da regra de que “tudo o que pertenceria ao 
marido ou à mulher, caso não fossem casados, deveria manter-se sob seu exclusivo contolo durante o 
casamento” (MILL, 2006, p. 121). Na prática, essa posição seria favorável às mulheres, pois, de acordo com as 
leis vigentes na Inglaterra do século XIX, os homens já gozavam dessa independência financeira, uma vez que 
toda a propriedade que lhes pertencia antes do casamento continuava sob sua exclusiva posse e administração 
após o matrimônio, diferentemente do que ocorria com as mulheres, as quais viam toda a sua propriedade dos 
tempos de solteira, assim como os bens que herdavam, passar para a posse do marido, tão logo o matrimônio 
fosse consolidado. Apesar dessa defesa do matrimônio com separação de bens, o autor faz questão de ressaltar 
que, sendo o casamento um contrato isonômico, nada impediria os cônjuges de “associar os seus bens mediante 
acordo, no sentido de os preservar para os filhos”, desde que essa comunhão de bens “decorra de uma perfeita 



153 

 

conjunto de implicações, oriundo da garantia da igualdade de direitos entre o marido e a 

esposa no casamento, é bastante valorizada pelo autor não apenas devido às suas 

consequências benéficas para o ambiente doméstico, mas também devido aos seus benefícios 

para o ambiente social. Por isso, ele faz questão de enfatizar, em diversas partes do texto, que 

“a regeneração moral da humanidade só terá verdadeiramente início quando a mais 

fundamental de todas as relações sociais”, no caso, a relação matrimonial, “for colocada sob a 

égide da justiça igualitária e os seres humanos aprenderem a cultivar a sua mais forte empatia 

com um igual em direitos e formação” (MILL, 2006, p. 215). 

Já a segunda implicação da tese milliana da igualdade de direitos entre os sexos vai 

determinar o adequado papel das mulheres na vida social, sendo três os pontos que merecem 

uma maior atenção, a saber: a participação feminina nas atividades públicas e privadas; o 

acesso das mulheres aos níveis mais elevados do sistema educacional; e o sufrágio feminino. 

Uma vez que o princípio milliano da isonomia de gênero consiste, como já dissemos, no 

reconhecimento da igualdade entre homens e mulheres em tudo o que concerne à cidadania, 

então, segue-se, primeiramente, que não pode mais haver barreiras que proíbam ou restrinjam 

a participação de um dos sexos na ocupação de cargos públicos e nos diversos ramos do 

mercado de trabalho, devendo, portanto, ser permitido o livre acesso das mulheres a todas as 

profissões. Dentro da concepção liberal milliana, esse livre acesso das mulheres às funções 

públicas e privadas, deixando que a livre concorrência e a competição justa se encarreguem de 

selecionar, entre os homens e mulheres disponíveis, os mais qualificados para cada ocupação, 

iria realizar, nas palavras do pensador inglês, uma equiparação do acesso masculino e 

feminino nas diversas atividades do setor privado e público.  

Quanto ao segundo ponto, o da formação educacional e profissional feminina, há uma 

relação direta entre este e a inclusão das mulheres no mercado de trabalho, uma vez que 

evidentemente as mulheres não poderiam competir igualmente com os homens pelas 

profissões ofertadas se não lhes fosse fornecida uma educação e uma formação que as 

qualificasse para tais ocupações. Por isso, o autor enfatiza que deve ser garantido o amplo 

acesso das mulheres a todos os níveis do sistema educacional, pois, somente assim seria 

possível garantir ao sexo feminino as condições para desenvolver todo o seu potencial e, 

consequentemente, concorrer em igualdade de condições com os homens.  

                                                                                                                                                                                     

união de sentimentos dos seus detentores, que torne tudo comum entre ambos”, ao invés de se assemelhar à falsa 
comunhão de bens em vigor, a qual decorre da doutrina discriminatória que impõe à mulher casada que “o que é 
meu é teu, mas o que é teu não é meu” (MILL, 2006, p. 121).  
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Com relação ao direito das mulheres de exercer o voto, além de o direito ao sufrágio 

ser uma das condições necessárias para o exercício pleno da cidadania e, desta forma, o 

sufrágio das mulheres estaria assegurado pela implantação do princípio da isonomia de 

gênero, tal qual o formulado acima, o filósofo inglês apresenta outros três argumentos para 

defender o voto feminino: as mulheres precisam “ter voz na eleição daqueles por quem vamos 

ser governados”, pois esta “é uma forma de auto-protecção a que qualquer pessoa tem direito” 

(MILL, 2006, p. 130), sendo esse direito de proteção considerado uma razão tão forte para 

apoiar o sufrágio feminino que leva o autor a sustentar que, mesmo se as mulheres 

continuarem excluídas de exercer os cargos públicos, ainda assim deveria lhes ser garantida 

essa forma de autoproteção através do voto; em segundo lugar, o sufrágio das mulheres pode 

ser apoiado no “facto de a lei lhes conferir já esse poder no que constitui para elas o mais 

importante dos casos”, isto é, o da “escolha do homem que as irá governar até o fim dos seus 

dias, e que se presume ser sempre voluntariamente feita pelas próprias” (MILL, 2006, p. 130), 

ou seja, se a legislação discriminatória em vigor, que impõe uma submissão completa da 

mulher ao homem, considera a primeira apta a escolher o seu marido, ou como diz Mill 

ironicamente, a escolher o homem que a irá governar pelo resto da vida, então, também há 

razões para se considerar as mulheres aptas a participarem da escolha dos governantes 

políticos; em terceiro e último lugar, levando-se em conta as questões específicas em que os 

interesses das mulheres estejam diretamente envolvidos, além da já mencionada autoproteção, 

elas “precisam do sufrágio como garantia de que serão justa e igualmente consideradas” 

(MILL, 2006, p. 131). De acordo com o que foi posto acima, o autor conclui as suas 

considerações a respeito do voto das mulheres afirmando que “quaisquer que sejam as 

condições e limites da admissão dos homens no sufrágio, não existe a mínima justificação 

para as mulheres não serem admitidas sob as mesmas condições” (MILL, 2006, p. 130).  

Essa conclusão é significativa não apenas do ponto de vista do sufrágio feminino, mas 

também do ponto de vista da inclusão das mulheres em todos os ramos da vida social: se o 

princípio da igualdade de direitos entre os gêneros é o mais adequado para regular as relações 

entre homens e mulheres, então, a proibição das mulheres de exercer o voto e a restrição do 

seu acesso ao sistema educacional e às atividades públicas e privadas não pode mais ser 

mantida, pois ambas estão baseadas nas razões discriminatórias de gênero; consequentemente, 

o livre acesso aos níveis mais elevados da educação e ao mercado de trabalho e o direito ao 

voto devem ser estendidos ao sexo feminino na mesma proporção em que são 

disponibilizados ao sexo masculino. Para concluirmos a nossa análise, é importante notar que, 

assim como foi feito em Sobre a liberdade, em que as reflexões acerca da liberdade de 
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discussão foram utilizadas para estabelecer uma conexão entre tolerância de opinião, 

tolerância religiosa e tolerância política, em A sujeição das mulheres, podemos observar um 

procedimento semelhante, sendo que, nesta segunda obra, as considerações sobre a 

participação das mulheres nas atividades públicas e a questão do sufrágio feminino foram 

utilizadas para estabelecer uma interconexão entre tolerância política e tolerância de gênero. 

 

3.2.5 As contribuições de Mill ao debate toleracionista (Parte II)  

 

 Neste tópico, falaremos sobre outra contribuição significativa que o pensamento do 

filósofo inglês John Stuart Mill legou ao debate toleracionista posterior, a saber: as reflexões 

em torno da ampliação do conceito de tolerância. 

 Tanto Sobre a Liberdade quanto A Sujeição das Mulheres fazem parte, como já 

mencionamos na Introdução desta Tese, do movimento toleracionista ocorrido durante os 

séculos XVIII e XIX, cuja característica mais evidente foi a da ampliação das reflexões acerca 

da tolerância. Neste período, os filósofos toleracionistas se concentraram em traçar uma 

espécie de diálogo entre a tolerância religiosa e os outros tipos de tolerância. Podemos ver 

muito bem essa abertura do diálogo entre os variados tipos de tolerância nos dois textos de 

Mill que analisamos anteriormente. No primeiro, o autor escolhe de forma muito pertinente o 

exemplo dos ateus – que negam duplamente a existência de Deus e a imortalidade da alma – 

para sustentar que esse grupo deve ter, não apenas a sua existência garantida por lei, como 

também o direito de defender publicamente suas convicções teológicas. Deste modo, através 

desse exemplo de uma minoria religiosa considerada socialmente perigosa – lembrando-se 

que os ateus historicamente foram acusados tanto de falsidade quanto de imoralidade, ou seja, 

de defenderem uma opinião não só contrária a uma alegada verdade evidente, mas de 

propagarem uma opinião que poderia pôr em risco à obediência às leis do Estado –, o 

pensador inglês passa a fazer uma clara ponte entre a tolerância religiosa e a tolerância de 

opinião, sendo que essa ponte é ainda estendida para englobar a tolerância política, que 

aparece inserida na defesa que o filosofo faz tanto da sua tese da liberdade de discussão 

irrestrita quanto da sua tese da individualidade. Finalmente, a ponte que une os diferentes 

tipos de tolerância no pensamento de Mill é completada quando o conceito de tolerância passa 

a abranger também as questões de gênero, o que ocorre no seu texto em defesa das mulheres, 

no momento em que o autor passa a defender a igualdade de direitos entre os dois sexos em 

tudo o que concerne à cidadania (amplo acesso ao sistema educacional e ao mercado de 
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trabalho, direito ao sufrágio e participação nas atividades públicas), fazendo uma conexão 

entre a tolerância de gênero e a tolerância política. 

 Embora tenhamos destacado as reflexões de Mill como um momento central naquilo 

que chamamos de terceira etapa do debate toleracionista, correspondente à fase da ampliação 

do debate, é valido observar que, antes do surgimento do filósofo utilitarista, outros 

pensadores também deram contribuições significativas no que concerne à ampliação das 

discussões em torno da tolerância, dentre os quais podemos destacar três filósofos iluministas 

que relacionaram a tolerância religiosa com a liberdade de opinião e a liberdade política: o 

inglês Anthony Collins, o francês Voltaire e o alemão Immanuel Kant. Embora Collins, em 

seu Discurso sobre o Livre Pensamento, tenha direcionado sua argumentação contra os padres 

católicos e alguns pastores protestantes (principalmente, luteranos e calvinistas), chamados 

pelo autor de inimigos do livre pensar, o seu Discurso pode ser considerado um texto no qual 

a tolerância religiosa constrói um diálogo direto com a tolerância de opinião e com a 

tolerância política. Isto pode ser constatado na definição que o iluminista inglês faz do seu 

conceito básico de “livre pensamento”, considerando-o como o ato de julgar qualquer 

proposição a partir de todas as evidências que possam ser usadas contra e a favor dessa 

proposição, sendo que, sem esse rigoroso e único método correto de investigar a verdade, os 

indivíduos tornam-se aptos a serem enganados pelos maiores absurdos possíveis, tanto no 

campo da religião quanto nos campos da moral e da filosofia natural. Deste raciocínio segue-

se que os indivíduos devem ter o direito de refletir sobre qualquer assunto possível (religião, 

moral, ciências) e, tão importante quanto, de divulgar os seus pensamentos acerca desses 

temas. Uma preocupação semelhante à de Collins pode ser constatada no Dicionário 

Filosófico de Voltaire, que, em verbetes como “Fanatismo”, “Inquisição” e “Superstição”, 

denuncia os males advindos do obscurecimento da razão, principalmente, quando esse 

obscurantismo é causado pelas superstições religiosas e alimentado pelos líderes religiosos 

fanáticos, e propõe, em verbetes como “Liberdade de pensamento” e “Tolerância”, que deva 

ser fomentada cada vez mais a liberdade religiosa, a liberdade de pensamento e a liberdade de 

opinião.  

Do mesmo modo, podemos identificar uma preocupação com a ampliação do debate 

toleracionista no texto Resposta à Pergunta: O Que é Esclarecimento? de Kant, quando o 

autor, através dos conceitos de “uso privado” e “uso público da razão”, defende que a 

liberdade de pensamento e as demais liberdades que o autor considera correlacionadas à 

primeira, como a religiosa, a política e a de opinião, devem ser asseguradas a todos os 

indivíduos para que estes possam ser incentivados a utilizar de forma autônoma as suas 
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próprias faculdades. Lembremos que o lema do Esclarecimento, como afirma o filósofo 

alemão, é a máxima Sapere Aude, no caso, ter a coragem de servir-se do próprio 

entendimento, sendo que essa autonomia intelectual só pode brotar em um ambiente no qual 

aquelas liberdades estejam garantidas. E no que diz respeito à temática da tolerância de 

gênero, esta já havia sido proposta, em 1792, pela escritora inglesa Mary Wollstonecraft em 

Uma Reivindicação dos Direitos das Mulheres, texto este que, além de estabelecer uma 

vinculação entre a tolerância de gênero e a tolerância política, também antecipa, como 

observa Bernardo de Vasconcelos (2006), algumas questões que, posteriormente, serão 

retomadas por Stuart Mill, em especial, o tema do adequado papel da mulher na sociedade e o 

tema da educação feminina e a sua importância para a efetivação da igualdade de direitos 

entre os sexos. 

Se no século XVIII os textos toleracionista falavam abertamente sobre outros tipos de 

tolerância que não apenas a religiosa, como a política, a de opinião e a de gênero, é 

importante mencionar que, no século posterior ao de Mill, essa amplitude do debate se assenta 

de tal forma que se torna raríssimo falar sobre tolerância no século XX sem incluir 

simultaneamente nesta discussão as diferentes esferas tipológicas. Norberto Bobbio, em As 

Razões da Tolerância, nota muito bem essa trajetória do debate toleracionista ao observar 

que, nas primeiras décadas da Idade Moderna, os textos acerca da tolerância discutiam 

unicamente a questão das guerras religiosas e os conflitos entre os cristãos europeus, sendo 

que, no decorrer dos séculos seguintes, o conceito foi se ampliando até que a tolerância 

política, a de opinião e as temáticas de gênero, raça, orientação sexual, entre outras, 

começassem a fazer parte das discussões toleracionistas. Não há dúvida de que a ampliação 

do referido conceito deveu-se, em grande parte, à necessidade com que os pensadores se 

depararam de incluir as demais minorias – e não apenas as minorias religiosas – na defesa da 

tolerância, como as ideologias políticas minoritárias, as mulheres, os negros, os 

homossexuais, os deficientes, entre outras.  

É por essa razão que podemos perceber em muitos textos toleracionistas do século 

XX, além da clara preocupação com o tema dos limites da tolerância, uma relativa 

secundarização da tolerância religiosa e a centralização da discussão em torno de outros tipos 

de tolerância, como a política e a de opinião. Vemos isso claramente em um dos filósofos que 

analisaremos no próximo Capítulo, Herbert Marcuse, que, no artigo Tolerância Repressiva, 

estava mais preocupado em defender a existência dos grupos políticos de esquerda e em 

garantir a livre circulação das ideias marxistas do que em falar sobre conflitos religiosos. Por 

isso, o centro da sua argumentação gira em torno das críticas que ele faz ao que chama de 
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“tolerância liberal”, que aparentemente admite o amplo discurso democrático no campo 

político, mas que, de antemão, estabelece critérios comprometidos ideologicamente – como o 

de “subversão da ordem” – para limitar, na prática, o discurso democrático defendido na 

teoria, sendo isto operacionalizado em duas frentes: proibindo a existência de grupos políticos 

mais radicais que contestam os interesses das classes economicamente favorecidas e 

dificultando a circulação de ideias que ameacem a hegemonia da sociedade industrial 

avançada. 

 No nosso século, as reflexões em torno da ampliação da tolerância continuam 

mantendo a sua atualidade e, mais que isso, afirmamos a urgência da referida questão 

principalmente devido à razão que analisaremos a seguir. Com a ampliação da discussão 

empreendida ao longo dos últimos três séculos, ocorreu o que podemos chamar de uma 

uniformização tipológica ou teórico-metodológica do debate toleracionista, ou seja, a opção 

conceitual e metodológica de utilizar o termo “tolerância” para falar genericamente sobre os 

variados tipos de tolerância, desconsiderando-se as distinções teóricas que podem ser 

estabelecidas entre um tipo de tolerância e os demais, como, por exemplo, a distinção entre a 

tolerância religiosa e as tolerâncias política, de opinião e de gênero, a distinção entre a 

tolerância de opinião e as tolerâncias política e de gênero ou a distinção entre a tolerância de 

gênero e a tolerância política. Com essa uniformização teórico-metodológica, os filósofos 

toleracionistas começaram a inserir as diferentes esferas tipológicas no mesmo conjunto de 

reflexões e, finalmente, passaram a falar indistintamente das tolerâncias religiosa, política, de 

opinião, de gênero, etc. Isso é bastante perceptível em Stuart Mill: em Sobre a Liberdade, na 

passagem do Capítulo 2 para o Capítulo 3, ele se propõe a investigar até que ponto as razões 

que asseguram a liberdade de opinião também podem ser invocadas para garantir a liberdade 

de ação (entre outras, na esfera política), fazendo, assim, uma uniformização entre tolerância 

de opinião e tolerância política, sendo que, na mesma obra, a grande maioria dos exemplos 

que o autor utiliza para ilustrar os seus argumentos em defesa desses dois tipos de tolerância 

são retirados do campo da tolerância religiosa, estendendo a uniformização para os três tipos 

de tolerância; já em A sujeição das mulheres, ao se propor a defender a igualdade de direitos 

entre mulheres e homens, não apenas no que concerne ao relacionamento entre esposa e 

marido, mas em tudo o que diz respeito à cidadania, o autor estabelece uma uniformização 

entre tolerância política e tolerância de gênero.  

Se, por um lado, a mencionada uniformização do discurso toleracionista trouxe 

importantes contribuições para as discussões em torno da tolerância ao incluir temas 

significativos nos textos toleracionistas que não estavam diretamente vinculados à tolerância 
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religiosa, como muitas das questões envolvendo a liberdade política ou a liberdade de 

discussão e as temáticas de gênero, raça, orientação sexual, entre outras, por outro lado, 

observamos que a proposta – empreendida muitas vezes de forma genérica e descuidada por 

alguns toleracionistas – de homogeneizar as diferentes esferas tipológicas, além de ter ajudado 

a multiplicar a confusão conceitual que pode ser constatada em muitos âmbitos do atual 

debate toleracionista, também trouxe escassas contribuições no sentido de fornecer 

ferramentas teóricas que pudessem explicar mais claramente algumas particularidades da 

realidade social na qual os fenômenos da tolerância ou da intolerância estão inseridos. Neste 

ponto, estamos chamando a atenção para o fato de que, nas situações concretas do cotidiano, 

constatamos muitas vezes certas propriedades que impossibilitam falar de forma homogênea 

sobre os diferentes tipos de tolerância inseridos no mesmo fenômeno toleracionista.  

Há poucos anos, tivemos uma polêmica na França que consideramos muito pertinente 

para ilustrar as diversas dimensões envolvidas na questão que, agora, lançamos luz. Estamos 

nos referindo à lei francesa que ficou conhecida como Lei do Véu. Em 2010, as autoridades 

francesas decretaram uma lei que proibia que mulheres trajassem o véu integral islâmico em 

locais públicos. Há diversos formatos de véus usados pelas islâmicas ao redor do mundo, mas 

o alvo da proibição na França foram dois formatos específicos: a burca, que é utilizada para 

cobrir completamente o corpo e a cabeça, sendo que a visão das mulheres que trajam esse tipo 

de véu é possibilitada por uma espécie de rede que fica localizada na altura dos olhos e lhes 

possibilita enxergar através da burca; e o niqab, que também corresponde a um tecido 

comprido que cobre integralmente a cabeça e o corpo da mulher, sendo bastante semelhante à 

burca, entretanto, neste segundo modelo de véu, os olhos ficam descobertos55. O exemplo 

dessa lei francesa é interessante porque corresponde a um fenômeno cujos aspectos incidem 

simultaneamente sobre dois tipos de tolerância: a de gênero e a religiosa. 

Para a compreensão de uma parte das razões que motivaram a criação da Lei do Véu e 

de que modo esta se relaciona com a tolerância de gênero, é preciso entender um ponto 

particular inserido no sistema de crenças do Islamismo. Para os adeptos do islã, é considerado 

um ato imoral aos olhos de Alá um indivíduo, para além das relações matrimoniais, incitar 

atos ou pensamentos lascivos em outros indivíduos. Daí nasce o artigo de fé prático, como 

chamaria Locke, que vai influenciar o modo de os islâmicos lidarem com as suas vestimentas, 

a saber: a necessidade de cobrir as diversas partes do corpo para não incorrerem no pecado da 

                                                           
55 Para mais informações sobre os diferentes tipos de véu islâmico, além da burca e do niqab, ver o site 
<http://g1.globo.com/mundo/noticia/2010/09/os-diferentes-veus-islamicos-hijb-niqab-chador-e-burca.html> 
(acesso em 20 mai. 2016). 
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luxúria. É importante ressaltar que esse mandamento religioso, em muitas sociedades onde o 

islamismo é majoritário, é obedecido rigorosamente por homens e mulheres e não apenas 

pelas últimas. Por isso, vemos também homens islâmicos, em regiões com um clima 

completamente desfavorável, como no Oriente Médio, trajando roupas longas e cobrindo 

braços, pernas e partes da cabeça.  

Entretanto, como acontece com a grande maioria das religiões do mundo, um dever 

religioso que é imposto aos dois sexos acaba sendo muitas vezes aplicado com maior rigor 

sobre o sexo feminino, no Islamismo se dá o mesmo: além de cobrir os braços e pernas, como 

fazem os homens, as islâmicas também têm de se submeter a cobrir os cabelos e o rosto, 

sendo isto feito com o uso do véu integral. Daí, serem feitas, por grupos feministas em todo o 

mundo, diversas associações entre o uso da burca ou do niqab e os requícios do velho sistema 

patriarcal, que insiste em colocar a mulher em uma condição de submissão diante do sexo 

masculino, já que não se exige dos homens islâmicos que cubram toda a cabeça como se é 

exigido das islâmicas. Portanto, pode-se dizer, de acordo com o que acaba de ser exposto, que 

a Lei do Véu está relacionada com a tolerância de gênero devido à sua associação com o 

movimento de efetivação dos direitos da mulher, pois, em certa perspectiva, propõe-se a 

combater uma prática que, como se supõe, continua atuando como um símbolo da submissão 

feminina em pleno século XXI.  

 Enfocando o mesmo fenômeno sob outra perspectiva, nota-se que a referida lei 

francesa também está estritamente vinculada ao campo de investigação da tolerância religiosa, 

já que o Estado francês decretou uma lei que, ao entrar em vigor, passou a interferir 

diretamente em um dos artigos de fé práticos de um grupo religioso, no caso, a comunidade 

islâmica que vive na França. Podemos ir mais longe e afirmar ainda que a lei francesa limitou 

a liberdade religiosa desse grupo específico ao proibir uma prática religiosa que, antes da 

aprovação da lei, era permitida em qualquer local público do território francês, sem qualquer 

constrangimento legal. Posto isto, pode-se afirmar que, se, por uma perspectiva, a Lei do Véu 

trouxe progressos nas políticas públicas francesas relativas à tolerância de gênero, por outra 

perspectiva, a mesma lei pode ser acusada de ter levado o Estado francês a regredir em suas 

políticas públicas relativas à tolerância religiosa. Expliquemos melhor essas duas perspectivas 

antagônicas. 

Aqui, estamos chamando a atenção para o fato de que a decretação dessa lei nos leva a 

verificar uma aparente incompatibilidade entre dois tipos de tolerância que figuram 

simultaneamente na situação concreta em questão: de um lado, a lei francesa atuou no sentido 

de contribuir com a emancipação feminina, pois garantiu às mulheres islâmicas a 
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possibilidade de frequentarem locais públicos na França sem a obrigação – obrigação esta 

muitas vezes imposta às islâmicas pelos membros masculinos de suas famílias e, por isso, 

com uma forte conotação patriarcal – de esconder a totalidade do seu corpo, sendo que, nesta 

primeira perspectiva, é possível afirmar que tal legislação representou um avanço no campo 

da tolerância de gênero; do outro lado, ao fazer uma interferência através dos mecanismos do 

Estado nos artigos de fé práticos de uma religião específica, proibindo todas as islâmicas que 

residem no país – inclusive, aquelas que, por si mesmas, julgam ser um dever religioso cobrir 

a totalidade do corpo dos olhares alheios e decidem-se conscientemente por obedecer a esse 

mandamento religioso – de trajar o véu integral em locais públicos, a própria liberdade 

religiosa desse grupo específico de mulheres – no caso, as islâmicas que moram na França e 

que consideram correto, de acordo com os seus sentimentos religiosos, o uso da burca ou do 

niqab em qualquer local, inclusive nos locais públicos – sofreu graves restrições, sendo que, 

nesta segunda perspectiva, pode-se afirmar que foi realizado um retrocesso no campo da 

tolerância religiosa56.  

 As considerações acima demonstram que, em algumas situações, não é correto 

uniformizar o debate toleracionista e desconsiderar as particularidades distintivas que podem 

ser estabelecidas entre os diferentes tipos de tolerância, mesmo quando estes estejam inseridos 

em um mesmo fenômeno toleracionista, sendo que a Lei francesa do Véu configura-se como 

um excelente exemplo da incompatibilidade que pode ocorrer entre diferentes esferas 

tipológicas que estejam inseridas simultaneamente em uma mesma situação concreta. Pelas 

razões apresentadas anteriormente, sustentamos a necessidade de se propor urgentemente o 

problema metodológico da relação entre os diferentes tipos de tolerância, de modo a ser 

investigado em quais circunstâncias é possível falar em uma uniformidade da 

tolerância/intolerância e em quais circunstâncias é preciso distinguir adequadamente os seus 

diferentes tipos para, assim, evitar-se a confusão conceitual tão prejudicial ao debate 

toleracionista e também lançar uma luz maior sobre os diversos aspectos (ou pluriformidade) 

que constituem as situações concretas nas quais os fenômenos da tolerância e da intolerância 

estão inseridos. Analisaremos o problema metodológico e a questão da relação entre os 

diferentes tipos de tolerância na Parte II do nosso trabalho, a partir do Capítulo 6.  

 

                                                           
56 É válido destacar que o debate em torno da legitimidade da Lei do Véu na França não se restringe ao 
mencionado conflito entre a emancipação das mulheres e a liberdade religiosa das islâmicas, mas engloba ainda 
a delicada questão do terrorismo e da segurança nacional: um dos argumentos utilizados pelos defensores da Lei 
do Véu foi o de que uma mulher trajando o véu integral poderia esconder armas ou até mesmo uma bomba 
fixada ao corpo e, assim, praticar um atentado terrorista em um ambiente público; portanto, a proibição deveria 
ser efetivada principalmente por razões políticas de segurança nacional.  
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CAPÍTULO 4 

 

HERBERT MARCUSE, MICHAEL WALZER E O DEBATE TOLERACI ONISTA NO 

SÉCULO XX: A DISCUSSÃO SOBRE OS LIMITES DA TOLERÂNC IA 

 

4.1 HERBERT MARCUSE E AS CRÍTICAS À TOLERÂNCIA LIBERAL EM 

TOLERÂNCIA REPRESSIVA 

 

 No artigo Tolerância Repressiva, Herbert Marcuse se propõe a examinar o conceito e 

a aplicação da tolerância dentro daquilo que ele chama de sociedade industrial avançada 

(advanced industrial society). Assumindo como pressupostos as teses marxistas do 

materialismo histórico e do materialismo dialético e, portando, entendendo a sociedade a 

partir da análise de suas condições materiais e sob a perspectiva da luta entre duas grandes 

classes antagônicas, o filósofo alemão argumentará que esse tipo de sociedade está baseado 

em um sistema pré-estabelecido de opressão social e de desigualdade político-econômica, de 

tal modo que pode ser caracterizado como uma democracia com organização totalitária (a 

democracy with totalitarian organization), sendo que, dentro dessa democracia totalitária, a 

tolerância, tanto no âmbito da tolerância de opinião quanto no âmbito da tolerância política, é 

permitida em grande escala, dando a aparência de que está sendo efetivamente praticada uma 

tolerância universal. Entretanto, a referida sociedade estruturada em classes antagônicas, 

também chamada de sociedade repressiva (a repressive society) e sociedade totalmente 

administrada (a society of total administration), já estabelece, antes de tudo, a amplitude da 

tolerância e as suas limitações: todas as políticas, atitudes e opiniões favoráveis ao sistema 

estabelecido são amplamente permitidas e todas as políticas, atitudes e opiniões contrárias ao 

sistema também o são, contanto que estas últimas não afetem ou representem qualquer perigo 

para os interesses vitais da sociedade industrial, enquanto as ideias e os grupos pertencentes à 

ala radical da Esquerda são censuradas de antemão ou enfraquecidos pelo aparato ideológico 

da sociedade industrial a tal ponto que se veem impossibilitados de realizar qualquer 

transformação na ordem político-econômica estabelecida. Levando em conta esse arcabouço 

teórico-conceitual, o autor vai desenvolver as duas teses centrais do seu artigo: a tese da 

tolerância repressiva (repressive tolerance)57, de acordo com a qual o que atualmente vem 

                                                           
57 A expressão “tolerância repressiva”, que Marcuse utiliza para intitular o seu artigo, pode ser interpretada de 
forma ambígua devido a algumas passagens do texto: tanto poderia ser empregada para referir-se à tolerância 
liberal, que é critica pelo autor exatamente porque atua como um dos mecanismos de repressão da sociedade 
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sendo proclamado e praticado como tolerância está servindo, em muitas das suas 

manifestações mais efetivas, à causa da opressão, pois acaba atuando para legitimar as 

instituições da sociedade industrial e perpetuar os interesses dos grupos que beneficiam-se da 

concentração do poder político-econômico; e a tese da tolerância libertária (liberating 

tolerance), segundo a qual é preciso reverter o quadro estabelecido pela tolerância repressiva 

da sociedade industrial, reversão esta que consistiria, de um lado, em praticar a intolerância 

diante das políticas, atitudes e opiniões dos grupos regressistas que sustentam e se beneficiam 

da estrutura de classes da sociedade, e, do outro lado, em assegurar a tolerância em benefício 

das políticas, atitudes e opiniões defendidas pelo grupos progressistas, no caso, os 

movimentos subversivos de Esquerda, que são colocados fora da lei ou suprimidos pelos 

mecanismos repressores da sociedade industrial. 

 Embora o artigo de Marcuse não esteja subdividido em capítulos ou tópicos, é possível 

realizar, assim como fizemos com a Carta de Locke, uma estruturação temática do texto 

levando em conta a argumentação lógica desenvolvida pelo autor. Posto isto, os 39 parágrafos 

que compõem a obra podem ser divididos em duas partes. Na primeira, cujo objetivo central é 

denunciar as inconsistências da tolerância praticada nas democracias liberais, sendo isto feito 

através do desenvolvimento da tese da tolerância repressiva, o pensador alemão discute três 

pontos principais: a) os dois grandes alicerces da sociedade industrial, a saber, o rígido 

sistema de classes, chamada pelo autor de desigualdade institucionalizada (institucionalized 

inequality), e a violência legalizada (legalized violence) praticada pela polícia e pelas forças 

armadas, que atuaria como um mecanismo de proteção da ordem estabelecida; b) a análise 

crítica da tolerância pura58, que leva o filósofo a defender que a tolerância posta em prática 

                                                                                                                                                                                     

industrial, quanto poderia ser empregada para referir-se à proposta de tolerância que o filósofo alemão apresenta 
para contrapor à tolerância liberal, no caso, uma repressão na direção inversa, que atuaria combatendo as 
opiniões, políticas e movimentos que ajudam na perpetuação da ordem estabelecida. Para ilustrar a ambiguidade 
com que o texto trata o significado da expressão “tolerância repressiva”, podemos citar o exemplo do 37º 
parágrafo, em que aparecem as expressões “repressão destrutiva” (destructive repression) e “repressão 
libertadora” (liberating repression), usadas para referirem-se, respectivamente, à repressão oriunda da tolerância 
liberal e das demais instituições da sociedade industrial e à repressão progressista proveniente da tolerância 
marcuseana, concebida para corrigir os malefícios do primeiro tipo de repressão. Para evitar que essa a 
ambiguidade crie alguma confusão na análise que faremos do texto de Marcuse, iremos utilizar a expressão 
“tolerância repressiva” para se referir apenas à tolerância liberal, enquanto que a tolerância proposta pelo autor 
como uma alternativa à tolerância liberal será denominada de “tolerância libertária”, tal como ele a designa no 2º 
parágrafo da obra. 
58 No Prefácio de Crítica da Tolerância Pura, assinado pelos três autores dos artigos que compõem o livro, 
Robert Paul Wolff, Barrington Moore Jr. e Herbert Marcuse afirmam que a proposta central dos seus textos é 
realizar uma crítica no sentido kantiano, isto é, investigar as condições de possibilidade da tolerância dentro das 
sociedades democráticas liberais, sendo por essa razão que a obra recebe o mencionado título. Outro ponto 
destacado no Prefácio que também merece menção é o fato de que, nos três artigos, apesar de cada pensador 
iniciar sua investigação de diferentes pontos de partidas e assumir pressupostos teóricos divergentes – Wolff é 
um filósofo analítico especialista em Kant e que “é alérgico a tôdas as emanações do espírito de Hegel”, Marcuse 
é um filósofo com formação hegeliana e que “considera perigosa a tradição analítica moderna”, já Moore Jr. é 
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nas democracias liberais está viciada pelos dois alicerces da sociedade industrial, chamados 

de limitações de fundo da tolerância (the background limitations of tolerance), o que, por sua 

vez, faz com que essa forma de tolerância, na medida em que aceita as regras do jogo 

estabelecido, acabe se transformando em seu oposto e legitimando a própria sociedade 

repressiva; c) e a desconstrução dos dois pressupostos em que se baseiam a tolerância liberal, 

isto é, a existência de uma discussão livre e igualitária, a partir da qual o autor argumenta que, 

sob a influência das instituições que compõem a sociedade industrial, nem os indivíduos são 

verdadeiramente livres, ou seja, intelectualmente autônomos e capazes de guiar a própria vida, 

nem existe uma verdadeira igualdade de condições entre as diferentes ideias, políticas e 

movimentos que circulam na sociedade. Na segunda parte, cujo objetivo central é defender a 

tese da tolerância libertária, mostrando uma proposta alternativa à tolerância repressiva, são 

discutidos quanto o modo como essa tolerância marcuseana seria aplicada na educação, 

política, economia e meios de comunicação quanto a finalidade, a justificação e os critérios 

para demarcar a extensão da tolerância libertária, o que leva o autor a investigar o estatuto da 

violência, elaborando uma distinção entre violência progressista (progressive violence) e 

violência regressista (regressive violence), e a desenvolver os conceitos de reversão da 

tendência (the reversal of the trend), de restauração da liberdade de pensamento (the 

restoration of freedom of thought) e de cálculo histórico do progresso (the historical calculus 

of progress). 

 Para a análise do texto marcuseano que será realizada a seguir, iniciaremos fazendo 

uma descrição da sociedade industrial avançada e estabelecendo uma análise comparativa 

entre esta sociedade e aquela que o autor chama de uma sociedade humanitária (a humane 

society), apresentada como uma alternativa à sociedade baseada na desigualdade e violência 

institucionalizadas. No tópico seguinte, investigaremos a tese da tolerância repressiva, 

examinando as críticas centrais que Marcuse tece contra a tolerância liberal e mostrando de 

que modo a aplicação da tolerância pura atuaria como um eficiente mecanismo para perpetuar 

a sociedade de classes. Na sequência, examinaremos a tese marcuseana da tolerância 

libertária, apresentando em que medida esta seria um contraponto à tolerância liberal e 

explicando como se daria a sua aplicação nas diferentes esferas da sociedade. Por fim, 

discutiremos a relação dos conceitos de cálculo histórico do progresso e de violência 

                                                                                                                                                                                     

um sociólogo “educado na tradição que considera tôda a Filosofia como absurda e perigosa” (WOLFF; MOORE 
Jr.; MARCUSE, 1970, p. 9) –, os três alcançam uma conclusão semelhante: há uma incompatibilidade entre a 
teoria e a prática da tolerância proclamada nas democracias liberais, ou, como eles mesmos dizem, “as teorias e 
práticas predominantes da tolerância” constituem-se atualmente, nos mais diferentes graus, como “máscaras 
hipócritas a ocultar aterradoras realidades políticas” (WOLFF; MOORE Jr.; MARCUSE, 1970, p. 10). 



165 

 

progressista com o conjunto da argumentação marcuseana, demonstrando de que modo esses 

dois conceitos justificariam a aplicação da tolerância libertária proposta pelo autor. 

 

4.1.1 A sociedade industrial avançada e a necessidade de construção da sociedade 

humanitária 

 

Optamos por iniciar a nossa análise examinando a noção marcuseana de sociedade 

industrial avançada, pois, embora esse conceito não receba um tratamento mais 

pormenorizado no texto que investigaremos, sendo assumido apenas como um pressuposto59, 

o mesmo está diretamente interligado a toda a argumentação de Tolerância Repressiva, de 

modo que se faz necessário entendê-lo adequadamente para que se tornem compreensíveis 

tanto as críticas que o autor faz à prática da tolerância nas democracias liberais quanto a sua 

proposta de tolerância libertaria. Além disso, consideramos importante traçar um paralelo 

entre a sociedade industrial e a sociedade humanitária, que é apresentada como uma 

alternativa viável à primeira e que, nas palavras do próprio filósofo, é concebida como a 

sociedade do futuro, a ser projetada racionalmente a partir das condições materiais disponíveis 

e visando a superação da sociedade existente.  

“Sociedade industrial avançada” é o conceito que Marcuse formula para se referir às 

sociedades que ingressaram na Terceira Revolução industrial, caracterizadas, em linhas 

gerais, pelo alto desenvolvimento tecnológico e pela acentuação da concentração do poder 

político-econômico nas mãos de um grupo cada vez menor de indivíduos. Em um trecho do 

final do artigo, o pensador alemão afirma que as sociedades industriais avançadas “solaparam 

as bases do liberalismo econômico e político” e fizeram isso exatamente porque o seu 

processo econômico e político passou a estar “sujeitado à administração ubíqua e eficaz, de 

acôrdo com os interêsses predominantes” (MARCUSE, 1970, p. 118-9) e porque a essência 

mesma desse tipo de sociedade está baseada dentro da desigualdade pré-estabelecida e de uma 

                                                           
59 É válido ressaltar que o conceito de sociedade industrial avançada recebe um tratamento mais atento em O 
homem unidimensional: a ideologia da sociedade industrial (One-Dimensional Man: studies in the ideology of 
advanced industrial society, 1964), obra na qual Marcuse faz um exame detalhado das instituições da sociedade 
industrial e das consequências delas para a vida humana. Por essa razão, em Tolerância Repressiva, publicada 
um ano após a primeira, o autor optou por assumir o referido conceito como simples pressuposto, sem a 
necessidade de trabalhá-lo a partir de um exame filosoficamente mais elaborado, como é feito na obra de 1964. 
Outro ponto que merece menção tem relação com a circunscrição do conceito de sociedade industrial que o autor 
faz no artigo de 1965: enquanto em O homem unidimensional a sociedade industrial é utilizada para se referir 
tanto aos regimes liberais quanto aos regimes socialistas, em Tolerância Repressiva, como afirmado no 15º 
parágrafo, o conceito de sociedade industrial estará circunscrito ao primeiro tipo de regime político e, portanto, a 
discussão em torno da tolerância será desenvolvida tomando-se como parâmetro especificamente os regimes 
democráticos liberais. 
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sólida estrutura de poder. Daí que podemos identificar uma das características fundamentais 

da sociedade industrial: a sua disposição em um rígido sistema de classes, sendo que a classe 

economicamente dominante, que ocupa o topo da hierarquia social e “administra” o processo 

político e as relações econômicas, consegue, através das regras do jogo democrático 

estabelecido, fazer prevalecer os seus interesses em detrimento das classes dominadas. É 

importante destacar que a divisão da sociedade em classes antagônicas recebe, no texto, a 

denominação de “desigualdade institucionalizada” (MARCUSE, 1970, p. 90). Ou seja, essa 

desigualdade está legitimada pelo reconhecimento jurídico, nas constituições das democracias 

liberais, da sociedade de mercado, da livre concorrência e da igualdade formal entre os 

cidadãos, pois, no âmbito teórico, decreta a igualdade jurídica de indivíduos que, no âmbito 

concreto, estão situados em condições desiguais. O resultado final desse processo de 

concentração do poder político-econômico nas mãos de um grupo reduzido é a perpetuação de 

um sistema de opressão que incide com extrema crueldade sobre os indivíduos ocupantes das 

posições inferiores da pirâmide social. 

Mas a sociedade industrial não se caracteriza apenas pela estrutura antagônica da 

sociedade e pela consequente perpetuação da luta pela existência. Há outra característica que 

atua como um segundo alicerce dessa sociedade: a legalização da violência praticada pelo 

Estado, que é levada a cabo pelas “fôrças armadas, polícia e guardas de todos os tipos” 

(MARCUSE, 1970, p. 90) e, em última instância, é exercida visando à manutenção do sistema 

estabelecido. As diversas manifestações dessa forma de violência podem ser identificadas 

através do recrutamento e treinamento das forças militares especiais, através tanto da guerra 

nuclear quanto de medidas retaliatórias contra a guerra nuclear, através das ações policiais 

contra a subversão, através da ajuda técnica na luta contra o imperialismo e o comunismo, ou 

ainda através dos massacres neocoloniais e dos métodos de pacificação adotados para pôr fim 

a esses massacres. O filósofo observa ainda que, na sociedade industrial, “a violência e a 

[supressão] são promulgadas, praticadas e defendidas a um só tempo por Governos 

democráticos e autoritários”, sendo que “os povos sujeitos a êsses Governos são educados 

para sustentar costumes que lhes dizem ser necessários à preservação do status quo” 

(MARCUSE, 1970, p. 88). Este é um ponto central na crítica marcuseana à violência 

legalizada: os indivíduos que vivem sob regimes democráticos ou autoritários têm incutida em 

suas mentes a necessidade política dessa forma de violência e, por isso, a aceitam tacitamente, 

mesmo quando os seus efeitos nocivos claramente impedem ou destroem as possibilidades de 

criação de uma existência sem crueldade, agressão, medo e miséria. Por essa razão, torna-se 

compreensível a denúncia do autor acerca da inversão ideológica operada no conceito de 
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violência dentro da sociedade industrial: “as autoridades em educação, moral e psicologia 

vociferam contra a delinquência juvenil”; contudo, essas mesmas autoridades não se mostram 

tão enfáticas contra “a delinquência adulta de tôda uma civilização”, exibida na “orgulhosa 

apresentação, em palavras, atos e imagens de foguetes cada vez mais poderosos, mísseis e 

bombas”. (MARCUSE, 1970, p. 89). 

 Se a sociedade industrial está alicerçada no sistema de classes e na violência legalizada 

que atua como escudo protetor de ordem instituída, a sociedade humanitária, também 

chamada de “humanitas”, é apresentada como um extremo oposto da primeira. Segundo o 

filósofo, uma sociedade humanitária é aquela que consegue assegurar “a eliminação da 

violência e a redução da [supressão] na medida necessária a fim de proteger homem e animal 

da crueldade e agressão” (MARCUSE, 1970, p. 88). Além da pacificação da existência, a 

humanitas caracteriza-se pela redução da pobreza e da exploração humana através de um 

novo sistema social, capaz de “promover o aumento do escopo de liberdade e justiça” e de 

assegurar “uma melhor e mais eqüitativa distribuição da miséria e da opressão” (MARCUSE, 

1970, p. 111). Embora uma sociedade como essa não exista, ainda assim, observa o autor, a 

questão mais relevante para a humanidade estaria relacionada com as alternativas 

materialmente viáveis para a sua criação e para o estabelecimento de uma sociedade 

verdadeiramente livre e igualitária. Posto isto, Marcuse sustenta, fazendo uma menção ao 

materialismo histórico, que a direção em que a construção da sociedade humanitária deve ser 

procurada e “as mudanças institucionais e culturais que podem auxiliar a atingir a meta são, 

pelo menos nas civilizações desenvolvidas, compreensíveis, isto é, podem ser identificadas e 

projetadas, na base da experiência, pela razão humana” (MARCUSE, 1970, p. 92, grifo do 

autor). Ou seja, se a realidade existente nos fornece uma sociedade repressora, cruel e 

desumana, então, todos os esforços devem estar voltados para a criação de uma realidade 

diferente, que nos leve até uma futura sociedade melhor (a future better society)60.  

                                                           
60 Podemos indicar este trecho como sendo a primeira das muitas referências críticas que Marcuse fará às teses 
liberais de Stuart Mill. No Capítulo 1 de Sobre a liberdade, o filósofo inglês enuncia a questão “Autoridade X 
Liberdade” como sendo a questão vital do futuro (the vital question of the future), uma vez que, na opinião de 
Mill, o centro das atenções das democráticas representativas deveria estar voltado, a partir daquele momento, 
para a conciliação entre a atuação legítima da autoridade social e o exercício legítimo da liberdade individual. 
No 9º parágrafo de Tolerância Repressiva, o filósofo de Frankfurt sustenta que a questão da conciliação entre o 
poder do Estado e a liberdade dos indivíduos dentro das democracias liberais é uma questão de segunda ordem, 
pois, antes dela, deve ser posta uma questão primordial, a saber, a da modificação das condições materiais que 
tornam a sociedade existente um aterrador ambiente de exploração, pobreza e opressão. Deste modo, poderíamos 
dizer que, para Marcuse, a questão vital do futuro - ao invés de consistir na tentativa de harmonizar as diferentes 
liberdades individuais com a lei, de encontrar uma acomodação entre concorrentes ou de estabelecer uma 
conciliação entre o bem-estar privado e o bem-estar comum, como propõe a teoria política liberal – deve 
consistir essencialmente em estabelecer as bases para a criação de uma sociedade em que o ser humano não seja 
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Uma vez apresentada a radical diferença entre a sociedade industrial e a humanitas, 

cabe-nos formular, neste momento, uma pergunta lógica, que também será muito pertinente 

para auxiliar na compreensão do restante do texto de Marcuse: se a sociedade industrial 

apresenta malefícios tão nocivos para a maior parte dos indivíduos, então, por que esses 

mesmos indivíduos não modificam esse sistema político-econômico opressor e constroem 

aquela sociedade humanitária mencionada anteriormente, livre da violência e da opressão 

institucionalizadas? É aí que entra em cena o aparato ideológico da sociedade industrial, 

constituído para camuflar a violência e a opressão produzidas dentro do sistema capitalista e 

para propagar a ideia de que a sociedade industrial seria a melhor alternativa dentro das 

condições materiais possíveis das quais dispõe a humanidade. Este maquinário ideológico, 

segundo o filósofo alemão, atua em variadas frentes: através da economia de mercado e das 

próprias regras do jogo político da democracia liberal, que utilizam-se da “tecnologia como 

instrumento de dominação” e que, “sob o domínio de meios de comunicação monopolistas” 

que são “em si mesmos meros instrumentos do poder político e econômico”, cultivam uma 

mentalidade “para a qual são predefinidos o certo e o errado, o verdadeiro e o falso, em todos 

os casos em que afetem os interêsses vitais da sociedade” (MARCUSE, 1970, p. 100); e 

através do sistema educacional e dos meios de comunicação de grande massa, que ajudam a 

administrar “indivíduos manipulados e doutrinados que repetem, como suas, as opiniões dos 

senhores para os quais a heteronomia se transformou em autonomia” (MARCUSE, 1970, p. 

95). Sendo assim, passemos ao próximo tópico, no qual nos dedicaremos ao exame detalhado 

quanto das críticas marcuseanas ao conceito liberal de tolerância quanto do modo sorrateiro – 

usando as palavras do próprio autor – através do qual esta atua no processo educacional, nos 

meios de comunicação e nos sistemas político e econômico das democracias liberais. 

 

4.1.2 A tese da tolerância repressiva e os problemas da tolerância liberal dentro da 

sociedade industrial 

 

A primeira grande tese defendida no texto é a da tolerância repressiva, de acordo com 

a qual aquilo que, dentro da sociedade industrial, é proclamado e praticado como tolerância – 

no caso, o conceito liberal de tolerância – está servindo, em muitas das duas manifestações 

mais efetivas, a causa da opressão, isto é, vem atuando em favor da manutenção da sociedade 

de classes e do sistema que perpetua a luta pela existência. O autor observa que essas 

                                                                                                                                                                                     

mais escravizado por instituições que viviam sua autodeterminação e que tornam a vida humana uma perpétua 
luta pela existência.  
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múltiplas manifestações da tolerância repressiva podem ser constatadas nos diversos ramos da 

sociedade, seja na economia e nas instituições políticas, seja na educação e na grande mídia, 

sendo que, em todas essas áreas, a aplicação da tolerância liberal procura basear-se no 

falacioso discurso da “feira aberta e livre de ideias” e na ideologia da “discussão livre e 

igualitária”61 para, com isso, garantir a legitimação da democracia totalitária e de suas 

instituições repressivas. 

A tolerância liberal (liberalist tolerance), além de ser denominada de “tolerância pura” 

(pure tolerance), também é chamada, entre o 6º e o 11º parágrafos do texto, de “tolerância 

universal” (universal tolerance), “tolerância não-partidária” (non-partisan tolerance), 

“tolerância abstrata” (abstract tolerance), “tolerância geral” (gerenal tolerance) e “tolerância 

indiscriminada” (indiscriminate tolerance). De acordo com o autor, esses diferentes adjetivos 

ajustam-se bem à tolerância liberal devido a uma de suas características essenciais, a saber, a 

de não tomar partido explicitamente diante de nenhuma opinião, atitude ou política que 

circula na sociedade, assumindo para si uma postura de neutralidade e imparcialidade. Por sua 

vez, essa neutralidade da tolerância universal e não-partidária pode ser percebida não apenas 

no sistema político, sendo exercida através da tolerância oficial “concedida à direita e à 

esquerda”, aos “movimentos de agressão e de paz, ao partido do ódio assim como ao partido 

da humanidade” (MARCUSE, 1970, p. 91), mas também nas diversas esferas das sociedades 

democráticas liberais, como na economia (ao conceder uma liberdade indiscriminada para a 

publicidade e propaganda e para as regras do mercado), nos meios de comunicação (ao tratar 

com o mesmo respeito a opinião estúpida e a inteligente, ao dar o mesmo direito de voz ao 

mal informado e ao bem informado e ao pôr lado a lado informação e entretenimento, 

propaganda e educação, verdade e falsidade) e no sistema educacional (ao tratar de forma 

neutra e objetiva os conteúdos progressistas e os conteúdos regressistas e ao negligenciar ou 

se manter indiferentes às condições materiais que perpetuam a desigualdade, a opressão e a 

miséria na sociedade estabelecida). 

Ao longo do seu artigo, Marcuse apresenta diversos exemplos que ilustram o modo 

como a tolerância liberal, através das quatro esferas mencionadas anteriormente, atua 

ideologicamente na manutenção do status quo. Essas observações perspicazes feitas pelo 

                                                           
61 Este trecho corresponde à outra referência crítica de Marcuse às teses millianas. O frankfurtiano menciona as 
expressões “feira aberta e livre de ideias” e “discussão livre e igualitária” – sendo a segunda utilizada 
expressamente por Stuart Mill no Capítulo 1 de Sobre a Liberdade – para fazer uma nova alusão à 
incompatibilidade entre a teoria e a prática das democracias liberais e para denunciar o que, em sua opinião, 
corresponde a uma das falácias do discurso liberal (sustentar, duplamente, a existência de uma autonomia entre 
os indivíduos que vivem sob a égide da sociedade industrial e de uma igualdade no tratamento dado aos mais 
diferentes movimentos, opiniões e políticas). 
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frankfurtiano acerca dos mecanismos internos da sociedade industrial ajudam a compreender 

as críticas que ele tece à tolerância liberal. Por essa razão, vamos nos deter mais um pouco na 

análise do aparato ideológico utilizado pela democracia totalitária para se autoperpetuar, 

mostrando a importância que a tolerância pura assume para a concretização dessa meta.  

Comecemos pelas duas esferas mais importantes de acordo com o texto: a economia e 

a política. No que concerne à primeira esfera, o autor argumenta que a tolerância praticada na 

sociedade industrial assume uma condescendência pervertida com relação às leis do mercado 

e faz isto ao tolerar a imbecilização sistemática de crianças e adultos proporcionada pela 

publicidade e propaganda, ao liberar a comercialização de mecanismos tecnológicos que 

podem ameaçar a vida (como os automóveis) e ao ser complacente com a obsolescência 

planejada e outras formas declaradas de fraude veiculadas no merchandising. Por essa razão, 

ele sustenta que a impotente e benevolente tolerância – como o próprio afirma – diante das 

políticas econômicas estabelecidas e dos suspeitos métodos do mercado, que muitas vezes 

levam o Estado e a sociedade a tolerar o que é radicalmente mau e nocivo à vida humana, não 

são meras distorções e aberrações de uma democracia imperfeita que se esforça para corrigir 

suas falhas paulatinamente, mas, ao contrário, “constituem a própria essência de um sistema 

que fomenta a tolerância como meio de perpetuar a luta pela [existência] e suprimir as 

alternativas” (MARCUSE, 1970, p. 89).  

Com relação à sua participação na esfera da política, o filósofo afirma que a tolerância 

liberal também está corrompida. Esta corrupção pode ser percebida em dois pontos já 

mencionados anteriormente: na concessão da tolerância oficial aos mais diferentes grupos 

políticos para divulgar sua ideologia, exceto os grupos pertencentes à ala radical da Esquerda, 

os quais, taxados de subversivos, são combatidos sob a justificativa de representarem uma 

ameaça à segurança nacional; e na própria promiscuidade com que o Estado trata a questão da 

violência, isto é, de um lado, coibindo a violência praticada através das ações delinquentes e 

delituosas e das ações políticas dos grupos radicais de esquerda e, de outro lado, estimulando-

a através da corrida armamentista e do desenvolvimento de um arsenal bélico para autodefesa 

e exercitando essa mesma violência através das forças militares e dos guardas de todos os 

tipos que atuam a serviço da ordem instituída. Inserido nas observações acerca do modo 

sorrateiro com que a tolerância pura age na esfera política, o autor cita o polêmico exemplo do 

exercício dos direitos políticos nas democracias liberais – como votar, escrever cartas ao 

Senado ou realizar protestos pacíficos – para afirmar que, dentro da sociedade industrial 

totalmente administrada, até mesmo os movimentos progressistas, quando aceitam as regras 

do jogo estabelecido, isto é, a sociedade baseada em um rígido sistema de classes e as 
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instituições democráticas liberais, acabam por transformar-se em seu oposto ao absolver e 

fortalecer a própria sociedade repressiva, ou seja, testemunham “a existência de liberdades 

democráticas que, na realidade, mudaram o conteúdo e perderam a eficácia” e, por 

conseguinte, se transformaram “em um instrumento de servidão absolvedora” (MARCUSE, 

1970, p. 89). 

Além dos sistemas econômico e político, os malefícios da tolerância apartidária 

também podem ser percebidos em outras três esferas significativas: nos meios de 

comunicação, no sistema educacional e na industria cultural, aludida pelo autor através do 

exemplo da comercialização da arte. Com relação à grande mídia, Marcuse sustenta que o 

tratamento imparcial e isonômico dado a todas as informações – até mesmo quando é de fato 

imparcial e isonômico – perde a sua força libertária devido a toda uma estrutura administrada 

que atua de maneira a modelar as mente dos indivíduos e predeterminar de antemão a direção 

em que se dará a compreensão do verdadeiro e falso e do certo e errado. Ele cita, como 

exemplos, a disposição da matéria nas páginas do jornal (com as informações relevantes 

acerca da realidade sendo fracionadas em trechos intercalados com conteúdos estranhos e 

matérias irrelevantes ou com as notícias radicalmente negativas sendo relegadas a algum 

canto obscuro) e a justaposição de horrores atrozes com propagandas deslumbrantes (tais 

como podem ser comumente vistas nos telejornais) para afirmar que tudo isso leva a uma 

neutralização de opostos (a neutralization of opposites) que sempre conduz a uma 

reafirmação da sociedade estabelecida e de suas instituições. É devido a essa neutralização de 

opostos imiscuída nos meios de comunicação de grande massa que o autor denuncia que: a) 

quando uma revista publica uma matéria negativa e outra positiva sobre o FBI, embora 

cumpra “honestamente os requisitos da objetividade” que se espera de um veículo jornalístico, 

ainda assim a maior “possibilidade é de que vença o lado positivo porquanto a imagem da 

instituição está profundamente gravada na mente do povo” (MARCUSE, 1970, p. 102); b) e 

quando um locutor de rádio noticia a tortura e o assassinato de um ativista de direitos civis no 

mesmo tom frio com que relata as flutuações do mercado e as condições do clima ou, ao 

contrário, com a mesma grande emoção com que anuncia as suas propagandas comerciais, 

então, este tipo de objetividade e imparcialidade jornalísticas é “espúria” e “ofende à 

humanidade e à verdade porque se mostra calmo onde deveria ter-se enfurecido, e porque se 

abstém de acusar quando a acusação ressalta dos próprios fatos” (MARCUSE, 1970, p. 102-

3). Por essas razões, o filósofo alega que a tolerância expressada em tal imparcialidade ajuda a 

camuflar ou, como faz na esfera política, a absolver a intolerância e a supressão 
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predominantes, e conclui afirmando que “êsse tipo de objetividade é falso, e essa espécie de 

tolerância é desumana” (MARCUSE, 1970, p. 103). 

 Com relação à esfera da educação, além de criticar novamente o uso mal-intencionado 

da imparcialidade, agora, no tratamento dos diversos conteúdos escolares – no 36º parágrafo, 

por exemplo, Marcuse afirma que “tratar as grandes cruzadas contra a humanidade (como 

aquela contra os albigenses) com a mesma imparcialidade que as lutas desesperadas pela 

humanidade significa neutralizar-lhes as funções históricas opostas”, o que, além de 

reconciliar os executores com as vítimas e distorcer a própria crônica histórica, também serve 

“para reproduzir a aceitação do domínio dos vencedores na consciência do homem” 

(MARCUSE, 1970, p. 117) –, o pensador cita, no 37º parágrafo do texto, o conceito de auto-

realização (self-actualization) para ilustrar o que, na sua visão, consiste em outra forma 

dissimulada através da qual a tolerância liberal estaria infiltrada no sistema educacional. De 

acordo com o autor, as práticas pedagógicas da self-actualization que, baseando-se na 

constante preocupação psicológica com os problemas pessoais do estudante e no objetivo de 

livrar o indivíduo em formação (física, intelectual e social) dos diversos tipos de repressão 

para que este possa ser ele mesmo e, assim, encontrar-se como indivíduo, acaba por 

transforma-se no seu oposto: ao ser concedida uma permissividade de todos os tipos à criança 

e ao ser negligenciada a questão vital do que deve ser reprimido antes mesmo que o homem 

possa tornar-se um indivíduo (um ego), os indivíduos formados dentro dessa estrutura social 

têm a sua existência individual (no caso, egoísta) supervalorizada e a sua existência política 

(no caso, a de viver com conjunto com outros seres humanos) obscurecida, o que, finalmente, 

leva esses indivíduos, por um lado, a se reconhecerem e se satisfazerem com a simples 

rebelião privada e pessoal contra aquilo que os oprime individualmente e, por outro, a 

tornarem-se impotentes diante dos reais motores da repressão na sociedade industrial62. 

                                                           
62 O conceito de auto-realização ou realização do self, vinculado às práticas pedagógicas, começou a ser bastante 
difundido nas escolas americanas em meados do século XX, influenciadas principalmente pelos estudos do 
psicólogo e pedagogo americano Carl Rogers, que defendia, entre outras ideias, que: os currículos escolares, ao 
invés de fixos, deveriam adquirir um caráter dinâmico; a metodologia de ensino, ao invés de ser imposta de cima 
para baixo, deveria adquirir um caráter mais democrático; e, finalmente, o processo de ensino-aprendizagem 
deveria ser estruturado com o aluno no centro desse processo, de modo que o estudante, de acordo com seus 
interesses e aptidões particulares, passasse a se tornar um sujeito ativo na construção do conhecimento e o 
professor assumisse a posição de um facilitador da aprendizagem. As ideias e propostas educacionais rogerianas 
trouxeram importantes contribuições – identificadas ainda nos dias de hoje – para o campo pedagógico 
principalmente porque ajudaram a combater algumas das práticas pedagógicas tradicionais que estabeleciam a 
figura do professor como o centro do processo de ensino-aprendizagem, sendo que caberia ao aluno absolver 
passivamente o conhecimento trazido pelos seus mestres através de currículos fixos e de uma metodologia 
educacional hierarquicamente definida. Com exceção do conceito de self-actualization, Marcuse não faz 
qualquer menção aos demais aspectos da teoria pedagógica de Rogers. De acordo com o texto, a sua crítica é 
endereçada a um aspecto particular da pedagogia rogeriana que o filósofo de Frankfurt considerava 
problemático, no caso, o obscurecimento da existência política dos indivíduos, que, por sua vez, geraria dois 
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Por fim, relacionado à esfera da indústria cultural, o filósofo utiliza, no 12º parágrafo 

do artigo, o exemplo do mercado e da comercialização da arte para denunciar outro efeito 

nocivo da tolerância pura na sociedade industrial: “o mercado, que absorve igualmente bem 

[...] a arte, a antiarte, e a não-arte, todos os possíveis estilos, escolas e formas conflitantes, 

proporciona um ‘complacente receptáculo, [uma garganta amigável]’63” e, dentro dessa 

garganta amigável, “é engolido o impacto radical da arte, o protesto da arte contra a realidade 

tradicional” (MARCUSE, 1970, p. 94). Em outras palavras, a arte que protesta contra a 

realidade estabelecida e luta contra a opressão, é eclipsada pela indústria cultural, pois, ao 

mesmo tempo em que esta possibilita o acesso à obra de arte autêntica (the authentic oeuvre), 

bombardeia as pessoas com as manifestações artísticas que estão a serviço da opressão, sendo 

que esta neutralidade benevolente (benevolent neutrality) do mercado artístico atua de forma 

muito semelhante à espúria imparcialidade dos meios de comunicação, ou seja, leva a uma 

neutralização de opostos que acaba por deixar intacta a realidade estabelecida. 

Apresentada a análise marcuseana acerca da atuação ideológica da tolerância pura nas 

diferentes esferas da sociedade industrial, podemos, agora, sistematizar as críticas feitas pelo 

filósofo de Frankfurt à tolerância liberal. O centro dessas críticas está relacionado ao que ele 

chama de as duas limitações de fundo da tolerância: se “a função e o valor da tolerância 

dependem da igualdade predominante na sociedade onde é praticada”, então, pode-se afirmar 

que, dentro da sociedade industrial, em que os processos econômico e político estão sujeitados 

aos interesses de uma classe reduzida, as condições da tolerância estão viciadas desde o 

início, isto é, “são determinadas e definidas pela desigualdade institucionalizada” e limitadas 

“sôbre o duplo fundamento da violência legalizada [...] e da posição privilegiada mantida 

pelos interêsses predominantes e suas ‘ligações’” (MARCUSE, 1970, p. 90). Para o autor, 

essas duas limitações de fundo da tolerância liberal, que correspondem, como já 

mencionamos, aos dois grandes alicerces da sociedade industrial (a saber, a estrutura de 

classes e a violência legalizada) e que estão diretamente vinculadas à concentração do poder 

                                                                                                                                                                                     

inconvenientes: a exacerbação do individualismo e o enfraquecimento da capacidade dos indivíduos de 
compreenderem e, por conseguinte, de combaterem os reais motores da repressão dentro da sociedade.  
63 Estas considerações acerca da relação entre arte e mercado artístico são inspiradas nas reflexões apresentadas 
em Arte e Anarquia (Art and Anarchy, 1963), de Edgard Wind, obra na qual o historiador de arte alemão 
defende, entre outras teses, a de que a produção (perspectiva do artista) e a apreciação (perspectiva do público) 
da arte, inclusive da arte de protesto, veio sendo domesticada ao longo dos últimos tempos até que atingiu-se um 
memento em que a arte (pintura, literatura, música e artes plásticas) perdeu a sua qualidade anárquica latente e 
tornou-se incapaz de atingir os objetivos aos quais se propõe, levando-se, assim, tanto os artistas quanto o 
público a uma espécie de estado de apatia estética. Marcuse utiliza-se dessa observação para argumentar que, 
dentro da sociedade industrial, embora tenha a sua veiculação livremente assegura, a arte de protesto é 
completamente engolida pela indústria cultural, fazendo com que aquela perca cada vez mais o seu vigoroso 
poder de contestação social. 
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político-econômico dentro das democracias liberais, atuam como critérios primários para 

definir as limitações subsequentes da tolerância, isto é, aqueles que podem ser identificadas 

através das limitações explícitas e jurídicas definidas pelos textos legais e pelos costumes, 

como, por exemplo, subversão da ordem, ameaça à segurança nacional, perigo claro e 

presente, heresia, etc., sendo que todas essas limitações secundárias são interpretadas, 

aplicadas e direcionadas para a perpetuação da ordem político-econômica estabelecida. 

 A partir desse eixo central, o filósofo deriva as demais críticas à tolerância liberal, 

dentre as quais destacamos, primeiramente, a prática dissimulada da tolerância pura dentro do 

processo político das democracias liberais: “dentro do contexto de tal estrutura social, pode-se 

seguramente praticar e proclamar a tolerância” (MARCUSE, 1970, p. 90-1), de modo que, 

“sob o sistema de direitos civis e liberdades constitucionalmente garantidos e praticados [...], 

a oposição e os dissidentes são tolerados a menos que culminem em violência e/ou exortação 

ou organização da subversão violenta” (MARCUSE, 1970, p. 97) e, assim, dá-se a aparência 

de que, na esfera política, está sendo praticada uma tolerância verdadeiramente universal, já 

que “podem ser ouvidos todos os pontos de vista: o comunista, o fascista, a esquerda e a 

direita, o negro e o branco, os paladinos do desarmamento e os defensores da preparação 

militar” (MARCUSE, 1970, p. 99). Através desta crítica, Marcuse chama a atenção para um 

ponto muito pertinente no jogo democrático das sociedades liberais: os grupos de esquerda 

são amplamente tolerados para deliberar, discutir, falar e reunir-se, a menos que incidam em 

ação violenta ou em incitação da violência contra a ordem estabelecida, quando então são 

reprimidos pelos mecanismos jurídicos da sociedade industrial, acusados, por exemplo, de 

ameaça à segurança nacional ou de subversão; posto isto, a esquerda legalmente tolerada, que 

é aquela composta pelos grupos de oposição desprovidos de poder econômico e que se abstêm 

do uso da violência, torna-se impotente para empreender a mudança social qualitativa 

(qualitative social change), seja por possuir uma força menor em comparação com os 

instrumentos políticos, econômicos e jurídicos da sociedade industrial, seja por ser 

desacreditada ou até mesmo considerada irracional diante do grande público cuja mentalidade 

é moldada de acordo com os interesses predominantes. É devido a essa situação de impotência 

a que os grupos sociais que fazem oposição à sociedade estabelecida se veem relegados que o 

filósofo alemão sustenta enfaticamente que qualquer transformação social que possa ocorrer a 

partir das instituições e processos democráticos instituídos dentro da sociedade industrial será 

necessariamente determinada pelos interesses econômicos das classes sociais que controlam o 

todo. 
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Ao lado da avaliação negativa acerca do sistema político das democracias liberais, o 

segundo grupo de críticas que o pensador alemão deriva da sua crítica central às duas 

limitações de fundo da tolerância pura está relacionado com o seu exame do aparato 

ideológico da sociedade industrial. Para ele, as diversas ramificações desse poderoso 

maquinário ideológico – seja através dos meios de comunicação e da indústria cultural que 

operam a neutralização das opiniões e movimentos que fazem oposição ao sistema, seja 

através das escolas e dos processos formais de educação que incutem de forma acrítica nos 

indivíduos os valores essenciais do liberalismo (como a individualidade, a economia de 

mercado, a concorrência, a satisfação do bem-estar privado em detrimento do bem-estar 

comum, etc.) e negligenciam as condições materiais que tornam a vida desses indivíduos cada 

vez mais miserável e cruel – agem visando um objetivo em comum: repelir as opiniões e 

políticas que apresentam diferentes alternativas para a ordem estabelecida e fortalecer as 

opiniões e políticas tradicionais. Por essa razão, o texto é tão enfático nas críticas aos 

conceitos clássicos de imparcialidade e objetividade: a máxima imparcialidade e o igual 

tratamento de problemas concorrentes e conflitantes são essenciais em uma democracia 

verdadeiramente livre; entretanto, em uma democracia de organização totalitária, como são, 

para o autor, as democracias baseadas no sistema de classes, aquelas mesmas imparcialidade e 

isonomia publicitária servem, antes, para alimentar “uma atitude mental que tende a obliterar 

a diferença entre o verdadeiro e o falso, a informação e a doutrinação, o certo e o errado” 

(MARCUCE, 1970, p. 101-2). 

Através desse conjunto de considerações críticas, Marcuse quer desconstruir, como já 

foi mencionado, o que ele considera como a falácia liberal da discussão livre e igual. Por isso, 

o filósofo preocupa-se em demonstrar que a persuasão racional através da discussão livre e da 

“igual apresentação dos opostos (mesmo quando realmente igual) perde facilmente a sua fôrça 

libertária como fator da compreensão e instrução” (MARCUSE, 1970, p. 101), sendo que, 

deste modo, a tolerância liberal, em sua prática efetiva, retira dos indivíduos a capacidade de 

discernir autonomamente entre o que é benéfico e o que é nocivo para o ser humano e para a 

natureza e transforma-se em uma conduta compulsiva relativa às políticas estabelecidas, 

levando-os, por fim, a aceitar passivamente, como coisas necessárias à sua existência, ideias e 

atitudes que são completamente prejudiciais à vida. Por essas razões, ele argumenta que a 

aplicação da tolerância liberal, mesmo quando assegura uma ampla liberdade política para os 

diversos pontos de vista, desequilibra a balança em favor das opiniões e políticas que 

favorecem o sistema estabelecido e impede a concretização da função originária da tolerância 

(no caso, a emancipação das mentes através de uma discussão verdadeiramente livre e igual 
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entre ideias), de maneira que o exercício corrompido daquela tolerância, tal como foi descrito, 

ao invés de contribuir com a prática efetiva da democracia e com o desenvolvimento da 

autonomia dos indivíduos, molda as suas mentes e vicia a sua autodeterminação através de um 

sofisticado processo de coordenação mental (mental coordination) e de doutrinação regressiva 

(regressive indoctrination), que leva, finalmente, à sujeição política desses indivíduos diante 

dos interesses das classes dominantes e de suas políticas estabelecidas. Portanto, a tolerância 

pura, por mais que se arrogue as características de imparcial, de democrática e de universal, 

na verdade, ela é amplamente discriminatória e antidemocrática, uma vez que, como é 

sustentado ao longo de todo o artigo, atua servindo à causa da opressão e protegendo a 

máquina de discriminação já estabelecida.  

 

4.1.3 A tese da tolerância libertária como uma alternativa à tolerância liberal 

 

 Se a tolerância liberal aplicada dentro da sociedade industrial é nociva, então, como 

remediá-la? Esta é a questão que Marcuse se propõe a responder ao longo da segunda metade 

do artigo e apresenta, como contraposição à tolerância liberal, a sua proposta de tolerância 

libertária. Vamos, a seguir, investigar a proposta marcuseana, analisando a sua finalidade e 

amplitude.  

 Com as críticas marcuseana examinadas no tópico anterior, fica evidenciada a 

importância da conexão que o autor estabelece entre a tolerância e a liberdade, entendida 

como autonomia (autonomy). De acordo com essa conexão – mencionada pela primeira vez 

no 9º parágrafo e, posteriormente, utilizada em diversas passagens significativas do texto –, a 

prática efetiva da tolerância só pode ser concretizada em uma sociedade composta por 

indivíduos livres, sendo essa liberdade tomada no sentido de autodeterminação (self-

determination), ou seja, a “capacidade de dirigir a própria vida” e “de ser capaz de determinar 

o que fazer ou não, o que [suportar] ou não” (MARCUSE, 1970, p. 92). Em outras palavras, a 

prática da tolerância – incluindo-se aí as instâncias da liberdade de pensamento, da liberdade 

de expressão e demais liberdades políticas – exige que os seres humanos sejam, de fato, 

indivíduos autônomos, isto é, capazes de aprender a ouvir, ver e sentir por eles mesmos e 

capazes de desenvolver os próprios pensamentos e de lutar por seus interesses e direitos 

verdadeiros até contra a autoridade e opinião estabelecidas. Já vimos que a sociedade 

industrial não pode garantir essa autonomia. Ao contrário, as diversas instituições das 

democracias liberais dificultam e até mesmo inviabilizam o próprio desenvolvimento 

autônomo do pensamento. Por isso, o pensador alemão diz que a verdadeira liberdade 
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(autonomia) ainda precisa ser criada até mesmo nas mais livres das sociedades existentes. É 

neste ponto que entra em cena a sua proposta de tolerância libertária para restaurar a 

autonomia intelectual dos indivíduos e, com isso, sanar os diversos efeitos nocivos causados 

pela doutrinação regressista proveniente da tolerância liberal e do funcionamento interno da 

sociedade industrial.  

Partindo da premissa de que, em uma democracia plena, o povo – no caso, a maioria – 

tem legitimidade para “subverter” a ordem instituída visando empreender a mudança social 

qualitativa e, assim, assegurar “uma razoável oportunidade de pacificação e [libertação]” 

(MARCUSE, 1970, p. 104), o autor argumenta que, se uma sociedade bloqueia, ainda no 

campo do pensamento e da compreensão das palavras, os caminhos para a realização da 

mudança social qualitativa através da repressão e doutrinação organizadas, tal como é feito 

nas democracias liberais, então, uma maioria subversiva (a subversive majority)64 adquire 

legitimidade para reabrir esses caminhos utilizando-se, inclusive, de meios aparentemente 

antidemocráticos (apparently undemocratic means). Posto isto, a tolerância libertária passa a 

se constituir como uma proposta toleracionista que necessita utilizar-se de meios 

antidemocráticos para assegurar a restauração da liberdade de pensamento dos indivíduos que 

vivem sob a égide da sociedade industrial avançada, revertendo a tendência instituída pela 

tolerância pura, tendência esta que, como já foi mostrada, “serve principalmente para proteger 

e preservar a sociedade repressiva” e “contribui para neutralizar a oposição e imunizar os 

homens contra outras e melhores formas de vida” (MARCUSE, 1970, p. 104).  

Ainda na primeira parte do artigo, precisamente no 11º parágrafo, quando menciona 

pela primeira vez a emaranhada questão dos critérios objetivos para distinguir entre a 

aplicação correta e incorreta da tolerância, o autor afirma que, em uma sociedade 

caracterizada pela concentração do poder político-econômico e por instituições sociais que 

sustentam essa ordem estabelecida e viciam a autodeterminação dos indivíduos, uma 

                                                           
64 O conceito de maioria subversiva é introduzido precisamente neste ponto do texto porque será este que, de 
certo modo, justificará o restante da argumentação de Marcuse: se não é possível esperar que um Governo 
fomente a subversão de sua própria ordem político-econômica, ainda assim, em um regime democrático, esse 
direito de subversão – no caso, o de transformar a ordem instituída tendo em vista a promoção de uma nova 
alternativa que ofereça uma razoável chance de paz e liberdade – está investido na maioria do povo; por 
conseguinte, essa maioria subversiva adquire legitimidade para empreender a mudança social qualitativa, 
podendo utilizar-se, se for necessário, de mecanismos que sejam “aparentemente antidemocráticos”. Entretanto, 
destacamos que o tema da maioria subversiva traz alguns problemas para a argumentação marcuseana: se a 
sociedade industrial cria uma maioria doutrinada que aceita passivamente a ordem estabelecida, então, aquela 
maioria subversiva capaz de empreender a subversão da ordem através da tolerância libertária não poderia surgir 
em lugar algum; se for o caso, em outra hipótese de interpretação, de os poucos indivíduos que, dentro da 
sociedade administrada, atingem a maturidade de suas faculdades e tornam-se autônomos adquirirem 
legitimidade para aplicar a tolerância libertária, então, teríamos uma minoria subversiva para tentar modificar a 
ordem instituída, sendo que, neste casso, o argumento da legitimação majoritária não poderia mais ser aplicado, 
mesmo que a minoria subversiva alegasse lutar em benefício da maioria e de uma futura sociedade melhor.  
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verdadeira tolerância, que corresponda a uma força libertadora e humanizadora (a liberating 

and humanizing force), “não pode ser indiscriminada e igual com respeito ao teor da 

expressão, nem em palavra nem em ato” e também “não pode proteger falsas palavras e [atos 

errados] que contradizem e combatem as possibilidades de libertação” (MARCUSE, 1970, p. 

93). Neste sentido, ele sustenta que a sociedade “não pode ser indiscriminatória nos casos em 

que estão em perigo a pacificação da existência, e a própria liberdade e felicidade” e 

complementa dizendo que, neste contexto em que estão em jogo a paz, assim como a 

liberdade e a felicidade, “certas coisas não podem ser ditas, certas idéias não podem ser 

expressadas, certas políticas não podem ser propostas, certa conduta não pode ser permitida 

sem transformar a tolerância num instrumento de continuação da servidão” (MARCUSE, 

1970, p. 93).  

A pergunta que logo surge é a seguinte: se a sociedade não pode ser indiferente e se 

existem coisas que não devem ser toleradas, então, qual seria o lado a ser tomado pela 

sociedade e quais seriam essas coisas a serem proibidas, mesmo que tais medidas sejam 

acusadas de antidemocráticas? O filósofo vai responder essa questão no decorrer da segunda 

parte do artigo. No 23º parágrafo, ele afirma que, dentre as ações aparentemente 

antidemocráticas a serem tomadas, está a retirada da tolerância, tanto no âmbito da expressão 

quanto no âmbito da assembleia, dos “grupos e movimentos que promovessem políticas 

agressivas, a preparação para a guerra, o chauvinismo, a discriminação sobre os fundamentos 

de raça e religião” e dos grupos “que se opusessem à ampliação dos serviços públicos, da 

segurança social, dos serviços médicos, e assim por diante” (MARCUSE, 1970, p. 105) 65.  

Complementando a resposta anterior, relacionando, agora, a tolerância libertária com a 

já mencionada proposta de reversão da tendência imposta pela tolerância liberal, o 

frankfurtiano afirmará, no 32º parágrafo, que a sua proposta consiste em empreender uma 

espécie de “intolerância contra os movimentos de direita e tolerância com os movimentos de 

esquerda”, sendo que essas respectivas intolerância e tolerância deveriam ser entendidas aos 

âmbitos “da ação e da discussão e propaganda, ao ato e às palavras” (MARCUSE, 1970, p. 

112-3). E concluindo a caracterização da sua proposta toleracionista, ele dirá, no 34º 

parágrafo, que a retirada da tolerância “para com os movimentos regressivos antes que êles 
                                                           
65 Apesar da circunscrição que Marcuse faz no 16º parágrafo, ao afirmar que se restringirá ao debate político e 
irá desconsiderar as questões que dizem respeito à esfera da vida privada, as suas reflexões ao longo do artigo 
não estão restritas ao campo da tolerância política. Apesar de a tolerância política realmente ocupar o centro de 
suas preocupações, a passagem acima deixa claro que, dentro da proposta marcuseana da tolerância libertaria, 
estão incluídas questões em torno da liberdade de discussão, assim como questões de gênero, raça e religião, o 
que, por sua vez, nos permite sustentar que a tolerância marcuseana deve ser considerada e avaliada em toda a 
sua amplitude, pois, além da tolerância política, engloba também a tolerância de opinião, a tolerância de gênero, 
a tolerância racial e a tolerância religiosa. 
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possam tornar-se ativos; a intolerância até mesmo com o pensamento, a opinião, a palavra, e, 

finalmente, a intolerância na direção oposta, isto é, com os conservadores autoproclamados, a 

direita”, por mais que tais ações sejam consideradas antidemocráticas, todas elas “constituem 

reações ao desenvolvimento inegável [da democrática sociedade] que destruiu as bases da 

tolerância universal” (MARCUSE, 1970, p. 114). Este último ponto é bastante importante e, 

por isso, precisa ser bem destacado: a tolerância libertária proposta por Marcuse, na medida 

em que é projetada como uma reação às condições impostas pela sociedade industrial, deve 

ser executada provisoriamente. Em outras palavras, a tolerância marcuseana corresponderia a 

uma proposta temporária de tolerância, a qual deveria ser aplicada enquanto as condições 

materiais que sustentam a sociedade industrial não forem modificadas ou, pelo menos, 

enquanto não for, na sociedade existente, “recriado o espaço mental necessário à refutação e à 

reflexão” (MARCUSE, 1970, p. 115) e os seres humanos ainda não tiverem se tornado 

indivíduos intelectualmente autônomos. 

Uma vez estabelecidas a finalidade e a amplitude da tolerância defendida por Marcuse, 

podemos examinar como a tolerância libertária seria posta em prática nas diversas esferas da 

sociedade. No que concerne à esfera política, a aplicação da tolerância marcuseana implicaria 

na suspensão dos direitos políticos dos grupos de Direita, tantos os setores da Direita 

moderada, que defendem a economia de mercado e os demais alicerces do liberalismo 

econômico e se opõem a maior participação do Estado na promoção dos serviços públicos 

(como saúde, segurança, educação, etc.), quanto os setores da Direita radical, que defendem a 

militarização do Estado e o chauvinismo (seja no sentido de ultranacionalismo ou no sentido 

de machismo) e pregam o discurso de ódio contra minorias raciais ou religiosas. No que diz 

respeito à esfera da economia, a aplicação da tolerância libertária implicaria na tomada de 

rigorosas medidas contra o conjunto de costumes e ideologias que sustentam a sociedade 

capitalista, tais como os mencionados no 24º parágrafo, a saber, a obsolescência planejada, a 

publicidade tendenciosa, o conluio entre a liderança sindical e os empregadores, dentre outros.  

No que tange à esfera dos meios de comunicação, é proposta a aplicação da censura 

contra as opiniões regressistas, correspondentes às ideias conservadoras da Direita. Este 

polêmico ponto defendido por Marcuse, desenvolvido mais claramente no 34º parágrafo, se 

apoia no argumento de que o modo pervertido com que a tolerância liberal age na consciência 

dos indivíduos, corrompendo suas mentes e suas necessidades e os obsorvendo com interesses 

heterônimos antes mesmo que eles consigam perceber sua servidão, só pode ser combatido 

eficazmente no campo onde tal corrupção começa, a saber, no terreno do pensamento e das 

palavras, pois é precisamente lá que a falsa consciência (the false consciousness) é 
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sistematicamente formada. Acerca deste tema, o filósofo, no 33º parágrafo, afirma que, 

quando “‘o mercado de idéias’ foi organizado e delimitado por aquêles que determinam em 

que consiste o interêsse nacional e individual”, a “falsa consciência transformou-se na 

consciência geral” (MARCUSE, 1970, p. 113-4), englobando desde os membros do mais alto 

escalão do Governo até os membros da sociedade mais desprivilegiados economicamente. Por 

essa razão, ele sustenta que é necessário interromper, através de uma censura progressista, a 

torrente de palavras e imagens que alimentam a falsa consciência e pervertem a mente dos 

seres humanos, sendo que este tipo de censura seria mais adequadamente designado como 

pré-censura (precensorship), uma vez que está “abertamente dirigida contra a censura mais ou 

menos oculta que satura todos os meios livres de comunicação de massa” (MARCUSE, 1970, 

p. 115), censura esta última que age sorrateiramente através das instituições democráticas 

concebidas dentro da sociedade industrial. 

Quanto à esfera do sistema educacional, a tolerância libertária, que, como vimos, visa 

primordialmente o restabelecimento da liberdade de pensamento bloqueada na sociedade 

industrial, iria exigir “novas e rígidas restrições no ensino e prática nas instituições 

educacionais que, em virtude de seus próprios métodos e conceitos, servem para aprisionar a 

mente no universo tradicional do discurso e da conduta”, de modo que, desta forma, acabam 

“impedindo, a priori, a avaliação racional das alternativas” (MARCUSE, 1970, p. 105). 

Sendo assim, enquanto as instituições tradicionais de ensino agem dissimuladamente 

desequilibrando a balança em favor das opiniões e práticas nas quais se assenta a sociedade 

industrial, as novas instituições de ensino devem desequilibrar a balança na direção inversa, 

isto é, revertendo a tendência em favor das ideias progressistas e da mudança social 

qualitativa. É por essa razão que, no 35º parágrafo, o autor diz que a tarefa de auxiliar o 

desenvolvimento da autônima intelectual dos estudantes e o esforço para emancipá-los 

tornam-se, agora, uma questão propriamente de educação política (political education) ou de 

contra-educação (counter-education), uma vez que sua finalidade primordial passa a ser 

ensinar o estudante a pensar em termos opostos aos estabelecidos pela ideologia predominante 

e torná-lo apto a colocar os fatos fora do contexto dos valores da sociedade industrial. 

Além dos sistemas político, econômico e educacional e da mídia, o filósofo demonstra 

preocupação com outra área: a da ciência e tecnologia. Com relação a essa quinta esfera, ele 

diz: “no grau em que o restabelecimento da liberdade de pensamento envolver a luta contra a 

desumanidade”, então, a “sua restauração implicará também a intolerância com a pesquisa 

cientifica no interêsse dos letais ‘meios de retaliação’, da [resistência] humana anormal em 

condições desumanas, etc.” (MARCUSE, 1970, p. 105). Ou seja, se a humanidade tiver que 
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assegurar a pacificação da existência e a eliminação completa da violência, então, a esfera da 

ciência e tecnologia não pode mais ser utilizada para apoiar condutas e costumes que são 

incompatíveis com a paz e a convivência harmônica entre as nações, tais quais o 

desenvolvimento de armas nucleares e a criação de programas de treinamentos militares 

visando transformar seres humanos em máquinas de matar. Com isto, encerramos o exame da 

maneira através da qual a tolerância proposta por Marcuse seria aplicada nas principais 

esferas sociais. 

 

4.1.4 A violência progressista e a justificação teórica e prática da tolerância libertária 

 

Se, no tópico anterior, caracterizamos a tolerância libertária, apresentando sua 

finalidade e amplitude, e mostramos como o filósofo alemão propõe aplicá-la nas diversas 

esferas da sociedade, agora, nos deteremos na discussão acerca da legitimação, tanto teórica 

quanto prática, dessa controversa tolerância. Em outras palavras, o assunto que 

investigaremos nas próximas linhas está relacionado diretamente com a seguinte pergunta: 

como aplicar efetivamente uma proposta toleracionista tão áspera e com diversos aspectos 

completamente antidemocráticos dentro de uma sociedade como a sociedade industrial, que, 

apesar das flagrantes imperfeições e da fragilidade de muitas de suas instituições, apresenta 

inúmeros mecanismos democráticas que podem ajudá-la a se autorregular e, de certo modo, 

corrigir suas próprias imperfeições? Esta espinhosa questão corresponde a uma das principais 

preocupações que o autor de Tolerância Repressiva demonstra em seu texto e é exatamente 

por essa razão que ele vai dedicar uma grande parte da segunda metade do artigo à tentativa 

de justificar a aplicação da tolerância libertária.  

 Antes de nos aprofundarmos na indagação anterior e adentrarmos no subsequente tema 

da violência progressista, é necessário deixarmos dois pontos estabelecidos com clareza. O 

primeiro deles tem relação com o que é aludido no texto como sendo uma das “falsas 

dicotomias” da filosofia política, qual seja, a de reduzir o debate sobre o melhor regime de 

governo à escolha teórica entre a democracia e a ditadura. A primeira menção a essa falsa 

dicotomia é feita no 15º parágrafo, quando o autor formula uma série de questões que deixam 

evidenciada a insuficiência do debate teórico que, negligenciando as condições concretas da 

sociedade, tenta decidir a questão da tolerância/intolerância exclusivamente no campo 

especulativo e, a partir daí, amplia essas inferência teóricas para o campo prático: se a 

intolerância, historicamente falando, retardou o progresso e prolongou o massacre e a tortura 

de inocentes durante centenas de anos, então, este dado é suficiente para declarar a 
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superioridade teórica da tolerância pura e apartidária e, consequentemente, decretar-lhe 

também a superioridade prática em todas as sociedades existentes? Ou será que há condições 

históricas específicas em que a tolerância liberal – por mais que se mostre superior, 

teoricamente falando, a qualquer forma de intolerância – impeça a libertação, multiplique as 

vítimas sacrificadas ao status quo e atue para deter a mudança social qualitativa? Para 

Marcuse, o debate entre democracia e ditadura – e, especificamente, entre tolerância e 

intolerância – não deve ser decido apenas no campo da especulação, ao contrário, deve ser 

proposto e norteado a partir das condições materiais inerentes às sociedades estabelecidas. 

Deste modo, ao lado das hipóteses especulativas da “democracia teórica” e da “ditadura 

teórica”, teremos também as hipóteses práticas da “democracia concreta” e da “ditadura 

concreta”, o que, para o autor, leva a uma significativa ampliação no campo de investigação 

acerca do melhor regime de governo para uma sociedade concreta, com condições materiais 

específicas e bem determinadas.  

Ao levar essa ampliação para o tema da tolerância, o filósofo se propõe a refutar a 

utilização da falsa dicotomia no que concerne ao debate acerca da tolerância dentro da 

sociedade industrial avançada. No 22º parágrafo, ele comenta que as barreiras concretas que 

as democracias liberais erguem contra qualquer mudança significativa na ordem político-

econômica estabelecida são bastante fracas e agradáveis em comparação com as práticas de 

uma ditadura declarada e isto, por sua vez, faz com que a tolerância liberal, amparada no 

discurso de democrática, neutra e apartidária, seja considerada, “em tôdas as circunstâncias, 

mais humana do que a intolerância institucionalizada que sacrifica direitos e liberdades das 

gerações vivas em benefício das gerações futuras” (MARCUSE, 1970, p. 104). Podemos 

complementar a observação anterior dizendo ainda que o aparato ideológico da sociedade 

industrial também difunde a ideia de que a democracia liberal e a sua tolerância pura, apesar 

de todas as insuficiências e distorções, seriam as melhores dentre as alternativas materiais 

disponíveis para a humanidade. Entretanto, para o frankfurtiano, o raciocínio a se fazer é se, a 

partir das condições materiais dadas, a democracia e a tolerância liberais constituem-se, de 

fato, como as melhores alternativas em comparação com um regime ditatorial, de modo que 

esse raciocínio prático, cuja implicação é essencialmente concreta, não seja obscurecido pela 

dicotomia teórica que apresenta a democracia como superior à ditadura. Mais adiante, 

veremos as consequências dessa posição assumida pelo autor de Tolerância Repressiva. 

Já o segundo ponto que consideramos importante esclarecer tem relação com aquilo 

que Marcuse considera ser um dos pontos frágeis da sua proposta, a saber: a impossibilidade 

prática de aplicar a tolerância libertária dentro da sociedade industrial. Já vimos, no tópico 
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4.1.2, que as condições materiais inerentes à sociedade industrial inviabilizam a aplicação da 

tolerância liberal dentro das próprias democracias liberais ao corromperem a concretização da 

proposta de discussão livre e isonômica. Pois bem, essas mesmas condições materiais, em 

especial, a estrutura de classes e a violência legalizada do Estado liberal, também 

inviabilizam, ou mais precisamente, tornam impossível a aplicação da tolerância libertária a 

partir das instituições que compõem as sociedades democráticas liberais. Como o autor 

observa, no 24º parágrafo, se, na área da educação, a reversão da tendência a ser levado a 

cabo pela tolerância libertária poderia ser executada pelos próprios alunos e professores, de 

modo que, sendo autoimposta, aquela perderia o aspecto de antidemocrática, é exatamente nas 

demais esferas sociais que os “meios aparentemente antidemocráticos” tornam-se necessários 

para a concretização da reversão da tendência. O autor alega que, na economia, na política e 

nos meios de comunicação, exatamente por essas três esferas corresponderem às defesas vitais 

da sociedade industrial e aos eficientes mecanismos através dos quais a próspera sociedade 

repressiva (repressive affluent society) repousa e se auto-reproduz, a reversão da tendência 

não poderia surgir de dentro das próprias instituições da democracia totalitária, pois a sua 

aplicação pressupõe a conquista da subversão social que precisa ser construída. Em outras 

palavras, dentro das sociedades democráticas existentes, a tolerância libertária se torna 

impraticável nas esferas econômica, política e midiática porquanto a sua aplicação 

“pressuporia aquilo que ainda não foi realizado” na própria sociedade industrial, isto é, a 

“revolução total que essa sociedade tão eficazmente repele” (MARCUSE, 1970, p. 106). 

Portanto, levando-se em conta, primeiramente, que a discussão sobre o modo correto e 

incorreto de aplicar a tolerância nas sociedades existentes não deve reduzir-se a uma simples 

questão acerca da escolha teórica entre uma democracia ou uma ditadura e, em segundo lugar, 

que é impossível conceber que a sociedade industrial possa empreender a promoção oficial da 

sua própria subversão, então, torna-se necessário, como único recurso viável dentro da 

sociedade estabelecida, aplicar a violência progressista, que seria a única forma de vencer a 

rígida estrutura de classes e a violência institucionalizada praticada pelo Estado em defesa da 

ordem posta. É neste contexto que é introduzida a temática da violência progressista, pois, na 

ótica do pensador de Frankfurt, uma vez legitimada a utilização da violência progressista 

dentro da sociedade industrial, ele terá conseguido apresentar uma justificação teórica e 

prática para a aplicação da sua tolerância libertária nas esferas da economia, da política e dos 

meios de comunicação. 

 O tema da violência progressista está diretamente vinculado ao conceito de cálculo 

histórico do progresso, desenvolvido entre o 26º e o 31º parágrafos do texto. De acordo com 
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Marcuse, o cálculo progressista, em linhas gerais, consistiria na utilização racional dos 

recursos materiais e intelectuais disponíveis pela humanidade de modo que tais recursos 

pudessem ser direcionados para “distribuir a produção social com prioridade à satisfação de 

necessidades vitais e com um mínimo de esfôrço e injustiça” e, finalmente, pudessem 

“aumentar a possibilidade de paz [...] e propiciar a satisfação de necessidades que não se 

alimentam da pobreza, opressão e exploração” (MARCUSE, 1970, p. 109). O filósofo alemão 

sustenta que esse cálculo histórico do progresso é capaz de fornecer um critério empírico e 

racional para resolver o problema da falsa dicotomia entre democracia e ditadura e também 

para realizar a distinção adequada entre as limitações corretas e as limitações incorretas da 

tolerância: esse critério é precisamente o progresso em direção à sociedade humanitária. É a 

partir dessa noção de progresso66 e da aplicação do seu cálculo histórico, baseado no 

materialismo histórico de Marx e na dialética negativa de Adorno, que o autor de Tolerância 

Repressiva defenderá que as mudanças sociais e institucionais a serem implementadas nas 

sociedades estabelecidas podem ser identificadas e planejadas a partir da negação das 

condições materiais existentes que conduzem à perpetuação da opressão e impedem a própria 

mudança social qualitativa, sendo que isso permitiria aos seres humanos, além de definir a 

direção em que as instituições e políticas predominantes teriam de ser redirecionadas, também 

distinguir os movimentos, políticas e opiniões que promoveriam a justiça social e a 

pacificação da existência e aqueles que as combateriam.  

 Uma das principais implicações do cálculo histórico do progresso é o fato de que tal 

cálculo – na medida em que corresponde ao cálculo da redução possível da crueldade, miséria 

e supressão – envolve a escolha calculada entre duas formas de violência política, a saber, a 

violência regressista ou violência reacionária (reactionary violence) e a violência progressista 

ou violência revolucionária (revolutionary violence). Para Marcuse, com todas as 

qualificações “de uma hipótese baseada numa crônica histórica ‘aberta’”, pode-se dizer que a 

última forma de violência – isto é, a “violência que emana da rebelião das classes oprimidas” 

– contribuiu para romper “o contínuo histórico de injustiça, crueldade e silêncio durante um 

                                                           
66 Outro ponto importante que ilustra muito bem tanto os divergentes pressupostos teórico-conceituais assumidos 
por Marcuse e Stuart Mill quanto as diferentes perspectivas em que os dois direcionam sua argumentação é o 
conceito de progresso. Embora esse conceito seja igualmente importante para ambos, sendo um dos suportes 
fundamentais da argumentação de Sobre a liberdade e de Tolerância Repressiva, os dois autores divergem 
fortemente quanto ao modo em que entendem esse progresso: o critério adotado pelo filósofo inglês para avaliar 
o progresso – seja na esfera individual seja na esfera coletiva – é um critério abstrato, isto é, o aperfeiçoamento 
do entendimento e, através deste, o aperfeiçoamento moral dos seres humanos; já para o filósofo alemão, o 
critério adotado para avaliar o progresso – agora, aplicado exclusivamente à esfera coletiva – é um critério 
concreto, a saber, a criação de um novo sistema social que levasse a uma redução significativa nos níveis de 
crueldade, miséria e opressão vigentes nas sociedades existentes. 
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breve momento, breve, mas suficientemente explosivo para promover o aumento do escopo 

de liberdade e justiça” e trouxe “uma melhor e mais equitativa distribuição da miséria e da 

opressão no novo sistema social – em suma: progresso na civilização” (MARCUSE, 1970, p. 

111). Por outro lado, “no tocante à violência histórica nascida entre as classes dominantes, 

não parece haver igual relação com o progresso” (MARCUSE, 1970, p. 112). Ou seja, pode-

se afirmar que a violência progressista, que é aquela que surge “dos movimentos 

potencialmente subversivos” (MARCUSE, 1970, p. 111), auxiliaria a mudança social 

qualitativa, enquanto que a violência regressista a impediria. Esta violência está identificada, 

como já destacamos, com a violência institucionalizada do Estado, “aquela de parte dos 

poderes legalmente constituídos” (MARCUSE, 1970, p. 111) e que, dentro das democracias 

existentes, serve para proteger as instituições repressoras que compõem as sociedades liberais. 

Posto isto, o frankfurtiano vai sustentar que, devido às condições materiais inerentes às 

democracias baseadas no sistema liberal, a implementação da violência progressista torna-se 

justificável por constitui-se como a única alternativa concreta viável para romper o contínuo 

histórico de injustiça, crueldade e silêncio imposto pela sociedade industrial avançada. 

É a partir deste contexto argumentativo que o autor vai sustentar que, dadas as 

condições materiais predominantes nas sociedades democráticas liberais, já deveria ter se 

tornado evidente que “o exercício dos direitos civis por quem não os possui pressupõe a 

suspensão dos direitos civis dos que lhe impedem o exercício” e que a “liberação dos 

Condenados da Terra implica a [supressão] não apenas de velhos, mas também de novos 

senhores” (MARCUSE, 1970, p. 114). Portanto, em benefício da concretização da função 

originária da tolerância, em especial, a grande meta da emancipação humana, seria mais 

importante atualmente auxiliar – mesmo recorrendo-se a métodos antidemocráticos – as 

pequenas e impotentes minorias que lutam contra a falsa consciência e a sociedade repressiva 

do que preservar os direitos e liberdades constitucionais que há muito tempo já foram violadas 

e que concedem poderes constitucionais aos opressores dessas minorias. 

 Para encerramos nossa análise do texto de Marcuse, é importante mencionar outro 

ponto relevante que o filósofo incorpora à sua argumentação: a constatação de que, 

historicamente falando, até mesmo nas sociedades liberais mais democráticas, as decisões 

vitais que afetam toda a sociedade sempre são tomadas por um ou por poucos grupos sem que 

haja um efetivo controle por parte do próprio povo. Em outras palavras, isto implica dizer 

que, nas democracias estabelecidas, os indivíduos não têm o real controle acerca das decisões 

políticas vitais. Levando em conta esta última constatação, torna-se compreensível a 

afirmação marcuseana de que o verdadeiro contraste não é a escolha teórica entre uma 
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democracia ou uma ditadura, mas a escolha concreta entre perpetuar a democracia totalitária 

que esconde uma sociedade repressiva ou romper com a desigualdade e a violência 

institucionalizadas pela sociedade industrial. É por essa razão que, respondendo a questão 

formulada no início deste tópico, o autor sustenta que as distorções da democracia liberal não 

são meras imperfeições que podem ser corrigidas com o tempo, ao contrário, são a essência de 

um sistema que solidifica as desigualdades político-econômicas e perpetua a exploração e a 

luta pela existência. Deste modo, por mais antidemocrática que possa constituir-se, a proposta 

marcuseana de tolerância libertária e a consequente aplicação da violência progressista dentro 

da sociedade industrial passa a ser concebida como a única via possível capaz de romper a 

solidez da opressão e de reformular a velha ordem.  

 

4.1.5 As contribuições de Marcuse ao debate toleracionista 

 

 Neste tópico, discutiremos duas contribuições legadas pelo artigo de Herbert Marcuse 

ao debate toleracionista, a saber: a proeminência das condições materiais para a 

investigação da tolerância/intolerância e a intuição da importância de metacritérios para 

demarcar os limites da tolerância. 

 O primeiro ponto está relacionado diretamente com o centro da argumentação 

marcuseana. Ao assumir que a tolerância depende da igualdade predominante na sociedade 

em que é praticada, o filósofo alemão vai dizer que, nas sociedades em que prevalecem as 

desigualdades político-econômicas, a prática da tolerância está fadada a reproduzir tais 

desigualdades e, muitas vezes, essa mesma tolerância, tanto na teoria quanto na prática, acaba 

servindo para mascarar a concentração do poder político-econômico e as desigualdades daí 

decorrentes. É esta posição que explica a enfática afirmação do autor, feita em diversas 

passagens do artigo, de que, até nas sociedades liberais mais democráticas, não existe uma 

tolerância verdadeiramente universal que ampare igualmente todas as opiniões e grupos, pois 

a tolerância posta em prática nas democracias liberais está limitada pelo antagonismo de 

classes da sociedade e pela violência legalizada que defende essa estrutura social desigual. 

Mesmo se ponderarmos os excessos cometidos por Marcuse, principalmente no que tange à 

maneira extremamente negativista com que ele interpreta as democracias liberais e suas 

instituições, ainda assim julgamos que a sua ênfase nas condições materiais para a 

investigação toleracionista continua bastante pertinente para o debate contemporâneo, pois 

também entendemos que a compreensão das condições materiais é fundamental tanto para a 
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elucidação quanto para a resolução do multifacetado problema da tolerância/intolerância nas 

sociedades do século XXI. 

 Embora estejamos dando a autoria dessa ideia a Marcuse, a percepção de que a 

questão toleracionista está, de alguma forma, relacionada com as condições materiais da 

sociedade já havia sido notada, ainda que com diferentes graus de importância, nos textos dos 

toleracionistas analisados nos capítulos anteriores. More, com sua abordagem holística, já via 

notado que a religião não é uma esfera isolada das demais esferas sociais, em especial, da 

política e da economia, mas, ao contrário, as duas últimas exercem influência direta sobre a 

primeira. A ênfase dada por Locke à separação entre Estado e Igreja e à desvinculação entre 

os interesses civis e os interesses espirituais também pode ser apontada para sustentar que o 

autor da Epistola identificou os malefícios que a política e a economia podem exercer sobre a 

religião e vice-versa, sendo que a sua proposta laicista visa não só afastar o Estado da 

influência nociva por parte de líderes religiosos intolerantes e materialmente ambiciosos, mas 

também apartar a religião e as diferentes Igrejas da influência nociva dos interesses 

econômico-políticos por parte dos magistrados. Já Mill, apesar de vinculado ao liberalismo 

(político e econômico), percebe – ainda que em passagens isolados dos seus dois textos, as 

quais não recebem a devida importância por parte do autor – a influência das esferas 

econômica e política na problemática toleracionista: em Sobre a Liberdade, ao afirmar que a 

intolerância exercida nas instancias sociais é mais intensa sobre os indivíduos cujos meios de 

garantir o sustento dependem de outros, já que, devido a essa condição de subordinação 

econômica, aqueles tornam-se reféns indefesos diante da tirania da opinião pública; ou em A 

Sujeição das Mulheres, ao defender que a manutenção da subordinação feminina no século 

XIX vinculava-se principalmente às vantagens político-econômicas que os homens podiam 

tirar, tanto no âmbito domestico quanto no público, do regime de desigualdade entre os 

gêneros. 

 Apesar do método holístico inaugurado por More, da proposta laicista desenvolvida 

por Locke e das observações isoladas feitas Stuart Mill acerca da relação entre intolerância e 

condições materiais, é Herbert Marcuse, em conjunto com Robert Paul Wolff e Barrington 

Moore Jr, que devem ser considerados os primeiros teóricos toleracionistas a propor para o 

centro do debate a questão das condições materiais. Se fizermos uma comparação entre 

Marcuse e Thomas More, que, em nossa ótica, foi o filósofo que mais se aproximou de intuir 

a proeminência das condições materiais para a questão toleracionista, podemos verificar em 

que aspecto a contribuição do autor de Tolerância Repressiva torna-se original: em More, a 

discussão estava restrita ao âmbito da tolerância religiosa e, além disso, a Utopia se encarrega 
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apenas de apontar a necessidade de vincular a questão religiosa com outras esferas sociais, 

como política, economia e direito, mas não demonstra em que medida a tolerância – 

especificamente, a religiosa – estaria vinculada a essas esferas; já em Marcuse, além de o 

conceito de tolerância ser assumido em toda a sua amplitude, isto é, como tolerância política, 

tolerância religiosa, tolerância de opinião, tolerância de gênero, etc., o filósofo alemão 

sustenta com toda a clareza que as condições materiais da sociedade devem ocupar o centro 

do debate toleracionista exatamente porque são essas condições que determinam a intensidade 

dos fenômenos da tolerância e da intolerância em uma sociedade específica. Levando em 

conta o que mostramos até aqui, podemos afirmar, com toda propriedade, que pertence a 

Marcuse a noção de que a problemática da tolerância/intolerância (em toda a sua amplitude), 

não apenas sofre influência, mas é determinada pelas condições materiais da sociedade, em 

especial, pela economia e política.  

 Apesar dessa contribuição significativa legada pelo filósofo de Frankfurt, 

consideramos que, no debate toleracionista atual, torna-se necessário a realização de uma 

análise crítica mais aprofundada em torno da tese marcuseana de que as questões político-

econômicas determinam a questão toleracionista. Afirmamos isto por consideramos que é 

preciso realizar essa análise tomando-se os devidos cuidados para que a investigação não seja 

turvada por ideologias assumidas acriticamente, o que levaria, tanto na hipótese de uma 

aderência acrítica a teses marxistas quanto na hipótese de uma aderência acrítica a teses 

liberais, a um comprometimento da própria investigação em torno da tolerância. Sendo assim, 

mesmo se assumirmos a hipótese materialista histórica para análise do tema da tolerância e da 

intolerância, torna-se imprescindível discutirmos a seguinte questão: em que medida é 

possível afirmar que as condições materiais (econômico-políticas) de uma sociedade 

determinam a problemática toleracionista nesta sociedade? Este questão nos apresenta, pelo 

menos, outras duas relevantes hipóteses que merecem ser examinadas ao longo no nosso 

trabalho: a “hipótese das causas geradoras” (no caso, a de que os problemas da ordem 

político-econômica podem gerar conflitos toleracionistas) e a “hipótese das causas 

intensificadoras” (isto é, a de que os problemas da ordem político-econômica, embora não 

possam ser apontados como causas geradoras de conflitos toleracionistas, ainda assim podem 

atuar agravando tais conflitos). Finalmente, além das hipóteses anteriores, outra questão que 

também merece uma atenção maior consiste em investigar se a influência exercida pelas 

condições econômico-políticas de uma sociedade ocorre com a mesma intensidade nos 

diversos tipos de intolerância verificados na mesma sociedade, como a intolerância religiosa, 
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a intolerância política, a intolerância de gênero, a intolerância de opinião, entre outras. 

Voltaremos a discutir as duas hipóteses na seção 7.2.2. 

 Já a segunda contribuição do texto Tolerância Repressiva ao debate toleracionista está 

amplamente relacionada com a questão dos limites da tolerância. Esta questão, que recebeu 

um tratamento mais sistematizado e aprofundado pela primeira vez na Carta de Locke, como 

já mencionamos na seção 2.1.5, adquire uma nova perspectiva com as reflexões trazidas por 

Marcuse e pelas duas correntes antagônicas de filósofos toleracionistas do século XX, como 

mostraremos mais adiante. Para o filósofo alemão, os critérios para demarcar os limites de 

aplicação da tolerância dentro de uma sociedade não podem ser retirados da respectiva 

sociedade, pois, se assim o for, a própria tolerância proclamada e praticada nesta sociedade 

ficaria viciada. Esta posição é desenvolvida no artigo com duas finalidades centrais: primeiro, 

como já tivemos a oportunidade de explanar, para criticar os critérios tradicionalmente 

utilizados para definir os limites da tolerância aplicada nas sociedades democráticas 

assentadas no liberalismo econômico, critérios estes que, segundo o autor, são estabelecidos 

para perpetuar a democracia liberal e enfraquecer os grupos de esquerda que lutam pela 

concretização da mudança social qualitativa; e, em segundo lugar, para sustentar que os 

critérios adequadamente válidos para demarcar a tolerância em qualquer sociedade devem ser 

anteriores a todos aqueles que, sob a forma de critérios constitucionais ou legais, são 

estabelecidos e aplicados na respectiva sociedade. Exemplificando este segundo aspecto de 

suas considerações relativas ao tema dos limites da tolerância, Marcuse argumenta que as 

limitações explícitas e jurídicas, que podem ser identificadas através dos tribunais e das leis, 

não são os critérios de primeira ordem que definem a extensão da tolerância, mas, ao 

contrário, já são derivações posteriores das “limitações reais” que, de fato, estabelecem os 

limites da tolerância, sendo estas limitações reais, no caso das sociedades liberais, a estrutura 

de classe e a violência institucionalizada. Portanto, ele diz que, nas democracias liberais, os 

critérios legais não podem ser assumidos como sendo os critérios últimos que demarcam os 

limites da tolerância. É precisamente este segundo aspecto das considerações do pensador de 

Frankfurt que consideramos pertinentes para o debate atual, pois mostra, ainda que de forma 

rudimentar, que a questão dos limites, para ser solucionada, talvez precise recorrer ao que 

chamaremos de “metacritérios”. 

 A discussão acerca dos limites da tolerância e o problema relativo aos critérios 

corretos para demarcar a sua extensão permearam, como já mencionamos anteriormente, os 

textos dos filósofos toleracionistas ao longo do século XX, os quais podem ser agrupados em 

duas grandes frentes: os vinculados ao pensamento liberal e os vinculados ao pensamento 
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marxista. A seguir, destacaremos um representante de cada frente para, através de uma breve 

comparação, pontuarmos o que corresponde às divergências e convergências essenciais entre 

esses dois grupos de pensadores toleracionistas e mostrarmos de que modo essa discussão, a 

nosso ver, pode conduzir o debate toleracionista para a questão subsequente dos metacritérios 

da tolerância.  

O liberal Karl Popper, no já citado A Sociedade Aberta e seus Inimigos, menciona o 

seu paradoxo da tolerância para defender a necessidade de impor limites à tolerância. O 

filósofo procura esclarecer que não pretende defender que sempre se deve reprimir a 

enunciação de filosofias intolerantes, uma vez que, enquanto for possível combatê-las por 

meio de argumentos racionais e mantê-las controladas através da opinião pública, a repressão 

dessas opiniões será uma atitude insensata. Entretanto, complementa o autor, a sociedade 

aberta deve reivindicar, mesmo se for necessário recorrer ao uso da força, o direito de reprimir 

as filosofias e os movimentos intolerantes ao menos em três situações: quando for descoberto 

que tais filosofias não se dispõem a um enfrentamento no plano da argumentação racional, por 

exemplo, ao condenarem qualquer tentativa de argumentação; quando tais movimentos 

proíbem seus seguidores de darem ouvidos à argumentação racional, julgando-a enganosa; ou 

quando sua filosofias ensinam seus adeptos a responder a argumentos usando as armas. É 

muito importante percebermos qual era o alvo central que o filósofo austríaco queria atingir 

com a sua tolerância restritiva, no caso, os movimentos marxistas que, em sua ótica, 

representavam uma ameaça à sociedade aberta e às suas instituições democráticas.  

Vale destacar que a obra Sociedade Aberta propõe-se a defender que o marxismo, 

enquanto movimento político e enquanto filosofia, representa um perigo real para a sociedade 

democrática: no Prefácio da 1ª edição, afirma-se expressamente que, ao longo do livro, será 

demonstrado que Marx, mesmo sendo um dos “grandes dirigentes intelectuais da 

humanidade”, cometeu um grande erro, que foi o de sustentar “o permanente ataque contra a 

liberdade e a razão” (POPPER, 1987, p. 7); enquanto que, no Prefácio da 2ª edição, é dito que 

“o marxismo é apenas [...] um dos muitos erros que os homens têm cometido, na perene e 

perigosa luta pela edificação de um mundo melhor e mais livre” (POPPER, 1987, p. 8). São 

essas as razões que levam Popper, na parte do texto em que é apresentado o paradoxo da 

tolerância (nota 4 do Capítulo 7), a sustentar que os grupos intolerantes – dentre os quais 

estariam incluídos os movimentos marxistas –, quando assumem uma das três condições 

supracitadas, devem ser colocados fora da lei e devem ser rigidamente reprimidos pelas 

instituições que defendem a sociedade aberta. 
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 Já o marxista Robert Paul Wolff, no artigo Além da Tolerância, argumenta que o 

princípio de tolerância que sustenta as democracias pluralistas modernas, especialmente, a 

democracia norte-americana, apesar das relevantes finalidades sociais que conseguiram 

concretizar (como reduzir conflitos e estabelecer uma harmonia prática entre grupos 

antagônicos em religião, etnia, raça, posição geográfica, condição econômica, etc.), ainda 

assim, quando observamos a sua atuação nas sociedades contemporâneas, percebe-se que essa 

tolerância pluralista é aplicada de forma bastante controversa na sociedade, pois, por um lado, 

incentiva uma ampla tolerância em benefício dos grandes grupos tradicionais – sejam estes os 

empresários dos grandes ramos da economia, as grandes religiões e ideologias políticas já 

estabelecidas ou mesmo organizações da sociedade civil que formam grandes grupos de 

pressão e exercem influência nas decisões políticas do país, como, no caso da sociedade 

americana, os veteranos de guerra e a Associação Médica Americana – e, por outro lado, 

estimula uma intolerância igualmente grande contra os indivíduos ou pequenos grupos 

dissidentes, de modo que a aceitação e integração destes últimos dentro da sociedade tornam-

se cada vez mais difíceis.  

Baseando-se nesta última consideração, Wolff defende, na terceira parte do seu artigo, 

que essa teoria toleracionista aplicada nas democracias liberais, também chamada de 

pluralismo democrático, embora preserve a sua força conceitual e sua importância histórica 

devido aos significativos argumentos teóricos e práticos que a sustentaram, torna-se 

completamente destituída de valor (seja como descrição seja como prescrição) quando se 

retira a cortina que disfarça a sua aplicação ideológica diante da realidade das sociedades 

liberais, uma vez que, na prática, o pretenso pluralismo favorece sistematicamente os grupos 

mais fortes e tradicionais contra aqueles mais fracos ou em processo de formação. Finalmente, 

complementa o autor, a teoria pluralista da tolerância, através de todas as formas em que se 

manifesta no campo do pensamento e da política, exerce uma discriminação não apenas 

contra certos grupos ou interesses sociais, mas também contra certas propostas de solução dos 

problemas sociais, em especial, as soluções propostas pela esquerda socialista. Assim como 

Popper acusa a filosofia marxista de intolerante, Wolff mira suas críticas na direção oposta: a 

tolerância aplicada nas democracias liberais é que corresponderia a uma prática política 

intolerante e que precisaria ser combatida. Por isso, na Introdução do seu artigo, o teórico 

marxista acena para uma reformulação dos limites da tolerância e defende que, nas 

democracias modernas, é necessário transcender a própria tolerância e que esse processo de 

transcendência é tanto de incorporação quanto de rejeição, no caso, incorporar as opiniões e 

movimentos socialistas e rejeitar as opiniões e movimentos liberais. 



192 

 

 Se levarmos em conta que Popper e Wolff escreveram no contexto da Guerra Fria – 

embora Sociedade Aberta tenha sido escrito durante a Segunda Guerra Mundial, o próprio 

Popper fala, no Prefácio da 2ª edição, que as ideias do livro foram desenvolvidas tendo em 

vista, entre outras coisas, as configurações sociopolíticas que iriam se abrir com o término do 

conflito –, podemos dizer que os seus argumentos refletem com exatidão a posição que ambos 

assumiram diante desse período histórico. Mas não é só isso que consideramos importante 

destacar. A essência da divergência entre Wolff e Popper acerca dos limites da tolerância, 

divergência esta que consideramos ilustrar bem a diferença entre os toleracionistas vinculados 

ao marxismo e os vinculados ao liberalismo, consiste nos diferentes padrões valorativos – em 

especial, suas antagônicas concepções políticas de mundo – que as duas correntes assumem 

tanto para descrever a realidade social quanto para prescrever atitudes e políticas em face 

dessa realidade. Sendo assim, a partir desses critérios valorativos divergentes, teremos, como 

de fato ocorreram com as duas correntes de teóricos, a divergência diante da avaliação dos 

malefícios e benefícios das democracias liberais, a divergência diante das medidas a serem 

tomadas para melhorar a sociedade existente e, no que tange à questão da tolerância, a 

divergência diante do que deve e do que não deve ser tolerado. A nosso ver, as críticas dos 

teóricos marxistas à extensão e aos limites da tolerância defendida pelos liberais e as críticas 

dos teóricos liberais à extensão e aos limites da tolerância defendida pelos marxistas 

apresentam uma importância equivalente, a saber, a de mostrar que o problema dos limites da 

tolerância precisaria dar um passo adiante para ser solucionado, pois as duas grandes 

propostas até então apresentadas estavam igualmente refutadas. De certo modo, isto mostra 

que ambos os grupos perceberam que havia profundas lacunas no que dizia respeito aos 

critérios propostos, nas duas frentes, para demarcar a extensão adequada da tolerância.  

É desse estado de desconfiança recíproca quanto aos limites que ambas as correntes 

propuseram para a tolerância que, em nossa opinião, torna-se plausível, dentro do debate 

toleracionista, pensar na hipótese de metacritérios como uma alternativa para a complexa 

questão dos limites da tolerância. No caso especificamente de Marcuse e da sua intuição 

desses metacritérios, a sua importância reside no fato de ele ter notado que os critérios para 

demarcar a tolerância em uma sociedade não devem ser retirados dos padrões valorativos 

vigentes nesta mesma sociedade. Em outras palavras, faz-se necessário a adoção de critérios 

que não encaminhem a tolerância em direção ao paradoxo que Popper demonstrou e, ao 

mesmo tempo, não assuma um compromisso ideológico que vai – nas palavras do próprio 

Marcuse – perverter a aplicação da tolerância dentro de uma sociedade que se julga 

democrática. Entretanto, essa intuição marcuseana não aponta diretamente para a resolução do 
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problema dos limites. Na verdade, ela abre um novo horizonte de reflexão que traz consigo 

um leque de questões igualmente complexas: como estabelecer critérios isentos 

ideologicamente que podem fixar de forma adequada a extensão e os limites da tolerância 

dentro das sociedades democráticas do século XXI? É possível mesmo, no mundo concreto, 

estabelecer critérios dessa natureza, isto é, ideologicamente isentos? Se sim, em que 

consistiriam exatamente tais critérios? Ou, na verdade, a proposta dos metacritérios deveria 

encaminhar-se para outra direção, caso uma suposta isenção ideológica seja inviável? 

 Apesar de termos levantado a proposta dos metacritérios e de termos formulado as 

questões anteriores acerca dos limites da tolerância, não é nosso objetivo neste trabalho tentar 

respondê-las nem desenvolver a hipótese dos metacritérios. Como enfatizamos na Introdução 

do trabalho, não adentraremos a dimensão normativa do debate toleracionista, na qual estão 

inseridas as questões anteriores. Contudo, fizemos questão de destacá-las nesta parte do texto 

para reafirmar uma das posições que já apresentamos anteriormente e que voltará a ser 

trabalhada na Parte II: qualquer tentativa de responder as questões práticas inseridas no 

problema dos limites da tolerância (e isto inclui a fixação de possíveis metacritérios) deve 

passar antes pela elucidação da questão semântica das diferentes acepções e da questão 

metodológica da tipologia toleracionista. Dito de outra forma: somente estabelecendo 

claramente as acepções a serem investigadas e caracterizando adequadamente as relações 

toleracionistas (dentro de suas respectivas esferas tipológicas) que atuaram como referenciais 

semânticos de tais acepções é possível adentrar, com alguma perspectiva de sucesso, a 

dimensão prática do debate toleracionista, evitando assim que tal discurso prático-normativo 

perca-se em um contexto linguístico de indeterminação semântica ou utilize-se 

inapropriadamente de acepções da tolerância/intolerância para se referir a relações 

toleracionistas que não as comportam. 

 

4.2 MICHAEL WALZER E A ANÁLISE DOS DIFERENTES REGIMES 

TOLERACIONISTAS EM DA TOLERÂNCIA 

 

 Em Da Tolerância, Michael Walzer descreve e investiga o que ele chama de os “cinco 

regimes de tolerância” (five regimes of toleration), sendo que cada um corresponderia a um 

conjunto específico de arranjos políticos ou constitucionais de uma sociedade e possibilitaria, 

na respectiva sociedade, a coexistência pacífica entre grupos e entre indivíduos com 

identidades (étnicas, religiosas e culturais em geral) distintas. Esses cinco regimes, que 

compreendem os impérios multinacionais (multinational empires), a sociedade internacional 
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(international society), a consociação (consociation) ou Estado consociativo (consociational 

state), os Estados-nação (nation-states) e as sociedades imigrantes (immigrant societies), 

constituem, nas palavras do autor, os cinco modelos mais interessantes e importantes de 

sociedade tolerante que surgiram ao longo da história político-social do Ocidente. Além do 

exame comparativo entre os diferentes regimes de tolerância (que conta com as descrições 

ideais ou formais de cada regime, com exemplificações históricas destes e com a investigação 

das virtudes e pontos fracos dos cinco arranjos políticos), outros quatro pontos recebem uma 

significativa atenção no livro: a) polissemia do termo “tolerância”, em especial as reflexões 

acerca da relação entre as cinco atitudes toleracionistas (resignação, indiferença, 

reconhecimento, curiosidade ou respeito e entusiasmo) destacadas pelo pensador norte-

americano e os regimes de tolerância; b) a análise de algumas variáveis sociais (“poder 

político”, “classe”, “gênero”, “religião”, “educação” e “religião civil”) e da influência que 

estas exercem na problemática da tolerância; c) a temática do multiculturalismo, tomando 

como base a sociedade norte-americana, e a discussão sobre o regime de tolerância mais 

adequado para os Estados Unidos; d) por fim, as considerações acerca do problema dos 

limites da tolerância, embora esta temática não receba um tratamento sistematizado no texto e, 

por essa razão, esteja apresentada de forma dispersa nas diferentes partes da obra. 

 O livro é dividido em seis partes, correspondentes aos cinco capítulos em conjunto 

com o Epílogo. O Capítulo 1 é iniciado com a caracterização mais específica acerca da 

temática a ser investigada, quando o autor afirma que irá desconsiderar os temas da tolerância 

individual e da tolerância política67 e focará sua atenção no exame da tolerância a partir da 

perspectiva das diferenças grupais, mais precisamente quando as diferenças são religiosas, 

culturais ou ainda diferenças no modo de vida, e quando estas são exercidas em comum, seja 

nos processos de associações voluntárias, cultos religiosos, expressões culturais ou 

autogestões comunitárias. Em seguida, ainda no primeiro capítulo, é apresentada a questão da 

polissemia da “tolerância”, quando o filósofo estabelece uma escala de intensidade com as 

atitudes toleracionistas já mencionadas e apresenta algumas teses acerca da relação entre essas 

atitudes e os cinco regimes de tolerância. No Capítulo 2, é feita a caracterização dos aspectos 

                                                           
67 Apesar das afirmações do autor de que a tolerância individual e a tolerância política encontram-se fora do seu 
eixo temático central, o texto não vai negligenciar completamente os dois assuntos, mas, ao contrário, chega a 
dedicar uma relativa atenção a ambos. O primeiro deles recebe um tratamento mais sistematizado nas duas 
últimas partes do livro, quando Walzer se propõe a discutir, respectivamente, a melhor forma de conciliar a 
tolerância diante dos grupos e a tolerância diante dos indivíduos nos regimes de tolerância modernos (Capítulo 
5) e o modo como essa conciliação entre tolerância grupal e tolerância individual poderia ser realizada dentro do 
regime imigrante que caracteriza a sociedade norte-americana (Epílogo). Já o segundo assunto aparece disperso 
em diferentes partes do texto, quase todas relacionadas com a questão dos limites da tolerância, como teremos a 
oportunidade de examinar mais adiante, na seção 4.2.4. 
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centrais dos cinco regimes, sendo apresentadas suas versões ideais e algumas de suas 

ocorrências históricas, e é elaborado um exame comparativo entre os cinco arranjos políticos, 

de modo a destacar os pontos fortes e as fraquezas de cada um. O Capítulo 3 tem o objetivo 

de analisar quatro exemplos de sociedades mistas, isto é, quatro casos (França, Israel, Canadá 

e a recém-formada Comunidade Europeia) que correspondem, do ponto de vista social ou 

constitucional, a regimes mistos e que exigem o exercício simultâneo de diferentes arranjos de 

tolerância, sendo que, através deste exame, Walzer destacará alguns problemas práticos que 

cada regime tem de enfrentar nas diferentes situações concretas.  

No Capítulo 4, é investigada a influência exercida pelas seis variáveis sociais 

anteriormente mencionadas na questão da tolerância, sendo esta investigação traçada a partir 

da ótica dos cinco regimes caracterizados no segundo capítulo, e é discutida, de forma 

bastante sucinta, a questão dos limites da tolerância. O Capítulo 5 dedica-se a examinar o que 

o autor chama de os “dois grandes projetos modernos da tolerância” – a tolerância individual 

(individual toleration), isto é, a tolerância concebida na perspectiva e em benefício dos 

indivíduos, e a tolerância coletiva (collective toleration), isto é, a tolerância concebida na 

perspectiva e em benefício dos grupos – e a tecer considerações a respeito de um projeto pós-

moderno (a postmodern project), o qual se proporia a solucionar os problemas atuais da 

tolerância intrínsecos ao contexto sociocultural dos Estados-nação e sociedades imigrantes 

contemporâneos, sendo que, para o filósofo, o mais adequado deveria ser incentivar de forma 

equivalente a tolerância oferecida aos indivíduos e a oferecida aos grupos. Por fim, no 

Epílogo, é desenvolvida a reflexão sobre o multiculturalismo nos Estados Unidos 

(caracterizado como uma sociedade imigrante) prestes a ingressar no século XXI, reflexão 

esta através da qual também é discutida a melhor disposição dos arranjos políticos que a 

tolerância deveria assumir neste país de modo a reforçar e ampliar a diversidade norte-

americana. 

 Na análise que será desenvolvida a seguir, abordaremos, primeiramente, os cinco 

regimes de tolerância apresentados na obra, destacando os aspectos fundamentais da cada um 

e a diferença entre tais arranjos políticos. Em seguida, discutiremos a questão da polissemia 

da “tolerância” e investigaremos qual o tipo de relação que é estabelecida no texto entre os 

regimes de tolerância e as atitudes toleracionistas. Em terceiro lugar, analisaremos algumas 

variáveis sociais (a saber, “poder político”, “classe”, “gênero” e “religião”) que Walzer 

destaca como estando essencialmente vinculadas à questão da tolerância, enfocando a sua 

importância na problemática toleracionista e a maneira como cada uma se insere nos 

diferentes regimes. Por último, falaremos acerca do tema dos limites da tolerância, 
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examinando, em especial, a extensão da tolerância relativa às questões religiosas, étnicas e 

políticas. 

 

4.2.1 Os cinco regimes de tolerância e suas características principais 

 

 Neste tópico, falaremos, respectivamente, sobre os regimes de império multinacional, 

de consociação, de Estado-nação, de sociedade imigrante e da sociedade internacional, 

enfatizando suas características essenciais, assim como as virtudes (ou pontos fortes) e os 

vícios (ou pontos fracos) de cada um. Na sequência, teceremos algumas observações 

complementares acerca dos cinco regimes toleracionistas e do método utilizado pelo autor 

para investigar esses arranjos políticos. 

 O primeiro regime de tolerância examinado no texto é o império multinacional, 

considerado como o mais antigo conjunto de arranjos políticos da história ocidental a 

possibilitar a coexistência entre diferentes grupos étnicos e religiosos. Dentre os exemplos de 

impérios multinacionais, são citados o Império Austro-Húngaro dos Habsburgos, a Pérsia, o 

Egito ptolemaico, Roma antiga, a antiga Alexandria, o Império Otomano e, finalmente, a 

União Soviética, considerada como o último grande império multinacional. As três principais 

características deste regime são: a) uma relativa autonomia local, já que os grupos (isto é, as 

diferentes nações) que compõem um império multinacional constituem-se, em seus aspectos 

político, jurídico, religioso e cultural, como comunidades autônomas ou semiautônomas e, 

deste modo, tornam-se aptos a gerirem a si mesmos em um conjunto considerável de 

atividades internas; b) a administração centralizada, pois, apesar da considerável autonomia 

mencionada anteriormente, as interações entre os diferentes grupos são conduzidas através de 

um código imperial administrado pelo que o autor chama de “burocratas do império” 

(imperial bureaucrats), código este concebido, entre outras coisas, para o pagamento de 

tributos, a manutenção do império e a coexistência entre os grupos o compõem; c) e um 

governo autocrático, uma vez que o código imperial que rege a própria convivência entre as 

nações vizinhas é estabelecido sem a participação destas e imposto pelo centro do império. 

 Com relação às virtudes deste primeiro regime, Walzer destaca que o autocrático 

domínio imperial consiste historicamente na forma mais bem-sucedida de incorporar a 

diferença e exigir a coexistência pacífica entre grupos distintos, pois, para o autor, seria 

precisamente o caráter autocrático do governo imperial que torna um império multinacional 

um sólido regime de tolerância, uma vez que, sendo autocrático em todo o seu território 

conquistado, o centro imperial mantém-se equidistante de todos os grupos conquistados e, 
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assim, não se sujeita aos interesses ou preconceitos de um grupo específico. Uma segunda 

virtude dos impérios multinacionais é o fato de seus arranjos políticos propiciarem o 

fortalecimento dos grupos, já que a autonomia que cada comunidade goza “tende a prender os 

indivíduos em suas comunidades e, portanto, numa única identidade étnica ou religiosa” 

(WALZER, 1999, p. 23). Contudo, as duas virtudes destacadas mantêm uma relação direta 

com alguns dos vícios deste primeiro regime de tolerância: o seu aspecto autocrático faz com 

que este primeiro arranjo político não corresponda a uma forma democrática ou liberal de 

governar, sendo muitas vezes brutalmente repressiva (brutally repressive), como atestam a 

história de Cartago sob o domínio de Roma, a história dos astecas sob o domínio da Espanha 

e a história dos tártaros sob o domínio da Rússia; além disso, o fortalecimento dos grupos 

geralmente faz com que as diferentes comunidades do império passem a ser bastante 

“fechadas, impondo uma ou outra versão de ortodoxia religiosa e preservando um modo de 

vida tradicional” (WALZER, 1999, p. 23), o que, por fim, propicia o desenvolvimento de um 

alto grau de intolerância contra os indivíduos dissidentes ou hereges dentro dessas 

comunidades fechadas. Finalizando a exposição sobre os impérios multinacionais, o filósofo 

ressalta que, dentre as causas que explicam o desaparecimento desta primeira forma de regime 

toleracionista, está o fato de a significação histórica da autonomia das comunidades nos 

moldes imperiais ter começado a perder sua importância devido à “influência das idéias 

modernas de soberania e das ideologias totalizantes do século XX (que não comportam a 

acomodação da diferença)” (WALZER, 1999, p. 27), sendo que as comunidades herdeiras dos 

antigos impérios multinacionais, após aspirarem e conquistarem o poder soberano, 

conseguiram converter-se em um Estado consociativo ou, mais comumente, em uma Estado-

nação, sobre os quais falaremos a seguir. 

 O regime de consociação corresponde a um Estado bi ou trinacional, isto é, um Estado 

que unifica, dentro de um mesmo território e sob a égide de um mesmo ordenamento jurídico, 

duas ou três grandes e sólidas comunidades culturalmente distintas. Dentre os seus exemplos, 

são citados a Bélgica, a Suíça, o Chipre, o Líbano e a Bósnia, os quais, nas palavras do autor, 

servem para ilustrar “tanto a variedade de possibilidades do caso quanto a iminência do 

desastre” (WALZER, 1999, p. 31). As três principais características do Estado consociativo 

destacadas no texto são: a) os seus arranjos políticos democráticos, ou seja, o fato de procurar 

manter a coexistência entre grupos com identidades diferentes sem a necessidade de recorrer a 

um autoritário código imperial, de modo que os diferentes grupos que compõem a 

consociação “não são tolerados por um único poder transcendente”, mas “têm de tolerar uns 

aos outros e estabelecer entre si os termos de sua coexistência” em uma espécie de cooperação 
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direta entre duas ou três comunidades, cooperação esta “que é livremente negociada entre as 

partes” (WALZER, 1999, p. 31-2); b) as conexões políticas prévias, isto é, o fato de essas 

duas ou três comunidades já terem uma ligação política anterior às negociações formais para a 

criação da consociação, seja porque estiveram unidas através do domínio imperial seja porque 

uniram-se para lutar contra esse mesmo domínio; c) e uma proximidade territorial de longa 

data, mais precisamente o fato de as comunidades que compõem o Estado consociativo já 

terem vivido juntas por um longo período de tempo quando coexistiram em um mesmo 

território na época do império multinacional, o que, por sua vez, possibilitou que os membros 

dessas comunidades coexistissem de forma bastante próxima, “quando não nas mesmas 

aldeias, depois ao longo de uma fronteira mal definida e fácil de cruzar” (WALZER, 1999, p. 

32). 

 Após apresentar as características deste segundo regime, o filósofo discorre acerca das 

possíveis causas que podem contribuir para o sucesso ou fracasso do Estado consociativo. 

Embora o texto não mencione diretamente as virtudes e vícios do regime, a partir dessa 

explanação acerca das causas do seu sucesso ou fracasso, podemos traçar, respectivamente, 

algumas virtudes e vícios potenciais do consocionismo. Com relação às primeiras, “quando a 

consociação se antecipa ao surgimento de movimentos nacionalistas fortes e à mobilização 

ideológica das diferentes comunidades” e quando a sua base social torna-se estável, 

independente de suas arranjos estabelecidos estarem amparados “na dominação 

constitucionalmente limitada de uma das partes ou na aproximada igualdade entre elas” 

(WALZER, 1999, p. 32), são criadas as condições para o sucesso do regime consociativo, de 

modo que, dentre as virtudes potenciais de um Estado consociativo, estão o respeito mútuo 

entre as diferentes comunidades (ou, pelo menos, entre os líderes dessas comunidades) e a 

estabilidade de sua base social. Com relação às causas da dissolução e aos vícios em potencial 

deste tipo de regime, o autor afirma que, quando uma mudança demográfica ou social 

modifica a base da sociedade, alterando o equilíbrio de tamanho e força entre as partes, 

ameaçando o padrão estabelecido de dominação ou igualdade e solapando os velhos 

entendimentos e acordos entre as comunidades, e quando o medo da desordem e a 

insegurança resultantes desta transformação radical da base social fazem com que uma das 

partes pareça perigosa às demais, tudo isto acaba por impossibilitar a tolerância entre as 

mesmas e por levar, enfim, à dissolução do Estado consociativo, de modo que, dentre os 

potenciais vícios de um regime de consociação, estão a falta de solidez de suas instituições 

sociais e a fragilidade dos vínculos políticos entre os grupos que compõem o regime. 
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 O regime de Estado-nação é aquele que, atualmente, contempla o maior número de 

países ao redor do mundo. Dentre os seus exemplos citados no Capítulo 2, estão a França, a 

Alemanha, a Romênia e os Estados do Leste Europeu formados após a 1ª Guerra Mundial, 

assim como a Noruega e a Itália contemporânea. As quatro principais características deste 

regime são: a) a existência de um único grupo dominante (a single dominant group) – 

também denominado de “a nação dominante” (the dominant nation), “a nação majoritária” 

(the majority nation) ou “uma maioria permanente” (a permanent majority) – que organiza a 

vida em comum de modo que esta reflita a própria história e cultura deste grupo dominante 

(as quais podem ser identificadas na caracterização da educação pública, nos símbolos e 

cerimônias da vida pública, no calendário estatal com seus feriados, etc.), mas isto não 

implica dizer que denominar este regime de Estado-nação significaria que este tenha uma 

população de nacionalidade, etnia ou religião homogêneas, pois, como observa o autor, “a 

homogeneidade é rara, se é que existe, no mundo de hoje” (WALZER, 1999, p. 34); b) a 

ausência de neutralidade dentro do regime, ou seja, é importante destacar que, devido à 

existência da nação dominante, o Estado-nação não pode ser considerado neutro, ao contrário, 

o seu aparato político é uma maquina de reprodução nacional (an engine for national 

reproduction), no caso, de reprodução da história e da cultura do grupo dominante; c) a 

existência de grupos minoritários tolerados, uma vez que, apesar das duas características 

anteriores, nos Estados-nação democráticos, há uma significativa tolerância diante das 

minorias, embora os grupos minoritários não gozem de uma autonomia plena como as antigas 

comunidades nos impérios multinacionais; d) e uma tolerância que beneficia mais os 

indivíduos do que os grupos, em outras palavras, “a tolerância nos Estados-nações não 

contempla os grupos mas os participantes individuais”, os quais são concebidos 

genericamente de forma estereotipada, primeiro, como cidadãos – tendo “os mesmos direitos 

e obrigações que todos os demais e deles [esperando-se] que participem positivamente da 

cultura política da maioria” – e, depois, como membros desta ou daquela minoria – 

apresentando as características-padrão de sua “espécie” e sendo permitidos “formar 

associações voluntárias, organizações de socorro mútuo, escolas particulares, sociedades 

culturais, editoras, e assim por diante”, mas não sendo permitidos “organizar-se de forma 

autônoma e exercer jurisdição legal sobre seus semelhantes” (WALZER, 1999, p. 35). 

Com relação aos vícios deste terceiro regime, pode-se destacar, primeiramente, o 

estado de tensão permanente entre a nação majoritária e aos grupos minoritários, tema este 

que ocupa a maior parte do tópico dedicado ao Estado-nação e que leva Walzer a afirmar que 

o aparato político da nação dominante “sempre mantém uma atitude de suspeita” (WALZER, 
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1999, p. 36) diante da religião, cultura e história das minorias e, por isto, torna-se frequente o 

surgimento de conflitos entre os dois grupos no que tange à reivindicação de se expressar a 

cultura de uma minoria em público, como a controvérsia sobre o habito mulçumano de cobrir 

a cabeça nas escolas públicas francesas na década de 1990 ou as controvérsias acerca da 

imposição de uma língua oficial para todas as transações públicas (atividades políticas, 

tribunais, contratos civis, ensino público, etc.) em muitos países que contam com a existência 

de dialetos regionais de minorias nacionais. Um segundo vício do regime é a existência de um 

espaço bem menor para a acomodação da diferença – com exceção das diferenças religiosas, 

que, nos Estados-nação liberais e democráticos, costumam ser preservadas com bastante êxito 

– se compararmos o regime do Estado-nação com os regimes do império multinacional e da 

consociação, pois os membros tolerados dos grupos minoritários também são cidadãos (no 

caso, tendo direitos e obrigações) e, por isso, suas práticas tendem a passar pelo escrutínio da 

maioria, o que geralmente acaba criando um ambiente de “pressão para que todos se 

assimilem à nação dominante, pelo menos no que se refere a práticas públicas” (WALZER, 

1999, p. 36). O terceiro vício tem relação com o enfraquecimento da identidade grupal, que 

decorre, em parte, da valorização que o indivíduo (como cidadão) adquire dentro do Estado-

nação e, em parte, da transformação parcial dos grupos em associações voluntarias, os quais, 

com seus controles internos mais flexíveis em comparação aos rígidos controles internos das 

comunidades do regime imperial, assistem pouco a pouco as marcas distintivas do grupo e seu 

modo de vida coletivo serem enfraquecidos e abandonados. Quanto às virtudes deste regime, 

o filósofo norte-americano destaca que á principal delas tem relação com a tolerância mais 

ampla em benefício do indivíduo, a qual gemina não apenas na perspectiva do Estado para 

com os indivíduos, que, como já foi destacado, passam, agora, a serem compreendidos como 

cidadãos providos de direitos, mas também na perspectiva dos grupos para com os seus 

membros, já que, em um Estado-nação, o próprio Estado pode obrigar os grupos “a serem 

mais tolerantes para com os indivíduos” (WALZER, 1999, p. 38). 

O quarto modelo possível de coexistência e de tolerância é o da sociedade imigrante, 

cujos exemplos destacados no texto são o dos Estados Unidos, considero o modelo distintivo 

deste regime, e também o do Canadá. Dentre as características principais das sociedades 

imigrantes, destacam-se: a) a dispersão dos membros dos grupos imigrantes em uma terra 

estrangeira, uma vez que, neste tipo de regime, o processo migratório acompanha geralmente 

o mesmo enredo, a saber, os imigrantes abandonam sua base territorial em sua terra natal, 

chegam individualmente ou com suas famílias em uma nova terra – mas dificilmente em 

grupos organizados, como, por exemplo, os colonizadores – e, depois, se dispersam nela; b) a 
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constante interação entre os membros dos diferentes grupos imigrantes, já que, visando ao seu 

próprio bem-estar, os imigrantes “reúnem-se em grupos relativamente pequenos, sempre se 

misturando com outros grupos similares em cidades, estados e regiões” (WALZER, 1999, p. 

42); c) a ausência de autonomia territorial ou local para os grupos, pois, devido à primeira 

característica anterior, a da dispersão dos imigrantes, não é possível se falar em autonomia 

territorial ou local para qualquer grupo que compõe uma sociedade imigrante, diferentemente 

do que ocorria com as comunidades dos impérios multinacionais; d) a inexistência de uma 

maioria permanente que controla os mecanismos políticos oficiais e a consequente a 

neutralidade do Estado, uma vez que, neste quarto regime, diferentemente do que ocorre no 

regime do Estado-nação, o Estado e seu aparato político, “uma vez livre da pressão dos 

primeiros imigrantes, que sempre imaginam estarem formando um Estado-nação próprio, não 

se compromete com nenhum dos grupos que o compõem” e, assim, assume uma posição 

relativamente neutra diante de tais grupos, “tolerando a todos, e autônomo em seus 

[propósitos]” (WALZER, 1999, p. 43), o que leva o autor a sustentar que, em uma sociedade 

imigrante, o Estado pode ser considerado “totalmente indiferente à cultura grupal ou 

igualmente favorável a todos os grupos” (WALZER, 1999, p. 44); e) a tolerância individual 

predominando sobre a tolerância grupal, pois, da mesma forma como se dá no Estado-nação, 

o Estado nas sociedades imigrantes também reivindica exclusivos direitos de jurisdição e 

passa a considerar todos os indivíduos como cidadãos e não como membros de grupos, de 

modo que os objetos de tolerância tornam-se as escolhas e atitudes destes indivíduos (por 

exemplo, atos de adesão, participação em rituais de culto e associações, práticas culturais 

específicas, etc.); f) e a tolerância descentralizada, já que os indivíduos que integram uma 

sociedade imigrante, tanto homens quanto mulheres, “são incentivados a tolerar uns aos 

outros como indivíduos, a entender a diferença em cada caso como uma versão personalizada 

(e não estereotípica) de cultura de grupo”, o que leva a tolerância, neste quarto regime, a 

assumir uma forma radicalmente descentralizada, onde “cada um tem de tolerar todos os 

outros” (WALZER, 1999, p. 43). 

 Quanto às virtudes do regime, a primeira delas tem relação com o ambiente de 

tolerância geral (general toleration) criado dentro de uma sociedade imigrante e decorrente da 

máxima de que “cada um tem de tolerar todos os outros”, o que permite afirmar, comparando 

o Estado-nação e a sociedade imigrante, que, no primeiro, a tolerância tem apenas uma fonte 

(no caso, a da maioria permanente) e se move ou não em uma única direção (no caso, a da 

nação dominante em relação aos membros dos grupos minoritários), enquanto que, na 

segunda, a tolerância tem diferentes fontes e move-se em variadas direções. A segunda 
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virtude do regime da sociedade imigrante diz respeito ao maior fortalecimento da tolerância 

individual, que, agora, além de contar com as perspectivas da tolerância do Estado diante dos 

seus cidadãos e a dos grupos diante dos seus membros, como já ocorre no Estado-nação, 

também passa a contar com a perspectiva da tolerância dos indivíduos diante dos seus 

concidadãos, devido ao ambiente de tolerância geral anteriormente mencionado. A terceira e 

última virtude a ser destacada é a da criação de uma sociedade altamente pluralista, uma vez 

que, por causa de algumas das características fundamentais do regime (como a dispersão dos 

imigrantes na sociedade, a constante interação entre eles e a inexistência de uma maioria 

permanente que influi decisivamente no aparato político do Estado), a sociedade imigrante 

acaba propiciando um espaço cada vez mais amplo para a acomodação das diferenças 

culturais. No que diz respeito aos vícios do regime, o primeiro a ser destacado tem relação 

com o mesmo problema enfrentado pelos Estados-nação, a saber, o enfraquecimento crescente 

da identidade grupal, sendo que, agora, dadas as condições das sociedades imigrantes (a 

nenhum grupo é permitido organizar-se de maneira coercitiva sobre seus membros, assumir o 

controle do espaço público, monopolizar os recursos do Estado, gozar de autonomia, de 

reconhecimento oficial ou de uma base territorial, ou mesmo ter a oposição fixa de uma 

maioria permanente), os grupos étnicos e religiosos só conseguem manter-se preservados 

como associações voluntárias, de modo que Walzer chega a afirmar que o maior risco 

enfrentado por esses grupos não é nem a intolerância dos outros grupos, mas sim a atenuação 

dos vínculos comunitários e a consequente indiferença dos próprios membros68. O segundo e 

último vício deste regime é bastante intrigante e tem relação com o paradoxal reavivamento 

da ortodoxia fundamentalista – principalmente, a religiosa – que surge como uma reação 

contra o ambiente de tolerância geral da sociedade imigrante, de modo que, devido a essa 

ortodoxia, os grupos mais ortodoxos e mais fechados ao diálogo, para continuar sustentando 

uma visão menos latitudinária e mais dogmática de sua própria cultura religiosa, optam por 

opor-se à tolerância geral e descentralizada que está na base deste regime, sendo que, às 

                                                           
68 Embora o autor destaque que o enfraquecimento da identidade grupal é uma questão bastante preocupante e 
que precisa ser discutida seriamente dentro das sociedades imigrantes – sendo que uma grande parte do Epílogo 
de Da tolerância é dedicada ao exame de propostas para conciliar, dentro da sociedade norte-americana, a 
preservação da tolerância individual e o restabelecimento e fortalecimento dos vínculos grupais –, o próprio 
Walzer ressalta que, como as sociedades imigrantes correspondem a uma configuração social historicamente 
recente, ainda não é possível fazer afirmações definitivas sobre o regime e, deste modo, continua difícil saber se 
as diferenças particulares de cada grupo irão sobreviver na próxima geração ou na subsequente, assim como 
saber em que medida a diferença grupal que vier a ser mantida será de fato “diferente” ou ainda saber se o grau 
mais intenso de tolerância que este quarto regime propicia (no caso, a máxima de que cada um tem de tolerar 
todos os outros no que diz respeito às escolhas individuais e às versões personalizadas da cultura e religião de 
cada indivíduo) será o fomento ou a dissolução da vida grupal dentro dessas sociedades. 
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vezes, esses grupos fundamentalistas, ao invés de combater grupos rivais, preferem lutar 

contra o todo do regime.  

 O quinto e último regime toleracionista apresentado no Capítulo 2 é o da sociedade 

internacional, a qual é composta por todos os Estados soberanos existentes. Assim sendo, 

dentro da sociedade internacional, estão incluídos os três últimos regimes analisados, a saber, 

os Estados consociativos, os Estados-nação e as sociedades imigrantes. As três principais 

características do regime da sociedade internacional são: a) este regime pode ser considerado 

como uma espécie de anomalia (anomaly) exatamente porque não é um regime doméstico (a 

domestic regime) como os outros quatro regimes, ou seja, enquanto os diferentes grupos que 

compõem os impérios multinacionais, as consociações, os Estados-nação e as sociedades 

imigrantes relacionam-se internamente dentro do âmbito doméstico (no caso, sob a égide de 

um mesmo arranjo político definido pelas autoridades do próprio regime, seja o código 

imperial ou a constituição e o ordenamento jurídico de um Estado soberano), no âmbito da 

sociedade internacional, os diferentes grupos relacionam-se de forma externa, isto é, cada 

Estado soberano precisa dialogar com os outros Estados soberanos através do seu corpo de 

diplomatas e da sua política externa; b) a soberania (no caso, o reconhecimento internacional 

da independência política e da integridade territorial) que cada Estado goza constitui-se como 

uma versão muito mais poderosa da autonomia comunitária mantida nos impérios 

multinacionais, de modo que esta soberania faz com que a tolerância seja praticada entre os 

membros da sociedade internacional no sentido de que “ninguém daquele lado da fronteira 

pode interferir nas atividades deste lado” (WALZER, 1999, p. 28); c) e a relativa fraqueza do 

regime constituído pela sociedade internacional, pois a mesma soberania que fortalece a 

autonomia que cada Estado desfruta também torna este regime um dos mais frágeis no que 

tange à vinculação entre as nações, sendo que, entre as causas dessa fragilidade e falta de 

solidez, estão os elevados custos (como a formação de um exército, a violação de uma 

fronteira, as perdas humanas decorrentes do conflito, entre outros) que envolvem uma 

possível interferência na soberania de um dos Estados. 

 Com relação aos vícios do regime da sociedade internacional, o principal deles é 

exatamente a fraqueza dos seus arranjos políticos, principalmente quando este regime é 

comparado com o regime do império multinacional, que, como já foi visto, corresponde ao 

mais solido dos regimes de tolerância. No caso da sociedade internacional, embora a relação 

de tolerância mútua entre as diferentes nações possua limites no que concerne ao respeito 

internacional à soberania, como observa o autor referindo-se ao que chama de “doutrina 

jurídica da intervenção humanitária” (the legal doctrine of humanitarian intervention) – de 
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acordo com a qual os princípios de independência política e de integridade nacional não 

podem ser utilizados para proteger a barbárie e, deste modo, um Estado que internamente 

autoriza práticas que violam os direitos humanos e “chocam a consciência da humanidade” 

(WALZER, 1999, p. 30) pode legitimamente sofrer interferência externa dos outros membros 

da sociedade internacional através da intervenção militar (a exemplo da intervenção 

vietnamita no Camboja contra as práticas do Khmer Vermelho), de sanções econômicas (a 

exemplo do embargo contra o apartheid na África do Sul) ou de um conjunto mais suave de 

sanções diplomáticas (como a condenação internacional coletiva, o rompimento de 

intercâmbio culturais ou uma propaganda ativa da comunidade internacional) –, ainda assim, 

tais intervenções, na prática, são bastante raras devido aos altos custos já mencionados e 

devido ao fato de “o regime na [ter] agentes cuja função seja reprimir práticas intolerantes” 

(WALZER, 1999, p. 30), o que faz com que a sociedade internacional, de uma perspectiva 

geral, seja o mais fraco dos regimes de tolerância. Quanto às virtudes deste último regime, 

destacam-se: de um lado, a acomodação da diferença em um grau muito maior do que o da 

sociedade imigrante, pois, enquanto esta última possibilita a coexistência entre grupos com as 

mais variadas identidades culturais dentro de um mesmo país, a sociedade internacional 

possibilita a coexistência entre uma variedade muito mais ampla de comunidades no âmbito 

mundial; e, de outro lado, o desenvolvimento de uma tolerância mais intensa entre os 

membros do regime, que pode ser ilustrada através do papel desempenhado pelos diplomatas 

dos diferentes Estados, uma vez que, quando estadistas de países com culturas ou religiões 

antagônicas negociam, os seus acordos firmados constituem-se como genuínos atos de 

tolerância (acts of toleration) por estarem, de certo modo, amparados pela lógica recíproca da 

soberania – no caso, “não nos incomodaremos com suas práticas, se vocês não se 

incomodarem com as nossas” (WALZER, 1999, p. 28) –, o que leva o autor, por sua vez, a 

afirmar que a sociedade internacional corresponde à “mais tolerante das sociedades” 

(WALZER, 1999, p. 27). 

 Embora o filósofo afirme, na Introdução da obra, que, mantidas algumas ressalvas 

históricas, seria possível estabelecer uma classificação em ordem crescente dos regimes mais 

ou menos tolerantes – tanto é que, como vimos anteriormente, ele considera a sociedade 

internacional como a mais tolerante das sociedades e, na perspectiva específica da tolerância 

individual, a sociedade imigrante é vista como o regime em que a tolerância é mais ampla, 

uma vez que todos os indivíduos são, ao mesmo tempo, sujeitos e objetos de tolerância, ou 

seja, têm o dever de tolerar os demais indivíduos e o direito de serem por eles tolerados –, 

ainda assim o autor ressalta, naquela mesma parte do texto, que os cinco modelos de regimes 
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analisados no Capítulo 2 não podem receber uma classificação moral unificada, isto é, não 

podem ser classificados em uma série única na qual possa ser atribuída uma quantidade de 

valor moral a cada regime e, finalmente, possa ser escolhido o arranjo superior aos demais, 

pois “o melhor arranjo político é relativo à história e cultura do povo cujas vidas ele irá 

arranjar”, de maneira que “a escolha certa aqui talvez não seja igualmente certa ali” 

(WALZER, 1999, p. 8-9). Esta posição assumida por Walzer no exame da tolerância é 

bastante interessante: parte da noção de que as reflexões da filosofia prática devem ter caráter 

circunstancial, isto é, devem ser diferenciadas pelo tempo e pelo espaço (by time and place), 

e, no que concerne especificamente à investigação em torno da tolerância, a maneira mais 

segura para identificar o regime toleracionista mais adequado para um país específico em um 

tempo específico seria através da realização de “uma descrição histórica e contextualizada da 

tolerância e da coexistência, que examine as diferentes formas que estas assumiram na 

realidade e as normas do dia-a-dia próprias de cada uma delas” (WALZER, 1999, p. 5) e que 

forneça diferentes modelos da tolerância a serem seguidos nas variadas circunstâncias, pois, 

não havendo um princípio universal capaz de determinar a nossa escolha com relação ao 

melhor arranjo político no geral, então, todas as nossas escolhas relativas ao regime 

toleracionista a ser adotado aqui e agora (here and now) devem “ser provisórias e 

experimentais, sempre sujeitas à revisão ou até reversão” (WALZER, 1999, p. 8). 

 Contudo, o pensador norte-americano observa que a sua posição contextualista não 

deve ser confundida com um relativismo irrestrito (an unconstrained relatvism), pois nenhum 

arranjo político para a tolerância torna-se uma opção moral aceitável “se não oferecer alguma 

versão de coexistência pacífica” e “sustentar os direitos humanos básicos” (WALZER, 1999, 

p. 9). Em outras palavras, mesmo defendendo que a opção pela escolha de um regime de 

tolerância deve estar condicionada pelo tempo e espaço, no caso, quando consideramos o 

lugar onde estamos e as alternativas que dispomos, é importante destacar que esta escolha não 

é integralmente relativista, pois duas cláusulas básicas devem ser observadas: a cláusula da 

legitimidade moral, relacionada ao respeito aos direitos humanos e a alguma versão da 

coexistência pacífica para regular as relações entre os membros do regime, e a cláusula da 

estabilidade política, relacionada ao conjunto de condições que conseguem garantir de forma 

estável a coexistência entre os grupos e/ou indivíduos cujas vidas o regime se propõe a 

arranjar.  

Norteada pela abordagem contextualista, que ressalta que “cada caso é único” 

(WALZER, 1999, p. 51), a discussão sobre os regimes de tolerância prossegue ao longo do 

Capítulo 3, quando são analisados quatro exemplos que não estão integralmente englobados 
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nos conceitos apresentados no capítulo anterior, por corresponderem a arranjos políticos 

mistos que compreendem o exercício simultâneo de diferentes regimes toleracionistas. São 

eles: a França, que “constitui um estudo de caso especialmente útil por ser o Estado-nação 

clássico e, ao mesmo tempo, a principal sociedade imigrante da Europa” (WALZER, 1999, p. 

52); o Estado de Israel, considerado um caso “ainda mais complicado que a França”, porque 

incorpora três regimes de tolerância – primeiro, é um Estado-nação com uma maioria 

permanente judaica e uma minoria nacional de árabes palestinos relativamente tolerados, 

segundo, herdou e manteve o sistema millet (de autonomia política e jurídica) do Império 

Otomano para suas diversas comunidades judaicas, mulçumanas e cristãs, e, finalmente, a 

maioria judaica de Israel corresponde a uma sociedade de imigrantes trazidos de todas as 

partes do mundo, os quais, apesar da religião comum, possuem identidades étnicas e culturais 

bastante diferentes –, que, quando misturados, “exercem pressões mútuas de maneiras 

complexas e originam tensões e conflitos que vão além dos que são inerentes a cada caso 

isolado” (WALZER, 1999, p. 56-7); o Canadá, que corresponde a “uma sociedade imigrante 

com diversas minorias nacionais” (WALZER, 1999, p. 59), no caso, as povos aborígenes e os 

franceses de Quebec, mas que apresenta algumas particularidades que a difere das sociedades 

imigrantes padrão, como o fato de essas minorias nacionais possuírem uma relação histórica 

com o solo onde habitam e não estarem dispersas na sociedade, mas geograficamente 

concentradas; e a Comunidade Europeia, que, levando-se em conta o fato de o livro ter sido 

escrito em meados de 1990, foi considerada pelo autor como uma novidade, “não tanto por 

seus regimes mistos quanto pela incorporação deles numa estrutura constitucional ainda em 

formação” (WALZER, 1999, p. 51). As considerações que Walzer tece acerca desses quatro 

casos são bastante enriquecedoras no que concerne aos problemas práticos que cada arranjo 

da tolerância enfrenta nas diferentes situações concretas e, de certo modo, elas pavimentam o 

terreno para a discussão que será desenvolvida no final do livro sobre o multiculturalismo nos 

Estados Unidos e sobre o regime de tolerância mais adequado para este país. Entretanto, como 

as reflexões específicas sobre o multiculturalismo norte-americano fogem dos nossos 

objetivos no que tange à análise dos conceitos centrais de On Toleration e como 

consideramos satisfatória a caracterização dos cinco arranjos políticos realizada 

anteriormente, decidimos concluir aqui o nosso exame acerca da descrição walzeriana dos 

regimes toleracionistas. 
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4.2.2 A polissemia da tolerância e a tese da desvinculação entre as atitudes 

toleracionistas e os regimes de tolerância 

 

 Neste tópico, discutiremos um dos temas de Da Tolerância que julgamos mais 

pertinentes para o debate atual, a saber, as reflexões de Walzer em torno da polissemia do 

termo “tolerância”, que estão intrinsecamente relacionadas à diferenciação que o autor realiza 

entre a tolerância como atitude (chamada no texto original de tolerance) e a tolerância como 

prática (chamada no texto original de toleration), sendo que esta última, ao assumir a forma 

de uma prática política institucionalizada, corresponde ao conceito de “regime de tolerância” 

analisado no tópico anterior. Na sequência, será analisada a tese walzeriana que, aqui, 

chamaremos de tese da desvinculação entre as atitudes toleracionistas e os regimes de 

tolerância, através da qual o pensador norte-americano examina a relação existente entre os 

conceitos de tolerance e de toleration. 

 A primeira menção que o texto faz à questão da polissemia aparece logo no Prefácio, 

quando o autor afirma que “a tolerância como atitude [no caso, tolerance] assume muitas 

formas diferentes e a tolerância como prática [no caso, toleration] pode ser arranjada de 

diferentes maneiras” (WALZER, 1999, p. XII). A segunda menção é feita na Introdução, 

quando o filósofo – falando especificamente sobre os regimes de tolerância (portanto, sobre a 

tolerância como uma prática política institucionalizada) e a coexistência pacífica que estes 

possibilitam entre grupos e indivíduos com identidades distintas – observa que tal 

coexistência “pode assumir formas políticas muito diferentes, com diferentes implicações para 

a vida moral cotidiana” e, consequentemente, “para as interações concretas e envolvimentos 

mútuos de homens e mulheres” (WALZER, 1999, p. 5). E complementando este segundo 

trecho da obra, Walzer afirma, fazendo referência à sua já abordada posição contextualista, 

que, apesar das cláusulas da legitimidade moral e da estabilidade política que todos os 

regimes precisam observar, nenhuma dessas diferentes formas de efetivar a coexistência 

pacífica dentro de um arranjo político unificado “é universalmente válida”, uma vez que “não 

há princípios que regulem todos os regimes de tolerância ou que nos obriguem a agir em todas 

as circunstâncias, em todas as épocas e lugares, em nome de um conjunto particular de 

arranjos políticos ou constitucionais” (WALZER, 1999, p. 5). Através dessas duas passagens 

de On Toleration, o pensador está chamando a atenção para a polissemia do termo 

“tolerância” e para as implicações que este fato traz diante do debate toleracionista, mais 

precisamente a necessidade de investigar de forma adequada tanto as diferentes atitudes que 

os indivíduos tolerantes podem assumir diante dos indivíduos tolerados quanto a pluralidade 
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dos regimes de tolerância que materializam a coexistência concreta entre os diferentes grupos 

e indivíduos.  

 De certo modo, foi isto o que o autor se propôs a fazer ao descrever os cinco regimes 

toleracionistas de que falamos de modo exaustivo anteriormente. Sendo assim, vamos, agora, 

nos deter na outra perspectiva da investigação walzeriana: a da pluralidade das atitudes 

toleracionistas. As diferentes acepções da tolerância, entendida como uma atitude (an 

attitude) ou estado de espírito (state of mind), são descritas no Capítulo 1 através de uma 

espécie de escala de intensidade de atitudes toleracionistas, segundo a qual o autor apresenta 

cinco acepções do termo: a primeira é a aceitação resignada (resigned acceptance) ou 

resignação (resignation), a qual remontaria aos séculos XVI e XVII – quando as pessoas, nas 

palavras do autor, devido aos conflitos religiosos do início da Idade Moderna, guerrearam e 

mataram-se durante vários anos, até que, após a exaustão diante de tantos conflitos e mortes 

ter se instalado, elas decidiram recuar e começar a conviver timidamente com a diferença 

religiosa – e estaria relacionada com “uma resignada aceitação da diferença para preservar a 

paz” (WALZER, 1999, p. 16); a segunda acepção é a indiferença (indifference), a qual vai 

mais adiante do que a resignação da atitude anterior e relacionaria-se com uma atitude mais 

“passiva”, “descontraída” e “bondosamente indiferente” (WALZER, 1999, p. 16) diante da 

diferença; a terceira atitude toleracionista é o reconhecimento (recognition) ou aceitação 

estoica (stoical acceptance), a qual decorreria de “uma espécie de estoicismo moral” e estaria 

relacionada a “um reconhecimento baseado no princípio de que os ‘outros’ têm direitos, 

mesmo quando exercem tais direitos de modo antipático” (WALZER, 1999, p. 16); a quarta 

acepção na escala de intensidade é a curiosidade (curiosity) ou respeito (respect), a qual 

relacionaria-se com uma “expressa abertura para com os outros”, mais precisamente com 

“uma disposição de ouvir e aprender” (WALZER, 1999, p. 17) diante da alteridade; e a quinta 

atitude, que corresponde ao ponto mais avançado na escala, é o endosso entusiástico 

(enthusiastic endorsement) ou entusiasmo (enthusiasm), que estaria relacionada com uma 

aceitação mais completa da diversidade, sendo que se essa diversidade “for tomada como a 

representação cultural da grandeza e diversidade da criação divina ou do mundo”, aquele 

entusiasmo corresponderia a um endosso estético (an aesthetic endorsement), mas “se a 

diferença for vista [...] como uma condição necessária para a prosperidade humana, aquela 

que possibilita a cada homem e mulher as escolhas que dão significado a sua autonomia” 

(WALZER, 1999, p. 17), então, a quinta atitude corresponderia a um endosso funcional (a 

functional endorsement). 
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 A escala de intensidade anterior, também denominada de “continuum de aceitações” 

(continuum of acceptances), é importante porque apresenta as cinco acepções da tolerância 

que o filósofo considera mais significativas. No mesmo trecho do Capítulo 1 em que fala 

sobre aquele continuum, ele elabora uma definição geral de tolerância que abrange as 

acepções destacadas: a virtude da tolerância (the virtue of tolerance) caracteriza aquelas 

pessoas “que [admitem]69 homens e mulheres cujas crenças não adotam, cujas práticas se 

recusam a imitar” e que “convivem com uma alteridade que, por mais que aprovem sua 

presença no mundo, é diferente daquilo que conhecem, algo de fora e estranho” (WALZER, 

1999, p. 18). Posto isto, pode-se dizer que, de acordo com o texto, o conceito de tolerância 

está intrinsecamente ligado à coexistência com a diversidade e à necessidade de relacionar-se 

de algum modo com essa alteridade. Aqui, vale frisar que a percepção do pensador norte-

americano acerca da polissemia da tolerância é relevante, pois chama a atenção para a 

pluralidade envolvida no conceito de tolerância e, consequentemente, para a necessidade de 

considerar toda essa complexidade na investigação a respeito da tolerância. Por exemplo, se 

as diferentes atitudes toleracionistas podem ser postas em uma escala para indicar as mais e as 

menos tolerantes, então, o mesmo se dá com as atitudes intolerantes, o que, por sua vez, 

implica dizer que, a princípio, é teoricamente possível estabelecer um parâmetro para avaliar e 

indicar a intensidade das condutas intolerantes observadas nas situações concretas do dia-a-

dia. 

Para encerrarmos este tópico, falta discutirmos a maneira como o autor se posiciona 

diante da relação entre os regimes de tolerância e as cinco atitudes toleracionistas. Para ele, 

não há qualquer princípio que estabeleça uma vinculação necessária entre alguma das cinco 

virtudes toleracionistas e um regime de tolerância específico. Esta tese, que chamamos de tese 

da desvinculação entre os regimes e as virtudes da tolerância, propõe que “qualquer regime de 

tolerância bem-sucedido caracteriza-se por não depender de uma forma específica dessa 

virtude” (WALZER, 1999, p. 18). Em outras palavras, um regime de tolerância determinado 

não vai requerer que todos os seus participantes apresentem o mesmo grau de atitude 

toleracionista, isto é, estejam situados no mesmo ponto do continuum de resignação, 

indiferença, aceitação estoica, curiosidade ou entusiasmo. Walzer observa que “pode 

acontecer que alguns regimes lidem mais facilmente com a resignação, a indiferença ou o 

estoicismo, ao passo que outros precisam encorajar a curiosidade ou o entusiasmo”, contudo, 

                                                           
69 Na versão em português que estamos utilizando, a expressão em inglês “they make room for” foi traduzida por 
“aquelas que aceitam”. Nesta passagem, preferimos substituir “aceitam” por “admitem”. As razões são 
explicadas mais adiante, na nota 82. 
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não existe “de fato nenhuma tendência sistemática nesse sentido” (WALZER, 1999, p. 18), no 

caso, que vincule diretamente um regime e uma atitude toleracionista específicos. Ainda sobre 

a relação entre as atitudes e os regimes de tolerância, ele ressalta que “nem mesmo a diferença 

entre os regimes mais coletivistas”, como os impérios multinacionais e as consociações, “e os 

mais individualistas”, como os Estados-nação e as sociedades imigrantes, “se reflete nas 

atitudes por eles exigidas” (WALZER, 1999, p. 18).  

É neste sentido que torna-se compreensível a afirmação do autor feita durante o exame 

dos impérios multinacionais no Capítulo 2 acerca da relação entre as comunidades que 

compõem o regime: “sob o domínio imperial, os membros, de bom ou mau grado, 

manifestarão tolerância em (quase todas) suas interações do dia-a-dia”, sendo que alguns 

deles aprendam até a aceitar em algum grau a diferença e passem a ocupar alguma posição no 

continuum de tolerância, mas, apesar disso, “a sobrevivência das diferentes comunidades não 

depende dessa aceitação [concedida pelos indivíduos ou pelos grupos que formam um império 

multinacional]”, depende essencialmente “da tolerância oficial [concedida pela administração 

central do império], que se mantém sobretudo em nome da paz” (WALZER, 1999, p. 22). 

Assim também torna-se compreensível outra afirmação feita no mesmo Capítulo 2 sobre a 

sociedade imigrante: mesmo com a imensa pluralidade e com a tolerância descentralizada (na 

qual cada um tem de tolerar todos os outros) características deste tipo de sociedade, as quais 

podem incentivar os indivíduos a apresentar algum tipo de curiosidade (a quarta atitude) ou de 

entusiasmo (a quinta atitude) diante das diferenças com seus concidadãos, ainda assim, dentro 

de uma sociedade imigrante, com a existência de “muitas versões da cultura de cada grupo” e 

a existência de “muitos graus diferentes de comprometimento em relação a cada versão” 

(WALZER, 1999, p. 43), as cinco atitudes toleracionistas estão igualmente presentes, de 

modo que, por um lado, se um indivíduo tem de tolerar todos os demais, na prática, esse grau 

de tolerância não apresenta necessariamente a mesma intensidade e, por outro, ainda que 

todos aprendam a aceitar mutuamente as diferenças, essa aceitação é materializada nos mais 

variados níveis, indo da resignação ao endosso entusiástico. Estas são as considerações 

apresentadas por Walzer para demonstrar que as múltiplas formas da tolerance praticada 

pelos homens e mulheres que compõem um regime de tolerância estão completamente 

desvinculadas da toleration configurada pelos arranjos políticos desse mesmo regime70. 

                                                           
70 No final do Capítulo 5, quando está discutindo os objetivos centrais de uma tolerância pós-moderna (no caso, 
um projeto de tolerância que busque se adequar às transformações sociopolíticas ocorridas no seio das 
sociedades contemporâneas e, com isso, consiga equilibrar a tolerância individual e a tolerância de grupos, 
incentivando, de um lado, a valorização da liberdade pessoal que todo individuo pertencente a uma sociedade 
democrática deve gozar e, do outro, o fortalecimento da identidade grupal e o resgate dos vínculos associativos), 
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 A tese walzeriana da desvinculação, sob certo aspecto, é desconcertante, pois choca-se 

contra a noção mais ou menos intuitiva de que quanto maior o grau de tolerância (tolerance) 

que os indivíduos de uma sociedade costumam apresentar nas inter-relações pessoais com 

seus concidadãos maior seria a probabilidade de estabilidade e sucesso dos arranjos políticos 

da tolerância (toleration) que regem a coexistência entre os membros dessa sociedade. O 

filósofo tem plena consciência dessa aparente contrassenso de sua teoria e, por essa razão, faz 

questão de discutir a seguinte pergunta: na perspectiva dos arranjos políticos de um regime, 

“não será a tolerância mais estável se as pessoas ocuparem um ponto mais avançado no 

continuum?” (WALZER, 1999, p. 18). A sua resposta, como já pode-se deduzir, é que, em 

qualquer regime de tolerância, “o sucesso político [não depende]71 de boas relações pessoais” 

(WALZER, 1999, p. 19), ou seja, independente da virtude toleracionista que esteja mais em 

voga em uma sociedade (se é a mais ou menos avançada na escala de intensidade), não é 

aquela que influirá para o sucesso do regime de tolerância praticado dentre desta sociedade, 

pois são precisamente as cláusulas da legitimidade moral e da estabilidade política 

apresentadas no tópico anterior que devem ser utilizadas como os únicos critérios para avaliar 

adequadamente o sucesso ou insucesso político de um regime de tolerância e não as boas 

relações pessoais entre os participantes do regime. É nesta perspectiva que deve ser 

compreendido o comentário, feito no Capítulo 2, acerca do regime de consociação, mais 

especificamente sobre as causas do sucesso desse regime: apesar da cooperação direta entre as 

                                                                                                                                                                                     

Walzer faz um comentário intrigante a respeito da sua tese da desvinculação: “minha afirmação anterior de que a 
tolerância funciona bem com qualquer uma das atitudes do continnum de resignação, indiferença, estoicismo, 
curiosidade e entusiasmo pode ter sido refutada em nossa própria época”, pois, dentro dos regimes 
toleracionistas contemporâneos nos quais os grupos conseguiram manter suas respectivas identidades e preservar 
a si mesmos, “a resignação, a indiferença ou a aceitação estoica são suficientes para a coexistência”, ao passo 
que, nos regimes em que os grupos foram enfraquecidos e precisam de ajuda para fortalecer os vínculos com os 
seus respectivos membros, “alguma dose de curiosidade e entusiasmo se faz necessária” (WALZER, 1999, p. 
120). À primeira vista, a observação do autor parece contrariar ou, no mínimo, reformular sua tese, uma vez que, 
a partir do que é dito no trecho citado, as atitudes toleracionistas incentivadas por um regime poderiam influir no 
seu sucesso ou fracasso e, assim, não se poderia mais falar em uma desvinculação entre toleration e tolerance. 
Entretanto, este comentário parece ter sido feito apenas de passagem pelo autor, pois ele não o aprofunda nem 
volta a mencioná-lo nas páginas seguintes do texto. Por essa razão, mantemos a nossa decisão de interpretar a 
tese walzeriana da desvinculação, tal qual estamos descrevendo-a neste tópico, como sendo a posição assumida 
pelo autor de Da Tolerância acerca de relação entre os regimes de tolerância e as atitudes toleracionistas por ele 
estudadas. 
71 Consideramos de extrema importância retificar o grave erro que a edição brasileira que estamos utilizando 
como referência comete na sua página 19, erro este cometido possivelmente durante a transcrição do texto. Na 
obra original, a frase que consta no penúltimo parágrafo da Introdução é: “[...] but this is true in all the regimes; 
political success doesn’t depend on good personal relations in any of them” (WALZER, 1997, p. 12, grifo 
nosso). Já em português, aparece a frase: “Isso, porém, se aplica em todos os regimes. Em qualquer um deles, o 
sucesso político depende de boas relações pessoais” (WALZER, 1999, p. 18-9, grifo nosso). A omissão da 
palavra “não” (doesn’t) – que tornaria a última frase de Walzer negativa e, assim, confirmaria que o autor, neste 
trecho, está defendendo a não vinculação entre os regimes e as atitudes de tolerância –, tal como está na edição 
traduzida, desfigura o sentido da frase original e pode gerar uma confusão conceitual para os leitores que estejam 
de posse apenas do texto em português. Por isso, tomamos a liberdade de corrigir a frase na citação feita acima. 
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duas ou três comunidades que formam o consocionismo e do eventual respeito mútuo que 

pode brotar entre os membros dessas comunidades (ou, ao menos, entre os seus líderes), ainda 

assim, o sucesso do regime consociativo não depende desse respeito nem da confiança na boa 

vontade mútua, isto é, não depende das boas relações pessoais, depende, ao invés disso, da 

estabilidade de sua base social e da confiança nos arranjos institucionais que protegem contra 

os efeitos de uma possível má vontade de algum de seus membros. 

 Por fim, vale mencionar que, no Epílogo, quando está discutindo a questão do 

multiculturalismo nos Estados Unidos e passa a defender que o regime de tolerância mais 

adequado para esta sociedade imigrante com uma longa e sólida trajetória de política 

democrática seria aquele que conseguisse incentivar de forma equivalente tanto a tolerância 

grupal e os vínculos associativos quanto a tolerância individual e a autonomia de cada homem 

e mulher que compõem a sociedade norte-americana, o pensador afirma que, embora a 

tolerância ponha fim à perseguição e ao medo e consiga materializar a coexistência pacífica 

entre indivíduos e entre grupos distintos e por vezes antagônicos, ela “não é uma fórmula de 

harmonia social” (WALZER, 1999, p. 127). Ele explica esta afirmação utilizando o exemplo 

da convivência entre os grupos tolerados dentro da sociedade norte-americana: “os grupos que 

acabaram de receber a tolerância, na medida em que são realmente diferentes, também serão 

com frequência antagônicos e buscarão vantagens políticas” (WALZER, 1999, p. 127-8). Dito 

de outro modo, o autor está sustentando que, apesar de o regime toleracionista que vigora nos 

Estados Unidos assegurar a coexistência pacífica entre os grupos religiosa, étnica e 

culturalmente distintos, essa coexistência não é necessariamente harmônica, pois esses 

grupos, além de lutarem por sua preservação e pela manutenção da lealdade de seus membros, 

também lutarão contra outros grupos pela filiação de novos integrantes (no caso, por exemplo, 

de grupos religiosos e de partidos político-ideológicos) e pela ampliação do seu espaço 

político e dos seus recursos econômicos (no caso de todos os grupos).  

As considerações anteriores deixam claro que, dentro do conceito walzeriano de 

tolerância, há uma nítida distinção entre coexistência pacífica e convivência harmônica, sendo 

a última preterida pelo autor. E esta preferência pragmática pela coexistência pacífica em 

detrimento da convivência harmônica resulta diretamente na posição teórica assumida pelo 

pensador, inclusive relativamente à tese da desvinculação, já que, para avaliar corretamente 

um regime de tolerância, não é tão relevante assim que o regime incentive os seus membros a 

situarem-se nas posições mais elevadas da escala de atitudes toleracionistas (expressando um 

genuíno respeito ou endossando de forma entusiasmada as diferenças entre eles e seus 

concidadãos), mas sim que seus arranjos constitucionais sejam compatíveis com os direitos 
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humanos, materializem a coexistência pacífica entre os grupos e entre os indivíduos que os 

compõem e, finalmente, assegurem a estabilidade política necessária para cultivar os dois 

itens anteriores.  

 

4.2.3 As variáveis “poder”, “classe”, “gênero” e “religião” e sua influência na 

problemática da tolerância 

 

 Neste tópico, abordaremos algumas das variáveis sociais que Walzer apresenta como 

correspondendo aos elementos que constituem os principais aspectos da questão toleracionista 

na atualidade: o “poder”, a “classe”, o “gênero” e a “religião”. Estas quatro variáveis sociais 

são investigadas ao longo do Capítulo 4 do livro, ao lado de outras duas variáveis: a 

“educação”, através da qual é discutida a questão da reprodução cultural do próprio regime de 

tolerância diante de seus membros e os meios de alcançá-la mediante a educação formal; e o 

que o autor chama de “religião civil”, definida por ele como constituindo o “conjunto total de 

doutrinas políticas, narrativas históricas, figuras exemplares, ocasiões festivas e rituais 

comemorativos pelos quais o Estado imprime a si mesmo nas mentes de seus membros, 

especialmente de seus membros mais jovens ou mais recentes” (WALZER, 1999, p. 99), 

temática esta que vem complementar as questões suscitadas no tópico acerca da educação e 

levará o filósofo a discutir, entre outras coisas, quais os conteúdos, os valores e as práticas 

culturais que são cruciais para a reprodução e estabilidade do Estado ao longo do tempo. 

Apesar de estas duas últimas variáveis sociais terem sua relevância no conjunto total das 

discussões travadas ao longo da obra, optamos por desconsiderá-las em nossa análise e, assim, 

nos deteremos no exame apenas das quatro primeiras variáveis, investigando em que medida 

estas influenciam a problemática toleracionista.  

 A princípio, pode-se dizer que os conceitos de poder e de tolerância estão 

intrinsecamente relacionados, uma vez que qualquer relação toleracionista pode ser 

configurada, sob certo ângulo, como uma relação de poder, já que os indivíduos que toleram e 

os indivíduos que são tolerados estão enquadrados ou em uma relação vertical – quando o 

sujeito da tolerância ocupa uma posição hierarquicamente superior (vide a acepção de tolerar 

como “permitir”) ou quando ocupa uma posição hierarquicamente inferior (vide a acepção de 

tolerar como “suportar”) – ou em uma relação horizontal – quando o indivíduo que tolera e o 

indivíduo tolerado ocupam uma posição de igualdade (vide a acepção de tolerar como 

“respeitar”). O autor destaca que, na própria linguagem ordinária, é comumente estabelecida 

uma inter-relação entre tolerância e poder: “a tolerância é sempre uma relação de 
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desigualdade”, de modo que “tolerar alguém é um ato de poder”, enquanto que “ser tolerado é 

uma aceitação da própria fraqueza” (WALZER, 1999, p. 69). E prossegue dizendo que, 

muitas vezes, costuma-se almejar “algo melhor do que essa combinação, algo além da 

tolerância, algo como o respeito mutuo” (WALZER, 1999, p. 69). Comentando este uso 

restritivo do termo “tolerar” – no caso, como uma relação hierárquica de superioridade, que, 

por conseguinte, excluiria a noção de tolerância como respeito –, Walzer observa, fazendo 

referência à polissemia da tolerância, que uma relação assimétrica de poder é compatível com 

uma das noções de tolerância, mas o próprio conceito de respeito também corresponde à outra 

acepção correta do termo. E, em seguida, sustenta, fazendo uma nova referência a sua posição 

contextualista, que o respeito, considerado muitas vezes como a melhor postura toleracionista 

ou como o citado passo para além da tolerância (se esta for entendida em um sentido 

restritivo), “é uma das atitudes que contribuem para a tolerância”, mas, embora talvez possa 

ser considerada a atitude mais atraente, não é “necessariamente a que tem maior probabilidade 

de se desenvolver ou a mais estável ao longo do tempo” (WALZER, 1999, p. 69-70), 

exatamente porque, como já foi discutido, as atitudes toleracionistas não influem no sucesso 

do regime de tolerância escolhido para regular a coexistência dos grupos e indivíduos dentro 

de uma sociedade e, além disso, a escolha correta deste conjunto de arranjos políticos deve 

estar condicionada pelo tempo e espaço, devendo ser elaborada de acordo com a história e 

cultura do povo cujas vidas tal regime irá arranjar. 

 É a partir deste ponto que o texto investiga a maneira como a variável “poder”, mais 

especificamente o poder político, se insere nos cinco regimes de tolerância. Com relação à 

sociedade internacional, “a tolerância funciona melhor quando as relações políticas de 

superioridade e inferioridade [entre os Estados] são bem definidas e reconhecidas por todos” 

os participantes do regime, sendo que “as relações de poder ambíguas estão entre as principais 

causas das guerras” (WALZER, 1999, p. 70). Esta constatação acerca da sociedade 

internacional serve também para um dos tipos de regime consociativo – no caso, aquela 

espécie de consociação em que uma das comunidades exerce uma dominação (embora 

constitucionalmente limitada) maior com relação às demais –, onde “a incerteza quanto ao 

poder relativo dos diferentes grupos pode levar a distúrbios políticos e até mesmo à guerra 

civil” (WALZER, 1999, p. 70). Já o outro tipo de consociação – no caso, aquele em que o 

regime é administrado através de uma aproximada igualdade entre as partes – se adapta 

melhor com uma relação isonômica entre os grupos consociados diante do poder político, 

sendo possível afirmar que esta forma de regime “exige algo semelhante ao respeito mútuo, 

pelo menos entre os líderes dos diferentes grupos”, já que estes “precisam não apenas 
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coexistir mas também negociar entre si os termos da coexistência” de modo a “harmonizar os 

interesses mútuos” (WALZER, 1999, p. 72). Diferente do que ocorre nos dois primeiros 

regimes mencionados acima, na sociedade imigrante, a mesma incerteza quanto ao poder 

relativo dos diferentes grupos que a compõem fomenta a tolerância mútua, pois “se as pessoas 

estão incertas quanto ao lugar que ocupam em relação às outras, a tolerância é evidentemente 

a política mais racional” (WALZER, 1999, p. 70). Outro aspecto importante relacionado ao 

poder político dentro da sociedade imigrante é que o Estado, devido às características já 

apresentadas deste regime, assume uma posição neutra diante da cultura dos grupos existentes 

na sociedade, sendo exatamente essa neutralidade cultural uma das causas que cria, “ou tende 

com o tempo a criar, uma sociedade aberta na qual todos [...] estão engajados na prática da 

tolerância” (WALZER, 1999, p. 73).  

Com relação ao império multinacional, as relações de poder são essencialmente 

assimétricas, já que “o poder está nas mãos dos burocratas centrais” e “todos os grupos 

incorporados são incentivados a considerar-se como igualmente impotentes” (WALZER, 

1999, p. 70), o que leva o autor a destacar que é exatamente essa impotência política 

coletivamente experienciada ou sujeição mútua entre as comunidades que formam o império, 

e não um possível respeito mútuo entre elas, que promove a tolerância da maneira mais 

eficiente neste regime. Finalmente, nos Estados-nação, as relações de poder também 

caracterizam-se pela sua assimetria, uma vez que o poder político pertence exclusivamente à 

maioria permanente, que “usa o Estado para seus próprios objetivos” e, deste modo, os grupos 

minoritários acabam sendo “democraticamente anulados na maior parte das questões 

públicas” (WALZER, 1999, p. 72). Contudo, nos Estados-nação que adotam a democracia 

liberal, as minorias toleradas conseguem preservar uma parcela significativa de direitos civis 

e, assim, podem se organizar, se reunir, levantar fundos, oferecer serviços para seus membros, 

publicar livros e revistas, etc. O filósofo observa ainda que, neste último regime, os conflitos e 

tensões entre as minorias e a nação dominante acerca da representatividade de suas 

respectivas crenças e práticas na esfera pública só costuma ocorrer quando os grupos 

minoritários não são nem muito fortes nem muito fracos. A justificativa do autor é a seguinte: 

quando os grupos minoritários têm uma vida interna forte e sua cultura se diferencia 

significativamente da maioria, eles tendem a ressentir-se menos “da ausência, na esfera 

pública, de quaisquer representações de suas crenças e práticas”; por sua vez, quando as 

minorias são fracas, os membros individuais começam “a adotar cada vez mais as crenças e 

práticas da maioria” na vida pública, “e muitas vezes também na vida privada”, fazendo com 

que tais grupos, já enfraquecidos, tornem-se incapazes de apresentar alguma resistência na 
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preservação da sua identidade grupal; mas é precisamente “a posição intermediária que gera 

tensões e conduz a constantes discussões acerca do simbolismo da vida pública” (WALZER, 

1999, p. 73). 

 A segunda variável social examinada, que toca na questão das classes sociais e da 

subordinação econômica, desempenha, de acordo com o autor, uma importância expressiva na 

problemática da tolerância/intolerância: “a intolerância em geral é mais virulenta quando 

diferenças de cultura, etnia ou raça coincidem com diferenças de classe” (WALZER, 1999, p. 

74). Em outras palavras, quando entre os diferentes grupos que compõem uma sociedade 

ocorre uma subordinação econômica (em especial, quando os membros dos grupos 

minoritários também estão subordinados economicamente aos membros dos grupos 

majoritários), os problemas da intolerância agravam-se e adquirem uma proporção maior do 

que em outros contextos sociais. Isto torna-se bastante perceptível em Estados-nação e 

sociedades imigrantes contemporâneos que possuem grupos minoritários compostos por 

nativos colonizados ou descendentes de escravos africanos, os quais, devido a uma 

combinação de estigma cultural ou racial, pobreza e impotência política, tornam-se objeto de 

extrema intolerância por parte do restante da sociedade. Mas apesar desta associação entre a 

desigualdade econômica e a intensificação da intolerância, o filósofo norte-americano pondera 

que pode haver uma compatibilidade entre a tolerância praticada em uma sociedade e a 

disparidade socioeconômica, pois, quando “o sistema de classes é reiterado, de modo mais ou 

menos semelhante, em cada um dos diferentes grupos” (WALZER, 1999, p. 76-7), isto é, 

quando os membros de todos os grupos pertencem a diferentes classes sociais e não há uma 

identificação integral entre um grupo específico e a classe mais alta ou mais baixa da 

sociedade, as disparidades econômicas existentes nesta sociedade não agravam o problema da 

intolerância. É por essa razão que Walzer defenderá, por um lado, que deve-se romper a 

ligação entre classe e grupo para que os problemas da intolerância sejam minimizados e, por 

outro lado, que, “em sociedades pluralistas, uma tolerância maior exige um igualitarismo 

maior”, de modo que “a chave do sucesso nesses regimes de tolerância talvez não esteja – ou 

não esteja apenas – na reiteração da hierarquia em cada grupo, mas também na redução da 

hierarquia na sociedade como um todo” (WALZER, 1999, p. 78), uma vez que, se o perfil 

social de todos os grupos for mais ou menos o mesmo, então, a aceitação das diferenças torna-

se mais provável. 

 Com relação à influência exercida pela variável “classe” nos cinco regimes de 

tolerância, o filósofo afirma que, no regime do multinacionalismo, como cada comunidade 

autônoma que compõe o império tem seu próprio suplemento completo de classes sociais e, 
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assim, ocorre a formação de hierarquias paralelas em cada uma dessas nações, então, mesmo 

quando as diferentes comunidades não se beneficiam de modo igualitário da riqueza do 

império, ainda assim torna-se menos provável que ocorra a subordinação econômica dos 

grupos minoritários de uma dessas nação a algum grupo economicamente mais poderoso de 

outra nação e, por conseguinte, sendo bem menos comum a identificação entre grupo e classe, 

os problemas da intolerância relacionados às questões econômicas tornam-se menos 

frequentes neste regime. Já a sociedade internacional, que é marcada pelo mesmo paralelismo 

de classes do regime anterior, também não apresenta problemas de intolerância causados pela 

desigualdade econômica entre as nações, independentemente dos outros problemas que este 

regime enfrenta, sendo que o autor faz questão de destacar que, na sociedade internacional, a 

variável social que mais exerce influência nas relações toleracionistas é o poder político, uma 

vez que os governantes ou as elites dos diferentes Estados interagem de modo determinado 

inteiramente por diferenças de poder. 

 No regime consociativo, podem ser verificadas duas diferentes situações: na primeira, 

correspondente à situação ideal de uma consociação, há uma semelhança bastante grande aos 

regimes mencionados no parágrafo anterior, uma vez que, aqui, “as diferentes comunidades, 

internamente desiguais, são parceiras mais ou menos iguais no país como um todo” 

(WALZER, 1999, p. 74); na segunda, correspondente à situação concreta e mais comum do 

consocionismo, a “igualdade consociativa, e o reconhecimento mútuo por ela supostamente 

gerado, são solapados pela desigualdade de classes” (WALZER, 1999, p. 75), sendo que isto 

pode ocorrer de duas formas, a saber, quando uma comunidade culturalmente diferente 

(diferença esta marcada por sua etnia ou religião) passa a sofrer, devido à sua situação de 

subordinação econômica, com a privação de direitos políticos ou, inversamente, quando uma 

comunidade culturalmente diferente, que já sofre uma discriminação oficial por parte do 

Estado – recebendo, por exemplo, os piores empregos, as piores moradias, as piores escolas, e 

assim por diante –, observa seus membros gradativamente tornarem-se a classe mais baixa da 

sociedade.  

Nos Estados-nação, a desigualdade de classes influi diretamente na problemática da 

tolerância, de modo que as minorias nacionais, seja pelos estigmas culturais, pela pobreza, 

pela fraqueza política ou pelo conjunto dos três, comumente são objetos de intolerância por 

parte da nação dominante, de modo que os homens e mulheres dos grupos minoritários 

pertencentes às classes mais baixas da sociedade “raramente são olhados no rosto ou 

admitidos numa conversa por membros da maioria” (WALZER, 1999, p. 76) e, embora não 

cheguem a ser massacrados ou expulsos do país – pois desempenham um papel 
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economicamente útil que ninguém mais quer assumir, como varredores de rua, lixeiros, 

lavadores de pratos, serventes de hospitais, etc. –, passam a ser diariamente discriminados, 

rejeitados e humilhados. E nas sociedades imigrantes, ocorre algo semelhante aos Estados-

nação, onde os grupos minoritários que satisfazem as três condições citadas (estigmatizados 

culturalmente, economicamente subordinados e sem representatividade política) são 

intolerados socialmente, a exemplo dos novos imigrantes oriundos de países muito pobres. 

Mas Walzer faz questão de enfatizar que, dentro dessas sociedades, nada se compara à 

intolerância sofrida pelos nativos anteriormente colonizados e pelos grupos importados à 

força (como os escravos negros e seus descendentes nas Américas), que acabam constituindo 

“uma casta anômala” e “ocupando o ponto mais baixo no sistema de classes” (WALZER, 

1999, p. 76), de modo que seus membros, por pertencerem a grupos estigmatizados e sem 

recursos para manter uma vida interna vigorosa, não conseguem se agrupar para a sua 

autodefesa (por exemplo, através de uma mobilização político-partidária) e, ao mesmo tempo, 

não lhes são fornecidas as condições para que possam individualmente abrir o próprio 

caminho na escalada social, como fazem muitos imigrantes72. 

 A terceira variável social examinada corresponde ao “gênero”. Inserida na temática do 

gênero, encontram-se as questões a respeito dos arranjos familiares (family arrangements), do 

papel dos sexos (gender roles), do comportamento sexual (sexual behavior), entre outras. O 

autor observa, de modo bastante perspicaz, que, apesar de as variadas culturas e religiões se 

distinguirem por suas diferentes práticas no que diz respeito às questões de gênero (questions 

of gender), foi “um domínio masculino quase universal” que “estabeleceu limites para o que 

se poderia discutir e quem poderia entrar na discussão” (WALZER, 1999, p. 79), de maneira 

que, atualmente, com a grande aceitação das ideias acerca dos direitos humanos e da 

                                                           
72 Apesar das críticas que Walzer faz às desigualdades sociais originadas dentro das sociedades baseadas na 
economia liberal e da sua tese de que uma distribuição de renda mais igualitária auxiliaria significativamente na 
minimização dos problemas da intolerância dentro dessas sociedades, o autor não faz, como fazem os 
toleracionistas vinculados ao marxismo, qualquer condenação ao sistema de classes em si. Inclusive, é esta 
filiação teórica ao liberalismo (tanto político quanto econômico) e sua postura de autocrítica que leva o pensador 
norte-americano a fazer afirmações, no mínimo, curiosas acerca da influência das condições econômicas na 
questão da tolerância: se, por um lado, ele admite que, no contexto de um Estado-nação, a pobreza invisível 
(invisible poverty) torna os membros dos grupos minoritários – que são economicamente subordinados, são 
socialmente estigmatizados (seja pela religião ou pela etnia) e não têm representatividade no cenário político – 
passíveis de sofrerem com “uma miséria maior”, que contribui para “o não-reconhecimento radical e uma 
espécie de discriminação automática, irrefletida” (WALZER, 1999, p. 75); por outro lado, ele sustenta que a 
prosperidade visível (visible prosperity) vai criar mais riscos e acarretar uma perigo maior para as minorias 
nacionais mais ricas daquele mesmo Estado-nação, tornando-as suscetíveis às formas mais extremas de 
intolerância. Ou seja, de acordo com o autor, em uma sociedade caracterizada pelos contrastes sociais, os 
membros de grupos minoritários economicamente abastados estão à mercê de uma intolerância social mais 
intensa do que a praticada contra os membros das minorias que ocupam as classes mais baixas da sociedade e, 
por essa razão, os primeiros encontrariam-se em uma situação de risco maior do que a dos últimos, mesmo estes 
precisando lutar cotidianamente pela sua subsistência. 
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igualdade de gênero, aqueles limites passaram a ser questionados e todas as questões relativas 

ao gênero passaram a estar abertas ao debate. E é exatamente esta nova configuração social, 

no caso, a abertura do debate para as questões de gênero e a significativa inclusão das 

mulheres neste debate, que pode, prossegue o filósofo, favorecer a tolerância, por um lado, 

mas, por outro, poder favorecer a atitude contrária, uma vez que, como já foi mencionado 

quando caracterizamos a sociedade imigrante, quanto mais a tolerância se torna inclusiva e a 

sociedade vai se tornando pluralista maior é a tendência ao surgimento de reações 

fundamentalistas por parte daqueles grupos que defendem os modelos sociais tradicionais, os 

quais enxergam a tolerância inclusiva e as transformações dos valores sociais como ameaças. 

Outro ponto relativo à temática do gênero destacado por Walzer é a conexão que ele 

estabelece entre este tema e o dos limites da tolerância: embora muitas das questões de gênero 

– como a poligamia, o concubinato, a prostituição ritual, a exclusão das mulheres, a 

circuncisão e a homossexualidade – não sejam questões novas e já tenham sido discutidas 

durante milênios pelas mais diversas culturas e religiões, ainda assim essas questões “estão 

entre as mais divisórias em todas as sociedades contemporâneas”, de modo que é possível 

afirmar que “a linha teórica e prática entre o tolerável e o intolerável muito provavelmente 

será [disputada] e por fim traçada neste ponto” (WALZER, 1999, p. 79). No tópico seguinte, 

daremos uma ênfase maior a essa relação entre as questões de gênero e a questão dos limites 

da tolerância. 

 Com relação à influência exercida pela variável “gênero” nos cinco regimes, o autor 

afirma que, no regime imperial, “os grandes impérios multinacionais em geral deixavam que 

essas questões fossem resolvidas pelas comunidades que os integravam”, pois “o gênero era 

considerado como uma questão essencialmente interna”, e, assim, tanto o direito de família 

quanto às práticas que envolviam costumes eram deixadas “inteiramente nas mãos das 

autoridades religiosas tradicionais ou dos anciãos (do sexo masculino)” (WALZER, 1999, p. 

79). Sendo assim, pode-se concluir que a tolerância imperial no que tange às questões de 

gênero era bastante ampla e, para ilustrar a ampla extensão dessa tolerância, o autor cita a 

permissão dada pelo império britânico à prática da sati dentro dos seus Estados indianos, 

prática esta que, apesar da sua imagem completamente chocante e aterradora, já que consistia 

na autoimolação de uma viúva hindu sobre a pira funerária do marido, foi autorizada durante 

um longo período pelo governo inglês, vindo a ser banida apenas em 1829. Na consociação, o 

filósofo observa que se o poder – levando em conta o que analisamos anteriormente, este 

“poder” deve ser entendido no sentido tanto político quanto econômico – “das comunidades 

envolvidas for quase equilibrado e os lideres de uma delas tiverem um forte compromisso 
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com esta ou aquela prática [inspirada nos costumes locais]”, então, “é no mínimo concebível 

que arranjos consociativos possam produzir uma tolerância semelhante [a do regime 

imperial]” (WALZER, 1999, p. 80), ou seja, haveria uma mútua tolerância com relação aos 

costumes praticados internamente por cada comunidade que compõem o regime consociativo. 

 Já no Estado-nação, “onde o poder [político] é por definição desequilibrado”, 

dificilmente seriam tolerados “costumes como a sati no seio de uma minoria religiosa ou 

nacional”, sendo que o mesmo pode ser dito acerca da sociedade imigrante, pois o mesmo 

nível de tolerância do regime imperial também seria improvável neste quarto regime, “onde 

cada grupo é uma minoria em relação a todos os outros” (WALZER, 1999, p. 80). Walzer 

menciona o exemplo da proibição da prática mórmon da poligamia nos Estados Unidos e o 

utiliza para alegar que esta proibição sugere que práticas desviadas (deviant practices) não 

serão toleradas dentro de sociedades imigrantes nem mesmo quando forem apenas internas, 

isto é, quando relacionam-se somente à vida interna de cada grupo e são praticadas entre seus 

próprios membros. A explicação do filósofo para o fato de, nos Estados-nação e nas 

sociedades imigrantes, a tolerância relativa às questões de gênero não ser tão ampla quanto no 

império multinacional deve-se ao seguinte: nos dois regimes contemporâneos, o Estado 

confere cidadania (direitos e deveres) igual a todos os seus membros – incluindo-se aí as 

viúvas hindus e os maridos e esposas mórmons – e, consequentemente, lhes impõe uma lei 

única, de modo que o país inteiro passa a se constituir como uma só jurisdição, a qual não 

admite a coexistência com tribunais comunitários aos moldes do regime imperial. Por último, 

no regime da sociedade internacional, examinado através dos exemplos da clitoridectomia e 

da infibulação – as duas operações envolvem a mutilação genital feminina e ambas são 

praticadas, inclusive de forma coercitiva, em meninas ou jovens mulheres em um grande 

número de países africanos majoritariamente mulçumanos –, o autor argumenta que, como 

nenhum Estado até agora sugeriu uma intervenção humanitária para impedir tais práticas nos 

países supracitados, então, pode-se dizer que, apesar de serem ativamente combatidas por 

várias entidades que funcionam no âmbito da sociedade civil internacional, ambas as 

operações são toleradas pelos Estados na esfera da sociedade internacional, o que implica 

dizer, tomando como base estes exemplos, que a tolerância relativa às questões de gênero 

dentro do regime internacional é tão ampla quanto a tolerância dentro do regime imperial. O 

pensador norte-americano ressalta ainda que a clitoridectomia e a infibulação “também são 

praticadas no seio de sociedades imigrantes africanas na Europa e na América do Norte” 

(WALZER, 1999, p. 81) e sustenta que, embora tenham sido formalmente proibidas na 
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Suécia, Suíça e Grã-Bretanha, essas práticas, apesar de publicamente condenadas, são de fato 

toleradas pelos Estados, que não demonstram nenhum esforço sério para impedi-las. 

 A “religião” é a quarta variável social examinada no texto. Acerca dessa temática, 

Walzer começa destacando que os três princípios do pluralismo religioso tanto norte-

americano quanto ocidental no geral (a liberdade de culto, a associação voluntária e a 

neutralidade política), são vistos, na perspectiva do Ocidente, como correspondendo ao 

modelo ideal de um regime de tolerância religiosa, sendo que isto se deve ao fato de este 

modelo, em grande parte, minimizar os riscos de conflitos originados pelas diferenças 

religiosas, encorajar a transigência mútua [mutual forbearance] e contribuir para uma 

coexistência feliz entre os diferentes grupos religiosos. Mas logo na sequência, ele discorda de 

tal avaliação e sustenta, fazendo mais uma referência à sua posição contextualista, que aquele 

modelo de tolerância religiosa é apenas um entre tantos outros modelos reais ou possíveis, 

como pode ser exemplificado historicamente através do já mencionado sistema millet, que foi 

concebido especificamente para regular a coexistência entre comunidades religiosas que 

viviam dentro do império multinacional, e do próprio regime de consociação, o qual 

geralmente põe lado a lado diferentes grupos religiosos ou étnicos que precisam coexistem 

pacificamente entre si. Sendo assim, a conclusão do autor é que o modelo de tolerância 

religiosa ocidental, embora tenha obtido bastante sucesso nessa região do globo terrestre, não 

pode ser considerado universalmente válido para todas as sociedades nem pode ser 

considerado, de forma indistinta, compatível com todos os cinco regimes de tolerância 

estudados anteriormente. 

 No restante do tópico sobre a variável “religião”, o filósofo se propõe a investigar o 

modelo do pluralismo religioso ocidental, enfatizando, novamente sob a ótica dos Estados 

Unidos, o que ele considera como as duas grandes complicações deste regime de tolerância 

religiosa. Além dos três princípios já apresentados, um quarto princípio importante 

complementa esse pluralismo norte-americano e ocidental, a saber, a tolerância de crentes 

individuais. São esses quatro princípios em conjunto que, por um lado, permitem que os 

indivíduos ocidentais “acreditem no que quiserem, se associem livremente com outros da 

mesma crença, frequentem a igreja de sua escolha” ou, então, que “deixem de acreditar no 

que não querem mais acreditar, se afastem da igreja de sua escolha, e assim por diante” 

(WALZER, 1999, p. 87) e, por outro lado, asseguram a desvinculação completa entre o 

Estado e as diferentes igrejas. Walzer observa ainda que essa configuração de tolerância 

religiosa “foi inicialmente concebida na Inglaterra no século XVII e depois levada para o 

outro lado do Atlântico” (WALZER, 1999, p. 87) e, atualmente, é o modelo que predomina na 
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maior parte dos Estados-nação e das sociedades imigrantes. Com relação às duas 

complicações, tanto na perspectiva histórica quanto na perspectiva atual, enfrentadas pelo 

modelo ocidental de pluralismo religioso, estas consistem exatamente: primeiro, no fato de 

existirem, nas margens dos Estados-nação e sociedades imigrantes modernos, “grupos 

religiosos que exigem reconhecimento mais para o próprio grupo que para seus membros 

individuais”, o que costuma levar ao surgimento de conflitos entre os direitos do grupo e os 

direitos individuais; e segundo, no fato de serem feitas, por parte desses grupos religiosos, 

“exigências de tolerância e intolerância ‘religiosa’ que vão além dos direitos de associação e 

culto e englobam uma grande variedade de outras práticas sociais” (WALZER, 1999, p. 88), o 

que, por sua vez, tende a fomentar o grande problema, já identificado por Locke, acerca da 

jurisdição dos artigos de fé práticos, no caso, se pertencem à esfera eclesiástica ou à esfera do 

Estado 73. 

 Continuando suas observações a respeito das complicações que confrontam o 

pluralismo religioso ocidental atualmente, o autor norte-americano, falando especificamente 

acerca da permissão de práticas sócio-religiosas de grupos minoritários em Estados-nação ou 

em sociedade imigrantes contemporâneos e, portanto, tocando no tema que envolve a 

complicação dos artigos de fé práticos, sustentará que “a tolerância ou não de proibições e 

práticas religiosas de minorias, que vão além dos direitos de associação e de culto, depende de 

sua visibilidade ou notoriedade e do grau de escândalo que provocam na maioria” (WALZER, 

1999, p. 90-1), ou seja, de acordo com a discrição com que tais proibições ou práticas são 

realizadas pelos grupos minoritários, a maioria dominante (no caso de um Estado-nação) ou a 

coligação de minorias (no caso de uma sociedade imigrante) pode, através dos mecanismos 

oficiais do Estado, autorizá-las ou não. Já com relação à primeira complicação, a do conflito 

                                                           
73 Como exemplo da primeira complicação, o texto cita a relativa permissão dada pelo estado norte-americano da 
Pensilvânia aos Amish para educarem seus filhos em casa, podendo tirá-los da escola antes da idade estabelecida 
por lei, exemplo este que vai suscitar a delicada questão a respeito do conflito entre o dever do Estado de 
reconhecer e autorizar, dentro dos limites legais, as prerrogativas que cada grupo tem o poder de exercer sobre 
seus membros (no caso, o direito dos pais Amish de cuidar da educação de seus filhos) e o dever do Estado de 
proteger a liberdade individual de seus cidadãos diante de uma coerção que viole seus direitos individuais (no 
caso, o direito das crianças Amish ao ensino público). Como exemplo da segunda complicação, é citada a 
dispensa do serviço militar obrigatório concedida, dentro dos Estados Unidos, aos membros de grupos religiosos 
notoriamente conhecidos pelo seu pacifismo, como os membros da Sociedade Religiosa dos Amigos (os 
quacres), exemplo este que conduz à espinhosa questão acerca da legitimidade da exigência de tolerância 
religiosa por parte de um grupo religioso que reivindique a abstenção de uma prática social obrigatória a todos. 
Nesta mesma parte do texto, são citados, baseadas em objeções por questões de consciência, diversos outros 
exemplos que ilustram muito bem a complexidade da segunda complicação: a recusa a prestar juramentos, a 
participar de júris, a frequentar a escola pública ou a pagar impostos e a exigência do casamento polígamo, do 
sacrifício de animais ou do uso ritual de drogas. Walzer cita ainda o livro Consciência na América (Conscience 
in America, 1968), de Lillian Schlissel, que reúne uma coleção de textos, de discursos e de tratados jurídicos 
sobre o tema das objeções de consciência nos Estados Unidos, que vão apresentar uma variada gama de 
exemplos envolvendo os artigos de fé práticos.  
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entre a tolerância de grupos e a tolerância de indivíduos, apesar de o modelo individualista de 

tolerância que assegura a tolerância ao crente individual receber uma pressão constante a seu 

favor em grande parte do mundo ocidental, como, por exemplo, nos Estados Unidos, tal 

modelo de tolerância também sofre uma pressão contrária neste país “por parte de grupos no 

seio da maioria (cristã) que não discordam da liberdade de reunião e culto mas temem a perda 

do controle social”, de modo que, por um lado, “estão dispostos a tolerar religiões 

minoritárias” e, neste sentido, defendem a liberdade religiosa, entretanto, por outro lado, esses 

mesmos grupos “são intolerantes com a liberdade pessoal fora do local de culto” (WALZER, 

1999, p. 91). São essas duas complicações que fazem, aos olhos de Walzer, com que a 

problemática da tolerância/intolerância religiosa permaneça em aberto nos dias de hoje, 

inclusive dentro das sociedades democráticas ocidentais, e são ambas que fazem surgir, vez 

por outra, uma polêmica envolvendo a legitimidade ou não da interferência do Estado em uma 

prática religiosa que desafia a legislação oficial ou impulsionam o aparecimento, não tão raro 

assim, de grupos religiosos mais ortodoxos cujos membros mais extremistas, baseando-se em 

seus supostos direitos de coerção majoritária, querem controlar, não apenas o comportamento 

de seus pares, mas o comportamento de todos, seja em nome de uma alegada “tradição 

judaico-cristã”, de “valores familiares” ou de “suas próprias convicções sobre o que é certo e 

errado” (WALZER, 1999, p. 91). 

 Um ponto que merece destaque é a observação feita pelo autor, no início do Capítulo 

4, acerca da relação entre as variáveis sociais por ele estudas. Ele afirma que, apesar de 

poderem ser discutidas em separado, as variáveis “poder”, “classe”, “gênero” e “religião” e a 

influência que estas exercem na questão da tolerância dificilmente podem ser compreendidas 

se não forem abordadas de modo interligado. Em outras palavras, para a compreensão integral 

das diferentes faces que a problemáticas toleracionista assume na atualidade, é necessário 

investigar não apenas a influência que as variáveis sociais exercem isoladamente na questão 

da tolerância, mas também a influência que cada uma delas exerce diante das outras, uma vez 

que cada variável só pode ser completamente compreendida na sua relação com as demais 

variáveis. Outro ponto que, aqui, merece, no mínimo, uma breve menção diz respeito à ordem 

que o filósofo norte-americano escolhe para examinar as variáveis sociais: apesar de, 

historicamente, ser a primeira vinculada ao debate toleracionista, a variável “religião” é 

examinada apenas em quarto lugar. Como o texto não menciona explicitamente a razão desta 

ordem – tal como é feito com a ordem escolhida para a apresentação dos cinco regimes, 

quando, ao final do Capítulo 2, é dito que a razão que motivou a ordem de exame dos regimes 

foi simplesmente didática, pois a disposição que estes aparecem não obra não indica uma 
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cronologia nem uma hierarquia de progresso entre os mesmos –, fica em aberto a questão 

sobre se a ordem de exposição das variáveis sociais no Capítulo 4 foi também simplesmente 

metodológica, visando auxiliar a exposição didática dos temas examinados por Walzer, ou, ao 

contrário, foi estritamente lógico-conceitual, tal como destacamos acerca do tema da 

tolerância religiosa na Utopia de More, que, como sustentamos, só pôde vir a ser examinado 

após terem sido discutidas as questões político-econômicas da ilha.  

 

4.2.4 A intolerância existente dentro dos regimes toleracionistas e a subsequente questão 

dos limites da tolerância 

 

 Como mencionamos no início da análise do livro de Walzer, o tema dos limites da 

tolerância encontra-se disperso nas diferentes partes da obra. Assim, este aparece, por 

exemplo: na Introdução de Da Tolerância, quando o autor está apresentando a sua posição 

contextualista e sustenta que os filósofos toleracionistas não discordam que devem existir 

limites para a tolerância, mas a verdadeira dissensão entre eles está em saber até onde tais 

limites devem estender-se; ou no Capítulo 1, quando o filósofo adverte que a tolerância 

política não será um dos focos da sua investigação e, logo em seguida, afirma que, por uma 

questão de prudência, é correto impedir legalmente um partido que aspire estabelecer um 

regime totalitário de competir pelo poder político, pois “não constitui intolerância com a 

diferença o fato de se proibir um partido com programa antidemocrático de participar de 

eleições democráticas” (WALZER, 1999, p. 14). Da mesma forma, encontramos outra 

menção à mesma temática no Capítulo 2, quando estão sendo discutidos a já mencionada 

doutrina jurídica da intervenção humanitária e alguns dos problemas concretos que nascem 

devido à convivência entre as diferentes nações no âmbito da sociedade internacional, trecho 

onde é defendido que o dever de respeitar a soberania (independência política e integridade 

territorial) de cada Estado, em conjunto com a própria fragilidade do regime internacional de 

tolerância, faz com que surjam complicadas questões referentes à imposição de limites dentro 

deste regime toleracionista, como, por exemplo, a constante falta de sincronia entre o que é 

intolerável (what is intolerable) e o que de fato vem a ser intolerado (what is not tolerated) na 

perspectiva da sociedade internacional. O tema dos limites volta a ser destacado no final do 

Capítulo 4, no tópico intitulado “Tolerância com os intolerantes”. É este tópico que 

utilizaremos como base para finalizar a análise do texto walzeriano74. 

                                                           
74 Além dos trechos indicados, outras duas passagens voltam a abordar a questão dos limites: o tópico “Religião” 
do Capítulo 4, na parte que destaca diversos exemplos de conflitos acerca dos artigos de fé práticos envolvendo o 
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 O pensador norte-americano inicia o tópico ressaltando que a questão dos limites da 

tolerância – expressa, entre outras formulações, através da pergunta “Devemos tolerar o 

intolerante?” (Should we tolerate the intolerant?) – “é com frequência descrita como o 

problema central e mais difícil na teoria da tolerância” (WALZER, 1999, p. 104). Contudo, 

para ele, a questão não deve ser encarada sob este ângulo, pois o problema dos limites 

costuma ser incorretamente superestimado no debate acerca da tolerância. Neste trecho do 

texto, não são apresentados argumentos suficientes que justifiquem a postura de Walzer para 

minimizar a importância da questão dos limites. Mas se voltarmos à passagem da Introdução 

de On Toleration anteriormente mencionada, quando foi dito que os filósofos toleracionistas 

divergiam apenas com relação à extensão da tolerância, mas não com relação à necessidade de 

lhe impor limites, talvez possamos compreender a afirmação do Capítulo 4: como os filósofos 

concordam que devem existir limites para a tolerância, já que “ninguém acredita seriamente 

no contrário” (WALZER, 1999, p. 9), então, o problema dos limites não deveria passar a ser 

encarado como o problema central e mais difícil do debate toleracionista. Em grande parte, é 

devido a essa posição que o tema dos limites da tolerância não recebe tanta atenção na obra, 

sendo abordado através de comentários dispersos ao longo do livro e, ao invés de ganhar um 

capítulo à parte para a análise sistemática de todos os seus desdobramentos, recebe apenas um 

breve tópico ao final do Capítulo 4, onde são tratadas questões pontuais em torno da 

temática75. 

                                                                                                                                                                                     

Estado e os grupos religiosos na sociedade norte-americana; e o tópico “Religião civil”, também do Capítulo 4, 
na parte que examina a relação entre a religião civil do Estado – que, como dissemos, corresponde a todo o 
simbolismo político (o conjunto de doutrinas políticas e narrativas históricas ensinadas nas escolas, as 
personalidades históricas identificadas como heróis pela população, os feriados e demais datas comemorativas 
do calendário oficial, etc.) através do qual o Estado imprime a si mesmo na mente de seus cidadãos e que, entre 
outras coisas, vai influir diretamente no significado histórico e político que as instituições oficiais vão adquirir 
diante de cada homem e mulher que comporá aquele Estado – e as religiões civis das minorias nacionais que 
vivem em Estados-nação ou sociedades imigrantes. Ambas as passagens fazem alusão à temática dos limites da 
tolerância, respectivamente, na dimensão religiosa (ao propor a questão de até onde o Estado deve permitir a 
prática de condutas e costumes religiosos que desafiam a legislação vigente) e na dimensão política (ao propor a 
questão de até onde devem se estender a permissão e o reconhecimento por parte do Estado diante das ideologias 
políticas que derivam das religiões civis das minorias nacionais e que, de certo modo, antagonizam com a 
ideologia política oficial). 
75 O argumento que Walzer utiliza para criticar o que ele considera como uma supervalorização indevida do 
problema dos limites da tolerância não é suficiente para apoiar o seu “desdém” diante dessa temática: se o autor 
acerta ao constatar que os toleracionistas, de certo modo, concordam com a necessidade de existirem limites para 
a tolerância, ele equivoca-se ao concluir, a partir deste fato, que a problemática dos limites é bem menos 
complexa do que se considera e deveria, portanto, perder a centralidade das discussões atuais em torno da 
tolerância, pois é exatamente a divergência entre os toleracionistas acerca de onde fixar tais limites que 
demonstra o quanto a questão permanece espinhosa. Basta observar a variedade – e, por vezes, o antagonismo – 
entre as respostas que são dadas pelos autores toleracionistas diante desse tema, divergência esta que se constata 
quando comparamos não apenas os filósofos vinculados ao liberalismo (como Walzer) e os vinculados ao 
marxismo (como Marcuse), mas também quando fazemos comparações entre os próprios pensadores liberais 
(como Locke, Stuart Mill e Walzer). Esta é uma das razões que nos leva a defender que o problema dos limites 
ocupa – e deve continuar a ocupar – uma das posições centrais dentro do debate toleracionista no século XXI. 
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 Na sequência do tópico, é feita uma nova menção à tese walzeriana da desvinculação: 

quando o filósofo observa que, nos quatro regimes domésticos (domestic regimes), no caso, 

no império multinacional, na consociação, no Estado-nação e na sociedade imigrante, a 

maioria dos grupos que são tolerados dentro de cada regime é, na realidade, bastante 

intolerante com relação a muitos dos outros grupos com os quais precisam coexistir no dia-a-

dia, ele está chamando a atenção para o fato de que, mesmo esses quatro tipos de arranjos 

políticos incluindo-se corretamente no conceito de regime de tolerância, já que possibilitam a 

coexistência pacífica entre grupos e entre indivíduos com identidades distintas, ainda assim a 

maioria desses grupos e desses indivíduos não está situada em nenhum dos cinco pontos do 

continuum de aceitações da tolerância. Em outras palavras, esses grupos e esses indivíduos 

seriam intolerantes precisamente porque “há significativos ‘outros’ a respeito dos quais eles 

não sentem nem entusiasmo nem curiosidade, cujos direitos não reconhecem – a cuja 

existência, de fato, não são nem indiferentes nem resignados” (WALZER, 1999, p. 104, 

grifo nosso), mesmo apesar de todos eles oferecerem uma convivência minimamente pacífica 

em suas variadas interações cotidianas. São as razões apresentadas acima que fazem o 

pensador afirmar, no início do Capítulo 5, que os regimes de tolerância descritos por ele, em 

especial os impérios, os Estados-nação e as sociedades imigrantes, também são, em certo 

aspecto, verdadeiros regimes de intolerância (regimes of intolerance), uma vez que, neles, “a 

tolerância da diferença é substituída por uma pressão no sentido da unidade e singularidade” 

(WALZER, 1999, p. 109), pressão esta que brota do centro imperial, da noção dominante ou 

do grupo imigrante mais poderoso. A partir deste gancho, o autor vai investigar como se dá a 

questão da intolerância dentro dos quatro regimes internos e defenderá a importância de ser 

concedido um relativo grau de tolerância diante dos grupos intolerantes. 

Nos impérios multinacionais, comumente, as diferentes nações que compõem o 

regime, visando à manutenção da paz entre si, resignadamente “acomodam-se à coexistência 

sob o domínio imperial”, mas se algumas delas “estivessem dominando, não teriam motivo 

para resignar-se, e certamente algumas dentre elas tentariam por um fim à velha coexistência 

de um modo ou de outro” (WALZER, 1999, p. 104). Walzer alega que essa intolerância 

latente que muitas comunidades componentes do regime imperial sentem diante das demais 

corresponde a “uma boa razão para negar-lhes poder político, mas não é nenhuma razão para 

recusar-lhes tolerância no império” (WALZER, 1999, p. 104), sendo necessário assegurar 

essa tolerância para preservar os arranjos políticos que compõem o regime imperial. O que 

ocorre no regime anterior também se dá no regime consociativo, de modo que, se há entre os 

grupos consociados uma assimetria desproporcional em relação aos poderes político e 
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econômico, possivelmente o grupo mais poderoso exercerá algum tipo de intolerância diante 

dos demais. Entretanto, devido às particularidades dos arranjos constitucionais que formam 

uma consociação, cujo objetivo central “é restringir a provável intolerância das comunidades 

associadas” (WALZER, 1999, p. 104), essa intolerância social latente passa a ser atenuada 

pela manutenção de uma sólida tolerância, nas esferas política e institucional, entre as 

comunidades irmãs. A necessidade de conceder uma relativa tolerância aos grupos 

intolerantes nos dois regimes anteriores também se aplica nos Estados-nação e sociedades 

imigrantes democráticos com relação à concessão da tolerância às minorias intolerantes, seja 

porque este é um dos elementos fundamentais que torna o Estado-nação e a sociedade 

imigrante os regimes de tolerância que se julgam ser, seja porque, dentro dos regimes 

mencionados, aquelas “minorias não podem praticar a intolerância [...]”, isto é, não podem 

“molestar os vizinhos” nem “perseguir ou reprimir indivíduos dissidentes ou hereges no seio 

de sua comunidade” (WALZER, 1999, p. 105). O pensador insiste que o seu argumento em 

defesa das minorias intolerantes continua válido “mesmo quando se sabe que seus 

compatriotas [no caso de minorias nacionais] ou companheiros de fé [no caso de minorias 

religiosas] que detém o poder em outros países são brutalmente intolerantes” (WALZER, 

1999, p. 105). 

Se existem grupos intolerantes dentro das consociações, das sociedades imigrantes e 

dos Estados-nação contemporâneos e se, nestes três regimes, o Estado tem o dever de tolerá-

los, então, a pergunta que logo se segue é: até onde deve estender-se essa tolerância? Esta é a 

questão que o filósofo norte-americano vai discutir na sequência, tomando como base os 

limites da tolerância nas esferas da religião, da etnia e da política. No primeiro caso, Walzer 

defende que é necessário continuar mantendo a separação entre Igreja e Estado, pois a 

finalidade dessa separação nos regimes modernos “é negar poder político a todas as 

autoridades religiosas, partindo da suposição realista de que todas são pelo menos 

potencialmente intolerantes” (WALZER, 1999, p. 105), ou seja, se lhes forem concedidos 

poderes para participar da política, tais autoridades possivelmente irão utilizá-los para praticar 

alguma forma de intolerância contra os grupos religiosos divergentes ou mesmo contra os 

indivíduos dissidentes de suas comunidades. Portanto, a tolerância religiosa não pode 

conceder a nenhum grupo religioso nem a seus lideres o direito de interferir nos assuntos do 

Estado. Com relação à segunda esfera, o autor enfatiza que existe o mesmo risco potencial de 

intolerância ou fanatismo por parte de ativistas e militantes étnicos, principalmente em 

sociedades imigrantes, e, deste modo, “também a etnia deve ser separada do Estado, 

exatamente pelas mesmas razões” (WALZER, 1999, p. 106).  
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Com relação à terceira e mais controversa esfera, a da política, o pensador sustenta que 

“a democracia exige ainda uma outra separação, uma que não é bem entendida”, no caso, “a 

da própria política em relação ao Estado” (WALZER, 1999, p. 106), entendendo-se a política, 

neste caso, como as ideologias dos diferentes partidos que disputam o poder. A separação 

entre Estado e ideologia política é explicada da seguinte forma: quando um partido vence uma 

eleição, embora este possa transformar sua ideologia (expressa em seu programa de governo) 

em um conjunto de leis, o mesmo “não pode transformá-la no credo oficial da religião civil” 

do Estado – no caso, não pode, por exemplo, declarar o dia de sua ascensão ao poder como 

feriado nacional, insistir em que a história do partido seja uma disciplina obrigatória nas 

escolas públicas ou usar o poder do Estado para banir as publicações ou assembleias de outros 

partidos –, pois tal conduta seria “exatamente análogo à oficialização de uma igreja 

monolítica única” (WALZER, 1999, p. 106). Portanto, assim como a tolerância religiosa 

dentro de Estados democráticos não permite que grupos religiosos misturem suas respectivas 

igrejas com o Estado, a tolerância política também não daria o direito de grupos políticos 

monopolizarem o Estado e as instituições oficiais com sua ideologia política. Apesar das três 

formas de separação (religiosa, étnica e política) que o filósofo defende diante do Estado e 

dos limites fixados para a tolerância, ele faz uma importante ressalva com relação ao modo 

através do qual o Estado deve se portar diante dos grupos intolerantes: “religiões que almejam 

tornar-se oficiais e partidos que sonham com o controle total”, assim como os ativistas e 

militantes étnicos mais exaltados, “podem ser tolerados tanto em Estados-nações liberais 

quanto em sociedades imigrantes” (WALZER, 1999, p. 106), desde que estejam confinados 

ao âmbito da sociedade civil. Em outras palavras, esses grupos e movimentos por mais 

intolerantes que sejam devem ter o direito de pregar, escrever e reunir-se, sendo que, 

paralelamente, devem ser tomadas medidas para “impedir que tomem o poder, e até mesmo 

que concorram para isso” (WALZER, 1999, p. 106-7), pois, como alegado no início do 

Capítulo 1, em uma passagem anteriormente citada, essas limitações legais não representam 

qualquer dano para o regime de tolerância pratica dentro de um Estado democrático. Estes 

seriam, de acordo com a ótica walzeriana, os limites até onde deve estender-se a tolerância em 

relação às questões religiosa, étnica e política. 

 Para concluirmos nossa análise acerca do tema dos limites em Da Tolerância, falta 

falarmos sobre a relação estabelecida na obra entre esse tema e as questões ligadas à variável 

“gênero”, tal como mencionamos no tópico anterior. Se, por um lado, o autor minimiza a 

importância da questão dos limites dentro do debate toleracionista, por outro, ele destaca a 

relevância que as questões de gênero desempenham nas discussões em torno da tolerância. De 
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acordo com ele, por trás dos acirrados embates em torno das questões de gênero – que vão 

desde o hábito mulçumano de cobrir a cabeça em escolas e outros espaços públicos, a tradição 

mórmon da poligamia ou a representatividade feminina em cargos eletivos até as práticas da 

clitoridectomia ou do aborto – está a preocupação maior com o controle dos espaços de 

reprodução cultural, espaços estes que encontram, no ventre materno, no lar e na escola, os 

ambientes mais importantes de reprodução. Sendo assim, Walzer vai argumentar que a 

subordinação das mulheres, manifesta na sua exclusão da esfera pública, no encobrimento do 

corpo ou na real mutilação, “não visa unicamente à imposição de direitos patriarcais de 

propriedade”, mas “também tem a ver com a reprodução religiosa ou cultural, da qual as 

mulheres são consideradas os agentes mais confiáveis”, uma vez que a cultura de um grupo “é 

mais bem preservada nos ambientes privados ou domésticos do que nos públicos – o que 

equivale a dizer, nos casos-padrão, entre as mulheres mais do que entre os homens” 

(WALZER, 1999, p. 84-5). É por essa razão que ele enfatiza, em uma passagem já citada do 

Capítulo 4, que a linha entre o tolerável (the tolerable) e o intolerável (the intolerable) 

possivelmente será demarcada neste ponto específico, no caso, tomando-se como base as 

questões de gênero. 

 

4.2.5 As contribuições de Walzer ao debate toleracionista 

 

 Neste tópico, discutiremos duas contribuições do texto walzeriano que julgamos 

relevantes para o debate toleracionista na atualidade: as considerações acerca do problema da 

polissemia da tolerância e as reflexões em torno da relação entre os diferentes tipos de 

tolerância, desenvolvidas na investigação feita pelo autor a respeito da influência exercida 

pelas variáveis sociais na problemática toleracionista.  

 O primeiro ponto relaciona-se com a diferenciação que o autor faz entre os conceitos 

de tolerance (entendido como uma atitude) e de toleration (entendido como um regime de 

tolerância). Para o autor, o primeiro conceito designa uma atitude desempenhada por um 

sujeito de tolerância diante de um objeto a ser tolerado, sendo que, entre essas atitudes, estão a 

resignação, a indiferença, o reconhecimento, o respeito e o entusiasmo. Já o segundo conceito 

refere-se a um conjunto de arranjos políticos que possibilitam a coexistência pacífica entre 

grupos e indivíduos com identidades distintas, sendo destacados pelo pensador norte-

americano, como os cinco arranjos mais relevantes surgidos ao longo da história sociopolítica 

ocidental, os regimes do império multinacional, da consociação, do Estado-nação, da 

sociedade imigrante e da sociedade internacional. Tanto a pluralidade de atitudes 
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toleracionistas – as quais Walzer classifica dentro de uma escala de intensidade da tolerância 

(o continuum de aceitações) – quanto a variedade de regimes de tolerância – a respeito dos 

quais o filósofo observa que estes também podem ser classificados em uma tabela com os 

regimes mais e menos tolerantes, mas enfatiza que essa classificação não deve ter uma 

conotação moral e universalista no sentido de que possa indicar o regime moralmente superior 

em todas as situações – deixam evidenciada a polissemia do termo, uma vez que mostram 

claramente que “a tolerância [tolerance] como atitude assume muitas formas diferentes, e a 

tolerância [toleration] como prática pode ser [arranjada] de diferentes maneiras” (WALZER, 

1999, p. XII). Julgamos que as duas contribuições mais importantes de Walzer relativas a esse 

aspecto do debate são, primeiramente, a compreensão da complexidade envolvida no conceito 

de tolerância e, em segundo lugar, a percepção de que uma investigação mais sofisticada a 

respeito da temática precisa levar em conta toda essa complexidade conceitual, pois de outro 

modo corre o risco de se restringir às dimensões mais superficiais da problemática 

toleracionista. Em outras palavras, se a tolerância é um conceito plural, então, a investigação 

filosófica sobre tal conceito também deve assumir a mesma perspectiva pluralista, de modo a 

abranger toda a multiplicidade dos fenômenos que giram em torno da tolerância. 

 No debate sobre a tolerância, a preocupação linguístico-conceitual com a polissemia 

do conceito foi inexistente até a segunda metade do século XX e, por essa razão, antes deste 

período, não encontramos pesquisas que tenham se ocupado, por exemplo, com a questão – 

por mais fundamental que esta seja – da definição da tolerância ou com a questão da 

influência que os diferentes sentidos do termo podem exercer na investigação dessa 

problemática. Com relação aos autores que passaram a preocupar-se com esse aspecto do 

debate contemporaneamente a Walzer, podemos citar Paul Ricoeur. Embora o filósofo 

francês, no seu artigo Tolerância, Intolerância, Intolerável, esteja mais ocupado com a 

questão da distinção entre a instituição política e a instituição eclesiástica e com os 

desdobramentos da tolerância nesses dois diferentes planos, não é sem propósito que ele inicia 

seu texto mencionando os significados que os termos “tolerância” e “intolerância” assumem 

no dicionário francês Robert e, a partir deste gancho, passa, no decorrer do artigo, a analisar a 

questão da tolerância na perspectiva dos diferentes sentidos que os termos podem assumir, 

seja como a abstenção de interditar ou exigir, a admissão da diferença, o indiferentismo, o 

respeito ou o reconhecimento. Outro que adota uma opção metodológica semelhante à de 

Ricoeur é o pensador português Diogo Pires Aurélio, que começa sua obra Um Fio de Nada: 

Ensaio sobre a Tolerância com a análise dos diferentes significados que o vocábulo 

“tolerância” recebe em diferentes dicionários da língua portuguesa. 
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 Pode-se dizer que esta perspectiva linguístico-conceitual do debate acerca da 

tolerância ganhou um fôlego maior com os teóricos toleracionistas influenciados pelas 

descobertas até então recentes da filosofia da linguagem. Para citar um exemplo dessas 

pesquisas que seguiram pelo viés analítico, temos o artigo Tolerância e Interpretação de 

Marcelo Dascal. Em seu texto, Dascal, delimitando a tolerância ao âmbito da liberdade de 

expressão e restringindo sua discussão à questão de o que está em jogo quando uma opinião é 

censurada, se propõe a apresentar um novo argumento em defesa da tolerância baseando-se 

em alguns resultados alcançados por um dos ramos da filosofia da linguagem, a pragmática. 

Ele, então, parte da relação etimológica entre os vocábulos latinos “tolerare” (suportar ou 

aguentar) e “tulli ” (levantar) para apresentar dois significados possíveis do termo: a tolerância 

como passividade e a tolerância como atividade, os quais, de acordo com o autor, refletem as 

oscilações entre as conotações positiva e negativa associadas ao termo ao longo da trajetória 

do debate toleracionista. Finalmente, o filósofo vai defender que a tolerância deve ser 

estendida não apenas às pessoas e às opiniões que estas expressam, mas também ao próprio 

ato de interpretação dessas opiniões, uma vez que a compreensão de um enunciado não se 

restringe a uma simples decifração de seu significado literal apoiada nas regras sintáticas e 

semânticas da linguagem, mas requer a consideração de fatos extralinguísticos, já que o seu 

sentido dependeria tanto do uso que é feito de tal enunciado quanto da forma pela qual este é 

expresso pelas pessoas nos diferentes contextos de uso. Com isso, o autor procura resguardar 

a tolerância diante das opiniões consideradas errôneas (moral ou epistemologicamente), já que 

uma opinião (estando aí incluídas afirmações corriqueiras, teorias científicas, normas de 

conduta, etc.) só pode ser considerada errônea através de um ato de interpretação acerca do 

seu conteúdo, entretanto, este ato é em si mesmo parcial e não exclui outras interpretações 

possíveis daquela mesma opinião. 

 Neste pouco mais de meio século que se passou desde que a perspectiva da polissemia 

abriu-se diante do debate toleracionista, alguns resultados significativos foram alcançados: 

compreendeu-se que os conceitos de tolerância e intolerância são bastante amplos e designam 

uma multiplicidade de fenômenos, correspondentes à pluralidade de atitudes de tolerância ou 

intolerância percebidas nas situações concretas; também percebeu-se – e isto se nota através 

das investigações de Dascal, Ricoeur, Walzer e Aurélio – que o próprio modo como optamos 

por entender os termos “tolerância” e “intolerância”, no caso, qual(ais) a(s) acepção(ões) que 

adotamos para significar ambos os termos, vai exercer uma influência direta na maneira como 

a temática será investigada, embora esta segunda percepção tenha sido trabalhada 

confusamente nos quatro autores citados. Mas ao lado dessas contribuições, um leque de 
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questões foi deixado em aberto no que tange às problematizações acerca da polissemia da 

tolerância.  

Se tomarmos como exemplo as reflexões de Walzer, que foi, dentre os cinco 

toleracionistas estudados, o que mais alcançou resultados frutíferos neste novo horizonte do 

debate, podemos identificar certas insuficiências que revelam algumas das importantes 

questões que ainda precisam ser melhor sistematizadas e receber uma tratamento mais 

aprofundado: primeiro, as definições das cinco acepções que ele nos fornece não são 

formuladas de modo tão claro ou rigoroso, o que leva a um grau bastante significativo de 

imprecisão conceitual no que tange à diferenciação entre essas acepções; segundo, as cinco 

acepções não esgotam a riqueza do termo, sendo negligenciadas algumas acepções 

importantes da tolerância. Mais adiante, no tópico 5.1, voltaremos a falar sobre os pontos 

positivos e as insuficiências da análise walzeriana acerca da polissemia da tolerância. Por ora, 

nos deteremos em sugerir que as lacunas anteriormente indicadas são suficientes para apontar 

a necessidade de melhor investigar – no sentido da sistematização e da verticalização – tanto a 

questão da definição das acepções da tolerância quanto a questão relacionada ao modo 

adequado através do qual os toleracionistas devem portar-se conceitual e metodologicamente 

nos seus escritos, tal como procuraremos fazer a partir do próximo capítulo, uma vez que 

ambas as questões seriam como questões propedêuticas sobre as quais toda a clareza do 

debate toleracionista estaria apoiada. 

Já a segunda contribuição de On Toleration ao debate toleracionista está inserida nas 

observações que Walzer desenvolve acerca da relação entre a tolerância e suas variáveis 

sociais. No Capítulo 4 da sua obra, ele vai ocupar-se mais especificamente a respeito da 

influência que algumas dessas variáveis – em especial, o poder político, a economia e as 

relações de classe, o gênero e a religião – exercem em cada regime de tolerância. É daí que 

são tecidas algumas considerações bastante significativas por parte do autor: como a de que a 

tolerância tende a funcionar melhor quando as relações políticas de superioridade e 

inferioridade entre os grupos que compõem um regime são bem definidas; assim como a de 

que, quando as diferenças entre os grupos mesclam-se com as diferenças de classe, os 

problemas da intolerância tendem a agravar-se, tal como ilustrado pela fusão de intolerância 

racial e intolerância de classe sofridas pelos descendentes dos escravos africanos nas 

Américas; ou ainda a ênfase dada pelo autor à variável “gênero”, que o leva a sustentar que a 

linha teórica e prática entre o tolerável e o intolerável será estabelecida essencialmente a partir 

das questões de gênero, as quais, por discutirem, entre outras coisas, a disposição dos arranjos 
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familiares e o papel da mulher na sociedade, envolveriam diretamente a luta social pelo 

controle dos mecanismos de reprodução religiosa ou cultural.  

Inseridos neste conjunto de considerações que versam a respeito da importância de 

uma “abordagem multiperspectivista” acerca da questão da tolerância/intolerância – na 

essência, o que esses exemplos demonstram é que, nas situações concretas, os fenômenos 

toleracionistas muitas vezes aparecem misturando-se com as mais diversificadas variáveis 

sociais e, portanto, interligando diferentes tipos de tolerância e de intolerância, o que, por sua 

vez, vai exigir de uma investigação toleracionista a abordagem que acima chamamos de 

multiperspectivista –, estão os inúmeros casos citados pelo autor de conflitos entre Estado e 

grupos religiosos envolvendo os artigos de fé práticos (como a proibição da prática 

poligâmica dos mórmons nos Estados Unidos, a clitoridectomia praticada em países africanos 

e no seio de comunidades islâmicas em países europeus, a separação dos sexos em ônibus 

escolares defendida pelos amish e pelos hassidins nos Estados Unidos e a polêmica do uso do 

véu islâmico em escolas públicas francesas), exemplos estes que deixam clara a interligação 

entre questões religiosas e questões de gênero e a consequente exigência de analisá-las de 

modo integrado. De certo modo, podemos considerar as reflexões walzerianas como sendo 

frutos de uma tendência surgida no século XVIII dentro do debate toleracionista, que esteve 

estritamente vinculada ao postulado da uniformização tipológica (ver seção 3.2.5) e que se 

estendeu pelos dois séculos seguintes. Esta tendência, a a da ampliação e uniformização do 

debate, levou os filósofos toleracionistas a incluir nos seus escritos, ao lado da preocupação 

com a tolerância religiosa, a preocupação com outros tipos de tolerância, como a de opinião, a 

política, a de gênero, entre outras. Sem essa expansão do conceito de tolerância realizada ao 

longo de três séculos de debate filosófico, as considerações que o pensador norte-americano 

desenvolve a respeito da influência mútua exercida por diferentes variáveis sociais na 

problemática da tolerância seriam completamente impensáveis.  

É importante situarmos corretamente o início das discussões que inter-relacionaram os 

diversos tipos de tolerância no século do Iluminismo, já que, nos dois primeiros séculos do 

debate, as atenções estavam centralizadas exclusivamente no fenômeno da 

tolerância/intolerância religiosa, como pudemos conferir através das análises, realizadas nos 

Capítulos 1 e 2 desta Tese, dos textos de More e Locke, sendo registradas, aqui, as exceções 

já mencionadas de John Milton (1644) e Spinoza (1670), que, em meados do século XVII, 

introduziram algumas questões acerca da liberdade de expressão no debate toleracionista e, 

deste modo, unificaram as reflexões em torno da tolerância religiosa e da tolerância de 

opinião. Mas foi ao longo do século XVIII e do subsequente, com os exemplos anteriormente 
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citados de Anthony Collins (1713), Voltaire (1734 e 1752), Kant (1784) Mary Wollstonecraft 

(1792), que as tolerâncias religiosa, de opinião, política e de gênero passaram a fazer parte das 

mesmas investigações filosóficas, como ilustrado através dos dois textos de Stuart Mill 

analisados no Capítulo 3. Até mesmo durante o século XX, quando o centro do debate 

toleracionista passou a ser ocupado pela questão dos limites e pela conceituação do 

intolerável, aquela tendência (de ampliar o debate e de assumir conceitual e 

metodologicamente como homogêneos os diferentes tipos de tolerância) esteve presente, 

como pode-se perceber através do artigo de Marcuse analisado na primeira parte do presente 

capítulo. 

 Levando-se em conta o que foi posto anteriormente, podemos afirmar, de forma 

categórica, que o conjunto de reflexões desenvolvidas por Walzer sobre a relação entre a 

tolerância e suas variáveis sociais tem o grande mérito de acenar para o fato de que, na etapa 

atual da trajetória que percorremos, após terem sido percorridos cinco séculos de debate 

toleracionista, é imprescindível tomar os devidos cuidados para não incorrermos no equívoco 

de empreender uma abordagem reducionista da problemática da tolerância. Contrariamente, 

ao invés de incentivarmos investigações isoladas a respeito das tolerâncias religiosa, política 

ou de gênero – sem que seja levada em conta a influência que os fatores religiosos, políticos, 

econômicos e demais fatores sociais, como questões ligadas à raça e ao gênero, podem 

exercer reciprocamente –, as conclusões deduzidas a partir do texto walzeriano demonstram 

que, para refletir acerca da tolerância no século XXI, torna-se necessário um esforço 

pluripespectivista que possibilite investigar de forma integrada os diferentes fatores que 

interagem mutuamente nos fenômenos cotidianos da tolerância e da intolerância, de modo a 

se elaborar uma visão da problemática toleracionista mais ampla e, por conseguinte, mais 

próxima da sua totalidade. 

 Apesar dessas contribuições de Walzer, há lacunas em aberto no que tange à 

perspectiva – que consideramos ainda ter sido incipientemente explorada – da relação entre os 

diferentes tipos de tolerância. Se, por um lado, é necessário evitar a abordagem reducionista 

quando nos deparamos com um fenômeno no qual incidam diferentes tipos de tolerância cujos 

fatores sociais envolvidos influenciam-se mutuamente, por outro lado, também é importante 

evitar a utilização arbitrária da uniformização teórico-metodológica do debate, denunciada 

quando falávamos a respeito das contribuições de Stuart Mill no tópico 3.2.5, a qual tem 

levado muitos teóricos do debate toleracionista inadvertidamente a tratar de modo homogêneo 

os diferentes tipos de tolerância que incidem em um fenômeno toleracionista, inclusive 

quando tratam-se de relações toleracionistas tipologicamente incompatíveis e que, apesar de 
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inseridas no mesmo fenômeno, precisam receber, cada uma, o seu tratamento específico. 

Aqui, estamos nos referindo àquela que julgamos ser uma das maiores lacunas do debate atual 

sobre a tolerância, no caso, o ainda não realizado exame metodológico que investigue 

sistematicamente quais os aspectos que podem ser considerados compatíveis e quais os que 

são incompatíveis entre a tolerância religiosa, a tolerância de opinião, a tolerância política, a 

tolerância de gênero, entre outras, e que, consequentemente, possibilite indicar em que 

medida aquelas diferentes esferas tipológicas podem ou não ser homogeneizados. É no intento 

de traçar um esboço desse exame metodológico e de propor alternativas para evitar os dois 

equívocos opostos (o da abordagem reducionista e o da uniformização teórico-metodológica 

arbitrária) que, na próxima parte do trabalho, será desenvolvida a nossa tese que versará 

acerca da compatibilidade e da incompatibilidade entre os tipos de tolerância/intolerância. 
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PARTE II 
 

O FUTURO DA TOLERÂNCIA: 
 

NOVAS PERSPECTIVAS PARA O DEBATE 
TOLERACIONISTA NO SÉCULO XXI 
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CAPÍTULO 5 

 

A TESE DAS ACEPÇÕES ADEQUADAS E DAS ACEPÇÕES INADEQUADAS E 

SEUS DOIS COROLÁRIOS COMO ALTERNATIVAS PARA O PROBL EMA DA 

POLISSEMIA DA TOLERÂNCIA  

 

 O objetivo primordial deste capítulo é apresentar a definição das acepções de 

tolerância selecionadas para nortear o exame da nossa primeira Tese (a Tese das Acepções). 

Mas, antes de realizarmos essas definições, consideramos imprescindível tecer alguns 

comentários complementares a respeito das importantes dimensões que cercam o problema da 

polissemia da tolerância, definindo, na sequência, nossas acepções. Finalmente, realizaremos 

a demonstração da Tese das Acepções e dos seus dois corolários (a Tese das Definições 

Opostas e a Tese da Irredutibilidade) e discutiremos algumas implicações lógico-conceituais 

que derivam desse primeiro conjunto de teses. 

Este “problema da polissemia da tolerância” diz respeito diretamente à ausência, 

dentro do debate toleracionista tradicional, de uma reflexão sistemática que tenha se proposto 

a investigar a relação lógico-conceitual entre as diferentes acepções do termo e as implicações 

dessa relação para as demais questões do debate. Em nosso entendimento, esta lacuna por 

parte dos pensadores toleracionistas os conduziu muitas vezes a falar em seus textos – 

evidentemente, não em toda a sua obra, mas em certas passagens, sendo algumas delas 

centrais para a compreensão de seus argumentos – de forma conceitualmente confusa e 

terminologicamente imprecisa acerca da “tolerância” e da “intolerância”, quando não a 

utilizar-se inapropriadamente das diferentes acepções dos dois termos dentro de relações 

toleracionistas que não se comportam como referenciais semânticos adequados de tais 

acepções. Deste modo, o que estamos chamando de “problema da polissemia” neste trabalho 

não consiste no simples fato de a “tolerância” possuir diferentes significados, pois a 

“tolerância” ser polissêmica não resulta, a nosso ver, em um grande problema filosófico, nem 

na área da filosofia prática nem na área da filosofia da linguagem. Na verdade, um termo 

polissêmico, apesar de sua multiplicidade de sentidos, pode muito bem ser empregado com 

rigor linguístico e clareza conceitual em um discurso, desde que sejam tomadas precauções 

para assegurar tal rigor e clareza. 

Do mesmo modo, o nosso “problema polissêmico” também não consiste no fato de os 

termos “tolerância” e “intolerância” figurarem em um mesmo texto filosófico assumindo 

diferentes acepções, pois a confusão conceitual e a imprecisão terminológica que estamos 
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denunciando em relação ao debate toleracionista tradicional não precisam necessariamente ser 

remediadas pela decretação de uma unicidade de sentido para ambos os termos, isto é, 

estipulando-se que somente uma das nove acepções da “tolerância” seria legítima e 

descreditando-se as outras oito, sendo feito o mesmo com a “intolerância”. Como 

defenderemos nas Considerações Finais, as nove acepções toleracionistas listadas neste 

trabalho são semanticamente legítimas. Assim como consideramos que uma mesma obra que 

investigue a “tolerância” e a “intolerância” pode abordá-las em mais de uma de suas acepções, 

sem que tal investigação seja taxada ipso facto de conceitualmente confusa ou de 

terminologicamente imprecisa. A presente pesquisa de Doutorado, mais precisamente desta 

página em diante, mostrará – pelo menos assim julgamos – que é possível falar da 

“tolerância” e da “intolerância” levando-se em conta a sua pluralidade de sentidos e, ainda 

assim, zelar pela clareza conceitual e pela precisão terminológica. 

 

5.1 A TOLERÂNCIA COMO UM CONCEITO POLISSÊMICO E A NECESSIDADE DE 

DEFINIR CADA ACEPÇÃO 

 

A polissemia é uma característica atribuída a um termo quando este apresenta 

diferentes significados ou acepções. É precisamente este último aspecto que faz com que a 

“tolerância” seja considerada um terno polissêmico. Como mencionado na Introdução da 

Tese, o termo “tolerar” pode significar, ao menos, oito atitudes distintas: suportar (que 

corresponde à primeira acepção do termo latino tolerare); perdoar (correspondendo à acepção 

de tolerância como indulgência); condescender ou ser condescendente (correspondendo à 

acepção de tolerância como condescendência); permitir (correspondendo à acepção de 

tolerância como permissão); respeitar (correspondendo à acepção de tolerância como 

respeito); aceitar (correspondendo à acepção de tolerância como aceitação); reconhecer 

(correspondendo à acepção de tolerância como reconhecimento); e ser indiferente 

(correspondendo à acepção de tolerância como indiferença). Uma vez que a atitude de 

indiferença pode ser entendida de dois sentidos distintos, pois uma pessoa que mantem-se 

indiferente diante de alguém ou de algo pode assumir uma postura de desdém (quando 

despreza) ou uma postura de neutralidade (quando abstém-se de emitir julgamentos ou tomar 

partido), então, pode-se contabilizar nove acepções diferentes da palavra “tolerância”, sendo a 

oitava e a nona, respectivamente, a tolerância como uma indiferença desdenhosa e a tolerância 

como uma indiferença neutra. 
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As nove acepções destacadas foram sendo incorporadas aos escritos toleracionistas ao 

longo de toda a trajetória do debate, desde o século XVI e podem ser consideradas como um 

dos significativos frutos desses cinco séculos de discussões. Embora seja importante ressaltar 

que nem todas essas acepções apareceram ao mesmo tempo ou receberam a mesma atenção 

em cada um dos textos que compõem a discussão filosófica acerca da tolerância, pois muitos 

autores toleracionistas procuraram priorizar algumas acepções em detrimento das outras e, 

além disso, nem todos os autores deram prioridade às mesmas acepções. Apesar dizer, é 

possível sustentar que o debate que inicia-se com Erasmo e More e prossegue pelos 

quinhentos anos seguintes assistiu a múltiplas transformações do conceito de tolerância, as 

quais resultaram não apenas em um conceito polissêmico, mas em um conceito filosófico 

extremamente rico, no sentido da sua capacidade de abarcar uma multiplicidade de fenômenos 

sociais e, dentro de suas limitações, elucidar tais fenômenos.  

Essa riqueza do conceito de tolerância, relacionada diretamente com a variedade de 

acepções do termo, só passou a receber uma atenção relevante no decorrer do século XX, 

quando alguns toleracionistas começaram a intuir que o problema da polissemia da tolerância 

era uma questão de primeira ordem, a qual não poderia ser negligenciada como havia sido 

feita nos quatro séculos anteriores. Por essa razão, encontramos alguns autores – cada um à 

sua maneira e visando objetivos filosóficos próprios – fazendo menção à questão conceitual 

da polissemia e, às vezes, até formulando com uma certa clareza algumas das importantes 

dimensões em torno dessa problemática. Entre tais autores, podem ser destacados os já citados 

Marcelo Dascal (1989), Norberto Bobbio (1990), Paul Ricoeur (1991), Diogo Pires Aurélio 

(1997) e Michael Walzer (1997).  

Mas apesar das contribuições que os toleracionistas mencionados deram para o 

esclarecimento – ainda que de tópicos pontuais – em torno do problema da polissemia, 

consideramos que o verdadeiro cerne do problema não foi percebido por eles: nenhum deles 

notou que a constatação da multiplicidade de significados da tolerância exige de um debate 

toleracionista conceitualmente clarificado que inicie-se, antes de qualquer outra questão, com 

o exame tanto do estatuto semântico do termo quanto da influência que essa polissemia da 

tolerância exerce sobre as demais questões do debate. E essa clarificação conceitual deve 

passar, inicialmente, pela etapa da definição das acepções. O que estamos defendendo agora é 

diferente das propostas empreendidas por Dascal, Bobbio, Ricoeur e Aurélio, que iniciam 

seus textos aludindo a alguns dos diferentes significados da tolerância, mas restringem-se a 

elaborar conceituações genéricas acerca dos possíveis modos de se entender o termo, sem 

atentar para a importância propedêutica de definir cada acepção – ou todas as nove ou, ao 
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menos, aquelas com que cada autor pretende trabalhar – de maneira a distinguir com clareza 

as atitudes da tolerância que tais acepções designam e os fenômenos toleracionistas aos quais 

aquelas referem-se. O autor que mais aproximou-se da proposta que estamos sugerindo foi 

Walzer, com a sua diferenciação entre toleration (regime de tolerância) e tolerance (atitude 

toleracionista) e o seu continuum de aceitações, que  classificou cinco das atitudes da 

tolerância (resignação, indiferença, respeito, reconhecimento e entusiasmo). Entretanto, as 

críticas que teceremos a seguir acerca da classificação walzeriana mostram que o 

empreendimento do autor norte-americano também é insuficiente para elucidar a confusão 

conceitual e minimizar a imprecisão terminológica do debate toleracionista.  

Primeiramente, as cinco atitudes toleracionistas classificadas por Walzer não incluem 

todas as importantes acepções da tolerância, sendo negligenciado o emprego do termo nos 

sentidos de suportar ou sofrer (que remete ao significado original do vocábulo latino 

“ tolerare”), de perdoar (que remete a tolerância à acepção de indulgência) e, principalmente, 

de permitir (que remete a tolerância à acepção de permissão). Embora, com relação a esta 

última acepção, o texto faça, sem se dar conta, inúmeras referências à “permissão”, mais 

precisamente quando fala sobre os cinco regimes de tolerância, onde são investigadas as 

circunstâncias nas quais o centro imperial (no caso do império multinacional), o Estado (nos 

casos da consociação, do Estado-nação e da sociedade imigrante) e a sociedade de nações (no 

caso da sociedade internacional) podem ou não permitir certas crenças e práticas entre os 

membros que compõem o regime. Em segundo lugar, as definições que o autor fornece (nos 

sexto e sétimo parágrafos do Capítulo 1 do seu livro) para as cinco acepções inseridas no seu 

continuum de aceitações não são tão claras, o que o deixa sujeito a incorrer nos equívocos da 

confusão conceitual e da imprecisão terminológica, ambos podendo ser verificados na mistura 

que Walzer faz, por exemplo, entre as acepções de indiferença, reconhecimento e respeito, 

consideradas como sendo graus diferentes de aceitação, ao invés de esta última ser 

considerada uma acepção da tolerância distinta das demais.  

Em terceiro lugar, consideramos que o filósofo ainda se equivoca – aqui, ressalte-se 

que esta terceira crítica também pode ser dirigida contra os outros quatro autores 

anteriormente mencionados – ao assumir que a “tolerância”, mesmo notoriamente plural e 

designando acepções completamente distintas, possa receber uma conceituação geral que 

englobe essas diferentes acepções do termo, tal como ele o faz ao definir a tolerância, no 

trecho do Capítulo 1 mencionado na seção 4.2.2, como uma forma plural de aceitação ou de 

inclusão que leva indivíduos a coexistirem, das mais diversas maneiras, com homens e 

mulheres cujas crenças não adotam e cujas práticas se recusam a imitar. Este grave erro, 



241 

 

cometido não apenas por Walzer, mas por toda a tradição toleracionista, ao qual nos referimos 

na Introdução da Tese como a adesão ao postulado de um suposto conceito geral de 

tolerância, foi a principal causa da confusão conceitual e da imprecisão terminológica do 

debate toleracionista que agora denunciamos, pois esse equívoco conduziu os autores a 

utilizar a “tolerância” para falar indistintamente sobre as suas variadas acepções e, 

consequentemente, contribuiu para misturar e confundir significados incoerentes do termo. 

 Outras duas considerações críticas revelam a urgência de nortear o debate 

toleracionista para a direção que agora indicamos. Se, por um lado, as nove acepções que 

listamos são, por definição, sinônimos do termo “tolerância” e, consequentemente, é sintática 

e semanticamente possível substituir, por exemplo, os termos “permitir”, “reconhecer” ou 

“respeitar” pelo termo “tolerar” sem que isto represente uma violação das regras linguísticas, 

por outro lado, aquelas nove acepções não são sinônimas entre si e, portanto, não é possível 

realizar qualquer substituição sintática entre os termos “suportar”, “perdoar”, “condescender”, 

“permitir”, “respeitar”, “aceitar”, “reconhecer” e as duas variações de “indiferença” sem 

comprometer as regras semânticas da linguagem. Em outras palavras, cada uma das nove 

acepções corresponde a um significado autônimo e autêntico da palavra “tolerância” – 

complementando este ponto, ver a nossa posição diante da questão de uma suposta 

ilegitimidade de alguma das nove acepções, examinada nas Considerações Finais – e, por essa 

razão, deve receber uma definição própria e independente das demais. Além disso, somente 

através de definições atômicas para cada acepção, tais quais as que serão propostas a seguir, 

sustentamos, dentro da perspectiva linguístico-semântica que assumimos neste trabalho, ser 

viável nomear corretamente as diferentes atitudes toleracionistas e, por conseguinte, distinguir 

conceitualmente, do modo mais claro possível, as diferentes posturas que os sujeitos da 

tolerância ou intolerância assumem quando toleram ou intoleram os respectivos objetos da 

tolerância ou intolerância76.  

O conjunto das cinco críticas anteriores indica que o tratamento mais adequado da 

ainda infrutífera questão conceitual da polissemia deve começar pela definição atômica das 

acepções. Se, na Introdução, decretamos a questão polissêmica como sendo a mais 

fundamental do debate toleracionista, uma vez que sua elucidação consistiria em uma 
                                                           
76 Utilizaremos a expressão “definições atômicas” para nos referir à definição que cada acepção receberá neste 
trabalho, remontando cada uma delas, em última instância, a um dos nove significados independentes da palavra 
“tolerância”. Optamos por denominar essas definições de “atômicas” por defendermos que estas não devem ser 
reduzidas a categorias conceituais mais simples, de modo que hipoteticamente se tornaria possível juntar esses 
supostos elementos básicos presentes na definição de cada acepção para constituir uma definição genérica e, por 
conseguinte, estabelecer uma definição geral do termo “tolerância”, aplicável a todas as acepções. A nossa 
posição acerca da irredutibilidade de cada definição atômica (ou acepção) e da impossibilidade de formulação de 
um conceito genérico de tolerância logicamente coerente será apresentada na seção 5.2.3.  
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condição sine qua non para a elucidação da questão metodológica da tipologia e da questão 

prática dos limites, agora, observamos que a nossa primeira questão não pode avançar 

enquanto o empreendimento das definições atômicas não for realizado. Este é precisamente o 

nosso próximo passo77.  

 

5.1.1 A tolerância como permissão 

 

A tolerância correspondendo à atitude de “permitir” se dá quando, dentro de uma 

relação assimétrica de poder, o sujeito (que, nesta relação, pode ser corretamente designado 

como “sujeito que tolera” ou “sujeito da tolerância”) concede autorização ao objeto 

(corretamente nomeado como “objeto tolerado” ou “objeto da tolerância”) para a realização 

de determinada coisa (definição A.1). A partir desta definição de tolerância como permissão, 

é possível deduzir a definição de intolerância como não-permissão ou proibição: esta se dá 

quando, dentro da mesma relação assimétrica, o sujeito (aqui, podendo ser corretamente 

designado como “sujeito que intolera” ou “sujeito da intolerância”) veda a autorização ao 

objeto (corretamente nomeado como “objeto intolerado” ou “objeto da intolerância”) para a 

realização de algo (definição A.2). Assumindo-se as duas definições anteriores, fica claro que, 

na relação toleracionista correspondente à acepção de tolerância/intolerância como 

permissão/proibição, caracterizada essencialmente por uma relação hierárquica de poder, o 

sujeito que tolera ou intolera ocupa a posição superior, enquanto o objeto tolerado ou 

intolerado ocupa a posição inferior. Outro ponto fundamental é que essa primeira acepção 

circunscreve apenas aquilo que anteriormente definimos como atitudes positivas, no caso, um 

ato ou ação efetivamente praticados, mas não engloba as atitudes negativas, isto é, omissões e 

abstenções, pois um sujeito só pode conceder uma autorização ou vedá-la através de um ato 

efetivado, mas nunca abstendo-se de agir. 

                                                           
77 A proposta mais ampla – e, sem dúvida, filosoficamente mais rica – de apresentar as nove definições atômicas 
e de, em posse destas, examinar a relação entre as nove acepções e investigar as implicações lógico-conceituais 
que cada uma delas acarreta para o debate toleracionista é inviável de ser concretizada em 48 meses, período que 
corresponde à duração desta pesquisa de Doutorando. Para a realização do referido empreendimento, com o rigor 
metodológico e o aprofundamento teórico que tal proposta monumental exige, seria necessário um trabalho de 
mais de uma década. Por essa razão, somos levados a fazer uma delimitação temática substantiva no andamento 
da nossa pesquisa, qual seja, a de selecionar somente quatro das acepções da tolerância listadas. São elas: 
“tolerar” nos sentidos de “permitir”, de “respeitar”, de “reconhecer” e de “ser indiferente (neutro)”. Contudo, 
ressaltamos que, apesar desse recorte epistemológico, os objetivos centrais desta Tese não serão comprometidos, 
de modo que conseguiremos apresentar de forma rigorosa a nossa proposta de análise linguístico-conceitual da 
“tolerância” e da “intolerância”, assim como demonstrar a relevância das novas alternativas que estamos 
sugerindo para elucidar as questões da polissemia, da tipologia e dos limites da tolerância. 
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Um exemplo de fenômeno toleracionista que ilustra a primeira acepção da tolerância 

pode ser observado na Constituição Federal Brasileira de 1988, que, nos incisos VI e VII do 

art. 5º diz, respectivamente, que “é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 

assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos 

locais de culto e a suas liturgias” e que “é assegurada, nos termos da lei, a prestação de 

assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva”. De acordo com 

esses dois incisos do quinto artigo da Carta Magna, a República Federativa do Brasil autoriza 

expressamente e garante a liberdade religiosa para todos os cidadãos brasileiros e estrangeiros 

residentes no país (tal como posto no caput do art. 5º), assegurado, inclusive, que presidiários 

e pacientes de hospitais psiquiátricos recebam assistência religiosa e mantenham o exercício 

de suas crenças. No exemplo em questão, o sujeito da tolerância é o Estado brasileiro, que 

evidentemente ocupa a posição de superioridade dentro desta relação toleracionista 

hierarquizada, e o objeto da tolerância corresponde ao grupo de cidadãos brasileiros e 

estrangeiros que vivem no país, os quais ocupam a posição inferior na referida relação 

hierárquica. Finalmente, a atitude de tolerância assumida pelo Estado brasileiro diante dos 

seus cidadãos e dos estrangeiros sob sua jurisdição, ao permitir a estes o pleno exercício de 

sua liberdade religiosa, não se deu através de uma omissão ou abstenção do Estado, mas 

através de um ato efetivamente praticado (uma atitude positiva), que consistiu precisamente 

na promulgação da Constituição em 5 de outubro de 1988. 

Fazendo uma mudança geográfica e recuando aproximadamente três séculos e meio, 

no passado, a Inglaterra do século XVII fornece outro significativo exemplo da primeira 

acepção de intolerância. Durante o reinado de Carlos II (1660-85), o governo inglês decretou 

uma série de medidas que tornaram ilegal o culto de algumas denominações protestantes não-

anglicanas. Dentre esse conjunto de Atos (Acts), que receberam o nome de Código Clarendon, 

devido à influência do político e então Conde de Clarendon Edward Hyde, podem ser 

destacados: o Ato de Uniformidade (Act of Uniformity), que, em 1662, obrigou as diferentes 

Igrejas existentes na Inglaterra a uniformizarem seu culto de acordo com o Anglicanismo e o 

livro de Oração Comum; o Ato de Conventilho (Conventiele Act), que, em 1664, proibiu as 

reuniões com mais de cinco pessoas em assembleias religiosas não-anglicanas; e o Ato de 

Cinco Milhas (Five-Miles Act), que, em 1665, proibiu os ministros não-anglicanos, impedidos 

de exercer suas funções clericais pelo Ato de 1662, de aproximarem-se a menos de cinco 

milhas (cerca de oito quilômetros) de suas antigas Igrejas. Neste segundo exemplo, o sujeito – 

agora podendo ser chamado propriamente de sujeito da intolerância – é o Estado inglês, que, 

dentro da relação toleracionista examinada, ocupa a posição hierárquica superior. Já o objeto 
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da intolerância corresponde ao grupo das Igrejas dissidentes – composta, entre outras, pelos 

puritanos, batistas, quacres e arminianos, que viram seus cultos tornarem-se ilegais ao se 

recusarem à aderir à uniformização religiosa anglicana promovida pelo governo da Inglaterra 

–, ocupantes da posição inferior na supracitada relação hierárquica. E assim como no exemplo 

anterior, a atitude de intolerância assumida pelo Estado inglês diante das Igrejas dissidentes 

também consistiu em uma atitude positiva, correspondendo esta à decretação dos Atos 

componentes do Código Clarendon. 

 

5.1.2 A tolerância como respeito 

 

A tolerância correspondendo à atitude de “respeitar” dá-se quando a díade que compõe 

a relação toleracionista encontra-se em uma situação de equidade e o sujeito da tolerância dá o 

devido valor ou importância ao objeto tolerado, portando-se de modo que não fira 

(fisicamente) ou não ofenda (moralmente) o segundo (definição B.1). Desta definição, segue-

se a definição de intolerância como desrespeito (definição B.2): este ocorre quando, na 

referida relação equitativa, o sujeito que intolera nega-se a dar o devido valor ou importância 

ao objeto (agora) intolerado, portando-se de modo que fere ou ofende o último. A partir das 

definições B.1 e B.2, pode-se concluir que a acepção de respeito/desrespeito caracteriza-se, 

em princípio, como uma relação isonômica de poder e, deste modo, tanto o sujeito da 

tolerância ou da intolerância quanto o objeto tolerado ou intolerado encontram-se 

teoricamente situados em posições equidistantes. Assim, pode-se falar em respeito ou 

desrespeito entre dois cidadãos, entre dois grupos sociais (duas Igrejas ou dois partidos 

políticos) ou entre dois Estados. Além disso, diferentemente do que ocorre com a acepção de 

permissão/proibição, que circunscreve apenas o âmbito das ações ou atos, a segunda acepção 

da tolerância/intolerância é mais ampla, englobando tanto atitudes positivas quanto atitudes 

negativas. Isto é explicado pelas definições adotadas de respeito (na qual o sujeito que 

respeita dá a devida importância ao objeto respeitado não ferindo-o ou não ofendendo-o) e de 

desrespeito (na qual o sujeito que desrespeita fere ou ofende o objeto desrespeitado negando-

se a lhe dar a devida importância), de onde segue-se que o sujeito tanto pode demonstrar 

respeito agindo ou abstendo-se de agir quanto pode demonstrar desrespeito através de um ato 

ou uma omissão78. 

                                                           
78 A dupla noção de respeito como atitude ativa e atitude passiva está presente também em Locke. Para a 
confirmação dessa leitura interpretativa, ver a análise que desenvolveremos na seção 7.1.1 acerca da ocorrência 
L2 (para a tolerância como respeito ativo e ainda como respeito passivo).  
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Duas festas religiosas brasileira podem ser mencionadas como excelentes ilustrações 

da segunda acepção da tolerância: a festa do Senhor do Bonfim, realizada na Bahia, e a festa 

do Círio de Nazaré, realizada no Pará. A primeira, que ocorre na cidade de Salvador, em 

janeiro, no segundo domingo após o Dia de Reis, reuni católicos (que prestam homenagens ao 

Senhor do Bonfim) e candomblecistas (que prestam homenagem à Oxalá). A segunda, que 

ocorre na cidade de Belém, no segundo domingo de Outubro, mescla elementos do 

catolicismo, de religiões afro (candomblé e umbanda) e de tradições indígenas paraenses, 

reunindo representantes dos três grupos religiosos. Estas duas grandes confraternizações 

ecumênicas e sincréticas, que põem lado a lado mulheres e homens de diferentes confissões, 

exemplificam em toda a sua plenitude o respeito concreto que pode existir entre cidadãos na 

esfera religiosa, apesar de suas divergências de fé. Um dos aspectos que mais merece a nossa 

atenção no exame dos fenômenos toleracionistas em questão – que, sem dúvida, é um fruto 

direto do forte espírito ecumênico que norteia ambas as festas – é o respeito recíproco que 

impera entre as pessoas nesses dois eventos. É este sentimento mútuo que faz o católico, que 

acompanha a imagem do Senhor do Bonfim na romaria pelas ruas de Salvador, ser um sujeito 

da tolerância (ao respeitar os candomblecistas) e, ao mesmo tempo, um objeto da tolerância 

(ao também ser respeitado pelos últimos). Assim, como o mesmo ânimo torna o fiel afro, que 

segue a imagem de Nossa Senhora de Nazaré na romaria pelas ruas de Belém, um sujeito da 

tolerância (pelo respeito assumido diante dos católicos e indígenas) e, simultaneamente, um 

objeto da tolerância (pelo respeito análogo que os últimos lhes retribuem). Por fim, a atitude 

de respeito dos romeiros do Bonfim e de Nazaré dá-se através de atitudes positivas (quando 

aqueles escolhem deliberadamente participar da confraternização religiosa e interagir 

fraternamente com pessoas de outros credos), mas também através de atitudes negativas 

(quando cada um abstêm-se, ao menos durante a realização dos eventos, de expor os 

julgamentos – nem sempre dignificantes – que muitos deles cultivam internamente sobre as 

crenças dos outros). 

O caso Kayllane Campos (ver seção 3.1.5) também é bastante ilustrativo no âmbito 

desta segunda acepção, pois mostra as diferentes formas através das quais a atitude de 

desrespeito dá-se entre ocupantes de posições equidistantes de poder, sejam estes cidadãos ou 

Igrejas. O grupo composto por Kayllane, sua avó e mais alguns amigos, que voltavam de um 

terreiro após participarem de um culto candomblecista, foi objeto de intolerância ao ser 

hostilizado, com insultos e pedras, por dois homens, que, de acordo com a descrição das 

vítimas e de testemunhas, portavam bíblias e citavam trechos do livro cristão, intercalando-os 

com seus xingamentos e pedradas. A atitude positiva de desrespeito praticada pelos dois 
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sujeitos da intolerância consistiu tanto de ofensas morais (concretizadas através dos insultos 

dirigidos contra a religião do grupo hostilizado) quanto de agressão física (concretizada 

através das pedradas arremessadas pelos homens, das quais uma atingiu a face de Kayllane) e, 

por essa razão, o inquérito aberto pela Polícia Civil contra os dois suspeitos baseou-se nos 

crimes de discriminação religiosas (art. 20 da Lei 7.716/89, alterada pela Lei 9.459/97) e lesão 

corporal (art. 129 do Código Penal).  

Mas o caso Kayllane ainda mostra que o desrespeito também pode dar-se através de 

uma omissão do sujeito intolerante, o que fica evidenciado quando examinamos a atitude de 

outros atores sociais inseridos na situação em questão. Levando-se em conta a repercussão 

nacional que o caso ganhou, uma das coisas mais intrigantes que cercaram o episódio foi o 

fato de a jovem Kayllane, menor de idade, estar acompanhada quase sempre por sua avó, 

Katia Marinho, e não por sua mãe, nas diferentes ocasiões públicas que a menor teve de 

enfrentar após o fatídico evento, desde ir à delegacia prestar queixa e participar de matérias 

jornalísticas das mais variadas emissoras de rádio e televisão até a visita ao Congresso 

brasileiro, a convite de senadores e deputados vinculadas a diferentes movimentos religiosos, 

que condenaram publicamente o episódio de intolerância religiosa praticada contra Kayllane. 

Até que, em uma das mencionadas reportagens jornalísticas, foi noticiado que a mãe da 

menina pertencia a uma denominação evangélica e que, a pedido do seu pastor, preferiu não 

se envolver publicamente com o caso, solicitando que não fossem revelados o seu nome nem 

o nome da Igreja a que pertencia.  

Ora, em um contexto no qual vários setores da sociedade brasileira – incluindo 

congressistas influentes dentro da bancada evangélica – uniram-se para condenar a 

discriminação e a violência originadas por motivo de religião, a atitude do pastor da Igreja da 

mãe de Kayllane, ao adotar uma postura negligente e abster-se de condenar publicamente a 

discriminação e agressão sofridas pela menina, foi a de negar-se a dar a devida importância ou 

valor a todos os adeptos do candomblé (e não apenas a Kayllane), sendo que a sua atitude 

enquadra-se propriamente na definição apresentada de desrespeito. Além disso, sendo esse 

pastor o líder e porta-voz da sua congregação (vide a influência exercida por ele diante dos 

seus fieis, como a mãe de Kayllane, que, ao pedir seu anonimato e manter em sigilo o nome 

da sua Igreja, reiterou a mesma atitude de negação do valor dos adeptos do Candomblé), a sua 

atitude negativa de desrespeito torna a sua Igreja outro sujeito da intolerância no exemplo 

agora examinado. 
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5.1.3 A tolerância como reconhecimento 

 

 Assim como a tolerância possui diferentes significados, o termo “reconhecimento” 

também pode ser entendido de diversas formas. Porém, uma dessas formas é a que consagrou-

se dentro do debate toleracionista e é sobre esta que falaremos a seguir. O radical do verbo 

“re-conhecer” unifica duas instâncias, a ontológica (no caso, a da existência de um objeto) e a 

epistemológica (no caso, a percepção dos atributos desse objeto), de modo que pode-se dizer 

que um sujeito conhece alguém ou algo quando o mesmo sabe da existência do último e 

percebe, ao menos, algum de seus atributos. Já o verbo “reconhecer” exige uma terceira 

instância, a da linguagem, na qual o sujeito que reconhece declara saber da existência do 

objeto conhecido e perceber algum de seus atributos, que só então passa a ser propriamente 

um objeto reconhecido. A partir dessas considerações preliminares, pode-se dizer que a 

tolerância correspondendo à atitude de “reconhecer” dá-se quando o sujeito da tolerância sabe 

da existência do objeto tolerado (instância ontológica), percebe os atributos que fazem do 

último um objeto conhecido (instância epistemológica) e, finalmente, declara expressamente 

esse conhecimento (instância linguística), sendo que há o reconhecimento jurídico, dado por 

parte do Estado, e o reconhecimento social, dado por parte do cidadão ou de grupos sociais 

(definição C.1). Da definição anterior, segue-se a definição de intolerância como não-

reconhecimento (definição C.2): este ocorre quando o sujeito que intolera declara 

expressamente não ter conhecimento acerca do objeto intolerado, independentemente de tal 

declaração basear-se na negação da instância epistemológica (quando o sujeito não reconhece 

por alegar não perceber os supostos atributos do objeto) ou na negação da instância ontológica 

(quando o sujeito não reconhece por alegar que o objeto em questão não existe). Aqui, 

também há dois tipos de não-reconhecimento: o não-reconhecimento jurídico e o não-

reconhecimento social.  

 Das definições C.1 e C.2, pode-se inferir: no reconhecimento e no não-reconhecimento 

jurídicos, quando a relação toleracionista se dá entre o Estado e os indivíduos ou entre o 

Estado e os grupos sociais, temos uma relação hierárquica de poder, cuja posição superior é 

sempre ocupada pelo Estado (seja como sujeito da tolerância seja como sujeito da 

intolerância) e a posição inferior é ocupada pelos indivíduos ou pelos grupos sociais; por sua 

vez, quando a relação dá-se entre dois Estados no panorama das relações internacionais, 

temos uma relação isonômica de poder, na qual sujeito e objeto da tolerância/intolerância 

encontram-se em uma posição teoricamente equilibrada de poder; já no reconhecimento e no 

não reconhecimento sociais, quando a relação se dá entre um grupo social e um membro deste 
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grupo (por exemplo, uma Igreja e seu fiel ou um partido político e seu filiado), temos uma 

relação hierárquica, onde a instituição que personifica o grupo social ocupa (como sujeito da 

tolerância ou intolerância) a posição superior de poder e o membro do grupo a posição 

inferior; por sua vez, quando a relação toleracionista dá-se entre dois indivíduos ou entre dois 

grupos sociais, temos necessariamente uma relação isonômica e, portanto, o sujeito e o objeto 

da tolerância/intolerância teoricamente situam-se em posições equidistantes de poder. Por fim, 

esta terceira acepção da tolerância/intolerância circunscreve apenas atitudes positivas, já que 

declarar expressamente o conhecimento ou o não conhecimento sobre um objeto (ou algum de 

seus atributos) exigem do sujeito desta relação toleracionista que o mesmo pratique uma ação. 

 A Lei 7.716/89 (alterada pela Lei 9.459/97) e a Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha) 

são exemplos que ilustram duas das formas através das quais pode dar-se o reconhecimento 

jurídico. Através da primeira atitude positiva, que tipifica os crimes resultantes de 

discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional, pode-se 

dizer que o Estado brasileiro, sujeito da tolerância neste e no exemplo seguinte, declara 

expressamente a existência de uma pluralidade de indivíduos e grupos dentro do seu território, 

pluralidade esta definida genericamente nos aspectos de raça, cor, etnia, religião e 

nacionalidade. Concretamente falando, o fator mais importante dessa atitude positiva é o 

reconhecimento jurídico dado – ainda que de forma genérica – aos cidadãos e grupos 

pertencentes às minorias raciais, étnicas e religiosas brasileiras, as quais precisam coexistir e 

ser defendidas diante dos grupos majoritários que nem sempre estão dispostos a conviver 

pacificamente com a diferença. Já através da segunda atitude positiva, que cria mecanismos 

para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível sustentar que o Estado 

brasileiro reconhece a condição de vulnerabilidade da mulher na sociedade e, por essa razão, 

estabelece medidas de assistência e proteção visando atender especificamente às pessoas do 

sexo feminino que encontram-se – tal como definido pela referida lei – na situação de 

violência doméstica e familiar. A diferença entre as duas leis reside apenas na forma através 

das quais estas reconhecem os seus respectivos objetos de tolerância: enquanto a Lei 

7.716/89, em conjunto com a Lei 9.459/97, faz um reconhecimento genérico dos objetos a 

serem tolerados, no caso, os cidadãos e grupos das diferentes raças, cores, etnias, religiões e 

nacionalidades que habitam o território brasileiro, a Lei Maria da Penha, por sua vez, 

reconhece unicamente um objeto de tolerância específico, isto é, o grupo composto por 

mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Contudo, na prática, a diferença entre 

o reconhecimento jurídico “genérico” e o reconhecimento jurídico “discriminado” é 

irrelevante, pois ambos os objetos tolerados gozam da mesma proteção do Estado. 
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 O arquivamento definitivo do PLC 122/06 em 2015, quando da sua tramitação no 

Senado Federal (ver tópico 2.5), é um excelente exemplo de não reconhecimento jurídico. 

Este projeto de lei visava, entre outras coisas, alterar as Leis 7.716/89 e 9.459/97, incluindo 

nelas o crime de discriminação por gênero, sexo, orientação sexual ou identidade de gênero. 

Após ser aprovado na Camada dos Deputados e chegar ao Senado em dezembro de 2006, o 

projeto, denominado de “lei anti-homofobia”, foi arquivado em definitivo no início de 2015 

por ter passado mais de oito anos em tramitação sem receber aprovação dessa casa legislativa. 

Como consequência do seu arquivamento definitivo, o PLC 122/06 não poderá mais voltar a 

ser reapreciado pelo Senado. Diferentemente do que ocorreu com as Leis 7.716/89, 9.459/97 e 

11.340/06, quando o Estado brasileiro, solicitado a pronunciar-se acerca da diversidade racial, 

étnica, religiosa e de procedência nacional e acerca da condição da mulher, reconheceu 

aquelas pessoas e grupos como legítimos objeto de tolerância e lhes assegurou proteção 

jurídica, no caso do PLC 122/06, o Estado brasileiro, representado pelo Senado Federal 

(órgão do Poder Legislativo), ao ser instado a pronunciar-se acerca da condição das minorias 

de gênero, negou-se a reconhecer tais grupos como objetos legítimos de tolerância. Daí, pode-

se dizer que, no exemplo agora examinado, o Estado brasileiro corresponde ao sujeito da 

intolerância e as pessoas componentes da comunidade LGBTT ao objeto intolerado. É 

oportuno ainda destacar que, neste caso concreto, o não reconhecimento do Estado brasileiro 

consistiu não na sua recusa expressa em declarar a existência de outros gêneros (além dos 

gêneros masculino e feminino), mas na recusa expressa do Estado em declarar que as 

minorias de gênero no Brasil encontram-se em uma situação de vulnerabilidade social que 

exigiria uma proteção jurídica específica. 

 Através de uma breve análise social do fenômeno do cristianismo brasileiro, no que 

concerne precisamente à maneira complacente com que as denominações cristãs relacionam-

se entre si e à maneira hostil com que estas relacionam-se com as religiões afro e com os 

ateus, é possível identificar, respectivamente, um exemplo de reconhecimento social e um de 

não reconhecimento social. Apesar de viverem em um clima de “guerra não declarada” sob 

vários aspectos, seja pela acirrada disputa por fieis e o consequente poderio econômico que 

daí se segue, seja pelo controle dos espaços de reprodução cultural – usando um conceito 

walzeriano – tanto através dos meios de comunicação quanto da política, os católicos e 

evangélicos no Brasil reconhecem-se mutuamente como autênticas denominações cristãs. E 

isto fica evidenciado quando comumente os ouvimos declarar, tanto os líderes religiosos 

católicos e evangélicos quanto os seus fieis, que o cristianismo é a religião predominante no 

país e no mundo, pois computam em sua contagem o saldo dos dois lados. É interessante 
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destacar que se utilizarmos o critério de identidade religiosa definido por Locke no final da 

Carta acerca da Tolerância (a saber, duas pessoas pertence à mesma religião se 

necessariamente acreditarem nos mesmos artigos de fé e adotarem o mesmo culto), somos 

levados a concluir que os católicos e os evangélicos não professam a mesma religião, assim 

como nem mesmo os evangélicos, devido às suas divergências religiosas – em alguns casos – 

radicais, podem ser incluídos dentro do mesmo grupo religioso. Entretanto, esses grupos 

cristãos adotam um critério de identidade religiosa diverso do formulado por Locke e este 

critério, por sua vez, possibilita aos mesmos se reconhecerem como integrantes de uma 

mesma religião. Por isso, torna-se compreensível quando estes dizem de si mesmos que suas 

divergências devem ser entendidas como diferentes versões de uma única religião, sendo 

todas elas unicamente diferentes denominações dentro do mesmo cristianismo. Sem fazer uma 

avaliação rigorosa acerca de qual critério de identidade religiosa seria o mais adequado 

conceitualmente, se o lockeano ou o não-lockeano, e furtando-nos de uma análise acerca das 

motivações ideológicas dessa aparente complacência, consideramos este um significativo 

exemplo de reconhecimento social no que concerne a indivíduos e grupos que apresentam 

divergências religiosas. 

 Mas a mesma postura simpática do cristianismo brasileiro diante de suas diferenças 

religiosas internas não é oferecida pelos católicos e evangélicos aos grupos não cristãos, pois 

os primeiros, via de regra, não se dispõem a reconhecer as religiões de matriz africana como 

religiões autênticas nem reconhecer o ateísmo como um posicionamento teológico válido. 

Apesar de, no Brasil, podermos citar exemplos que contrariam essa regra de intolerância cristã 

diante dos não cristãos – como as já mencionadas Festas do Senhor do Bonfim e do Círio de 

Nazaré – e, vez por outra, nos depararmos com cristãos mais latitudinários que se dispõem 

abertamente a reconhecer os adeptos de religiões afro e os ateus, ainda assim, quando 

avaliamos a questão pelo panorama geral, observamos uma postura sistemática de não 

reconhecimento social que as igrejas cristãs, de suas lideranças até seus fieis mais humildes, 

adotam diante dos dois grupos citados. Nos exemplos de reconhecimento e de não 

reconhecimento sociais destacados neste e no parágrafo anterior, o sujeito e objeto da 

tolerância em ambos os casos, a característica das duas relações de poder e a natureza das 

respectivas atitudes toleracionistas podem ser estabelecidos de forma semelhante à que foi 

feita nos exemplos que ilustraram as acepções examinadas anteriormente. Por isto, não nos 

deteremos nestes pontos. 
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5.1.4 A tolerância como indiferença neutra  

 

 A tolerância correspondendo à atitude de “indiferença neutra” ou de “neutralidade” 

ocorre quando o sujeito da tolerância (que, nesta relação toleracionista, corresponderá sempre 

ao Estado) abstêm-se de tomar qualquer partido ou emitir um juízo diante das situações nas 

quais se insere o objeto tolerado, situações estas oriundas das esferas da religião, da política, 

das opiniões, etc. (definição D.1). Desta definição, deriva a definição de intolerância como 

não-neutralidade ou como parcialidade (definições D.2): esta dá-se quando o sujeito da 

intolerância (também necessariamente o Estado) despe-se da postura de desinteresse ou de 

imparcialidade, que caracteriza a indiferença neutra e, nas esferas da religião, da política, das 

opiniões, etc., decide tomar partido contrário ou emitir um julgamento desfavorável diante do 

objeto intolerado. A partir das duas definições anteriores, pode-se concluir: quando o objeto 

da tolerância ou da intolerância corresponde aos cidadãos e/ou grupos sociais (como Igrejas, 

partidos políticos e demais organizações da sociedade civil) que estão sob a jurisdição de um 

Estado, a relação toleracionista correspondente à acepção de neutralidade/não-neutralidade 

caracteriza-se como uma relação hierárquica de poder, na qual o Estado ocupa a posição 

superior e os cidadãos e grupos tolerados ou intolerados ocupam a posição inferior; por sua 

vez, quando o objeto da tolerância ou da intolerância corresponde a outro Estado, que precisa, 

na conjuntura das relações internacionais, coexistir com o Estado que tolera ou intolera, esta 

relação toleracionista caracteriza-se como uma relação isonômica, na qual os dois Estados 

situam-se em posições equidistantes ou equitativas de poder. Por fim, pode-se destacar ainda 

que a tolerância como indiferença neutra circunscreve apenas o quadro das atitudes negativas, 

já que, no âmbito desta acepção, o sujeito que tolera abstém-se de tomar partido; enquanto a 

intolerância como parcialidade circunscreve apenas o quadro das atitudes positivas, pois, no 

âmbito desta acepção, o sujeito que intolera opta por assumir uma posição contrária ao objeto 

intolerado, sendo que isto só pode ser realizado mediante um ato ou ação79. 

                                                           
79 A razão pela qual restringimos ao Estado a condição de sujeito da tolerância na acepção de indiferença neutra 
e excluímos os indivíduos e os grupos socais está pautada pelo princípio de ortodoxia formulado por Bayle em 
Comentários Filosóficos e retomado por Locke na Epistola. Para os dois autores, na esfera religiosa, todo mundo 
é ortodoxo com relação a si mesmo, isto é, cada indivíduo ou Igreja considera suas crenças e seu culto como os 
únicos verdadeiros e julgam serem falsas todas as manifestações religiosas que divergem daqueles. Assim sendo, 
seria inconcebível solicitar aos indivíduos e às Igrejas que mantenham-se neutros ou desinteressados diante de 
questões religiosas, isto é, que abstenham-se de emitir juízos ou tomar partido diante da religião de terceiros, 
pois, quando um indivíduo se converte a uma religião e um grupo social organiza-se como Igreja em torno de 
dogmas em comum, já está pressuposto que tanto o fiel quanto a Igreja julgam serem verdadeiras suas doutrinas 
e falsas as doutrinas alheias. Portanto, o Estado (quando este é laico) é o único componente da tríade Indivíduo-
Igreja-Estado que pode assumir uma posição de neutralidade em uma relação toleracionista na esfera religiosa. 
Já a razão de especificarmos a definição de intolerância (como parcialidade ou não neutralidade) para a condição 
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 O exemplo clássico que ilustra a acepção de tolerância como neutralidade, 

especificamente na esfera da religião, é o princípio do laicismo adotado pelos Estados 

modernos: os Estados Unidos da América nascem como um Estado laico com sua 

Constituição de 1776; a França incorpora o laicismo após a Revolução de 1789 e torna-se um 

país completamente laico, pode-se dizer, somente em 1905, com a abolição do seu culto 

oficial, isto é, o culto apadrinhado pelo Estado; o Brasil adota o laicismo pela primeira vez em 

1890, com a sua primeira Constituição da República, sendo que este princípio também está 

consagrado na atual Constituição de 1988. Através do princípio laicista, que desvincula 

completamente a esfera religiosa da esfera política, o Estado se compromete a manter-se 

neutro diante das diferentes religiões e Igrejas existentes em seu território. Posto isto, pode-se 

afirmar que, nos três exemplos mencionados, o Estado norte-americano, o Estado francês e o 

Estado brasileiro correspondem aos sujeitos da tolerância. Por sua vez, as Igrejas e religiões 

desses respectivos países correspondem aos objetos tolerados. Ressalte-se ainda que, somente 

dentro de um Estado laico, os ateus, que historicamente correspondem ao grupo mais 

perseguido (social e juridicamente) quando se trata da intolerância religiosa, passam a ser 

concebidos, ao menos na perspectiva jurídica, como dignos objetos de tolerância, exatamente 

por causa da atitude de abstenção do Estado diante do fenômeno religioso. 

 Se o Estado laico exemplifica com clareza a acepção de tolerância como neutralidade, 

o seu oposto, no caso, o Estado confessional, exemplifica adequadamente a acepção de 

intolerância como parcialidade ou como ausência de neutralidade por parte do Estado diante 

da religião. A Inglaterra posterior à fundação do Anglicanismo é um exemplo que sempre 

merece ser lembrado quando se fala em Estado confessional. Na história do país anglicano, se 

tomarmos unicamente os turbulentos séculos XVI e XVII como objeto de análise, podemos 

verificar uma recorrente dimensão que o fenômeno da intolerância religiosa adquire quando o 

Estado assume a atitude positiva de tomar partido em benefício de uma religião específica e 

em detrimento dos demais grupos  religiosos existentes em seu território: a instabilidade 

social, que geralmente se instaura quando os grupos intolerados, isto é, aqueles que não são 

favorecidos pela religião oficial, adquirem poder econômico e passam, então, a lutar pela 

disputa do poder político, sendo que, quando algum desses grupos consegue ascender ao 

poder, uma das primeiras ações frequentemente tomadas é a da modificação da religião 

oficial, o que leva ao início de um novo ciclo de disputa pelo poder político-econômico-

                                                                                                                                                                                     

na qual o Estado emite um julgamento desfavorável ou adota um parecer contrário ao objeto intolerado deve-se 
ao fato de que, quando o Estado emite um julgamento favorável ou adota uma posição pró ao seu objeto, o 
primeiro não assume uma atitude de intolerância diante do último, mas de tolerância, podendo esta ser uma 
atitude de permissão legal (tal qual a definição A.1) ou de reconhecimento jurídico (tal qual a definição C.1).  



253 

 

religioso. No caso da Inglaterra agora examinada, o sujeito da intolerância corresponde ao 

Estado inglês, comprometido com a religião anglicana, já o objeto da intolerância corresponde 

a todos os grupos não-anglicanos, marginalizados pela política de favorecimento ao 

anglicanismo (vide o exemplo dos dissidentes e da ilegalidade de seu culto decretado pelo 

Código Clarendon, mencionado na seção 5.1.1).  

  

5.2 A DEMONSTRAÇÃO DA TESE DAS ACEPÇÕES (TA) E SUAS IMPLICAÇÕES 

LÓGICO-CONCEITUAIS 

 

Após as definições das quatro acepções da tolerância e da intolerância apresentadas 

anteriormente, será realizada, no tópico presente, a demonstração da Tese das Acepções 

Adequada e das Acepções Inadequadas. Na sequência, serão examinados os dois corolários da 

TA e investigadas as principais implicações deste primeiro conjunto de teses para o debate 

toleracionista. 

 A TA propõe: há acepções da tolerância que podem ser plenamente usadas para 

referir-se a relações toleracionistas determinadas, no sentido de que o seu emprego é 

adequado ou apropriado a tais relações; entretanto, também há as acepções da tolerância que, 

se forem usadas para referir-se a certas relações toleracionistas, estarão sendo empregadas 

inadequada ou inapropriadamente. O critério que utilizaremos para determinar o emprego 

adequado ou inadequado de uma acepção para uma relação toleracionista específica é o 

critério semântico da conformidade ou não-conformidade entre as características particulares 

que cada acepção descreve (de acordo com sua respectiva definição atômica) e a forma de 

vínculo que cada relação toleracionista estabelece entre seu sujeito e objeto. Posto isto, é 

possível dizer que uma acepção está sendo usada de forma adequada ou apropriada dentro de 

uma relação toleracionista determinada quando o critério da conformidade for satisfeito, por 

sua vez, quando a definição atômica de uma acepção estiver em desconformidade com a 

forma de vinculação sujeito-objeto de uma relação toleracionista específica, pode-se dizer que 

aquela acepção está sendo empregada inadequada ou inapropriadamente no âmbito de tal 

relação. 

 Para um esclarecimento maior acerca da TA, deve-se, primeiramente, ficar 

compreendido que qualquer acepção da tolerância ou intolerância precisa necessariamente 

estar vinculada a alguma relação toleracionista. Em outras palavras, não se pode falar de 

permissão/proibição, de respeito/desrespeito, de reconhecimento/não-reconhecimento ou de 

neutralidade/parcialidade fora de uma situação na qual um sujeito assume uma atitude de 
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tolerância ou intolerância diante de um objeto, pois, à margem de uma conjuntura que 

caracteriza uma relação toleracionista, nenhuma acepção da tolerância ou intolerância faz 

sentido. Como já apresentado anteriormente, a partir da tríade Igreja-Indivíduo-Estado (ver a 

nota 23), é possível classificar, na esfera específica da tolerância/intolerância religiosa, sete 

tipos de relação toleracionista. Se partíssemos para a esfera da tolerância/intolerância política, 

faríamos uma substituição entre “Igreja” e “Partido Político” e, a partir da nova tríade Partido-

Indivíduo-Estado, também seriam classificados sete tipos de relação toleracionista: a entre um 

partido e os indivíduos pertencentes ao mesmo (relação de Tipo 2.1); a entre um partido e os 

indivíduos não pertencentes a este partido (relação de Tipo 2.2); a entre dois partidos (relação 

de Tipo 2.3); a entre dois indivíduos, pertencentes ou não ao mesmo partido ou 

compartilhando ou não as mesmas convicções políticas (relação de Tipo 2.4); a entre o Estado 

e os indivíduos das diferentes filiações políticas (relação de Tipo 2.5); a entre o Estado e os 

diferentes partidos existentes em seu território (relação de Tipo 2.6); e a entre dois Estados no 

que tange às práticas políticas predominantes em seus territórios (relação de Tipo 2.7). 

Portanto, como pressuposto de aplicação da TA, devemos assumir que cada uma das quatro 

acepções da tolerância/intolerância apresentadas no tópico anterior, quando aplicadas à esfera 

religiosa ou política, por exemplo, precisam vincular-se uma das catorze relações 

toleracionistas listadas. 

 Em posse das relações toleracionistas classificadas, das definições das quatro acepções 

da tolerância/intolerância e do critério semântico da conformidade ou não-conformidade, 

podemos, nos parágrafos seguintes, demonstrar a TA. O método para a realização desta 

demonstração consistirá, primeiramente, na identificação do sujeito e objeto inserido na 

relação toleracionista em análise e no exame da natureza da relação que os vincula. Na 

sequência, serão discriminadas, para cada relação toleracionista, quais das quatro acepções da 

tolerância e quais das quatro acepções da intolerância podem ser plenamente usadas e quais as 

acepções cujo emprego é inadequado dentro de cada relação toleracionista investigada. Para 

viabilizar o prosseguimento desta pesquisa, de modo a evitar um comprometimento com o 

infindável trabalho de analisar os sete tipos de relação toleracionista oriundos da esfera da 

tolerância/intolerância religiosa, assim como as sete relações toleracionistas oriundas da 

esfera da tolerância/intolerância política e mais ainda as outras relações toleracionistas 

pertencentes à esfera da tolerância/intolerância de opinião e à esfera da tolerância/intolerância 

de gênero, vamos delimitar a nossa investigação para a esfera da religião. Sendo assim, nos 
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restringiremos a examinar as sete relações que derivam da tríade Igreja-Indivíduo-Estado80. 

Para auxiliar a compreensão do leitor, as conclusões alcançadas com a TA estão 

sistematizadas na Tabela que relaciona as sete relações toleracionistas da esfera religiosa com 

as quatro acepções de tolerância/intolerância examinadas neste capítulo. Esta Tabela é 

apresentada ao final no trabalho (Apêndice A). 

 Na relação de Tipo 1.1, temos a Igreja como sujeito da tolerância/intolerância e os 

indivíduos pertencentes a esta associação religiosa81 como objetos da tolerância/intolerância. 

No que tange à natureza da relação que os vincula, esta primeira relação pode ser 

caracterizada como uma vinculação hierárquica, na qual a Igreja como instituição está no topo 

e os fiéis são ocupantes da posição inferior dentro dessa hierarquia. Outra característica 

importante desta vinculação é o compromisso de subordinação religiosa assumido pelo fiel 

diante da sua Igreja, pois, quando um indivíduo opta por ingressar em uma associação 

religiosa, ele compromete-se expressamente a subordinar-se a tal instituição, o que na prática 

resulta na obediência das regras internas (acerca dos artigos de fé e dos ritos do culto) 

estabelecidas pelos líderes dessa Igreja. A partir das considerações precedentes, pode-se 

concluir: a “permissão” e a “proibição” são acepções que podem ser usadas na relação do 

Tipo 1.1, pois, de acordo com as definições A.1 e A.2, estas acepções pressupõem uma 

relação hierárquica entre sujeito e objeto, sendo precisamente esta vinculação hierárquica que 

caracteriza a primeira relação toleracionista; o “respeito” e o “desrespeito” são acepções 

empregadas inadequadamente na relação de Tipo 1.1, uma vez que estas duas acepções, a 

partir das definições B.1 e B.2, exigem uma relação de poder que está em desconformidade 

com a natureza da relação que vincula uma Igreja e seus membros; o “reconhecimento” e o 

“não-reconhecimento” podem ser usados na relação Igreja-Membro, pois, de acordo com as 

inferências derivadas das definições C.1 e C.2, as duas acepções conformam-se tanto com 

                                                           
80 Assim como observado em uma nota anterior (quando falávamos acerca do número de acepções e da 
necessidade de restringir a pesquisa para a investigação de algumas), um trabalho que conseguisse concretizar 
uma análise sistemática das tolerâncias religiosa, política, de gênero, de opinião e dos demais tipos de tolerância 
mencionadas nesta pesquisa (a racial, a econômica ou entre classes, etc.) possivelmente conseguiria obter 
resultados mais ricos e conclusões mais amplas no que tange à problemática toleracionista. Contudo, o tempo 
necessário para viabilizar tal empreendimento (tempo exigido para a leitura academicamente aprofundada das 
fontes bibliográficas, para a maturação natural das ideias e para a escrita do próprio texto) é bem maior do que o 
regimentalmente permitido para a conclusão de um Doutorado. Esta é a principal razão que nos leva neste 
capítulo, a optar por concentrar nossos esforços no exame de um dos tipos de tolerância (a religiosa) e, no 
capítulo seguinte, quando estivermos analisando a tipologia toleracionista, a realizar nossa investigação 
comparativa também sob a perspectiva da tolerância religiosa. Entretanto, ressaltamos que esta segunda 
delimitação temática não é suficiente para comprometer os resultados alcançados neste trabalho, como 
demonstraremos mais adiante.  
81 Daqui em diante, utilizaremos o conceito de Igreja no mesmo sentido definido na Carta de Locke, no caso, 
como uma sociedade voluntária na qual os indivíduos que nela ingressam o fazem, em última instância, devido a 
uma deliberação autônoma e também podendo sair a qualquer tempo dessa sociedade, se assim o desejarem. 
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uma relação de isonomia entre sujeito e objeto quanto com uma relação de hierarquia, que 

precisamente é o caso da relação de Tipo 1.1; finalmente, a “neutralidade” e a “parcialidade” 

são inadequadas para o primeiro tipo de relação toleracionista, já que, assumidos as definições 

D.1 e D.2, estas duas acepções restringem-se a um panorama  no qual o sujeito da 

tolerância/intolerância é exclusivamente o Estado. 

 Na relação de Tipo 1.2, temos uma situação sui generis. Rigorosamente, pode-se 

dizer que uma Igreja e os indivíduos que não pertencem a esta instituição (ou por pertencerem 

à outra Igreja ou por não professarem religião alguma) não possuem, por definição, qualquer 

vínculo entre si. Deste modo, esses supostos sujeito e objeto da tolerância/intolerância, 

estando completamente desvinculados, não poderiam ser dispostos em qualquer relação 

hierárquica ou isonômica. Por conseguinte, não seria apropriado empregar, no âmbito desta 

segunda relação, nenhuma das quatro acepções da tolerância/intolerância que estamos 

investigando, uma vez que todas estas acepções pressupõem uma relação de poder, tal como 

as definimos. Ou seja, a relação entre uma Igreja e um não membro configura-se como uma 

situação sui generis porque, em um sentido estrito, esta não corresponde a uma relação 

toleracionista propriamente dita, devido à ausência de vinculação entre sujeito e objeto. 

Entretanto, em um sentido mais amplo, seria possível assumir a relação de Tipo 1.2, como 

uma relação toleracionista: se utilizarmos o recurso adotado por Locke quando examina os 

deveres de tolerância das Igrejas para com outras Igrejas (no caso, ele postula cada Igreja 

como um grupo social personificado e, assim, reduz a relação de Tipo 1.3 para a relação de 

Tipo 1.4), podemos, agora, adotando o mesmo postulado da personificação de uma Igreja, 

reduzir a relação de Tipo 1.2 para a relação de Tipo 1.4, ou seja, a vinculação entre uma Igreja 

e os indivíduos que não pertencem a essa congregação pode ser compreendida do mesmo 

modo que a vinculação entre dois indivíduos que apresentam profissões de fé divergentes. 

Nesta perspectiva, a relação Igreja/Não-membro passaria a ser também uma relação 

toleracionista, sendo que, para esta segunda relação, as conclusões acerca da adequação ou 

inadequação das quatro acepções da tolerância/intolerância corresponderiam às mesmas 

inferências derivadas do quadro da quarta relação toleracionista, a ser analisada mais adiante. 

 Na relação de Tipo 1.3, temos uma Igreja como sujeito da tolerância/intolerância e 

outra Igreja como objeto tolerado/intolerado. Ressalte-se que utilizaremos o termo “Igreja” 

para designar uma instituição composta pelo grupo de pessoas que professam os mesmos 

artigos de fé, adotam os mesmos ritos no culto e subordinam-se aos mesmos líderes 

espirituais, existindo aquelas que estão subdivididos em diversas igrejas (templos físicos) que 

vinculam-se entre si e respondem a uma mesma hierarquia eclesiástica (como a Igreja 
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Católica, a Igreja Anglicana e a Igreja Assembleia de Deus, por exemplo) e aquelas que 

correspondem a uma única unidade física, que goza de autonomia completa diante das demais 

associações religiosas que adotam a mesma denominação (como as Igrejas batistas e as 

Igrejas quacres, ambas surgidas na Inglaterra no contexto da Reforma Protestante e, 

atualmente, espalhadas por diversos locais do mundo). Quanto à natureza da relação que 

vincula as diferentes Igrejas, esta pode ser definida como uma relação completamente 

isonômica. Isto torna-se mais perceptível dentro de Estados laicos, onde as mais diversas 

Igrejas gozam dos mesmos direitos e, assim como o Estado não tem jurisdição para intervir 

nos assuntos internos de cada instituição religiosa, nenhuma Igreja tem jurisdição para intervir 

nos assuntos internos das demais. Postas essas considerações, conclui-se que: a “permissão” e 

a “proibição” não podem ser usadas de modo adequado na relação de Tipo 1.3, já que a 

natureza da relação que vincula duas Igrejas não se conforma com a relação hierárquica de 

poder que se segue das definições A.1 e A.2; o “respeito”, o “desrespeito”, o 

“reconhecimento” e o “não-reconhecimento” adéquam-se à terceira relação toleracionista, 

uma vez que esta relação está em conformidade com as relações isonômicas de poder 

derivadas das definições B.1, B.2, C.1 e C.2; por fim, a “neutralidade” e a “parcialidade” têm 

o seu emprego feito de forma inapropriada na relação Igreja-Igreja, pois ambas as acepções 

não são empregadas corretamente quando o sujeito que tolera ou intolera difere do Estado, tal 

qual fixado nas definições D.1 e D.2. 

 Na relação de Tipo 1.4, temos dois indivíduos relacionando-se como sujeito e objeto 

da tolerância/intolerância. No âmbito dos Estados democráticos modernos – para os quais 

voltaremos uma atenção especial neste trabalho –, os indivíduos são primordialmente 

cidadãos de um Estado e, portanto, encontra-se submetidos ao mesmo conjunto de direitos e 

deveres. Assim sendo, pode-se afirmar, no que diz respeito à natureza da relação que vincula 

dois cidadãos, que esta corresponde precisamente a uma relação isonômica. Destaque-se que 

para os fins da análise desta quarta relação, é irrelevante se esses dois cidadãos pertencem ou 

não à mesma instituição religiosa: por um lado, se um for um líder de uma Igreja e o outro um 

fiel, então, a relação entre ambos não é a do Tipo 1.4, mas do Tipo 1.1; por outro lado, se 

ambos professam a mesma fé, mas um não se subordina ao outro por qualquer hierarquia 

eclesiástica, então, os dois devem relacionar-se, no que concerne à tolerância religiosa, da 

mesma maneira que devem relacionar-se dois concidadãos que divergem em religião. 

Levando-se em conta as considerações anteriores, segue-se que: “permissão” e “proibição”, 

assim como “neutralidade” e “parcialidade”, são acepções inadequadas para a quarta relação 

toleracionista, pois as duas últimas só podem aplicar-se ao Estado como sujeito da 



258 

 

tolerância/intolerância e, além disso, a definição das quatro acepções (A.1, A.2, D.1 e D.2) 

pressupõem uma relação hierarquizada, a qual não está em conformidade com o vínculo 

isonômico que deriva da relação de Tipo 1.4; já “respeito”, “desrespeito”,  “reconhecimento” 

e “não-reconhecimento” são acepções cujo emprego é adequado à relação entre dois 

indivíduos, ou melhor, entre dois cidadãos, pois as relações de poder fixadas pelas definições 

B.1, B.2, C.1 e C.2 conformam-se com o vínculo de isonomia desta quarta relação 

toleracionista. As deduções agora realizadas acerca da adequação ou inadequação das 

acepções no âmbito desta quarta relação são válidas também para a segunda relação 

toleracionista, devido à redução da relação de Tipo 1.2 para a de Tipo 1.4, estabelecida 

anteriormente. 

 Na relação de Tipo 1.5, o Estado corresponde ao sujeito que tolera/intolera e os 

indivíduos ao objeto tolerado/intolerado. Também no âmbito das democracias modernas, 

esses indivíduos (homens e mulheres) são cidadãos e cidadãs do Estado que assume a atitude 

de tolerância ou intolerância diante dos mesmos e, por consequente, a natureza da relação que 

os vincula é hierárquica. Entretanto, este vínculo hierárquico é diferente da hierarquia que 

vincula uma Igreja e seus membros: na primeira relação toleracionista, a hierarquia é 

caracterizada pelo compromisso de subordinação religiosa; na quinta relação, não há qualquer 

compromisso de subordinação religiosa do cidadão diante do Estado, pois as democracias 

modernas também são Estados laicos, onde o Estado deve manter-se neutro em religião e a 

liberdade religiosa é compreendida como um dos direitos fundamentais dos cidadãos e das 

cidadãs; porém, há um compromisso de subordinação política ou civil, que decorre dos 

deveres assumidos pelos homens e mulheres diante do Estado que lhes concedeu a condição 

de cidadania. Dadas essas considerações, pode-se concluir: a “permissão” e a “proibição”, que 

pressupõem uma relação de hierarquia, tal como inferido das definições atômicas A.1 e A.2, 

são acepções apropriadas à relação Estado-Cidadão; o “respeito” e o “desrespeito” não se 

adéquam à relação de Tipo 1.5, já que as definições B.1 e B.2 instituem uma relação de 

isonomia, a qual está em desconformidade com a relação de poder que vincula sujeito e objeto 

nesta quinta relação; o “reconhecimento” e o “não-reconhecimento” são acepções adequadas à 

relação entre um Estado e seus cidadãos, uma vez que as definições C.1 e C.2 conformam-se 

com relações de isonomia e de hierarquia, mas, diferente das quatro relações toleracionistas 

anteriores, nas quais o reconhecimento e o não-reconhecimento eram sociais, nesta quinta 

relação, ambos são jurídicos, isto é, concedido ou negado pelo Estado; a “neutralidade” e a 

“parcialidade” podem ser usadas de forma apropriada nesta relação, pois as definições D.1 e 
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D.2 restringem sua utilização para as relações nas quais o Estado corresponde ao sujeito que 

tolera/intolera. 

 Na relação de Tipo 1.6, o Estado é o sujeito da tolerância ou da intolerância e as 

Igrejas circunscritas dentro de seu território correspondem ao objeto que é tolerado ou 

intolerado, respectivamente. Se, no âmbito de Estados laicos, duas Igrejas devem relacionar-

se de forma isonômica, tal como descrito antes, nesta sexta relação, diferentemente, há uma 

hierarquia entre o Estado e as Igrejas, mesmo nos regimes democráticos que adotam a 

neutralidade religiosa em suas instâncias políticas. Isto ocorre porque as diversas Igrejas 

existentes em um país não podem – principalmente no que tange aos artigos de fé práticos que 

professam e aos ritos de seus respectivos cultos – praticar condutas que atentem contra as leis 

do Estado ao qual estão vinculadas, a menos que gozem de permissão legal para tal. Sendo 

assim, a característica da hierarquia que relaciona o Estado e as Igrejas é da mesma natureza 

da que relaciona o Estado e seus cidadãos, isto é, há um compromisso de subordinação 

política ou civil assumido pelas Igrejas diante do Estado, o qual decorre dos deveres que as 

primeiras (tais quais as outras instituições organizadas pela sociedade civil, como sindicatos, 

partidos políticos, ONG`s, etc.) devem manter diante do último, mas não há compromisso de 

subordinação religiosa, exatamente por tratar-se de um Estado laico. Postas essas premissas, 

fica evidente que as conclusões acerca da relação Estado-Igreja coincidirão com as conclusões 

derivadas da relação Estado-Cidadão: “permissão”, “proibição”, “reconhecimento” (jurídico) 

e “ não-reconhecimento” (jurídico) podem ser empregadas de modo adequado na sexta 

relação toleracionista, mas “respeito” e “desrespeito” não podem, pelas mesmas razões já 

explicadas na relação de Tipo 1.5; por sua vez, as definições D.1 e D.2 fazem com que 

“neutralidade” e “parcialidade” também encontrem, na relação de Tipo 1.6, um quadro 

apropriado ao uso correto de ambas as acepções.   

 Na relação de Tipo 1.7, temos dois Estados relacionando-se como sujeito e objeto da 

tolerância/intolerância. No âmbito das relações internacionais contemporâneas, regidas por 

princípios como a soberania das nações ou a autodeterminação dos povos, o relacionamento 

entre dois Estados pode ser propriamente caracterizado como isonômico, ainda que essa 

igualdade seja apenas formal e não se materialize nas condições concretas em que se encontra 

cada Estado a nível mundial. Posto isto, as conclusões acerca da adequação ou não das 

acepções nesta sétima relação serão bastante semelhantes às conclusões retiradas das duas 

relações isonômicas examinadas anteriormente, no caso, a relação Igreja-Igreja e a relação 

Cidadão-Cidadão: “permissão” e “proibição” são inapropriadas porque violam o critério 

semântico da conformidade, mas “respeito”, “desrespeito”, “reconhecimento” e “não-
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reconhecimento” são acepções adequadas à relação Estado-Estado por satisfazerem o mesmo 

critério; por fim, “neutralidade” e “parcialidade”, diversamente do que deduzimos para a 

terceira e a quarta relações toleracionistas, passam a ser acepções cujo emprego torna-se 

apropriado para a relação de Tipo 1.7, pois, agora, o Estado é o sujeito que tolera ou intolera 

e, de acordo com D.1 e D.2, independe se aquele relaciona-se de forma hierárquica (como no 

Tipo 1.5 e no Tipo 1.6) ou isonômica (como nesta sétima relação) com o objeto 

tolerado/intolerado.  

 

5.2.1 O primeiro corolário da TA: a Tese das Definições Opostas (TDO) 

 

 Ao lado da confusão conceitual que, em nossa opinião, tem obscurecido parcialmente 

a trajetória do debate toleracionista nos últimos quinhentos anos – confusão esta que decorre 

da utilização indevida de algumas acepções do termo dentro de relações toleracionistas que 

não comportam o uso dessas acepções, tal como demonstrado através da TA –, outro grave 

equívoco que tem atrapalhado o pleno desenvolvimento das discussões em torno da tolerância 

é o da imprecisão terminológica. Este segundo equívoco – que decorre da inobservância de 

que, para cada acepção de “tolerância”, há uma acepção correlata de “intolerância” que não 

pode ser misturada com outras acepções de “intolerância” oriundas de definições atômicas 

diferentes – tem levado muitos toleracionistas a fazer justaposições inadvertidas entre as 

variadas acepções dos termos “tolerância” e “intolerância”, independente de ambas 

assumirem ou não definições atômicas divergentes. É no intuito de assegurar uma maior 

precisão terminológica para o debate que será examinado o primeiro corolário da TA. 

 A TDO propõe: se os termos “tolerância” e “intolerância” forem assumidos como 

termos semanticamente opostos, então, as respectivas acepções de ambas também devem 

portar-se do mesmo modo. Dois termos são semanticamente opostos quando a definição de 

um deles pode ser formulada a partir da definição negativada do outro, de acordo com o 

seguinte procedimento: em posse da definição de um termo X, formula-se, através da negação 

lógica da definição assumida inicialmente, a definição do termo não-X, sendo que, a partir 

deste momento, X e não-X passam a relacionar-se como termos cujas definições são 

simetricamente opostas. Assim, temos os pares “paciência e impaciência”, “paz e guerra”, 

“saúde e doença”, “felicidade e infelicidade” ou “vida e morte” como exemplos de termos 

semanticamente opostos, já que a definição de um dos termos que forma cada par pode ser 

derivada da negação da definição do seu termo parceiro. Da mesma forma, os pares 

“permissão e proibição”, “respeito e desrespeito”, “reconhecimento e não reconhecimento” e 
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“neutralidade e parcialidade” são semanticamente opostos, uma vez que as definições A.2, 

B.2, C.2 e D.2 foram formuladas anteriormente tomando-se como parâmetro a negação lógica 

das definições A.1, B.1, C.1 e D.1, respectivamente. 

 A demonstração da tese de que é preciso estabelecer uma correlação rigorosa entre as 

respectivas acepções da “tolerância” e “intolerância” pode ser realizada através do método da 

redução ao absurdo. No caso, ao invés de adotarmos a correlação de oposições entre as 

acepções, assumiremos que estas poderiam ser justapostas de forma indistinta e, na sequência, 

mostraremos as incoerências que originam-se quando as definições atômicas das acepções não 

são corretamente correlacionadas. Se tomarmos a “tolerância” na acepção de “permissão” e 

assumirmos a “intolerância” em uma acepção diferente de “proibição” – que seria a acepção 

semanticamente oposta à primeira, de acordo com as definições A.1 e A.2 –, assumindo-a, por 

exemplo, como “desrespeito”, derivaríamos a seguinte incongruência: a tolerância (como 

permissão) poderia ser plenamente empregada para referir-se a relações toleracionistas 

hierárquicas, como as relações de Tipo 1.1, 1.5 e 1.6, enquanto a intolerância (desrespeito) só 

poderia aplicar-se a relações isonômicas, como as relações toleracionistas de Tipo 1.3, 1.4 e 

1.7; assim sendo, seríamos levados a concluir que “tolerância” e “intolerância”, nos 

respectivos sentidos que assumimos anteriormente deixariam de ser termos antônimos, isto é, 

não poderiam mais ser empregados de forma correlata como termos opostos. 

 O problema acima fica mais evidente quando analisamos a questão a partir do 

panorama de uma relação toleracionista determinada: se tomarmos, por exemplo, a relação de 

Tipo 1.7 e trabalharmos com a “tolerância” na acepção de “neutralidade”, que, de acordo com 

a TA, é uma acepção adequada à sétima relação toleracionista da esfera religiosa, teríamos, 

então, um Estado como sujeito tolerando (através da atitude negativa da neutralidade) outro 

Estado; prosseguindo dentro desta mesma relação, concedamos que poderia-se assumir a 

“tolerância” em uma acepção diferente da “parcialidade” – que seria, a partir das definições 

D.1 e D.2, a acepção correlata oposta à “neutralidade” –, assumindo-a como “proibição”, por 

exemplo; assim, teríamos uma acepção que, pela definição A.2, pode ser usada quando o 

sujeito da intolerância é o Estado; contudo, se analisarmos a forma de vínculo sujeito-objeto 

relativa à relação de Tipo 1.7, que consiste em uma relação isonômica ao estabelecer dois 

Estados como sujeito e objeto da tolerância/intolerância, então, notaríamos que a “proibição”, 

que pressupõe uma relação hierárquica, não pode ser empregada adequadamente na relação 

Estado-Estado, pois, pela TA, a acepção de “proibição” só pode ser atribuída ao Estado como 

sujeito da intolerância em relações hierarquizadas e, portanto, nas relações Estado-Cidadão e 

Estado-Igreja. Concluindo, se a correlação de oposição entre as acepções de tolerância e 
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intolerância – tal como fizemos com as definições A.1 e A.2, B.1 e B.2, C.1 e C.2, e D.1 e 

D.2 – não for assumida com rigor e, ao invés disso, admitirmos uma justaposição 

indiscriminada entre as diferentes acepções dos dois termos, então, ambos passarão com 

frequência a contrariar a Tese das Acepções Adequadas e a gerar diversas incongruências 

linguístico-conceituais. 

 Mas o problema não reside apenas no que acabamos de expor, pois se as acepções da 

tolerância e da intolerância forem correlacionadas sem se levar em conta suas definições 

atômicas, mesmo que aquelas sejam aplicadas a relações toleracionistas que comportam 

ambas as acepções, ainda assim, as incoerências persistem. Tomando-se as acepções 

“respeito/desrespeito” e “reconhecimento/não-reconhecimento” aplicadas às relações 

toleracionistas de Tipo 1.3 e de Tipo 1.4, podemos verificar essa outra dimensão do problema: 

se, ao invés de correlacionarmos as definições B.1 com B.2 e C.1 com C.2, fizéssemos uma 

intercalação entre a tolerância (como respeito) e a intolerância (como não-reconhecimento) ou 

entre a tolerância (como reconhecimento) e a intolerância (como desrespeito), por um lado, 

não estaríamos contrariando a TA, pois esta estabelece que as duas acepções da tolerância e 

da intolerância citadas podem ser usadas de forma adequada nas relações Igreja-Igreja e 

Cidadão-Cidadão; mas, por outro lado, a atitude toleracionista designada pelo termo 

“respeitar” é semanticamente desvinculada da atitude toleracionista designada pelo termo 

“não-reconhecer”, assim como há uma desvinculação semântica radical entre a atitude de 

“reconhecer” e a atitude designada pelo termo “desrespeitar”, de modo que as duas duplas 

anteriores não poderiam ser entendidas como pares de termos opostos; deste modo, seríamos 

levados a concluir que “tolerância” e “intolerância”,  nos respectivos sentidos assumidos 

anteriormente, também não poderiam relacionar-se como antônimos, uma vez que ambos os 

termos estariam dirigindo-se a referenciais semânticos completamente desconexos. 

 Levando-se em conta os três exemplos investigados, podemos sustentar que, enquanto 

a perspectiva semântica da correlação de oposição entre as acepções de tolerância e de 

intolerância (a partir de suas respectivas definições atômicas) não for corretamente observada, 

os filósofos toleracionistas continuarão comentendo os mesmos erros da tradição, no caso, 

tratando os termos “tolerar” e “intolerar” de forma imprecisa e, com isso, multiplicando a 

confusão conceitual que, até agora, tem obscurecido o debate. É tendo em vista o horizonte 

futuro das discussões acerca da tolerância que este primeiro corolário da TA deve ser 

compreendido, pois consideramos que a Tese das Definições Opostas pode garantir um rigor 

maior na linguagem a ser utilizada dentro do debate toleracionista.   
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5.2.2 O segundo corolário da TA: a Tese da Irredutibilidade (TI) 

 

 Tradicionalmente, os toleracionistas tem valido-se da “tolerância” para referir-se 

indiscriminadamente a diferentes acepções do termo, postura esta que pode ser observada 

desde ao primeiras reflexões toleracionistas na Utopia de More. À medida que os séculos 

foram avançando e com a incorporação das nove acepções ao debate, como observado no 

início deste capítulo, essa conduta de indiscriminar a “tolerância” foi se intensificando e se 

naturalizando entre os pensadores que investigaram a temática. Por essa razão, nos referimos 

a ela como o postulado do conceito geral de tolerância, já que esse hábito naturalizado nunca 

foi problematizado até o século XIX e, mesmo na segunda metade do século XX, quando os 

filósofos começaram a refletir acerca da polissemia da tolerância, esses pensadores não se 

deram conta da irredutibilidade entre as acepções do termo e também endossaram a 

viabilidade de um conceito genérico de tolerância.  

Um “conceito geral” da tolerância corresponderia a uma sentença que conseguisse 

descrever as principais características de suas diferentes acepções e unificá-las através de uma 

única definição. Como cada acepção designa uma atitude toleracionista específica, esse 

suposto conceito geral, devido à sua definição genérica, estaria semanticamente apto para 

referir-se às mais variadas atitudes da tolerância, por maiores que fossem as diferenças 

apresentadas por essas entre si. Por sua vez, tal conceito genérico gozaria da propriedade da 

“coerência lógica” se, na unificação das características centrais das acepções que propõe-se a 

conceituar, conseguir estabelecer uma conexão semântica não-contraditória entre as 

definições atômicas de cada acepção. Deste modo, se fosse viável a elaboração de um 

conceito genérico de tolerância que pudesse, de forma logicamente coerente, abarcar as 

múltiplas acepções do termo, então, a tradicional prática dos pensadores toleracionistas estaria 

legitimada. Entretanto, consideramos que esse postulado está equivocado e identificamos nele 

uma das principais raízes da confusão conceitual e da imprecisão terminológica que tem 

acometido a discussão a respeito da tolerância. 

 É no intuito de desmistificar esse falso postulado que examinaremos o segundo 

corolário de TA. A TI propõe: se a tolerância é um termo polissêmico e as suas acepções não 

são igualmente aplicáveis às mesmas relações toleracionistas, então, não é possível formular 

um conceito geral de tolerância logicamente coerente que consiga referir-se a multiplicidade 

de sentidos do termo. Tendo em vista à primeira delimitação temática realizada anteriormente, 

focaremos o nosso exame nas quatro acepções da tolerância que escolhemos investigar. Sendo 

assim, utilizaremos as acepções “permissão”, “respeito”, “reconhecimento” e “neutralidade” 
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para demonstrar que não se pode estabelecer uma conexão semântica não contraditória entre 

as definições atômicas dessas quatro acepções e, por conseguinte, é inviável a formulação de 

um conceito geral de tolerância logicamente coerente. Além disso, argumentaremos, na seção 

subseguinte, que, mesmo se prescindirmos da propriedade da coerência lógica, dificilmente 

seria formulável uma definição genérica de tolerância que conseguisse estabelecer alguma 

harmonia de sentidos entre aquelas acepções do termo e, por conseguinte, fosse aplicável 

indistintamente às quatro atitudes toleracionistas designadas através das acepções 

supracitadas. 

 A crítica que teceremos contra o postulado do conceito geral não se restringirá a 

contestar apenas a combinação simultânea entre as definições A.1, B.1, C.1 e D.1 (hipótese 

1), mas também a opor-se às combinações particulares entre essas quatro definições atômicas. 

Desta forma, combateremos as combinações triplas entre as definições A.1, B.1 e C.1 

(hipótese 2), entre A.1, B.1 e D.1 (hipótese 3), entre A.1, C.1 e D.1 (hipótese 4) e entre B.1, 

C.1 e D.1 (hipótese 5), assim como as combinações duplas entre A.1 e B.1 (hipótese 6), entre 

A.1 e C.1 (hipótese 7), entre A.1 e D.1 (hipótese 8), entre B.1 e C.1 (hipótese 9), entre B.1 e 

D.1 (hipótese 10) e, finalmente, entre C.1 e D.1 (hipótese 11). Para evitar um exame 

individualizado das onze hipóteses, começaremos analisando as hipóteses de combinações 

duplas cuja anulação implicará na anulação das hipóteses com combinações mais amplas. 

Neste caso, investigaremos, inicialmente, a hipótese 6 (que, ao ser descartada, inviabiliza as 

hipóteses 1, 2, e 3 por conterem a combinação A.1 e B.1 em suas composições) e a hipótese 

11 (que, sendo descartada, implica a anulação das hipóteses 4 e 5 por estas conterem a 

combinação dupla C.1 e D.1 em suas composições). Na sequência, serão examinadas as 

combinações duplas restantes, isto é, as hipóteses 7, 8, 9, e 10.   

 A combinação entre as definições A.1 e B.1 não pode ser realizada de forma 

logicamente coerente, pois a “permissão” e o “respeito” são acepções que adéquam-se a 

relações toleracionistas completamente díspares. De acordo com a TA, a definição A.1 é 

exclusiva para relações toleracionistas hierárquicas (as de Tipo 1.1, 1.5 e 1.6), enquanto a 

definição B.1 está restrita a relações de isonomia (as relações de Tipo 1.3, 1.4 e 1.7). Sendo 

assim, um conceito geral de tolerância que pudesse unificar as acepções “permissão” e 

“respeito” precisaria, para satisfazer a definição A.1, ser aplicável a relações hierárquicas mas 

não a relações isonômicas, e, ao mesmo tempo, para satisfazer a definição B.1, ser inaplicável 

a relações hierarquizadas e aplicável somente a relações toleracionistas isonômicas. Dada essa 

incoerência lógica, pode-se anular a sexta hipótese e, por conseguinte, são inviabilizadas as 
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hipóteses 1, 2 e 3, já que estas três, por conterem a “permissão” e o “respeito” em suas 

combinações, também tornam-se logicamente incoerentes. 

 A combinação que corresponde à hipótese 11 não pode estabelecer uma conexão 

semântica não-contraditória entre as definições C.1 e D.1. Embora “reconhecimento” e 

“neutralidade” não sejam acepções completamente díspares, estas são parcialmente 

divergentes, pois, pela TA, a primeira acepção é apropriada aos sete tipos de relações 

toleracionistas, já a segunda é adequada às três últimas relações, mas não às relações de Tipo 

1.1, 1.2, 1.3 e 1.4. Além dessa divergência parcial, outro aspecto é extremamente relevante 

para corroborar a desconexão conceitual entre “reconhecimento” e “neutralidade”: o 

antagonismo que caracteriza as atitudes toleracionistas decorrentes das definições atômicas 

C.1 e D.1, pois, enquanto a primeira circunscreve apenas atitudes positivas, a segunda 

circunscreve apenas atitudes negativas. Por essas duas razões, a combinação entre as duas 

acepções agora examinadas pode ser considerada logicamente incoerente, sendo que, ao ser 

descartada esta hipótese 11, também são anuladas as hipóteses 4 e 5, as quais contêm as 

definições C.1 e D.1 em suas combinações. Por sua vez, as duas razões que inviabilizam a 

hipótese 11 também explicam a anulação da hipótese 8, pois, pela TA, as definições A.1 e D.1 

são parcialmente divergentes, isto é, não se adéquam integralmente às mesmas relações 

toleracionistas e, além disso, a “permissão” (atitudes positivas) e a “neutralidade” (atitude 

negativas) circunscrevem atitudes toleracionistas antagônicas. 

 Resta-nos analisar as hipóteses 7, 9 e 10. A combinação entre A.1 e C.1, a entre B.1 e 

C.1 e a entre B.1 e D.1 não apresentam o antagonismo entre atitudes positivas e negativas que 

torna incoerentes as hipóteses 8 e 11. Além disso, se levarmos em conta a TA e as relações 

toleracionistas adequadas para cada acepção, aquelas três combinações duplas não podem ser 

consideradas completamente díspares, como a combinação da hipótese 6. Ou seja, 

comparando as combinações 7, 9 e 10 com as oito combinações que descartamos, pode-se 

dizer que as três primeiras não apresentam o mesmo grau de incoerência lógica que as oito 

últimas. Entretanto, as três hipóteses restantes não gozam da propriedade da coerência lógica 

porque a TA demonstra que as duas acepções que formam cada uma das três combinações 

duplas são parcialmente divergentes, não se adequando integralmente às mesmas relações 

toleracionistas: na perspectiva da sétima hipótese, C.1 é apropriada aos sete tipos de relação 

toleracionista, mas A.1 é inapropriada aos Tipos 1.2, 1.3, 1.4 e 1.7; na perspectiva da nona 

hipótese, B.1 não é apropriada às relações de Tipo 1.1, 1.5 e 1.6, mas C.1 adéqua-se a essas 

três últimas relações; e na perspectiva da décima hipótese, a acepção B.1 é adequada às 

relações toleracionistas de Tipo 1.2, 1.3 e 1.4, mas a acepção D.1 não é apropriada às mesmas. 
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Portanto, pode-se sustentar que as hipóteses 7 (que combina “permissão” e 

“reconhecimento”),  9 (que combina “respeito” e “reconhecimento”) e 10 (que combina 

“respeito” e “neutralidade”) também não podem derivar um conceito geral de tolerância 

semanticamente não-contraditório, pois aquelas três combinações duplas precisariam ser 

aplicáveis a certas relações toleracionistas (para satisfazerem um dos pares da combinação) e 

simultaneamente não ser aplicáveis às mesmas relações (para satisfazerem o outro par da 

combinação). 

 As considerações acima demonstram a impossibilidade de formulação de um conceito 

geral de tolerância que seja capaz de unificar, através de uma definição logicamente coerente, 

qualquer uma das onze combinações possíveis entre as acepções “permissão”, “respeito”, 

“reconhecimento” e “indiferença neutra”. O que, por sua vez, mostra a invalidade do 

tradicional postulado da definição genérica de tolerância que encontramos nos textos dos 

pensadores toleracionistas escritos nos últimos cinco séculos, tal qual ilustrado pelos textos de 

More, Locke, Stuart Mill, Marcuse e Walzer, analisados na Parte I. Aqui, vale observar que o 

referido postulado nem sempre foi assumido de forma explícita na tradição toleracionista. 

Contudo, o mesmo encontra-se presente ao longo dessa tradição, ainda que assumido 

tacitamente, podendo isto ser verificado toda vez que diferentes acepções da “tolerância” são 

adotadas no mesmo texto, mas sem ser feita, por parte dos autores, uma diferenciação clara e 

precisa entre esses diferentes sentidos do termo e, ao mesmo tempo, sendo essas acepções 

aplicadas indiscriminadamente às mesmas relações toleracionistas independentemente de 

aquelas serem ou não apropriadas a tais referenciais semânticos. Reforçando o que 

argumentamos anteriormente, esse falso postulado é uma das raízes da confusão conceitual e 

da imprecisão terminológica que estamos tentando elucidar através deste trabalho e, por essa 

razão, defendemos que tal postulado deve ser incisivamente combatido.  

 

5.2.3 Considerações acerca de uma conceituação geral da tolerância à margem do 

critério semântico de não contradição: uma breve análise da proposta de Walzer 

 

 Até o momento, já está bastante claro que condenamos qualquer tentativa de 

elaboração de um conceito geral de tolerância semanticamente não contraditório. Mas e se 

descartarmos a coerência lógica ou atenuarmos o princípio de não contradição, seria, então, 

possível formular um conceito de tolerância genericamente aplicável às quatro acepções 

investigadas ou, ao menos, a alguma das combinações entre elas?  
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Saindo do âmbito da lógica clássica, a resposta para a indagação anterior seria SIM. 

Em outras palavras, pode-se dizer que, teoricamente, seria possível definir a “tolerância” de 

modo que esta unifique mais de uma acepção do termo. Mas a primeira observação a ser 

destacada é a seguinte: deve ficar bem claro que essa resposta afirmativa só tem sentido desde 

que não nos comprometamos com a lógica aristotélica, pois, uma vez admitido o critério de 

não contradição, as inferências que derivamos na seção precedente, através da TI, devem ser 

assumidas como válidas e, desta maneira, uma conceituação geral da tolerância torna-se 

inviável. Por sua vez, uma segunda observação também necessita ser frisada: uma definição 

genérica da tolerância, ainda que descomprometida com a coerência lógica, precisa, no 

mínimo, estabelecer uma conformidade de significado entre as acepções que se propõe a 

unificar, pois, sem essa harmonia mínima de sentidos, é inviável uma “tolerância geral”, isto 

é, que possa ser aplicável a mais de uma acepção.  

Postas essas considerações, particularmente, consideramos bastante difícil unificar de 

forma minimamente harmônica os significados de um grande número de acepções do nosso 

termo devido às características peculiares – e até desassociáveis – que as diferentes atitudes 

designadas através do termo “tolerar” mantêm entre si, tal como ilustrado pelas definições 

atômicas formuladas no tópico 5.1. Desta forma, a nosso ver, seria uma tarefa extremamente 

delicada formular uma definição geral que conformasse os diferentes significados de 

“permitir”, “respeitar”, “reconhecer” e “ser neutro”, sendo mais complexo ainda estabelecer 

uma harmonia simultânea de sentidos entre aquelas quatro acepções e as outras que decidimos 

não investigar (“suportar”, “perdoar”, “aceitar”, “condescender” e “desdenhar”). Se uma 

definição da tolerância que unifique combinações quádruplas – ou combinações quíntuplas, 

sêxtuplas, e assim por diante – entre as acepções anteriores não são, à primeira vista, uma 

tarefa muito fácil de ser empreendida, por outro lado, uma conceituação geral do termo que 

proponha-se a unificar uma quantidade menor de acepções parece ser menos problemática. 

Assim sendo, as combinações duplas, tais quais as discriminadas pelas hipóteses 6 a 11, por 

exemplo, podem ser empreendidas com um menor esforço. Sugerimos ainda que as 

combinações duplas que contenham a acepção “reconhecimento” ou a acepção “respeito” são 

aquelas mais viáveis de serem formuladas devido ao fato de a definição C.1 ser apropriada 

aos setes tipos de relações toleracionistas e a definição B.1 circunscrever tanto atitudes 

positivas quanto atitudes negativas. Ou seja, essas características das acepções destacadas 

tornam ambas mais propícias de serem semanticamente harmonizadas com as demais 

acepções através de combinações duplas descomprometidas com a lógica clássica.  
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A título de ilustração, analisaremos brevemente uma conceituação geral da tolerância 

retirada de um dos autores anteriormente mencionados: a proposta de definição genérica 

formulada por Walzer na Introdução de Da Tolerância e complementada no Capítulo 1 do 

texto. Na primeira passagem, o autor diz: “meu tema é a tolerância – ou, talvez melhor, a 

coexistência pacífica de grupos de pessoas com histórias, culturas e identidades diferentes, 

que é o que a tolerância possibilita” (WALZER, 1999, p. 4). Na segunda passagem, após 

apresentar as cinco acepções da tolerância que o autor considera mais significativas 

(resignação, indiferença, reconhecimento, respeito e endosso entusiástico), ele define a 

virtude da tolerância como sendo uma atitude (an attitude) ou estado de espírito (state of 

mind) que caracteriza as pessoas “que [admitem] homens e mulheres cujas crenças não 

adotam, cujas práticas se recusam a imitar” e que “convivem com uma alteridade que, por 

mais que aprovem sua presença no mundo, é diferente daquilo que conhecem, algo de fora e 

estranho” (WALZER, 1999, p. 18). Esta conceituação geral procura, dentro de suas 

possibilidades, unificar algumas das características centrais das cinco acepções mencionadas e 

descrevê-las através de uma definição comum.  

A conceituação walzeriana estabelece três propriedades básicas para a tolerância: a 

primeira corresponde a uma exposição contínua diante da diversidade ou uma coexistência 

cotidiana com a alteridade; a segunda propriedade da tolerância é a coexistência pacífica, que, 

por sua vez, possibilita as interações concretas do dia-a-dia entre homens e mulheres das 

diferentes identidades; já a terceira propriedade está intrinsecamente vinculada a alguma 

forma de inclusão da diversidade dentro de um mesmo espaço social, sendo que essa inclusão 

pode realizar-se do grau mínimo (com a atitude da resignação) ao grau máximo (com a atitude 

do endosso entusiástico). Assim sendo, em uma relação toleracionista, de acordo com a 

definição de Walzer, quando um sujeito tolera o seu objeto, apesar das diferenças existentes 

entre ambos e da nem sempre fácil coexistência que os dois precisam construir em seu dia-a-

dia, o primeiro comporta-se de tal modo que procura incluir o segundo e compartilhar 

pacificamente com este o mesmo espaço social. Através das três propriedades destacadas, o 

autor de On Toleration consegue estabelecer aquela conformidade minimamente harmônica 

de sentido entre os diferentes significados representados pelas cinco acepções e, por essa 

razão, podemos dizer que a sua definição genérica corresponde a uma atraente proposta para 

conceituar de forma geral o termo “tolerância”. 

Contudo, se analisássemos a definição genérica walzeriana à luz do critério de 

coerência lógica e das TA e TI, os seus equívocos se tornariam flagrantes: as acepções 

“respeito”, “reconhecimento” e “indiferença” não são apropriadas às mesmas relações 
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toleracionistas, de modo que, se forem unificadas em uma definição geral, como ele o faz, 

para serem aplicáveis aos mesmos referenciais semânticos, nem todas poderão ser usadas 

adequadamente para indicar tais referenciais; por sua vez, aquelas três acepções 

(correspondentes à hipótese 5 da seção anterior) não poderiam ser combinadas através de uma 

definição única, pois são acepções irredutíveis entre si e, se essa combinação tripla é inviável, 

uma combinação quíntupla que acrescentasse as acepções “resignação” e “endosso 

entusiástico” às três acepções anteriores também estaria descartada, uma vez que a invalidade 

de uma conjunção tripla invalida uma conjunção quíntupla que contenha a primeira em sua 

combinação. Mas os problemas não param por aí: já observamos, no início do tópico 5.1, que 

a ausência de definições atômicas conceitualmente claras e linguisticamente rigorosas para as 

cinco acepções de Walzer prejudicam bastante a sua investigação da questão da polissemia da 

tolerância, sendo que as dificuldades aumentam exponencialmente quando, ao lado do 

“respeito”, do “reconhecimento” e da “indiferença”, que são acepções tradicionalmente 

conhecidas dentro do debate toleracionista, o autor acrescenta a “resignação” (resignation) e o 

“endosso entusiástico” (enthusiastic endorsement), que são acepções sem qualquer respaldo 

na história da discussão acerca da tolerância, de modo que torna-se extremamente obscuro 

para qualquer leitor de On Toleration saber quais são precisamente as atitudes toleracionistas 

que Walzer está se referindo quando utiliza-se das duas últimas acepções e, por conseguinte, 

identificar a exata extensão do seu conceito geral de tolerância82.  

Mas o nosso objetivo, agora, não é insistir na perspectiva da lógica clássica. Como 

dissemos no início desta seção, vamos investigar a questão da conceituação geral da 

                                                           
82 Outro problema ainda poderia ser destacado a respeito da definição genérica de Walzer. A imprecisão 
linguística e a falta de clareza conceitual, que são observadas nas frágeis definições das cinco acepções, também 
estão presentes na definição geral da tolerância formulada por ele: a essência da virtude da tolerância, que estaria 
presente nas cinco atitudes toleracionistas walzerianas, consistiria em “admitir”, dentro de um mesmo espaço, 
outras pessoas oriundas de identidades (religiosas, étnicas e culturais) diferentes. Ora, essa “admissão” da 
diferença, que resultaria na prática em conviver ou coexistir pacificamente com a diversidade em um mesmo 
espaço social, é definida, no texto original, através da expressão “make room for”, ou seja, uma expressão muito 
pouco clara e rigorosa – talvez um tanto poética – para uma passagem tão importante do texto, que seria a 
definição geral da tolerância. Se aquela metáfora poética tivesse sido escrita em um texto filosófico de outra 
natureza, não haveria problema algum. Entretanto, em um texto cujo autor se propõe a explicar o que é a 
tolerância (descrevendo conceitualmente as variadas formas e os diferentes arranjos práticos que a tolerância 
como atitude e como regime toleracionista, respectivamente, assume no dia-a-dia), aquele recurso poético – 
utilizado exatamente no trecho em que está sendo definido o conceito central da obra – deve ser criticado por 
qualquer leitor que esteja seriamente interessado em aprender o que a tolerância é e o que de fato o autor do livro 
entende por esse termo. Na versão em português que utilizamos, o tradutor Almiro Pisetta, visto diante dessa 
passagem obscura, opta em traduzir “they make room for men and women whose belifs they dont’t adopt [...]” 
(WALZER, 1997, p. 11, grifo nosso) por “aquelas [pessoas] que aceitam homens e mulheres cujas crenças não 
adotam [...]” (WALZER, 1999, p. 18, grifo nosso). Porém, traduzir “make room for” por “aceitar” não evita 
completamente essa confusão. Como pode ser notado, na citação que fizermos da referida passagem, optamos 
em traduzir o verbo “make room for” por “admitir”, embora tal alteração também não minimize a referida 
confusão. 
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tolerância sem o compromisso com o princípio de não contradição. Diante desta segunda 

perspectiva, podemos dizer que a proposta walzeriana, além de atraente, é extremamente 

ousada, pois busca unificar não duas, mas cinco acepções diferentes de tolerância. Portanto, 

prescindindo do critério de não contradição, tal descrição unificadora torna-se apta a ser 

aplicada a qualquer uma das cinco acepções nas relações toleracionistas em que estas podem 

ser empregadas, de modo que estaria legitimada, sintática e semanticamente, a substituição 

das acepções “resignação”, “indiferença”, “reconhecimento”, “respeito” ou “endosso 

entusiástico” pelo termo “tolerância”, sem qualquer violação das regras da linguagem. E é 

precisamente isto que torna a definição formulada por Walzer uma conceituação geral da 

tolerância. Com relação a este assunto, dissemos tudo o que pretendíamos. Não ousaremos 

apresentar mais propostas que exemplifiquem de que maneira outras possíveis definições 

gerais poderiam ser formuladas, nem mesmo aquelas definições que combinam apenas duas 

acepções, as quais afirmamos serem menos difíceis de formular do que combinações triplas 

ou mais amplas. Assim sendo, restringiremo-nos à breve análise que acaba de ser realizada 

acerca da proposta walzeriana, de acordo com a qual sustentamos que a definição genérica 

formulada pelo norte-americano, desconsiderando-se o princípio de não contradição e as 

nossa duas teses (TA e TI), corresponde a uma interessante conceituação genérica da 

tolerância. 

Apesar das concessões feitas nesta seção no que tange à viabilidade de uma 

conceituação geral da tolerância à margem da lógica clássica, não defendemos que o debate 

toleracionista no século XXI deve ser redirecionado para esse rumo. Ao contrário, 

consideramos que a discussão em torno da tolerância/intolerância deve continuar vinculada à 

perspectiva da reflexão filosófica amparada na lógica aristotélica, que é aquela que optamos 

por nos filiar. Na verdade, as observações da presente seção estão inseridas dentro do espírito 

de “tolerância respeitosa” e de “reconhecimento acadêmico” – no caso, a tolerância nas 

acepções B.1 e C.1 – que conduz esta pesquisa, no sentido de que consideramos um dever de 

nossa parte declarar expressamente a existência de outras propostas filosóficas e atribui-lhes o 

seu devido valor acadêmico, mesmo que delas discordemos. Mas como estávamos dizendo, 

optamos pela lógica clássica e é de acordo com seus princípios que este trabalho e suas 

conclusões devem ser avaliados. Sendo assim, quando contemplamos o futuro do debate 

toleracionista, continuamos enxergando-o e amparando-o através dos mesmos princípios 

lógicos formulados por Aristóteles há mais de vinte e três séculos atrás.  

Se reconhecemos e respeitamos as abordagens filosóficas que prescindem do 

compromisso diante da lógica clássica a ponto de reconhecer sua existência, considerá-las 
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propostas filosóficas válidas e, inclusive, incentivar o seu desenvolvimento dentro do próprio 

debate toleracionista, o mínimo que podemos exigir é o mesmo reconhecimento acadêmico e 

respeito filosófico diante de nossa pesquisa. Sustentamos que, neste quesito, a existência de 

uma abordagem não tenha necessariamente de impedir a existência da outra. E dizemos mais: 

consideramos muito estranho que um trabalho que estude a tolerância e defenda a importância 

de suas diferentes acepções queira impor dogmaticamente suas opções metodológicas e suas 

conclusões como verdade absolutas, ao invés de assumir estas como uma entre as possíveis 

formas de se investigar a temática da tolerância e da intolerância.  

Para finalizarmos, podemos dizer, com relação à nossa opção por investigar os 

problemas da tolerância a partir dos critérios da lógica clássica, que pesa a nosso favor o fato 

de os cinco autores toleracionistas estudados neste trabalho – salvo, talvez, Marcuse, pela 

influência da filosofia heideggeriana em seu pensamento – estarem também comprometidos 

com a lógica clássica. Ou seja, apesar das mudanças que este trabalho sugere e defende para o 

futuro da discussão em torno da tolerância, não pretendemos sugerir uma reinterpretação das 

questões toleracionistas à luz de lógicas não clássicas. Ao contrário, o nosso ponto de partida 

consiste precisamente na utilização das ferramentas fornecidas pela lógica aristotélica (no 

caso, a definição de termos, a apresentação de teses e a derivação de inferências amparadas 

pelo princípio de não contradição) para desenvolver a nossa proposta de análise linguístico-

conceitual e aplicá-la no tradicional debate toleracionista. E, como foi observado há pouco, é 

exatamente dentro desta perspectiva que a TA, a TDO e a TI devem ser compreendidas e 

avaliadas. 

 

5.2.4 Considerações sobre uma possível escala de intensidade da tolerância e da 

intolerância 

 

 Dentro do problema conceitual da polissemia que estamos analisando neste capítulo, 

há uma questão prática de extrema relevância para o debate toleracionista, a saber: todas as 

atitudes de tolerância são igualmente desejáveis, assim como todas as atitudes de intolerância 

são igualmente condenáveis? Esta questão pode ser investigada em conjunto com o problema 

prático dos limites da tolerância, uma vez que, ao serem estabelecidos os critérios para 

demarcar o que deve e o que não deve ser tolerado, pode-se muito bem classificar as atitudes 

de tolerância desejáveis e indesejáveis, ou, na hipótese de todas serem desejáveis, as mais e os 

menos desejáveis; assim como classificar as atitudes de intolerância condenáveis ou não, ou 

ainda, na hipótese de todas serem condenáveis, as mais e as menos reprováveis. Por outro 
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lado, a mencionada questão também pode ser investigada no arcabouço do problema da 

polissemia, pois, se as diferentes atitudes da tolerância/intolerância são definidas através das 

diferentes acepções de ambos os termos, tal como vimos nas seções 5.1.1 a 5.1.4, então, 

questionar quais atitudes toleracionistas são mais desejáveis (no caso da tolerância) ou mais 

condenáveis (no caso da intolerância) consiste em inquirir se deve haver algum tipo de 

primazia entre as acepções da tolerância e se todas as acepções da intolerância são, de fato, 

reprováveis. É acerca desta segunda perspectiva que teceremos as considerações a seguir. 

 No caso da tolerância, a pergunta que indaga se deve haver primazia entre as suas 

acepções ou se as diferentes atitudes toleracionistas são ou não desejáveis na mesma 

proporção põem em xeque outra questão, no caso, a de uma possível escala de intensidade da 

tolerância. Os que respondem afirmativamente assumem a posição de que, através daquela 

suposta classificação crescente ou decrescente, tornar-se-ia viável dispor as atitudes em mais 

ou menos tolerantes, assim como indicar quais acepções correspondem a um grau maior ou 

menor de tolerância. Do outro lado da contenda, há os que põem-se contrários a qualquer 

espécie de escala quantitativa da tolerância e defendem que nem as acepções nem as atitudes 

podem ser dispostas em uma ordem ascendente ou descendente. Michael Walzer pode ser 

considerado um defensor da primeira posição: tanto o seu continuum de aceitações quanto a 

sua lista de cinco regimes toleracionistas são formuladas tendo em vista uma noção 

quantitativa da tolerância, já que o primeiro classifica em ordem crescente (da resignação ao 

entusiasmo) as cinco acepções do termo e a segunda, observando-se as ressalvas feitas pelo 

próprio autor, possibilita dispor os regimes em uma ordem ascendente, sendo o Estado-nação 

o regime menos tolerante, o Estado consociativo em conjunto com a sociedade internacional e 

o Império multinacional os regimes intermediários e, finalmente, a sociedade internacional o 

mais tolerante dos regimes. 

 A princípio, não consideramos inválida a elaboração de uma escala de intensidade 

para as acepções da tolerância. Contudo, sustentamos que duas cláusulas devem ser 

observadas para que essa escala classificatória possa ser utilizada de modo conceitualmente 

claro e linguisticamente rigoroso. A primeira cláusula corresponde ao critério da relação 

toleracionista apropriada, que decorre diretamente da TA: se admitirmos o continuum de 

aceitações de Walzer e uma ordem ascendente entre indiferença, reconhecimento e respeito, 

somos obrigados a concluir, na perspectiva desta primeira cláusula, que a referida escala tripla 

serve apenas para a relação entre dois Estados, já que a indiferença neutra, o reconhecimento 

jurídico e o respeito são acepções simultaneamente adequadas apenas à sétima relação 

toleracionista, quando o Estado é o sujeito da tolerância e o objeto tolerado é outro Estado; 
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porém, aquela tripla escala não pode ser aplicada nas relações Igreja-Membro (Tipo 1.1), 

Estado-Cidadão (Tipo 1.5) e Estado-Igreja (Tipo 1.6), pois o respeito não é uma acepção 

adequada para relações hierárquicas, nem pode tal escala ser aplicada nas relações 

toleracionistas de Tipo 1.1, 1.2 (Igreja-Não Membro), 1.3 (Igreja-Igreja) e 1.4 (Cidadão-

Cidadão), uma vez que a acepção de indiferença não é adequada quando o sujeito que tolera é 

uma Igreja ou um(a) cidadão(ã). Deste modo, sem a observância desta primeira cláusula, 

qualquer escala de intensidade entre acepções ficará suscetível a ser aplicada a relações 

toleracionistas inadequadas e, conseguintemente, a incorrer no equívoco da confusão 

conceitual. 

 A segunda cláusula corresponde a algum critério de quantificação que possibilite 

medir a intensidade da tolerância presente em cada acepção participante da escala. Tomando 

novamente o exemplo do continuum walzeriano, que apoia-se no conceito genérico de 

tolerância como uma coexistência pacífica com a diferença dentro do mesmo espaço social, 

tal como mostrado na seção anterior, pode-se dizer que o critério quantificador apresentado 

pelo autor é o grau de inclusão da diferença. Posto isto, temos a resignação como o nível 

mínimo de inclusão, que vai aumentando gradativamente com a indiferença, o 

reconhecimento e o respeito, até chegar ao endosso entusiástico, o nível máximo de inclusão 

da diferença. Poderíamos problematizar até que ponto a inclusão da diferença é em si mesma 

um critério preciso para quantificar a tolerância ou se, na verdade, ela não pressupõe um 

critério quantificador anterior que possibilite medir o grau de inclusão. Porém, não 

pretendemos adentrar nesta questão, deixando-a para os toleracionistas que consideram 

relevante a elaboração de uma classificação crescente ou decrescente entre as acepções da 

tolerância. De nossa parte, nos limitamos a sustentar que qualquer escala de intensidade que 

proponha-se a ser plausível deve considerar os critérios da relação toleracionista apropriada e 

da quantificação da tolerância.  

 Outra maneira de propor a questão da escala de intensidade da tolerância é, ao invés de 

um ordenamento ascendente entre as acepções, tentar estabelecer uma classificação crescente 

entre as atitudes da tolerância, e mais precisamente entre as variadas atitudes circunscritas 

dentro da mesma acepção. A razão é a seguinte: como já existe uma pluralidade de atitudes 

toleracionistas dos mais variados graus ou intensidade designadas sob a denominação de uma 

mesma acepção, então, o mais preciso – conceitualmente falando – seria formular uma escala 

entre as atitudes dentro de uma mesma acepção e não uma escala entre as próprias acepções. 

Se examinarmos a acepção “respeito/desrespeito”, podemos verificar as virtudes desta 

segunda proposta. Tomando como base a relação toleracionista entre dois cidadãos e os 
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diferentes modos através dos quais o desrespeito pode manifestar-se entre os mesmos, é 

possível listar uma série significativamente extensa de condutas que estariam englobadas na 

definição B.2: uma ofensa verbal caracterizada como injúria (tipificada no art. 140 do Código 

Penal), uma lesão corporal leve (tipificada no caput do art. 129 do CP), uma lesão corporal 

grave (tipificada nos §§ 1ª e 2ª do art. 129 do CP), uma tentativa de homicídio (tipificada no 

art. 121 e complementada no inciso II do art. 14, ambos do CP) ou um homicídio consumado 

(tipificado no art. 121 do CP). As cinco condutas anteriores revelam a pluralidade de atitudes 

circunscritas na acepção de desrespeito e as diferentes penas que o Código Penal brasileiro 

atribui a cada uma delas demonstram os diferentes níveis de desrespeito que um indivíduo 

pode apresentar diante de outro. 

 Obtemos conclusões semelhantes com o exame das acepções “permissão” e 

“reconhecimento”: na relação Estado-Igreja, por exemplo, é possível dizer que o Estado 

pratica condutas de diferentes graus de tolerância quando permite a fundação de qualquer 

Igreja, independente de sua denominação religiosa, dentro de seu território, quando concede 

uma autonomia completa para que cada Igreja lide com seus assuntos internos (seus artigos de 

fé, os ritos do seu culto, as regras internas para inclusão e exclusão de membros, etc.) ou 

quando isenta tais sociedades religiosas de pagar impostos; já na relação Estado-Cidadão, 

citando particularmente o relacionamento entre o Estado e os indivíduos pertencentes à 

comunidade LGBTT, também é possível dizer que o Estado assume atitudes de diferentes 

níveis de tolerância quando reconhece juridicamente o direito de indivíduos para alterarem 

seu nome ou sexo em documento oficiais por questões de gênero, quando reconhece o 

casamento civil entre casais homoafetivos (assegurando-lhes os mesmos direitos matrimoniais 

garantidos aos casais heterossexuais) ou quando reconhece que os membros desse grupo 

encontram-se em uma situação de vulnerabilidade social tão grave que necessitam de uma 

maior proteção jurídica (que pode ser ofertada através da decretação de leis mais severas 

contra aqueles que os discriminam ou através da criação de instituições oficiais para dar um 

suporte especializado às vítimas). Sendo assim, como aquilo que pode ser permitido pelo 

Estado ou reconhecido juridicamente, assim como os modos através dos quais os cidadãos e 

cidadãs podem demonstrar respeito ou desrespeito entre si, apresenta-se nas mais diferentes 

maneiras e nos mais variados graus, então, seria mais interessante a proposta de uma escala de 

intensidade entre as diferentes atitudes que estão englobadas em uma mesma acepção do que 

a proposta anterior, no caso, misturar acepções conceitualmente diferentes em uma mesma 

escala classificatória. 
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 As conclusões obtidas nesta seção acerca de uma possível escala de intensidade da 

tolerância podem ser derivadas para uma possível escala de intensidade da intolerância. Isto é 

explicado pela TDO. Uma vez assumido que as acepções da tolerância e da intolerância 

devem portar-se como definições semanticamente opostas, segue-se que: se for admitida uma 

classificação crescente ou decrescente entre as acepções da tolerância (como a primeira 

proposta), então, essa mesma escala de intensidade pode ser transposta para as acepções da 

intolerância correlatas às primeiras; já se for admitida uma escala de intensidade entre as 

atitudes de tolerância circunscritas em uma mesma acepção do termo (como a segunda 

proposta), então, esse mesmo ordenamento ascendente ou descendente pode ser adaptado para 

as atitudes de intolerância incluídas na acepção semanticamente oposta àquela. Entretanto, 

ressaltamos que qualquer que seja a classificação que se pretenda elaborar (seja de acepções 

da tolerância ou da intolerância, seja de atitudes dentro de uma mesma acepção), é necessário 

observar as cláusulas da relação toleracionista apropriada e do critério de quantificação da 

tolerância/intolerância, pois, somente as duas podem garantir um nível mínimo de clareza 

conceitual a tal escala de intensidade. 

 

5.2.5 Considerações acerca das relações práticas entre as atitudes toleracionistas 

 

 Com a TI, argumentamos que as diferentes acepções da tolerância e da intolerância 

não podem ser unificadas de forma logicamente coerente dentro de uma definição geral de 

tolerância ou de intolerância, respectivamente. Uma das implicações mais evidentes da TI em 

conjunto com a TA e a TDO é a de que existe um modo linguisticamente correto através do 

qual o debate toleracionista deve portar-se diante do discurso acerca da 

tolerância/intolerância, no caso: abordar cada questão toleracionista (ou cada ocorrência da 

“tolerância” e da “intolerância”, ou ainda cada atitude assumida por um sujeito tolerante ou 

intolerante diante do seu respectivo objeto) tendo em vista precisamente o seu referencial 

semântico apropriado, evitando-se duplamente confusões conceituais entre as diferentes 

acepções e o uso linguisticamente impreciso dos dois termos. Assim, pode-se dizer que uma 

importante advertência da TA e da TI para a reflexão e o discurso toleracionistas é a de 

procurar não fazer inter-relações conceituais entre tais acepções, pois cada uma delas está 

associada a relações toleracionistas determinadas e, portanto, devem ser analisadas 

exclusivamente dentro desses respectivos referenciais. Entretanto, nos fenômenos 

toleracionistas do dia-a-dia, muitas vezes verifica-se nitidamente que algumas atitudes de 

tolerância ou de intolerância relacionam-se de tal maneira que percebemos uma exercendo 
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algum tipo de influência sobre a outra ou, até mesmo, ambas influenciando-se 

reciprocamente. Por essa razão, escolhemos finalizar o Capítulo 5 tecendo algumas reflexões 

a respeito das inter-relações concretas que podem ser estabelecidas entre as atitudes 

toleracionistas e as implicações deste fato diante do nosso primeiro conjunto de teses. 

 Na relação Igreja-Membro (Tipo 1.1), em circunstâncias particulares, a atitude de 

reconhecimento, apesar de ser completamente diferente da atitude de permissão, pode exercer 

uma influência considerável em relação à segunda: aqueles atributos ou aspectos que uma 

Igreja dispõe-se ou nega-se a reconhecer em relação aos seus fieis pode influenciar o que essa 

instituição religiosa vem a permitir ou proibir como conduta religiosa adequada para seus 

membros. Por exemplo: os diferentes graus de autonomia dos fieis na leitura e interpretação 

da Bíblia que são reconhecidos dentro das diferentes Igrejas cristãs mostra muito bem como 

cada uma delas se posiciona de modo diverso no que tange à permissão dada aos seus 

membros para interpretarem livremente os textos sagrados, incluindo a permissão ou 

proibição de os fieis divulgarem interpretações que divergem da interpretação oficial. A Igreja 

católica historicamente proibiu – e adota a mesma atitude atualmente – de forma incisiva a 

propagação de interpretações marginais das Sagradas Escrituras. Esta atitude proibitiva está 

relacionada – embora isso não seja abertamente exposto pelo Vaticano – com a sua recusa em 

reconhecer a autonomia intelectual de seus fieis, isto é, reconhecê-los como seres humanos 

racionalmente capazes de ler e interpretar de maneira autônima a Bíblia. É por essa razão que 

todos os católicos devem submeter-se à interpretação oficial dada pelo Papa e pelo Conselho 

de Cardeais. Esse não-reconhecimento da autonomia intelectual dos fieis na leitura e 

interpretação da Bíblia foi um dos pontos contestados por Lutero em Da Liberdade do Cristão 

(1520), onde ele defende que todo crente que professa uma fé sincera é capaz de ler e 

interpretar corretamente a Bíblia sem a necessidade da intermediação de uma autoridade 

eclesiástica. Por sua vez, esse reconhecimento possibilitou às Igrejas protestantes surgidas no 

século XVI, como a luterana, a calvinista e as batistas, permitir uma relativa liberdade para 

seus fieis poderem ler e interpretar a Bíblia de acordo com suas próprias consciências.  

Finalmente, o exemplo das Igrejas quacres mostra que, quando o reconhecimento da 

autonomia intelectual dos fieis é pleno, a permissão para que estes interpretem livremente as 

Sagradas Escrituras atinge um nível sem paralelos no contexto das Igrejas cristãs. O 

reconhecimento de que a interpretação da Bíblia fornecida por qualquer indivíduo não pode 

ser considerada melhor ou pior do que a interpretação do outro, reconhecimento este 

amparado no artigo de fé prático de que todos os seres humanos são iguais – observado com 

bastante zelo pelos membros da Sociedade dos Amigos –, faz do culto quacre um ambiente 
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religioso bastante peculiar. Embora possam existir cultos quacres conduzidos por um pastor, 

tal como ocorre com os cultos protestantes tradicionais, já que toda Igreja quacre é 

independente em relação às demais, a originalidade quacre na elaboração de um culto próprio 

consistiu na criação de uma assembleia religiosa completamente desprovida de qualquer 

hierarquia eclesiástica, sendo o culto primordialmente um lugar para a leitura silenciosa da 

Bíblia e para a meditação. Esta segunda forma de culto quacre, criada na Inglaterra em 

meados do século XVII e descrita por Voltaire nas Cartas Inglesas, reúne os quacres para a 

concretização dos dois objetivos anteriores, sendo que, a qualquer momento, o culto 

silencioso pode ser interrompido por um dos fieis que, sentindo-se inspirado pelo espírito 

divino, pode fazer algum sermão ou tecer comentários acerca de alguma parábola bíblica, sem 

que essa conduta cause constrangimento aos demais presentes. Ao contrário, todos o ouvem 

com atenção e, como foi dito anteriormente, essa abordagem interpretativa particular da 

Bíblia não é considerada pior ou melhor que qualquer outra que surja durante o culto 

silencioso quacre, pois todas elas gozam da mesma credibilidade, uma vez que são 

compreendidas como tendo sido inspiradas pelo espírito santo que, naquele momento 

específico, falava através do fiel inspirado.  

Assim, pode-se concluir: a permissão que os quacres possuem para ler e interpretar 

livremente as Sagradas Escrituras é mais ampla não apenas que a dos católicos, mas que a dos 

próprios luteranos e calvinistas, os quais, apesar de incentivarem a leitura do texto sagrado 

por parte de seus fieis, possuem uma interpretação oficial da Bíblia, a qual é usada para acusar 

de heresia as interpretações marginais que surjam dentro da comunidade de luteranos ou 

calvinistas, tal como é feito dentro do catolicismo; além disso, esses diferentes níveis de 

permissão decorrem diretamente dos diferentes graus de reconhecimento da autonomia 

intelectual dos fieis e da sua capacidade para ler e interpretar a Bíblia de acordo com suas 

próprias consciências. 

 Outros exemplos da influência concreta entre duas atitudes toleracionistas diferentes, 

agora, o reconhecimento e o respeito, podem ser verificados na relação entre dois cidadãos 

(Tipo 1.4). Nas festas do Senhor do Bonfim e do Círio de Nazaré, mencionadas na seção 

5.1.2, pode-se verificar a ocorrência de uma influência entre os sentimentos de respeito e de 

reconhecimento social que, de algum modo, estão presentes entre os homens e mulheres que, 

apesar de suas divergências religiosas, confraternizam-se lado a lado pelas ruas de Salvador e 

de Belém do Pará durante as duas romarias. Se não houvesse um grau mínimo de 

reconhecimento social mútuo entre os católicos e os candomblecistas que participam da festa 

do Senhor do Bonfim, dificilmente se tornaria viável a convivência pacífica e também 
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respeitosa entre os participantes do evento. Do mesmo modo, pode-se dizer que o 

reconhecimento social mútuo entre os participantes do Círio de Nazaré é o que viabiliza a 

convivência também respeitosa e pacífica entre os representantes do catolicismo, de religiões 

afro e de comunidades indígenas que encontram-se nos diferentes eventos que compõem a 

grande celebração do Círio. Aqui, vale destacar que, nessas duas festas ecumênicas, apesar de 

o reconhecimento social e o respeito se darem em um grau mínimo, já que as diferenças 

religiosas não são reconhecidas e valorizadas em toda a sua amplitude, ambas as atitudes 

estão presentes e, por essa razão, fazem do Senhor do Bonfim e do Círio de Nazaré dois casos 

concretos que apontam, dentro da realidade social brasileira, para algumas das possibilidades 

práticas de organizar e incentivar as inter-relações pessoais entre cidadãos e cidadãs que 

divergem na fé. 

Os exemplos precedentes mostram que, em circunstâncias específicas inseridas em 

situações concretas particulares, é possível haver algum tipo de influência entre atitudes 

toleracionistas diferentes. Ora, se atitudes toleracionistas circunscritas em acepções distintas, 

como o reconhecimento e a permissão (no primeiro exemplo) ou o respeito e o 

reconhecimento (no segundo e terceiro exemplos), podem estar relacionadas na prática, então, 

este fato não invalidaria a nossa recomendação anterior de que, para assegurar a clareza 

conceitual da investigação e do discurso toleracionistas, deve-se evitar elaborar inter-relações 

conceituais entre as acepções da tolerância e entre as da intolerância? Indo mais longe: as 

inter-relações práticas entre algumas atitudes toleracionistas verificadas na realidade social 

não contradizem a TA e a TI, em especial, a ideia de que cada acepção da tolerância e da 

intolerância deve associar-se a uma definição atômica irredutível e a subsequente ideia de que 

essas diferentes acepções não podem ser conceitualmente inter-relacionadas de modo 

logicamente coerente?  

É preciso observar que a existência de inter-relações concretas entre atitudes de 

tolerância ou intolerância verificadas em alguns fenômenos toleracionistas não refutam a 

nossa posição, amparada pelas TA, TDO e TI, de que não se deve misturar conceitualmente as 

diferentes acepções da tolerância e nem as da intolerância. Ao contrário, se examinarmos 

atentamente os três exemplos anteriores, ao invés de estes supostamente invalidarem o nosso 

primeiro conjunto de teses, verificaremos que eles corroboram a relevância da nossa proposta 

de análise lógico-linguística, pois constatar-se-á que as inter-relações práticas citadas podem 

receber uma explicação (descritiva) conceitualmente mais clara através das nossas teses, 

como mostraremos a seguir.  
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As atitudes de reconhecimento e permissão no exemplo da autonomia do fieis para a 

interpretação da Bíblia dentro das Igrejas cristãs, assim como as atitudes de reconhecimento e 

respeito nos exemplos do Senhor do Bonfim e do Círio de Nazaré, são atitudes que coexistem 

nos fenômenos toleracionistas mencionados, entretanto, essas atitudes não são iguais nem 

podem ser estudadas como se fossem a mesma coisa. As implicações práticas de cada uma 

dessas atitudes assim como as motivações éticas que levam os sujeitos da 

tolerância/intolerância a reconhecer/não-reconhecer e a permitir/proibir no primeiro exemplo 

ou a respeitar e a reconhecer nos outros dois exemplos variam das mais diversas formas que 

torna-se essencial, para qualquer teoria toleracionista que propõe-se a falar de tais fenômenos, 

dispor de instrumentos para distinguir conceitualmente essa multiplicidade de perspectivas 

inseridas nos casos concretos da tolerância e da intolerância, de modo que torne-se possível 

analisá-las tanto dentro de suas particularidades (isto é, em separado) quanto no âmbito de 

suas influências mútuas (isto é, em conjunto). E o arcabouço teórico proposto neste capítulo – 

no caso, as definições atômicas das quatro acepções da tolerância e da intolerância, a 

descrição dos sete tipos de relações toleracionistas da esfera religiosa, a Tese das Acepções e 

os seus dois corolários – fornece as ferramentas conceituais necessárias para a concretização 

desses dois objetivos.  

É precisamente tal aparato conceitual que auxilia a classificar o primeiro caso na 

relação toleracionista de Tipo 1.1 (entre uma Igreja e seus membros), relação esta 

caracterizada pela hierarquia e pela compromisso de subordinação religiosa. Prosseguindo: 

como as atitudes assumidas pelas Igrejas citadas diante de seus membros, no que tange ao 

suposto direito dos últimos de lerem e interpretarem livremente a Bíblia, enquadram-se nas 

definições A.1, A.2, C.1 e C.2, podemos falar propriamente em “permissão”, “proibição”, 

“reconhecimento” e “não reconhecimento”; além disso, a TA explica que aquelas atitudes 

toleracionistas distintas podem descrever o mesmo fenômeno exatamente porque as acepções 

que as definem são adequadas à relação toleracionista onde foram verificadas, no caso, na 

relação de Tipo 1.1. O mesmo procedimento de classificação conceitual também pode ser 

realizado com os outros dois casos concretos destacados: ambos podem ser classificados na 

relação toleracionista de Tipo 1.4 (entre dois cidadãos), caracterizada pela condição de 

equidade entre sujeito e objeto da tolerância e, por conseguinte, pelo mesmo conjunto de 

direitos e deveres de um para com o outro; como as atitudes assumidas pelos romeiros do 

Senhor do Bonfim e do Círio enquadram-se nas definições B.1 e C.1, então, podemos usar de 

forma apropriada aos termos “respeito” e “reconhecimento”; finalmente, a TA ainda explica 

que ambas as atitudes, mesmo sendo distintas e podendo ocorrer de forma dissociada no 
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âmbito de outras relações, descrevem corretamente aqueles dois fenômenos de tolerância 

porque as acepções que as definem são adequadas à relação toleracionista entre dois cidadãos. 

Para uma ilustração mais detalhada de como as nossas ferramentas conceituais contribuem 

com a classificação conceitual e a descrição das múltiplas perspectivas inseridas em um 

mesmo fenômeno toleracionista, ver a análise que faremos do caso “Mein Kampf”, na seção 

7.2.1. 

Levando em conta o que foi estabelecido até aqui, sustentamos que o nosso arcabouço 

teórico-conceitual pode auxiliar na descrição e distinção das diferentes perspectivas dos 

fenômenos da tolerância e da intolerância religiosa – tal como ilustrado através dos três 

exemplos examinados – e, além disso, contribui com os mecanismos conceituais necessários 

tanto para examinar isoladamente aquelas diferentes perspectivas quanto para investigar a 

influência que, por ventura, uma possa exercer sobre a outra. Por essas razões, reafirmamos 

que as inter-relações práticas entre as atitudes toleracionistas verificadas nas situações 

concretas do cotidiano, ao contrário de refutarem nossas teses, só demonstram a sua 

relevância dentro do debate toleracionista atual, uma vez que as definições e as teses 

propostas neste capítulo – sem querer negar a existência ou minimizar a importância de outras 

abordagens e propostas, como observado na seção 5.2.3 – podem ser utilizadas como 

interessantes ferramentas conceituais para redirecionar os rumos da discussão em torno da 

tolerância e intolerância no século XXI, no sentido da uma maior clareza conceitual e precisão 

terminológica para o debate. 
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CAPÍTULO 6 

 

A TESE DA COMPATIBILIDADE E DA INCOMPATIBILIDADE CO MO 

ALTERNATIVA AO PROBLEMA DA TIPOLOGIA  

 

 Se o postulado do conceito geral de tolerância e a consequente prática de falar sobre as 

diferentes acepções do termo independentemente dos seus referenciais semânticos 

apropriados impediram o problema toleracionista da polissemia de obter respostas mais 

frutíferas e tornaram-se a primeira parte da raiz da confusão conceitual e da imprecisão 

terminológica que têm prevalecido no debate toleracionista ilustrado pelos cinco autores 

estudados, a outra parte dessa raiz está associada ao que chamamos de “postulado da 

uniformização tipológica” do debate toleracionista (ou ainda “postulado da uniformização 

teórico-metodológica”). Essa uniformização é teórica porque assume como sendo 

homogêneas ao diferentes tipos de tolerância e também é metodológica porque admite uma 

investigação uniforme da pluralidade dos fenômenos toleracionistas, como se todos os tipos 

de tolerância e a argumentação relacionada a cada relação toleracionista específica pudessem 

ser indistintamente conectados entre si. Esse segundo postulado conduziu os autores 

toleracionistas da terceira e quarta fases do debate a misturar de forma arbitrária argumentos 

adequados à esfera de determinado tipo de tolerância com argumentos apropriados à esfera de 

outro tipo de tolerância e, com isso, agravou os problemas da confusão conceitual e da 

imprecisão terminológica que já estavam instauradas nas duas primeiras fases do debate 

devido à negligência dos autores diante da questão conceitual da polissemia. 

 Mill deixa a sua adesão ao segundo postulado explícita na vinculação que ele 

estabelece entre as tolerâncias de opinião, religiosa e política. O início do Capítulo 3 de Sobre 

a Liberdade é significativo a esse respeito: quando o autor sustenta que as suas teses de que “a 

humanidade (individual ou coletivamente) é falível”, “a maioria de suas verdades são apenas 

meias-verdades”, “a unidade de opinião não é desejável” e “a diversidade representa um bem” 

são princípios aplicáveis tanto às opiniões quanto aos modos de ação dos seres humanos, ele 

unifica a sua argumentação em defesa das tolerâncias de opinião, religiosa e política e assume 

esses três diferentes tipos de tolerância como homogêneas. Esse mesmo procedimento de 

homogeneizar a tipologia toleracionista e investigá-la uniformemente pode ser verificado em 

A Sujeição das Mulheres, tanto na vinculação explícita que Mill estabelece entre tolerância de 

gênero e tolerância política (ao defender a isonomia de gênero em todos os âmbitos da 

cidadania, incluindo a extensão do direito ao sufrágio para as mulheres e a sua igual 
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participação nas atividades públicas) quanto na vinculação mais sutil que ele traça entre 

intolerância religiosa e intolerância de gênero (ao criticar alguns costumes e sentimentos 

sociais – muitos dos quais amparados em bases religiosas, como, por exemplo, o do suposto 

poder natural dos homens sobre as mulheres – que atuavam como sustentáculos ideológicos 

do princípio jurídico da desigualdade de gênero em vigor no século XIX na Inglaterra). 

 A adesão ao segundo postulado também pode ser verificada em Tolerância 

Repressiva: embora o seu tema central seja a tolerância política dentro das sociedades 

democráticas liberais, tal como estabelecido no parágrafo 16 do artigo, Marcuse amplia 

significativamente o seu conceito de tolerância libertária, incluindo nele, além das questões 

políticas, questões relativas às tolerâncias de opinião, de gênero, racial e religiosa (vide o 

parágrafo 23 e os parágrafos 32 a 34 do texto). Por essa razão, afirmamos que, em Marcuse, 

também há uma homogeneização e uma uniformização metodológica das diferentes 

“tolerâncias”. O mesmo procedimento é verificado ainda em Walzer, mas explicitamente no 

Capítulo 4 de Da Tolerância, no qual o autor propõe-se a investigar a influência exercida por 

diferentes variáveis sociais (poder político, classe, gênero, religião, educação e religião civil) 

na questão toleracionista e a discutir o tema dos limites da tolerância. Ao longo dessa 

investigação, o filósofo norte-americano deixa evidenciada sua adesão ao postulado da 

uniformização teórico-metodológica, uma vez que ele assume como homogêneas as 

tolerâncias política, racial, socioeconômica, de gênero, religiosa, etc., e, por conseguinte, as 

inter-relaciona independentemente de suas particularidades. 

Diferentemente do postulado do conceito geral da tolerância/intolerância, que 

consideramos equivocado e cujos problemas para o debate toleracionista foram apresentados 

no capítulo anterior, este segundo postulado não deve ser considerado absolutamente 

incorreto. A crítica que teceremos contra Mill, Marcuse e Walzer – e que também se aplica 

aos demais toleracionistas da terceira e quarta geração do debate – não se deve ao fato de 

esses pensadores terem assumido o referido postulado metodológico em seus escritos, mas ao 

fato de eles o terem aplicado de forma indiscriminada na investigação dos diferentes tipos de 

tolerância de que trataram. Assim sendo, pode-se enunciar que, para alguns fenômenos 

toleracionistas em que há a incidência de mais de um tipo de tolerância ou de intolerância, não 

há a princípio problemas em examinar esses diferentes tipos metodologicamente de maneira 

uniforme, desde que possa ser estabelecida alguma compatibilidade entre os mesmos. 

Entretanto, quando se trata de fenômenos toleracionistas nos quais incidem uma tipologia cuja 

compatibilização é inviável, então, a adoção da uniformização teórico-metodológica torna-se 

incorreta e agrava o problema da confusão conceitual dentro do debate toleracionista. Por essa 
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razão, reiteramos que o equívoco não se encontra na simples adesão dos toleracionistas ao 

segundo postulado, mas na sua adoção indiscriminada para investigar tanto combinações 

tipológicas compatíveis quanto combinações tipológicas incompatíveis da tolerância. 

O fato de ainda não ter sido formulada uma reflexão metodológica dentro do debate 

toleracionista que se propusesse a examinar se e de que modo os diferentes tipos de tolerância 

podem ser conectados e a analisar quais aspectos tornam as diferentes “tolerâncias” 

homogêneas e quais aspectos as tornam coisas completamente heterogêneas explica porque os 

toleracionistas citados acima aplicaram o método da uniformização tipológica de maneira 

indiscriminada, pois, à medida que o conceito de tolerância foi ampliando-se a partir da 

terceira fase e englobando, além das questões religiosas, questões referentes à política, às 

opiniões, ao gênero, à raça, à situação econômica, entre outras, lhes pareceu plausível que 

todas essas “tolerâncias” pudessem ser investigadas da mesma maneira. Contudo, 

consideramos imprescindível fechar essa segunda grande lacuna dentro do debate. Assim 

como, através da TA e de seus dois corolários, apresentamos um conjunto de ferramentas 

conceituais para elucidar o problema da polissemia, nos propomos, neste capítulo, a sugerir 

mais algumas ferramentas conceituais, agora, para elucidar o problema metodológico da 

tipologia.  

 

6.1 A DEMONSTRAÇÃO DA TESE DA COMPATIBILIDADE E DA 

INCOMPATIBILIDADE (TCI) 

 

 De acordo com o que foi apresentado até aqui, podemos delimitar o problema 

referente à tipologia toleracionista apenas para duas situações específicas: quando há a 

incidência simultânea de mais de um tipo de tolerância em um mesmo fenômeno ou quando 

alguns desses diferentes tipos, mesmo incidindo em fenômenos toleracionistas distintos, são 

abordados homogeneamente dentro de um mesmo texto toleracionista. Exemplos da primeira 

situação podem ser ilustrados nos fenômenos a seguir: na livre circulação, através dos 

veículos brasileiros de rádio e televisão, de propagandas religiosas que difundem a 

intolerância religiosa e a de gênero contra religiões afro e a comunidade LGBTT (mencionada 

na seção 2.5), na proibição da comercialização do livro Mein Kampf no Brasil (mencionada na 

seção 3.1.5) e na polêmica Lei do Véu na França (mencionada na seção 3.2.5), fenômenos em 

que incidem simultaneamente questões em torno da tolerância/intolerância de opinião, 

religiosa e de gênero (no primeiro caso), de opinião, política, religiosa e racial (no segundo 

caso) e religiosa e de gênero (no terceiro caso). Já os exemplos da segunda situação podem ser 
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ilustrados através dos textos analisados de Stuart Mill, Marcuse e Walzer, nos quais os três 

autores abordam de maneira homogênea e uniforme os diferentes tipos de tolerâncias e os 

mais variados fenômenos toleracionistas que eles propõem-se a investigar em seus escritos.  

Essas duas situações expõem um importante e ainda inexplorado aspecto da dimensão 

metodológica do debate toleracionista, pois, tanto na análise de um fenômeno toleracionista 

na qual convergem mais de um tipo de tolerância quanto no coexame de diferentes tipos que 

incidem em fenômenos toleracionistas distintos, é imprescindível responder se esses 

diferentes tipos podem mesmo ser coinvestigados e, na hipótese afirmativa, que é a que 

defenderemos, estabelecer de que modo essa tipologia pode ser compatibilizada e examinada 

corretamente sob o usual método da uniformização tipológica do debate. Posto isto, 

consideramos que a questão metodológica central referente ao problema tipológico pode 

receber a seguinte formulação: em que medida a vasta tipologia toleracionista pode ou não ser 

compatibilizada e investigada de modo homogêneo, seja quando diferente tipos estão 

convergindo em um mesmo fenômeno toleracionista seja quando aqueles incidem em 

fenômenos distintos, mas são coexaminados de modo metodologicamente uniforme dentro de 

um mesmo escrito toleracionista? É no sentido de responder a indagação anterior que 

apresentamos a nossa segunda tese principal, a Tese da Compatibilidade e da 

Incompatibilidade, a qual será sugerida como uma proposta elucidativa para nortear a 

dimensão metodológica do debate toleracionista, especificamente no que tange ao critério 

apropriado para verificar a validade ou invalidade das combinações entre relações 

toleracionistas tipologicamente distintas. 

A TCI propõe: tipos diferentes de tolerância (enquadradas nas duas situações descritas 

anteriormente) podem ser compatibilizados (teórica e metodologicamente) se somente se 

puder ser estabelecida uma conexão entre as relações toleracionistas que descrevem os 

fenômenos de tolerância investigados. Para uma compreensão mais precisa desta tese, alguns 

esclarecimentos fazem-se necessários: primeiro, a relação toleracionista que descreve um 

fenômeno específico de tolerância corresponde à caracterização do relacionamento entre o 

sujeito e o objeto da tolerância no caso concreto mencionado, tal como definido em nossa 

primeira nota de rodapé (Introdução) e exemplificado ao longo de todo o Capítulo 5; em 

segundo lugar, a compatibilização teórica e metodológica entre tipos diferentes de tolerância 

dá-se quando estes, apesar de suas distinções, podem ser assumidos como homogêneos e 

investigados de modo uniforme; em terceiro lugar, a conexão entre relações toleracionistas 

que descrevem fenômenos circunscritos a tipos distintos de tolerância pode ser realizada 

quando essas relações são combinadas sem que ocorra uma oposição/contradição entre as 
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mesmas no que concerne à natureza da relação de poder que vincula sujeito e objeto nas 

relações toleracionistas combinadas. Ou seja, se a vinculação entre sujeito e objeto da 

tolerância nas duas relações combinadas for duplamente hierárquica ou duplamente 

isonômica, então, a combinação é compatível, mas se uma relação for isonômica e a outra 

hierárquica, então, esta última combinação é incompatível. 

Este terceiro ponto corresponderá ao nosso critério de compatibilidade, que será 

utilizado, nas linhas a seguir, para verificar a validade ou invalidade da conexão entre as 

relações toleracionistas combinadas, de modo que se tais relações tipologicamente distintas 

não puderem ser corretamente combinadas, então, a compatibilização teórica e metodológica 

entre os tipos de tolerância examinados é inviável. Em outras palavras, tais fenômenos e suas 

respectivas relações toleracionistas tornam-se inaptos para serem coinvestigados através do 

postulado da uniformização tipológica.  É relevante destacar ainda que, pela Tese das 

Definições Opostas, as conclusões metodológicas derivadas da TCI a respeito da investigação 

dos fenômenos da tolerância servem igualmente para a investigação dos fenômenos da 

intolerância. Esta última observação é feita porque, mais adiante, focaremos nossa análise na 

tipologia da tolerância, embora, como acaba de ser ressaltado, as inferências subsequentes 

serão válidas também para a tipologia da intolerância.   

Com relação à demonstração do TCI, concentraremos nossa argumentação no exame 

da compatibilidade e da incompatibilidade entre as tolerâncias religiosa, política, de gênero e 

de opinião, sendo que, de acordo com a segunda delimitação temática feita anteriormente, 

realizaremos esse empreendimento sob a perspectiva do primeiro tipo de tolerância. Desta 

maneira, estabeleceremos sete conjuntos de combinações tipológicas duplas (no caso, as 

combinações entre cada uma das sete relações toleracionistas pertencentes à tolerância 

religiosa e cada uma das relações toleracionistas oriundas dos outros três tipos de tolerância) 

para verificar quais dessas combinações tipológicas inseridas nos sete conjuntos são ou não 

compatíveis83. De início, é fundamental sistematizarmos quantas e quais são as relações 

toleracionistas pertencentes aos quatro tipos de tolerância selecionados. No início da seção 

5.2, vimos que a tríade Igreja-Cidadão-Estado estabelece sete modos de vincular sujeito e 

objeto na esfera da tolerância religiosa (as relações toleracionistas de Tipo 1.1 até 1.7), 

enquanto que, na esfera da tolerância política, a tríade Partido-Cidadão-Estado estabelece 

outras sete relações toleracionistas (as de Tipo 2.1 até 2.7).  

                                                           
83 Assim como foi feito com a Tese das Acepções, as conclusões alcançadas com a TI estão sistematizadas ao 
final do trabalho, nas tabelas que combinam, respectivamente, as relações toleracionistas das esferas religiosa e 
política (Apêndice B), as relações das esferas religiosa e de gênero (Apêndice C), e as relações das esferas 
religiosa e de opinião (Apêndice D). 
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Na esfera da tolerância de gênero, podemos dizer que Igreja e Partido político, 

partícipes da primeira e segunda tríades, tem, aqui, um conceito correlato, que chamaremos de 

“Organizações de gênero”. Estas organizações correspondem a grupos sociais, personificados 

através de instituições – como ONG´S ou outras organizações no âmbito da sociedade civil, 

por exemplo –, que reúnem tanto indivíduos de uma mesma identidade de gênero (como as 

mulheres ou a comunidade LGBTT) quanto indivíduos que, apesar de não inseridos na mesma 

identidade, compartilham com aqueles os mesmos valores sociais ou uma “visão de mundo” 

semelhante (no caso dos homens simpatizantes da causa das mulheres e dos heterossexuais 

simpatizantes da causa LGBTT). Em uma compreensão mais ampla do nosso conceito de 

Organizações de gênero, podem ser incluídos ainda aqueles grupos que, embora inicialmente 

formados com uma finalidade diversa, incorporaram em sua pauta assuntos ligados ao tema 

do gênero. Exemplos deste último tipo de Organização de gênero são a “bancada evangélica” 

do Congresso Nacional, composta por parlamentares brasileiros que resistem à 

implementação de políticas públicas visando um maior reconhecimento dos direitos LGBT’s, 

ou os grupos de skinheads, os quais, como aponta Sérgio Vinicius de Lima Grande (2001), 

apesar das divergências ideológicas que os distinguem, os três principais grupos brasileiros (a 

saber, os Carecas do Subúrbio, os Carecas do ABC e o White Power Brasil) abominam o 

pluralismo de gênero e defendem a violência contra membros da comunidade LGBTT. 

Além de reunir pessoas, as Organizações de gênero, em instâncias sociais e políticas, 

também lutam pelo reconhecimento ou expansão dos direitos do grupo social que representam 

ou, inversamente, pelo não reconhecimento ou supressão dos direitos dos grupos sociais que 

lhe são antagônicos. Assim como as Igrejas e os Partidos, as Organizações de gênero também 

possuem regras internas para dispor de seus assuntos próprios (como a sua organização 

administrativa, os critérios para admissão e exclusão de membros, etc.) e precisam, nas 

diferentes situações da vida prática, conviver com indivíduos que não pertencem ao seu 

quadro de filiados, com outras Organizações de gênero e com o Estado. Posto isto, podemos 

classificar, no terceiro tipo de tolerância, a partir da nova tríade Organização-Cidadão-Estado, 

mais sete relações toleracionistas: a entre uma Organização de gênero e seus membros (Tipo 

3.1); a entre uma Organização e os indivíduos que não são membros dela (Tipo 3.2); a entre 

duas Organizações de gênero (Tipo 3.3); a entre dois cidadãos ou cidadãs, sejam ou não 

ambos identificados com o mesmo gênero (Tipo 3.4); a entre o Estado e os cidadãos(ãs) 

vinculados(as) às diferentes identidades de gênero (Tipo 3.5); a entre o Estado e as 

Organizações de gênero existentes em seu território (Tipo 3.6); e a entre dois Estados no que 
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concerne às questões de gênero admitidas juridicamente ou praticadas socialmente entre as 

populações dos respectivas países (Tipo 3.7). 

O caso da tolerância de opinião é interessante devido à sua amplitude. Pode-se dizer 

que os grupos sociais inseridos nos três tipos de tolerância anteriormente mencionados 

também estão inseridos neste quarto tipo, pois as Igrejas, os Partidos políticos e as 

Organizações de gênero são também “Grupos de opinião”, isto é, grupos que defendem, como 

sua bandeira, um conjunto sistemático de opiniões, entre as quais, crenças religiosas, 

convicções e programas políticos, ideias sobre os arranjos familiares, a relação entre os sexos 

ou gêneros, as práticas sexuais, e assim por diante. Além dos exemplos destacados, os Grupos 

de opinião, no sentido que estamos agora empregando, podem ainda ser ilustrados mediante 

os diferentes grupos que organizam-se no âmbito da sociedade civil, desde sindicatos e 

ONG`s até comunidades que reúnem profissionais de uma área específica, como a Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB) ou o Conselho Federal de Psicologia do Brasil (CFP). Todos 

esses grupos assemelham-se por possuírem um conjunto integrado de ideias e ideais e, 

principalmente, por necessitarem de algum espaço (privado e público) para a circulação de 

suas opiniões no intuito de fomentarem a comunicação entre seus membros e também de 

angariarem novos membros.  

Outro dado importante é o fato de todos os Grupos de opinião terem, no dia-a-dia, de 

conviver com os mais variados indivíduos (muitos dos quais discordam das opiniões 

defendidas por esses Grupos), com outros Grupos (que, às vezes, sustentam opiniões 

antagônicas) e com o Estado. Desta maneira, assumindo-se a tríade Grupo-Cidadão-Estado, 

podemos classificar também sete relações toleracionistas na esfera da tolerância de opinião: a 

entre um Grupo de opinião e seus membros (Tipo 4.1); a entre um Grupo e as pessoas que não 

são membros do Grupo (Tipo 4.2); a entre dois Grupos de opinião (Tipo 4.3); a entre dois 

indivíduos que compartilham ou não um conjunto similar de opiniões (Tipo 4.4); a entre o 

Estado e os cidadãos vinculados às diferentes bandeiras ideológicas (Tipo 4.5); a entre o 

Estado e os variados Grupos de opinião existentes em seu território (Tipo 4.6); e a entre dois 

Estados no que tange às opiniões (majoritárias ou não) que circulam livremente entre suas 

respectivas populações (Tipo 4.7). 

Sistematizadas as relações toleracionistas dos quatro tipos de tolerância escolhidas 

para análise, podemos iniciar o exame do primeiro conjunto de combinações tipológicas. 

Neste primeiro conjunto, como ocorrerá com os outros seis conjuntos examinados na 

sequência, há vinte e uma combinações duplas possíveis, a saber: a combinação da relação 

Igreja-Membro (Tipo 1.1) com as sete relações oriundas, respectivamente, das tolerâncias 
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política, de gênero e de opinião. As combinações entre as relações 1.1 e 2.1, entre 1.1 e 3.1 e 

entre 1.1 e 4.1 são válidas porque nelas não há oposição entre a natureza da relação de poder 

que vincula sujeito e objeto da tolerância, uma vez que as Igrejas, os Partidos, as 

Organizações de gênero e os Grupos de opinião ocupam a posição superior na relação 

hierárquica que mantêm com seus respectivos membros. A mesma razão torna válidas as 

combinações duplas da relação 1.1 com as relações toleracionistas 2.5, 2.6, 3.5, 3.6, 4.5 e 4.6, 

pois estas seis últimas são também relações hierarquizadas. Por sua vez, as combinações 

duplas da relação 1.1 com as relações 2.3, 2.4, 2.7, 3.3, 3.4, 3.7, 4.3, 4.4 e 4.7 são inválidas 

porque violam o critério de compatibilidade, ou seja, enquanto estas nove relações 

toleracionistas correspondem a relações isonômicas, a primeira consiste em uma relação 

hierárquica. Ressalte-se que os motivos apresentados no tópico 5.2 para explicar em que 

medida as relações 1.3, 1.4 e 1.7 são isonômicas servem igualmente para explicar a isonomia  

que caracteriza a relação entre dois Partidos, duas Organizações de gênero ou dois Grupos de 

opinião, assim como a entre dois cidadãos ou dois Estados no que tange a questões políticas, 

de gênero ou de opinião. Quanto às três combinações restantes do primeiro conjunto (1.1 e 

2.2, 1.1 e 3.2, 1.1 e 4.2), só poderemos examinar sua compatibilidade ou incompatibilidade 

após tercemos algumas considerações acerca da natureza da relação que vincula os Partidos, 

as Organizações de gênero e os Grupos de opinião com os indivíduos que não são membros 

destas instituições. É o que faremos a seguir, ao falarmos sobre as vinte e uma combinações 

duplas pertencentes ao conjunto encabeçado pela relação de Tipo 1.2. 

Quando investigamos a relação entre uma Igreja e os indivíduos que não membros 

dela (na exposição sobre a TA), vimos que, sob certa perspectiva, esse relação não 

corresponde a uma relação toleracionista propriamente dita, devido à desvinculação entre 

sujeito e objeto na relação de Tipo 1.2. Utilizando este raciocínio como analogia, pode-se 

dizer que as relações 2.2, 3.2 e 4.2 também não seriam relações toleracionistas e, portanto, as 

três combinações que ficaram pendentes no conjunto anterior seriam combinações 

incompatíveis e conceitualmente equivocadas. Por outro lado, se adotamos o recurso lockeano 

que nos possibilitou reduzir a relação 1.2 à relação 1.4 e, assim, torná-la uma relação 

toleracionista, podemos, seguindo a mesma analogia, reduzir as relações 2.2, 3.2 e 4.2, 

respectivamente, às relações 2.4, 3.4 e 4.4 e, dentro dessas circunstâncias, assumirmos as três 

primeiras também como toleracionistas. Essas três reduções serão assumidas de agora em 

diante e, dentro dessa nova perspectiva, a conclusão a que chegamos quanto àquelas três 

combinações pendentes é a mesma: sendo a combinação 1.1 e 2.4, a 1.1 e 3.4 e a 1.1 e 4.4 

inválidas, como demonstrado, as combinações 1.1 e 2.2, 1.1 e 3.2 e 1.1 e 4.2, redutíveis às 
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três primeiras, também serão inválidas. Com relação às combinações tipológicas do segundo 

conjunto, nas quais adotamos a redução da relação 1.2 à relação 1.4, as conclusões acerca da 

compatibilidade ou incompatibilidade de suas vinte e uma combinações duplas 

corresponderão às mesmas inferências derivadas do quarto conjunto tipológico, a ser 

examinado mais adiante. 

O terceiro conjunto de combinações tipológicas, contendo as vinte e uma combinações 

duplas encabeçadas pela relação toleracionista de Tipo 1.3, apresenta a seguinte configuração 

de compatibilidade: a combinação 1.3 e 2.1, a 1.3 e 2.5, a 1.3 e 2.6, a 1.3 e 3.1, a 1.3 e 3.5, a 

1.3 e 3.6, a 1.3 e 4.1, a 1.3 e 4.5 e a 1.3 e 4.6 são incompatíveis, pois a relação 1.3 é isonômica 

e as outras nove relações são hierárquicas; por sua vez, a combinação 1.3 e 2.3, a 1.3 e 2.4, a 

1.3 e 2.7, a 1.3 e 3.3, a 1.3 e 3.4, a 1.3 e 3.7, a 1.3 e 4.3, a 1.3 e 4.4 e a 1.3 e 4.7 são válidas, já 

que não há oposição no que diz respeito às relações de poder que vinculam sujeito e objeto 

nas relações combinadas; finalmente, as combinações entre 1.3 e 2.2, entre 1.3 e 3.2 e entre 

1.3 e 4.2 são também combinações compatíveis, uma vez que a redução das relações 2.2, 3.2 e 

4.2 para as relações 2.4, 3.4 e 4.4 faz as três primeiras transformarem-se em relações de 

isonomia e, portanto, torna viável a compatibilização entre elas e a relação isonômica entre 

duas Igrejas. 

Com relação às combinações do quarto conjunto, temos: nove combinações inválidas, 

quais sejam, as combinações da relação 1.4 com as relações 2.1, 2.5, 2.6, 3.1, 3.5, 3.6, 4.1, 4.5 

e 4.6, pois a primeira é isonômica e as nove últimas são hierárquicas; e doze combinações 

compatíveis, no caso, as combinações de 1.4 com as relações 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 3.2, 3.3, 3.4, 

3.7, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.7, pois estas doze relações são isonômicas, assim como a relação 1.4. 

Voltando a falar acerca do segundo conjunto tipológico, com a redução da relação de Tipo 1.2 

para a de Tipo 1.4, nele, teremos a mesma disposição de combinações compatíveis e 

incompatíveis: doze combinações tipológicas válidas (as combinações de 1.2 com as relações 

2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.7) e nove combinações tipológicas 

inválidas (as combinações de 1.2 com as relações 2.1, 2.5, 2.6, 3.1, 3.5, 3.6, 4.1, 4.5 e 4.6). 

O quinto conjunto, encabeçado pela relação toleracionista 1.5, apresenta as suas vinte 

e uma combinações tipológicas dispostas do seguinte modo: as três relações hierárquicas da 

tolerância política (2.1, 2.5 e 2.6), as três da tolerância de gênero (3.1, 3.5 e 3.6) e as três da 

tolerância de opinião (4.1, 4.5 e 4.6), quando combinadas com a relação 1.5, formam nove 

combinações compatíveis, devido ao fato de não existir contradição entre a natureza da 

relação de poder que vincula o sujeito e o objeto nas duas relações toleracionistas 

pertencentes às nove combinações mencionadas; por sua vez, as quatro relações isonômicas 
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da tolerância política (2.2, 2.3, 2.4 e 2.7), as quatro da tolerância de gênero ( 3.2, 3.3, 3.4 e 

3.7) e as quatro da tolerância de opinião (4.2, 4.3, 4.4 e 4,7), ao serem combinadas com a 

relação hierárquica 1.5, constituem doze combinações tipológicas inviáveis, uma vez que 

todos elas ferem o critério de compatibilidade. 

As vinte e uma combinações duplas encabeçadas pela relação hierárquica de Tipo 1.6, 

que compõem o sexto conjunto de combinações tipológicas, apresentam uma configuração de 

compatibilidade análoga à configuração dos outros dois conjuntos encabeçados por relações 

toleracionistas hierarquizadas, no caso, o primeiro conjunto (da relação 1.1) e o quinto (da 

relação 1.5). Vejamos: as combinações entre 1.6 e 2.1, entre 1.6 e 2.5, entre 1.6 e 2.6, entre 

1.6 e 3.1, entre 1.6 e 3.5, entre 1.6 e 3.6, entre 1.6 e 4.1, entre 1.6 e 4.5 e entre 1.6 e 4.6 

satisfazem o critério de compatibilidade e, portanto, são válidas; já as outras doze 

combinações restantes (a entre 1.6 e 2.2, a entre 1.6 e 2.3, a entre 1.6 e 2.4, a entre 1.6 e 2.7, a 

entre 1.6 e 3.2, a entre 1.6 e 3.3, a entre 1.6 e 3.4, a entre 1.6 e 3.7, a entre 1.6 e 4.2, a entre 

1.6 e 4.3, a entre 1.6 e 4.4 e a entre 1.6 e 4.7) ferem o critério de compatibilidade e, portanto, 

podem ser consideradas combinações tipológicas inválidas. 

Finalmente, o sétimo conjunto e suas vinte e uma combinações duplas encabeçadas 

pela relação isonômica de Tipo 1.7 apresentam uma configuração de compatibilidade análoga 

à configuração do segundo, do terceiro e do quarto conjuntos, também encabeçados por 

relações toleracionistas isonômicas. Deste modo, teremos no último conjunto: nove 

combinações inválidas (as combinações da relação 1.7 com as relações hierárquicas 2.1, 2.5, 

2.6, 3.1, 3.5, 3.6, 4.1, 4.5 e 4.6), por violarem o critério de compatibilidade; e doze 

combinações válidas (as da relação 1.7 com as relações isonômicas 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 3.2, 3.3, 

3.4, 3.7, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.7) e, portanto, cuja uniformização tipológica é viável, uma vez que 

satisfazem o critério de compatibilidade. 

As relações toleracionistas cuja combinação tipológica foi considerada inválida pela 

TCI não devem ser investigadas através do postulado da uniformização teórico-metodológico, 

pois, apesar de descreverem fenômenos de tolerância (e, às vezes, descreverem as diferentes 

dimensões de um mesmo fenômeno), referem-se a relações toleracionistas tão distintas que 

não podem ser inter-relacionadas ou homogeneizadas sem que suas “características 

fenomênicas” particulares sejam negligenciadas. Exemplificando: fica evidente que a relação 

isonômica de Tipo 1.4 (entre dois cidadãos que professam religiões distintas) e a relação 

hierárquica de Tipo 2.6 (entre o Estado e os partidos políticos existentes em seu território) não 

devem ser combinadas, como estabelecido pela TCI, porque, além de as duas configurarem-se 

como relação de poder antagônicas, a situação concreta na qual o fenômeno sócio-religioso se 
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dá no âmbito da relação 1.4 (com as inumeráveis situações cotidianas nas quais dois 

indivíduos podem demonstrar respeito ou desrespeito pelas crenças um do outro ou podem ou 

não se reconhecerem mutuamente no que tange às suas divergências religiosas) é tão diverso e 

incomparável à situação concreta na qual se dá o fenômeno político no âmbito da relação 2.6 

(com as inumáveis situações nas quais o Estado pode ou não reconhecer juridicamente a 

existência dos partidos que almejam disputar as eleições, pode permitir ou proibir o pleno 

exercício de seus direitos políticos, assim como pode ou não assumir uma postura de 

neutralidade diante dos grupos que disputam o poder político dentro de seu território) que 

assumir a uniformização tipológica para essas duas relações toleracionistas corresponde ao 

mesmo que ignorar suas particularidades e desfigurar suas características específicas.  

Por sua vez, as combinações tipológicas que passaram pelo crivo da TCI, no caso, que 

foram validadas, devem ser consideradas compatíveis apenas dentro de certas condições. Por 

exemplo, a combinação entre as relações 1.1 (uma Igreja e seus fiéis) e 3.1 ( uma Organização 

de gênero e seus membros) ou a combinações entre as relações 1.3 (duas Igrejas) e 4.3 (dois 

Grupos de opinião) são compatíveis porque formadas por duas relações hierarquizadas (na 

primeira combinação) e duas relações isonômicas (na segunda combinação). Entretanto, 

existem especificidades entre as duas primeiras relações combinadas (a relação hierárquica 

que vincula os fiéis às suas respectivas Igrejas não é, em todos os aspectos, análoga à relação 

hierárquica que vincula os membros das Organizações de gênero às suas lideranças) e entre as 

outras duas relações toleracionistas (a relação mantida entre duas Igrejas também não é, em 

todos os aspectos, análoga à relação mantida entre dois Grupos de opinião, mesmo ambas as 

relações sendo isonômicas) que podem fazer com que considerações ou argumentos 

apropriados a uma das relações tornem-se inapropriados ou precisam ser resignificados 

quando transpostos para o âmbito da outra relação combinada. 

Portanto, podemos considerar a TCI como um primeiro teste pelo qual deve submeter-

se qualquer investigação que se proponha a inter-relacionar diferentes tipos de tolerância, de 

modo a serem excluídos as combinações tipológicas incompatíveis. Quanto às combinações 

validadas nessa primeira testagem,  a TCI por si só não assegura a compatibilização completa 

de cada combinação, sendo necessário examinar a especificidade de cada caso para 

verificarmos até que ponto essa compatibilidade pode estender-se. Em suma, o cerne da 

questão em torno da viabilidade ou não de compatibilizar relações toleracionistas 

tipologicamente distintas reside essencialmente no fato de os quatro tipos de tolerância 

comparados serem significativamente heterogêneos e os seus conteúdos (no caso, as questões 

acerca dos assuntos religiosos, políticos, de gênero e de opinião) serem bastante distintos, de 



292 

 

modo que, na compatibilização teórica e metodológica autorizada pela TCI, essas 

particularidades não devam ser ignorados, pois, se assim o for, a confusão conceitual no 

campo da tipologia persistirá mesmo após a testagem da TCI. Maiores especificações acerca 

do alcance e das restrições da compatibilidade legitimada pela TCI serão examinadas mais 

adiante, quando analisarmos, através do tema dos limites da tolerância, um caso concreto (o 

da proibição da comercialização da autobiografia de Hitler no Brasil) no qual é verificada a 

incidência de mais de um tipo de tolerância no mesmo fenômeno. 

 

6.2 APLICAÇÕES LÓGICO-CONCEITUAIS DA TA E DA TCI: UMA ANÁLISE 

LINGUÍSTICO-CONCEITUAL DOS DOCUMENTOS JURÍDICOS SOBRE A 

TOLERÂNCIA 

 

 Podemos caracterizar a TA e a TCI, de acordo com o que foi apresentado nas páginas 

anteriores, como um novo método para a abordagem da problemática toleracionista, cuja 

aplicabilidade pode ser utilizada em três frentes: para analisar os documentos jurídicos que 

versam sobre o multifacetado tema da tolerância (como será ilustrado nas duas seções deste 

tópico); para reexaminar as teorias toleracionistas e os argumentos em defesa ou contrários à 

tolerância já propostos pela tradição de pensadores toleracionistas (como será ilustrado no 

tópico 7.1); e, finalmente, para elucidar as diferentes dimensões nas quais estão inseridos os 

fenômenos toleracionistas, tal como ocorrem nas situações concretas do dia-a-dia (como será 

ilustrado no tópico 7.2). 

 No que tange à primeira abordagem do nosso método, no caso, a proposta de análise 

conceitual que será sugerida para o exame dos documentos jurídicos analisados nas seções 

subsequentes, podemos empreendê-la em duas etapas: na primeira, para averiguar a amplitude 

da tolerância/intolerância abordada no documento analisado ou, em outras palavras, para 

constatar a quais relações/fenômenos toleracionistas o texto se refere; na segunda etapa, para 

verificar os usos adequados ou inadequados das acepções que são utilizadas no texto e 

clarificar conceitualmente passagens ambíguas ou pouco claras nas quais sejam verificadas a 

ocorrência dos termos “tolerância” e “intolerância” ou de alguma de suas acepções. 

 

6.2.1 A Declaração de Princípios sobre a Tolerância da UNESCO  

 

 Contendo seis artigos, esta Declaração foi aprovada ao término da 28ª reunião da 

Conferência Geral da UNESCO, em 16 de novembro de 1995, data que, a partir daquele 
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momento, ficou estabelecida como o Dia Internacional da Tolerância, pelo 6º artigo. Com a 

proclamação desta Declaração, os Estados Membros da Organização das Nações Unidas para 

a Educação, a Ciência e a Cultura passam a reconhecer que a tolerância “é não somente um 

princípio relevante mas igualmente uma condição necessária para a paz e para o progresso 

econômico e social de todos os povos” (UNESCO, 1995, p. 8) e, devido a isso, 

comprometem-se, através deste documento, a assumir uma série de medidas positivas para 

promover a tolerância nos âmbitos nacionais e internacional. 

 Com relação à primeira etapa da nossa análise linguístico-conceitual, a questão inicial 

que deve ser formulada é a seguinte: a quais tipos de tolerância a Declaração da UNESCO 

refere-se? Esta pergunta é respondida logo no início do documento, em três de suas 

passagens. Na primeira delas, correspondente ao terceiro parágrafo do Preâmbulo, no qual é 

feita uma referência a três artigos da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, o 

documento de 1995 observa que: 

 

[...] a Declaração Universal dos Direitos do Homem proclama que “Toda pessoa tem 
direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião” (art. 18), “de 
opinião e de expressão” (art. 19) e que a educação “deve favorecer a compreensão, a 
tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos étnicos ou religiosos” 
(art.26). (UNESCO, 1995, p. 8, grifo nosso). 

 

 Continuando, na segunda passagem mencionada, correspondente ao sétimo parágrafo 

do Preâmbulo, no qual é mencionada a crescente intensificação dos fenômenos de intolerância 

tanto no âmbito nacional quanto no internacional, os Estados Membros da UNESCO 

ressaltam que: 

 

Alarmados pela intensificação atual da intolerância, da violência, do terrorismo , da 
xenofobia, do nacionalismo agressivo, do racismo, do anti-semitismo, da exclusão, 
da marginalização e da discriminação contra minorias nacionais, étnicas, religiosas e 
lingüísticas, [os] refugiados, [os] trabalhadores migrantes, [os] imigrantes e [os] 
grupos vulneráveis da sociedade e também pelo aumento dos atos de violência e de 
intimidação cometidos contra pessoas que exercem sua liberdade de opinião e de 
expressão, todos comportamentos que ameaçam a consolidação da paz e da 
democracia no plano nacional e internacional e constituem obstáculos para o 
desenvolvimento. (UNESCO, 1995, p. 10, grifo nosso). 

 

 Finalmente, na terceira e última passagem do Preâmbulo que destacamos, 

correspondente ao seu oitavo parágrafo, no qual são apresentadas algumas das 

responsabilidades assumidas pelos signatários da Declaração no que concerne à elaboração de 



294 

 

políticas para promoção da tolerância e ao combate às diferentes formas de intolerância, é dito 

que: 

 

[...] incumbe aos Estados membros desenvolver e fomentar o respeito dos direitos 
humanos e das liberdades fundamentais de todos, sem distinção fundada sobre a raça, 
o [gênero], a língua, a origem nacional, a religião ou incapacidade e também 
combater a intolerância. (UNESCO, 1995, p. 10, grifo nosso). 

 

 De acordo com essas passagens, podemos classificar os seguintes tipos de 

tolerância/intolerância que ganham destaque na Declaração de 1995: a religiosa (através da 

menção feita aos grupos religiosos, ao terrorismo e ao antissemitismo); a de gênero (através 

da menção ao conceito de gênero); a de opinião (através da menção aos artigos 18 e 19 da 

Declaração Universal de 1948); a política (através da menção feita ao nacionalismo agressivo 

e aos atos de violência e intimidação contra pessoas que exercem sua liberdade de opinião no 

sentido mais amplo, inclusive, politicamente); a racial e étnica (através da menção feita aos 

grupos étnicos e ao racismo); a de classe (através da menção feita aos grupos sociais mais 

pobres, como refugiados, trabalhadores migrantes e imigrantes); e, finalmente, os demais 

tipos de tolerância e intolerância que têm como objeto os mais variados grupos minoritários e 

vulneráveis da sociedade (através da menção feita à xenofobia, às minorias nacionais, às 

minorias linguísticas e aos deficientes).  

 Apesar de a perspectiva do Estado como sujeito da relação toleracionista ser priorizada 

ao longo do texto, pois, como já observado, a Declaração foi proclamada na perspectiva dos 

Estados de comprometerem-se a promover a tolerância em suas respectivas sociedades e no 

âmbito internacional, ainda assim, os outros dois membros da tríade toleracionista, no caso, os 

indivíduos e os grupos sociais, também recebem uma significativa atenção. Isto pode ser 

constatado nos dois primeiros artigos, quando é dito, respectivamente, que “a tolerância deve 

ser praticada pelos indivíduos, pelos grupos e pelo Estado” (UNESCO, 1995, p. 11) e que 

“para a harmonia internacional, torna-se essencial que os indivíduos, as comunidades e as 

nações aceitem e respeitem o caráter multicultural da família humana” (UNESCO, 1995, p. 

14). A correlata importância concedida à tríade “Grupo-Indivíduo-Estado” no que concerne à 

tolerância também pode ser verificada no 4º artigo, que estabelece a educação como o meio 

mais eficaz de prevenção da intolerância e a educação para a tolerância como imperativo 

prioritário: “as políticas e programas de educação devem contribuir para o desenvolvimento 

da compreensão, da solidariedade e da tolerância entre os indivíduos, entre os grupos étnicos, 

sociais, culturais, religiosos, linguísticos e as nações” (UNESCO, 1995, p. 15). 



295 

 

 O fato de o documento da UNESCO referir-se aos indivíduos, aos diferentes grupos 

sociais e aos Estados na dupla perspectiva de sujeito e objeto da tolerância, como as 

passagens anteriores demonstram, faz com que a Declaração possa estabelecer um diálogo 

com todas as relações/fenômenos toleracionistas inseridas nas diferentes esferas tipológicas 

por ela mencionados. Assim, especificamente nas esferas das tolerâncias religiosa, política, de 

gênero e de opinião – para citar apenas os quatro tipos nos quais delimitamos a nossa 

investigação –, o texto consegue incluir, respectivamente, as relações toleracionistas de Tipo 

1.1 a 1.7, as de Tipo 2.1 a 2.7, as de Tipo 3.1 a 3.7 e, finalmente, as de Tipo 4.1 a 4.7. 

Portanto, levando-se em conta as quatro esferas tipológicas que optamos por investigar e suas 

respectivas relações toleracionistas, pode-se afirmar que, no texto da UNESCO, a extensão da 

tolerância/intolerância aparece em sua máxima amplitude, isto é, englobando as vinte e oito 

relações toleracionistas possíveis. 

Averiguada a amplitude da tolerância tal como ela está posta no documento agora 

analisado, podemos, então, passar para a segunda etapa da nossa análise. Se tivermos em 

conta a polissemia inerente aos conceitos de “tolerância” e “intolerância”, tal como 

examinamos ao longo do Capítulo 5, essa nova dimensão da análise conceitual exige que, 

antes de tudo, uma questão seja formulada: em qual(ais) sentido(s) esses dois termos são 

empregados no texto que compõem a Declaração de Princípios sobre a Tolerância? O 1º 

artigo da Declaração trata especificamente de responder essa indagação e estabelece: 

 

A tolerância é o respeito, a aceitação e o apreço da riqueza e da diversidade das 
culturas de nosso mundo, de nossos modos de expressão e de nossas maneiras de 
exprimir nossa qualidade de seres humanos. É fomentada pelo conhecimento, a 
abertura de espírito, a comunicação e a liberdade de pensamento, de consciência e de 
crença. A tolerância é a harmonia na diferença. Não só é um dever de ordem ética; é 
igualmente uma necessidade política e jurídica. A tolerância é uma virtude que torna a 
paz possível e contribui para substituir uma cultura de guerra por uma cultura de paz. 
(UNESCO, 1995, p. 11, grifo nosso). 

 

 Ainda no 1º artigo, a significação da tolerância é complementada pela passagem 

seguinte, que apresenta, agora, uma definição negativa do termo, ou seja, diz o que a 

tolerância não é e como esta não deve ser entendida: 

 

A tolerância não é concessão, condescendência, indulgência. A tolerância é, antes de 
tudo, uma atitude ativa fundada no reconhecimento dos direitos universais da pessoa 
humana e das liberdades fundamentais do outro. Em nenhum caso a tolerância poderia 
ser invocada para justificar lesões a esses valores fundamentais. A tolerância deve ser 
praticada pelos indivíduos, pelos grupos e pelo Estado. (UNESCO, 1995, p. 11, grifo 
nosso). 
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 A caracterização do conceito de tolerância assumido pela UNESCO é finalizada em 

uma passagem do 2º artigo, que, embora trate mais especificamente do papel dos Estados na 

promoção da tolerância, faz menção à outra importante acepção do termo: 

 

No âmbito do Estado a tolerância exige justiça e imparcialidade na legislação, na 
aplicação da lei e no exercício dos poderes judiciário e administrativo. Exige também 
que todos possam desfrutar de oportunidades econômicas e sociais sem nenhuma 
discriminação [...]. (UNESCO, 1995, p. 12, grifo nosso).  

 

 Apesar de as três passagens destacadas mencionarem oito acepções da tolerância – a 

saber, o respeito (respect), a aceitação (acceptance), o apreço (appreciation), o 

reconhecimento (recognition), a neutralidade ou imparcialidade (impartiality), a permissão ou 

concessão (concession), a condescendência (condescension) e a indulgência (indulgence) –, o 

documento associa apenas as cinco primeiras ao referido conceito e exclui as outras três, por 

considerá-las, podemos dizer assim, como “acepções inautênticas” da tolerância. Em posse 

das acepções que o documento estabelece como correspondendo aos “sentidos autênticos” da 

tolerância, podemos iniciar a verificação do emprego adequado ou inadequado das acepções 

usadas no texto. Para tanto, nos valeremos do seguinte procedimento: a identificação do 

sujeito e do objeto da relação toleracionista em análise; a caracterização da natureza da 

relação que os vincula; e, finalmente, a verificação da adequação ou inadequação do uso da 

acepção para a relação toleracionista examinada, tal como proposto pela TA. 

 O primeiro exemplo que escolhemos para executar nossa análise linguístico-conceitual 

corresponde à passagem anteriormente citada do 1º artigo, na qual é a apresentado o 

reconhecimento como uma das acepções autênticas da tolerância. Neste trecho, é dito que “a 

tolerância é, antes de tudo, uma atitude ativa fundada no reconhecimento dos direitos 

universais da pessoa humana e das liberdades fundamentais do outro” (UNESCO, 1995, p. 

11). Um primeiro ponto que merece ser destacado é o fato de o reconhecimento ser 

caracterizado como uma atitude ativa (an active attitude). Fazendo um paralelo com a nossa 

definição de tolerância como “reconhecimento” (a definição C.1), podemos dizer que esta 

atitude toleracionista só pode ser corretamente caracterizada como uma atitude ativa ou 

positiva porque unifica aquelas três instâncias de que falamos anteriormente: a instância 

ontológica, quando o sujeito que reconhece sabe da existência do objeto tolerado ou 

reconhecido; a instância epistemológica, quando o sujeito percebe os atributos que fazem do 

objeto da tolerância um objeto reconhecido; e a instância linguística, quando o sujeito que 

tolera declara expressamente o seu conhecimento acerca do objeto tolerado.  
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Mas, afinal, quem corresponderia, no texto da Declaração da UNESCO, a esse sujeito 

tolerante que deve reconhecer o seu objeto da tolerância? Na mesma passagem do 1º artigo 

que mencionamos, tem-se a resposta: “a tolerância deve ser praticada pelos indivíduos, pelos 

grupos e pelo Estado” (UNESCO, 1995, p. 11). Ou seja, aqueles a quem o documento refere-

se como devendo portar-se na qualidade de sujeitos do reconhecimento (no caso, os sujeitos 

da tolerância entendida como reconhecimento) são precisamente os cidadãos, os diferentes 

grupos sociais e o Estado. Assim sendo, na esfera da tolerância religiosa – para nos 

mantermos dentro da nossa delimitação temática –, as relações toleracionistas de Tipo 1.1, 1.2 

e 1.3 (que tem a Igreja na condição de sujeito da relação), a de Tipo 1.4 (que tem os 

indivíduos na condição de sujeitos da tolerância) e as de Tipo 1.5, 1.6 e 1.7 (que tem o Estado 

na condição de sujeito tolerante) seriam referenciais semânticos para os quais o documento da 

UNESCO usa de forma adequada a acepção de reconhecimento, pois esta conforma-se tanto 

com relações hierárquicas quanto com relação isonômicas.  

 No caso das relações que tem o Estado como sujeito, esta forma de 

tolerância/reconhecimento se dá, de acordo com a UNESCO, quando o Estado reconhece 

juridicamente os direitos universais da pessoa humana (1º artigo, § 1.2) e o caráter 

multicultural da família humana (2º artigo, § 2.3). É precisamente nesta perspectiva da 

tolerância entendida como reconhecimento jurídico do Estado na relação com os seus 

cidadãos e com os grupos sociais existentes em seu território que deve ser compreendida a 

vinculação direta que o Documento estabelece entre a tolerância, a democracia e os Direitos 

Humanos, quando declara que “a tolerância é o sustentáculo dos direitos humanos, do 

pluralismo [inclusive o pluralismo cultural], da democracia e do Estado de Direito” 

(UNESCO, 1995, p. 11-2) e que o exercício da tolerância por parte do Estado pode contribuir 

ativamente para fortalecer “as normas enunciadas nos instrumentos internacionais relativos 

aos direitos humanos” (UNESCO, 1995, p. 12). 

 Já no caso da tolerância como reconhecimento social, ou seja, as relações 

toleracionistas que tem os cidadãos ou grupos sociais como sujeitos da tolerância 

(remontando novamente à definição C.1), esta forma de tolerância/reconhecimento se dá, de 

acordo com a UNESCO, quando esses cidadãos e grupos reconhecem as liberdades 

fundamentais do outro, isto é, de seus concidadãos e dos demais grupos com os quais 

coexistem. Nesta perspectiva, pode ser compreendida a interessante conexão estabelecida na 

Declaração entre as atitudes de reconhecimento e de respeito. Vejamos o trecho a seguir, 

também pertencente ao 1º artigo: 
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[...] A prática da tolerância significa que toda pessoa tem a livre escolha de suas 
convicções e aceita que o outro desfrute da mesma liberdade. Significa aceitar o fato 
de que os seres humanos, que se caracterizam naturalmente pela diversidade de seu 
aspecto físico, de sua situação, de seu modo de expressar-se, de seus comportamentos 
e de seus valores, têm o direito de viver em paz e de ser tais como são. Significa 
também que ninguém deve impor suas opiniões a outrem. (UNESCO, 1995, p. 12). 

 

 A partir do trecho acima, percebemos que o Documento da UNESCO estabelece uma 

vinculação direta entre o reconhecimento e o respeito nas esferas sociais, como se a atitude 

dos cidadãos e dos grupos sociais de reconhecerem, respectivamente, os seus concidadãos e 

os demais grupos sociais em toda a sua diversidade (física, de situação, de comportamento, de 

valores, etc.) exercesse uma influência direta no respeito mútuo que pode ser construído entre 

ambos84. Por sua vez, essa vinculação entre reconhecimento social e respeito mútuo, realizada 

no texto, também pode ser considerada adequada à luz da TA, já que, nas relações 

toleracionistas intergrupais ou interpessoais – como, por exemplo, as relações de Tipo 1.3 e 

1.4 –, o sujeito e o objeto da tolerância vinculam-se de modo isonômico, uma vez que, nestes 

casos, a tolerância se dá entre grupos ou indivíduos livres e iguais. Portanto, pode-se concluir 

que, dentro dessas relações toleracionistas, o uso das acepções “respeito” e “reconhecimento”, 

tal como é feito na Declaração, torna-se apropriado. 

O segundo exemplo que escolhemos para dar prosseguimento à execução da nossa 

análise linguístico-conceitual é retirado da mesma passagem do 1º artigo examinada agora a 

pouco. Nela, além de o reconhecimento ser apresentado como uma acepção autêntica da 

tolerância, as acepções de “permissão” ou “concessão”, de “condescendência” e de 

“indulgência” são excluídas do conceito de tolerância. Dessas três acepções consideradas 

inautênticas, nos deteremos na primeira. Já vimos que, no Documento da UNESCO, as sete 

relações toleracionistas oriundas da esfera da tolerância religiosa são referidas expressamente. 

Posto isto, podemos afirmar que, no âmbito das relações entre uma Igreja e os não membros 

(Tipo 1.2), entre duas Igrejas (Tipo 1.3), entre dois cidadãos (Tipo 1.4) ou entre dois Estados 

(Tipo 1.7), o texto usa adequadamente a acepção de “permissão” quando decreta que esta não 

é compatível com o conceito de tolerância. A explicação remonta novamente à TA: as quatro 

relações toleracionistas mencionadas correspondem a relações isonômicas, sendo que a 

atitude de permitir ou conceder, tal como estabelecido em nossa definição A.1, só se 

adequaria a relações hierárquicas, nas quais o sujeito que tolera está assentado em uma 
                                                           
84 A temática das inter-relações concretas entre as atitudes toleracionistas já foi discutida na seção 5.2.5, quando 
argumentamos que, em situações específicas, pode ser verificado algum tipo de influência entre atitudes 
toleracionistas diferentes. Naquela parte do trabalho, utilizamos os exemplos das festas ecumênicas do Senhor do 
Bonfim e do Círio de Nazaré para mostrar como essa influência mútua pode dar-se no que concerne às atitudes 
de respeito e de reconhecimento. 
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posição de poder superior ao objeto tolerado e, por isso, pode ou não lhe permitir ou conceder 

algo. Assim, a UNESCO acerta ao excluir esta “postura prepotente” – como parece ter sido a 

sua intenção – do conceito de tolerância, ao menos no que tange às quatro relações 

supracitadas. 

 Entretanto, o 1º artigo não é tão exclusivista assim e, ao considerar a permissão como 

uma acepção inautêntica, a exclui não apenas das quatro relações toleracionistas anteriores, 

mas também das demais relações que inserem-se no conceito de tolerância (tanto religiosa 

quanto dos outros tipos de tolerância de que trata). É neste ponto que identificamos um grave 

equívoco conceitual na Declaração de Princípios sobre a Tolerância. A permissão é uma 

acepção que, além de ser adequada quando empregada para as relações de Tipo 1.1, 1.5 e 1.6, 

por exemplo, é bastante pertinente para descrever alguns fenômenos toleracionistas, em 

especial, aqueles nos quais se dão as relações entre o Estado e os indivíduos e entre o Estado e 

os grupos sociais. E o Documento da UNESCO implicitamente percebe isso.  

Apesar de excluir completamente a “permissão” do conceito de tolerância, o texto 

contraditoriamente recorre à mesma: quando sustenta que “no âmbito do Estado a tolerância 

exige justiça e imparcialidade na legislação, na aplicação da lei e no exercício dos poderes 

judiciário e administrativo” (UNESCO, 1995, p. 12); quando declara que os Estados, no 

intuito de instaurarem uma sociedade mais tolerante, “devem ratificar as convenções 

internacionais relativas aos Direitos Humanos” e, nas situações em que se fizer necessário, 

devem “elaborar uma nova legislação a fim de garantir igualdade de tratamento e de 

oportunidades aos diferentes grupos e indivíduos da sociedade” (UNESCO, 1995, p. 13); e 

quando afirma que os Estados devem ainda dar “atenção especial aos grupos vulneráveis 

social ou economicamente desfavorecidos, a fim de lhes assegurar a proteção das leis e 

regulamentos em vigor [...]” (UNESCO, 1995, p. 14). A pergunta que pode ser formulada é: 

como o Estado pode cumprir o papel que lhe é atribuído pela Declaração de 1995 a não ser 

permitindo legalmente que os indivíduos e os grupos socialmente vulneráveis assumam a 

autenticidade de sua cultura e de seus valores e, ao mesmo tempo, proibindo legalmente que 

terceiros (sejam outros indivíduos ou grupos antagônicos) pratiquem condutas nocivas aos 

primeiros e impeçam sua integração efetiva na sociedade? É evidente que o Estado só pode 

cumprir suas funções diante dos indivíduos e dos grupos sociais se assumir, entre outras, as 

suas prerrogativas jurídicas de permitir e proibir mediante o exercício do seu poder 

legislativo. Deste modo, não haveria qualquer inconveniente em incluir, no conceito de 

tolerância, a acepção de “permissão”, como se recusa a fazer a UNESCO. 
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Uma das consequências desse lapso conceitual pode ser constatada através das 

considerações a seguir. A acepção de “permissão” descreve, como vimos, uma atitude de 

tolerância bastante relevante para abordar os vínculos toleracionistas nos quais se dão a 

relação entre o Estado e o seus cidadãos ou a relação entre o Estado e os grupos sociais que 

coexistem em seu território. Assim sendo, ao negligenciar o emprego dessa acepção nesses 

dois tipos de relações toleracionistas, o Documento da UNESCO cria uma lacuna conceitual 

para referir-se a certos fenômenos toleracionistas, lacuna esta que precisa ser preenchida com 

outra acepção, sendo que a utilização dessa nova acepção geralmente vem para ser empregada 

de modo inadequado. Veja o trecho do 2º artigo, que fala sobre os deveres de tolerância do 

Estado diante dos indivíduos e dos grupos sociais: “para a harmonia internacional, torna-se 

essencial que [...] as nações [...] respeitem o caráter multicultural da família humana” 

(UNESCO, 1995, p. 13, grifo nosso). Ora, pela TA, percebe-se com facilidade que o uso da 

acepção “respeito” nesta relação é inadequado, pois o respeito só pode dar-se em uma relação 

isonômica, mas a relação entre o Estado e os seus cidadãos e a entre o Estado e os grupos 

sociais são duas relações hierarquizadas, caracterizadas pela subordinação dos cidadãos e dos 

grupos – no que concerne aos seus direitos e deveres – diante do Estado ao qual pertencem. 

Deste modo, é inapropriado dizer que o Estado deve respeitar os cidadãos ou grupos, tal como 

é dito pela UNESCO. O adequado seria dizer que o Estado deve reconhecer juridicamente o 

caráter multicultural da família humana e tomar as medidas necessárias – por exemplo, 

permitindo certas condutas e proibindo outras – para que este reconhecimento tenha efeitos 

concretos nas dimensões sociais a que se propõe regulamentar. 

 A opção dos relatores do documento de recusar a acepção de “permissão” no conceito 

de tolerância é explicável e, sob certo sentido, até justificável. Ao ser excluída essa acepção, 

assim como as acepções de “condescendência” e de “indulgencia”, o texto procura retirar do 

conceito de tolerância toda a sua carga semântica pejorativa. Aqui, é importante ter em mente 

que, dentre as objeções que são dirigidas contra a tolerância, está a de que ela nem sempre 

consiste em uma conduta necessariamente virtuosa. Bobbio menciona esse fato quando diz, 

no início de As Razões da Tolerância, que aqueles que são contrários à tolerância muitas 

vezes valem-se de seus aspectos pouco virtuosos para justificar as críticas que tecem contra 

ela. As três acepções anteriores ilustram bem esses aspectos moralmente questionáveis que 

caminham ao lado do conceito de tolerância: quando o sujeito da tolerância adota a atitude de 

conceder, de agir com uma benevolência exacerbada ou de perdoar, a sua conduta geralmente 

é tida como uma postura de prepotência ou de superioridade injustificada diante do seu objeto 

tolerado, de modo que, nessas três situações, a sua conduta tolerante, ao invés de ser 
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elogiável, passa a ser entendida como uma atitude desvirtuosa. Pode-se dizer ainda que é 

precisamente a carga semântica duplamente aprazível (com as atitudes de respeito, de 

reconhecimento, de aceitação, de indiferença neutra) e depreciativa (com as atitudes de 

permissão, de condescendência, de indulgencia, de indiferença desdenhosa), que faz da 

tolerância um conceito que possua, ao mesmo tempo, defensores entusiastas e detratores 

ferrenhos.  

Mas a Declaração de 1995 procura inserir no conceito de tolerância apenas a sua carga 

semântica encantadora. Isto fica evidente logo no 1º artigo, quando a tolerância é 

caracterizada como uma virtude e uma virtude das mais relevantes, pois “torna a paz possível 

e contribui para substituir uma cultura de guerra por uma cultura de paz”, sendo, portanto, não 

apenas “um dever de ordem ética”, mas “igualmente uma necessidade política e jurídica” 

(UNESCO, 1995, p. 11). E ao assumir a conduta tolerante como uma virtude palaciana, o 

Documento da UNESCO faz do seu oposto, a conduta intolerante, um vício monstruoso. A 

carga semântica pejorativa que é atribuída ao conceito de intolerância pode ser evidenciada 

tanto no Preâmbulo, quando a intolerância é associada à violência, ao terrorismo, à xenofobia, 

ao nacionalismo agressivo, ao racismo, ao antissemitismo e à discriminação contra minorias, 

quanto em diversas outras passagens do texto, em especial, no 3º artigo (§ 3.1), quando a 

intolerância é descrita como uma ameaça potencial que não está confinada a essa ou àquela 

região do planeta, mas que se trata de uma ameaça global (a global threat). Pelas razões 

expostas anteriormente, reafirmamos que a opção da UNESCO de negligenciar a acepção de 

“permissão”, visando com isso atribuir à tolerância exclusivamente uma carga semântica 

agradável e encantadora, é explicável e, até certo ponto, justificável. 

 Entretanto, é importante que sejam feitas algumas ressalvas com relação a essa 

abordagem que pode ser definida como um tipo de maniqueísmo na discussão acerca da 

tolerância/intolerância. O grande perigo que decorre dessa ótica maniqueísta de enxergar a 

problemática toleracionista é o de abraçar o reducionismo simplista que considera, de forma 

abstrata, a tolerância como algo bom e a intolerância como algo mal, reducionismo este que a 

Declaração da UNESCO se aproxima bastante de empreender. Se levarmos em conta as 

reflexões desenvolvidas no Capítulo 5 do nosso trabalho, podemos afirmar que os conceitos 

de “tolerância” e “intolerância”, com toda a polissemia que lhes é inerente, são complexos o 

suficiente a ponto de não poderem receber uma avaliação moral dicotômica e genérica (isto é, 

válida para todas as circunstâncias). Por exemplo, a atitude de permitir – que o texto não 

adota como uma conduta virtuosa da tolerância – não pode ser a priori  considerada como uma 

má conduta ou um vício, pois é necessário examinar as circunstâncias concretas nas quais essa 



302 

 

permissão se materializa (no caso, identificar “Quem permite?”, “O que está sendo 

permitido?” e “Quem é o receptor dessa concessão?”) para podermos avaliar se esta 

permissão é de fato uma conduta má ou boa. Da mesma forma, a atitude de reconhecer – que 

o texto adota como uma conduta tolerante virtuosa – não pode ser abstratamente considerada 

como uma virtude ou uma inequívoca boa conduta, pois, aqui, também se faz necessário 

analisar as circunstâncias concretas nas quais esse reconhecimento se materializa (no caso, 

identificar “Quem reconhece?”, “O que está sendo reconhecido?” e “Quem é o suposto 

beneficiário desse reconhecimento?”) para avaliarmos se esta pode ou não ser considerada 

uma conduta moralmente boa. 

Assim sendo, qualquer tentativa de estabelecer dicotomicamente a tolerância (e suas 

acepções) como virtude e a intolerância (e suas acepções) como vício, sem que sejam levadas 

em conta as circunstâncias concretas nas quais se dão a ocorrência das atitudes da tolerância e 

da intolerância, remonta a um maniqueísmo simplista que dificulta a compreensão conceitual 

da problemática toleracionista e em muito contribui para obscurecer algumas das principais 

questões práticas em torno dessa temática, como a própria questão dos limites da tolerância. 

Além da descrição analítico-linguística que realizamos no documento jurídico agora 

examinado, a nossa proposta de análise conceitual amparada na TA possui ainda outro mérito, 

que é o de evitar reduzir o debate ou discurso toleracionista a esse maniqueísmo simplista. 

Com o aparato conceitual fornecido pela nossa primeira Tese, é possível descrever cada 

fenômeno toleracionista através de relações entre um sujeito e um objeto da 

tolerância/intolerância (com a caracterização da atitude assumida pelo sujeito diante do seu 

objeto em cada quadro toleracionista e a respectiva relação de poder que os vincula) e, a partir 

dessas circunstâncias concretas nas quais cada atitude de tolerância/intolerância se 

materializa, verificar se esta configura-se como uma atitude virtuosa ou não. 

 Nas linhas acima, citamos dois exemplos (uma ocorrência da acepção 

“reconhecimento” e uma ocorrência de “permissão”) para mostrar a maneira como as 

ferramentas conceituais fornecidas pela TA podem contribuir para a análise lógico-linguística 

e para a clarificação conceitual da Declaração de Princípios sobre a Tolerância da UNESCO. 

Outros exemplos poderiam ser citados (como as ocorrências das acepções “respeito” e 

“neutralidade”, que figuram com relativa ênfase no texto), mas nos restringiremos aos dois já 

apresentados, pois consideramos a sua explanação satisfatória como ilustração da nossa 

análise conceitual no documento agora examinada. É hora de passarmos para o próximo 

documento jurídico. 
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6.2.2 A Lei 7.716/1989 e a Lei 9.459/1997 

 

 Sancionada em 5 de janeiro de 1989, a Lei nº 7.716 tipificou como criminosas uma 

série de condutas  descritas no texto como preconceito de raça ou de cor (vide seus arts. 3º ao 

14 e seu art. 20) e impôs penas mais severas para tais delitos, que, no Brasil, eram vistos até 

então, mais especificamente pela Lei Afonso Arinos (Lei nº 1.390/1951), como contravenções 

e, portanto, sujeitos a penas menos rígidas. Em 13 de maio de 1997, a Lei nº 9.459 

estabeleceu algumas alterações na Lei antirracismo de 1989: modificou a redação do 1º artigo, 

acrescentando nele os conceitos de “discriminação”, “etnia”, “religião” e “procedência 

nacional” para incluir, em seu texto, outras condutas delituosas que, na redação original, 

estavam restritas aos crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor; fez alterações na 

redação do artigo 20 da mesma lei; e ainda acrescentou um parágrafo ao artigo do Código 

Penal que tipifica a injúria (art. 140), incluindo no conceito deste delito a injúria qualificada 

que utiliza-se de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem. Assim, podemos 

dizer que, dentro da legislação brasileira em vigor, a Lei 7.716/1989 (alterada pela Lei 

9.459/1997) representa um avanço significativo no ordenamento jurídico e social do Brasil, 

no sentido de que esses dois documentos legais configuram-se como uma ação efetiva do 

Estado brasileiro na luta contra as intolerâncias racial, étnica, religiosa e de procedência 

nacional. 

 É importante começarmos sublinhando que, ao longo de todo o texto que corresponde 

às Leis 7.716/1989 e 9.459/1997, não há a ocorrência dos termos “tolerância” ou 

“intolerância” nem de qualquer uma de suas acepções, com a exceção dos termos “cessação” 

e “interdição”, que aparecem, no art. 20 (§ 3º, incisos II e III) da Lei 7.716/1989, como 

sinônimos da acepção “proibição”, e dos quais falaremos mais à frente. Assim sendo, o que 

nos legitimaria, então, a considerar esses dois documentos jurídicos como exemplos de textos 

toleracionistas? A resposta deste questionamento pode ser dada recorrendo-se ao 2º artigo (§ 

2.4) da Declaração da UNESCO, que descreve corretamente a intolerância como um 

fenômeno pluriforme. Nele, é dito que “a intolerância pode ter a forma da marginalização dos 

grupos vulneráveis e de sua exclusão de toda participação na vida social e política e também a 

da violência e da discriminação contra os mesmos [...]” (UNESCO, 1995, p. 13). Ou seja, 

dentre os diferentes modos através dos quais a intolerância manifesta-se nas situações 

concretas, estão, a violência85 praticada – não exclusiva, mas principalmente – contra os 

                                                           
85 Aqui, a violência pode ser entendida no mesmo sentido definido pela Organização Mundial da Saúde: “o uso 
intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um 
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grupos socialmente vulneráveis e/ou seus membros, a sua marginalização, a exclusão parcial 

ou completa de sua participação nas esferas social e política, e a discriminação contra os 

mesmos. Portanto, podendo a discriminação ou preconceito (por motivos de raça, cor, etnia, 

religião ou origem) ser considerados como formas diversas do fenômeno da intolerância, está 

legitimada a utilização dessas duas leis como exemplos de textos jurídicos toleracionistas.  

 De acordo com o que foi apresentado acima, fica mais fácil explorar a primeira etapa 

da nossa análise conceitual, no caso, verificar as esferas tipológicas que ambas as leis 

abordam e identificar especificamente a quais relações toleracionistas o seu texto se refere. 

Tendo em vista a especificação do conceito de discriminação ou preconceito que tal legislação 

menciona em seu 1º artigo, podemos dizer que esse documento legal versa acerca das 

intolerâncias étnico-racial, religiosa e de procedência nacional, mas não se pronuncia a 

respeito das intolerâncias política, de gênero e de opinião. No que tange às relações 

toleracionistas oriundas da esfera religiosa – já que as demais relações oriundas das esferas da 

tolerância/intolerância étnico-racial e de procedência nacional não fazem parte do nosso 

objeto de investigação –, podemos classificar o texto de acordo com as considerações a 

seguir.  

 Diferentemente da Declaração da UNESCO, que preocupa-se com o esclarecimento 

dos seus conceitos mais relevantes, fornecendo-lhes definições descritivas e dando, inclusive, 

uma significativa atenção à questão dos diferentes sentidos da “tolerância”, as duas leis 

brasileiras não apresentam o mesmo cuidado com a definição dos seus conceitos centrais. Na 

redação dessas duas leis, os seus autores optaram por não apresentar qualquer definição 

descritiva dos conceitos fundamentais de que trata o texto jurídico, inclusive do conceito 

central de discriminação ou preconceito. Escolheram, ao invés disso, fornecer definições 

ostensivas do que corresponderia à discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião 

ou procedência nacional. Além disso, no texto da UNESCO, é dito expressamente quem deve 

praticar a tolerância e quem deve beneficiar-se dela, o que não ocorre no documento jurídico 

brasileiro que, agora, nos propomos a examinar. Assim, para podermos identificar as relações 

toleracionistas referidas neste segundo documento, torna-se necessário verificar, uma a uma, 

as condutas definidas nele como crime de discriminação ou preconceito. 

No total, temos seis categorias de condutas tipificadas como crimes. No ambiente de 

trabalho: impedir ou obstar o acesso de alguém, devidamente habilitado, a qualquer cargo da 

Administração Direta ou Indireta, bem como das concessionárias de serviços públicos (3º 

                                                                                                                                                                                     

grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano 
psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação” (KRUG; DAHLBERG; et al, 2002, p. 5). 
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art.); ainda no âmbito do serviço público, obstar promoção funcional por motivo de 

discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional (3º art., § Único); negar ou 

obstar emprego em empresa privada (4º art.), incluindo mais três condutas tipificadas nos 

incisos I, II,e III do mesmo artigo; impedir ou obstar o acesso de alguém ao serviço em 

qualquer ramo das Forças Armadas (art. 13). No âmbito das relações econômicas, quando o 

indivíduo vítima da discriminação encontra-se na qualidade de consumidor: recusar ou 

impedir acesso a estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente 

ou comprador (5º art.); impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensão, estalagem, 

ou qualquer estabelecimento similar (7º art.); impedir o acesso ou recusar atendimento em 

restaurantes, bares, confeitarias, ou locais semelhantes abertos ao público (8º art.); impedir o 

acesso ou recusar atendimento em estabelecimentos esportivos, casas de diversões, ou clubes 

sociais abertos ao público (9º art.); impedir o acesso ou recusar atendimento em salões de 

cabeleireiros, barbearias, termas ou casas de massagem ou estabelecimento com as mesmas 

finalidades (10º art.); impedir o acesso ou uso de transportes públicos, como aviões, navios 

barcas, barcos, ônibus, trens, metrô ou qualquer outro meio de transporte concedido (art. 12).  

No ambiente educacional: recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno 

em estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau (6º art.). No acesso aos 

espaços públicos ou abertos ao público, no que tange à livre circulação das pessoas: impedir 

o acesso às entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais e elevadores ou escada de 

acesso aos mesmos (art. 12). No que concerne ao ambiente familiar: impedir ou obstar, por 

qualquer meio ou forma, o casamento ou convivência familiar e social (art. 14). E, finalmente, 

no tocante à prática, à indução ou incitação ao crime de discriminação: praticar, induzir 

ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional 

(art. 20)86; fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, 

distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do 

nazismo (art. 20, § 1º). Levando-se em conta a alteração feita pela Lei 9.459/1997 no artigo 

140 do Código Penal, uma sétima categoria deste tipo de crime poderia ser acrescentada: a 

injúria qualificada , que ocorre quando a injúria praticada contra a vítima resulta em ofensa à 

dignidade ou ao decoro mediante a utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, 

religião ou origem (CP, art. 140, § 3º). 

                                                           
86 Só para registrarmos, o artigo 20 da Lei 7.716/1989 (alterada pela Lei 9.459/1997) foi um dos artigos 
utilizados para instaurar o inquérito policial contra os dois suspeitos de terem praticado a agressão no caso 
Kaylanne Campos, de que falamos anteriormente. 
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 Examinando as sete categorias de condutas descritas nas duas leis e a forma como os 

artigos estão redigidos – no caso, a conduta criminosa x é praticada por alguém (este sujeito 

ativo do crime é uma pessoa física) contra alguém (este sujeito passivo do crime é também 

uma pessoa física) –, podemos dizer que esses artigos referem-se exclusivamente a relações 

interpessoais. Por conseguinte, a única relação toleracionista da esfera religiosa compreendida 

por essa legislação é a entre dois indivíduos (Tipo 1.4). Vejamos, por exemplo, o crime de 

que trata o 3º artigo (relativo à discriminação praticada no ambiente de trabalho dentro do 

serviço público), no qual aquele que responderá como autor da conduta criminosa não é o 

Estado, mas sim o agente legalmente responsável pela administração do órgão público em 

questão, seja ele o servidor que praticou a ação e/ou o seu superior que lhe delegou tal 

incumbência. Isto fica mais claro quando analisamos o artigo 16, que estabelece, como um 

dos possíveis efeitos da condenação para os crimes tipificados na presente lei, a perda do 

cargo ou função pública para o servidor público que incorre em tais condutas criminosas, 

evidenciando, assim, que o Estado (como instituição) não é incluído na Lei 7.716/1989 

(alterada pela Lei 9.459/1997) como potencial autor do crime de discriminação ou 

preconceito. Por essa razão, as relações toleracionistas de Tipo 1.5 (Estado-Cidadão), de Tipo 

1.6 (Estado-Igreja) e de Tipo 1.7 (Estado-Estado) não são contempladas diretamente na 

presente legislação. O mesmo pode ser dito das relações toleracionistas que têm a Igreja como 

sujeito da relação: como o autor em potencial da conduta criminosa é unicamente a pessoa 

física, então, a Igreja (como instituição) não pode ser considerada como autora do crime de 

discriminação ou preconceito e, por conseguinte, as relações toleracionistas de Tipo 1.1 

(Igreja-Membro), de Tipo 1.2 (Igreja-Não Membro) e de Tipo 1.3 (Igreja-Igreja) também não 

estão contempladas nessa legislação. Esta seria, então, a limitada amplitude da tipologia 

toleracionista abordada nos dois textos jurídicos agora analisados, restrita às relações 

interpessoais. 

Com relação à segunda etapa da análise linguístico-conceitual, no caso, a da 

verificação dos usos adequados ou inadequados das acepções tal como são utilizadas no texto, 

a sua aplicação no documento toleracionista atual tem um alcance bastante limitado, devido 

ao fato de este texto jurídico, como mostrado, não apresentar nenhuma ocorrência dos termos 

“tolerância” e “intolerância” e apresentar apenas duas ocorrências de uma de suas acepções, a 

saber, a de “proibição”. Portanto, há unicamente duas passagens deste documento que podem 

ser utilizadas para ilustrar esta segunda etapa da nossa descrição analítico-linguística. Vamos, 

então, analisá-las à luz da TA. 
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As duas passagens aparecem na redação do artigo 20, que trata da tipificação do crime 

de prática, indução ou incitação à discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou 

procedência nacional e impõe, para os transgressores, pena de reclusão de um a três anos e 

multa. No § 2º deste artigo, é dito que, quando a conduta criminosa descrita no caput do 

artigo for cometida por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de 

qualquer natureza, a pena torna-se mais grave: reclusão de dois a cinco anos e multa. Por sua 

vez, o § 3º estabelece que, quando o referido crime for praticado nas condições descritas no § 

2º, o juiz que estiver julgando o caso poderá determinar, ouvido o Ministério Público ou a 

pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência para os que 

descumprirem a determinação judicial, a cessação das respectivas transmissões radiofônicas 

ou televisivas (inciso II) ou a interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação 

na rede mundial de computadores (inciso III)87. Estas duas ocorrências destacadas, tal como 

estão dispostas no artigo em questão, podem ser entendidas como sinônimos da acepção 

“proibição”, pois inserem-se na definição A.2.  

Posto isto, para verificarmos se estas duas ocorrências de “proibição” são ou não 

adequadas à relação toleracionista a que se referem, devemos começar identificando quem são 

o sujeito e o objeto desta relação. O sujeito que pratica a ação de proibir é o Estado brasileiro, 

que o faz através do papel do juiz de direito, no caso, a figura legalmente designada para a 

função de aplicar as leis do Estado. É, então, o juiz – e, por conseguinte, o Estado – que pode 

legitimamente, através de um parecer jurídico, cessar as respectivas transmissões radiofônicas 

ou televisivas e interditar as respectivas mensagens ou páginas de informação na rede mundial 

de computadores dentro das situações que se enquadram no que está descrito nos §§ 2º e 3º do 

art. 20. Por sua vez, o objeto desta relação proibitiva é o indivíduo (pessoa física) que 

transgride o que está estabelecido no art. 20 como crime de prática, indução ou incitação à 

discriminação ou preconceito. Deste modo, na relação entre o Estado e um indivíduo, que 

corresponde exatamente à relação toleracionista que temos como referencial agora, o uso da 

acepção de “proibição” (através de seus sinônimos “cessar” e “interditar”) é adequado, pois 

esta acepção é apropriada a uma relação hierárquica. Portanto, nas duas únicas ocorrências 

verificadas na Lei 7.716/1989 (alterada pela Lei 9.459/1997), a acepção que lá figura 

duplamente é usada de forma adequada. 

                                                           
87 A título de informação, foi o inciso III do artigo 20 dessa lei que fundamentou legalmente o parecer do juiz 
Alberto Salomão Jr. proibindo as editoras Centauro e Geração, antes de ser instaurado um inquérito policial para 
a averiguação dos fatos, de distribuir o Minha Luta de Hitler, sob a alegação de que a publicação do livro 
incorreria no crime de prática, indução ou incitação à discriminação racial (contra os negros) e religiosa (contra 
os judeus). 
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 O exemplo anterior da ocorrência da acepção de “proibição” na lei supracitada é 

interessante porque evidencia uma intrigante dimensão da questão da polissemia 

toleracionista, acenada na seção anterior. A legislação que estamos analisando, ao tipificar um 

conjunto de condutas como crimes e imputar penas legais para os que incorrerem em tais 

condutas, pode ser considerada – utilizando-se uma terminologia do campo do direito – como 

uma norma imperativa proibitiva, pois impõem um comportamento negativo ou omissão aos 

destinatários da lei, que, neste caso específico, correspondem aos cidadãos que estão sob a 

jurisdição do Estado brasileiro. Assim sendo, essa legislação, que na redação dos seus artigos 

versa apenas acerca das relações toleracionistas interpessoais, passa também a inserir-se no 

âmbito de outra relação toleracionista, no caso, na relação de Tipo 1.5, já que o Estado 

brasileiro, através da decretação dessa legislação, está impondo uma norma proibitiva aos 

seus cidadãos. Por sua vez, ao desautorizar, tornar ilegal ou ordenar que não se pratique as 

condutas referidas no texto legal como crime de discriminação ou preconceito, essa legislação 

proibitiva recai em uma das acepções de “intolerância” que estudamos e, por conseguinte, 

pode ser definida corretamente como uma lei intolerante. Esta desconcertante constatação, 

que nos leva a compreender a Lei 7.716/1989 (alterada pela Lei 9.459/1997) como um ato de 

intolerância por parte do Estado brasileiro diante dos seus cidadãos, nos conduz a tecer duas 

observações importantes. 

 Primeiramente, é imprescindível reforçarmos a ideia de que simplificar a problemática 

toleracionista através de um reducionismo maniqueísta – a tolerância como virtude abstrata e 

a intolerância como vício – é uma posição, além de ingênua, conceitualmente equivocada. 

Como argumentado anteriormente, é necessário examinarmos a ampla conjuntura de cada 

caso concreto para a emissão de um parecer sólido contendo uma avaliação moral mais 

consistente acerca de cada fenômeno toleracionista. No caso das duas leis, estas 

correspondem, de fato, a uma norma jurídica intolerante, de acordo com as considerações 

feitas nas páginas acima. Entretanto, o fato de poderem ser entendidas como um ato de 

intolerância do Estado brasileiro evidentemente não é suficiente para que ambas sejam a 

priori  consideradas condutas viciosas ou intransigentes por parte do Poder Legislativo que as 

formulou ou do Poder Judiciário que as aplica na sociedade. Para avaliarmos com 

consistência se essa atitude proibitiva do Estado configura-se como uma conduta viciosa ou 

virtuosa de intolerância, devemos examinar as circunstâncias concretas nas quais essa 

proibição se materializa. Para tanto, precisamos responder: “Quem proíbe?”; “Quem é o 

receptor dessa proibição ou, dito de outra forma, a quem ela destina-se?”; e “O que está sendo 

proibido?”. 
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O autor da proibição – ou, nos termos da nossa análise conceitual aplicada ao debate 

toleracionista, o sujeito que pratica a atitude intolerante – é o Estado brasileiro. Já o receptor 

da proibição – ou, no caso, o objeto da intolerância – corresponde aos indivíduos que 

encontram-se dentro do território brasileiro, os quais são encarados – dentro da perspectiva 

abstrata e genérica na qual as leis são concebidas – como potenciais sujeitos ativos das 

condutas discriminatórias ou preconceituosas tipificadas na legislação penal. E quanto à 

terceira questão? A sua resposta pode ser dada tal como dispõe o texto da lei, no caso, de 

forma ostensiva, apontando, assim, os artigos 3º ao 14 e o artigo 20 como indicadores do 

conjunto de condutas tornadas ilegais pelo Estado no âmbito das relações interpessoais. Para 

completarmos os elementos fundamentais que configuram a conjuntura concreta que 

circunscreve a legislação investigada, uma quarta questão também precisa ser respondida: 

“Qual a finalidade dessa proibição?”. Ora, ao ordenar genericamente aos indivíduos que não 

pratiquem as condutas definidas como crime de discriminação ou preconceito de raça, cor, 

etnia, religião e procedência nacional, o Estado brasileiro visa proteger os cidadãos 

pertencentes aos diferentes grupos raciais, étnicos, religiosos e de origem, em especial, os 

indivíduos que compõem as minorias, pois são precisamente estes que requerem uma proteção 

mais efetiva por parte do Estado.  

É tendo em vista este amplo panorama no qual tal norma jurídica proibitiva foi 

decretada e é imposta coercitivamente a todos os indivíduos dentro do território brasileiro que 

podemos afirmar que, apesar de enquadrar-se no conceito de legislação intolerante, a Lei 

7.716/1989 (alterada pela Lei 9.459/1997) representa concretamente uma conduta intolerante 

moralmente boa, pois corresponde, como já frisado, a um expressivo avanço no ordenamento 

jurídico brasileiro no combate às discriminações étnico-racial, religiosa e de procedência 

nacional. Assim sendo, podemos dizer que este exemplo, por si só, demonstra bem as 

limitações do reducionismo maniqueísta que estamos criticando. 

 Finalmente, uma segunda observação refere-se ao fato de, na perspectiva da relação 

entre o Estado brasileiro e os indivíduos sob sua jurisdição, o fenômeno toleracionista 

correspondente à decretação dessa legislação pode ser descrito não apenas como uma atitude 

de intolerância (proibitiva), mas também como um ato de tolerância, qual seja, o ato jurídico 

de reconhecimento do Estado diante dos cidadãos que compõem os grupos sociais 

mencionados. Neste sentido, podemos sustentar que o progresso da legislação brasileira, no 

que tange ao combate às intolerâncias étnico-racial, religiosa e de procedência nacional, 

reside não apenas na proteção jurídica assegurada os indivíduos pertencentes a tais grupos 

sociais, mas também no reconhecimento jurídico, explicitado em ambas as leis, da existência 
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de um pluralismo racial, étnico, religioso e de procedência nacional dentro do território 

brasileiro, e ainda no reconhecimento de que essa pluralidade precisa ser protegida contra 

práticas e costumes – eventuais e/ou sistemáticos – que intentam suprimi-la ou negá-la. Pode-

se argumentar que, sem esse reconhecimento oficial, dificilmente o Estado seria conduzido a 

estabelecer normas protetivas em benefício de tais indivíduos88.  

 Estamos enfatizando o reconhecimento jurídico e a proteção legal assegurada pelo 

Estado na perspectiva dos indivíduos e não dos grupos, porque é assim que a Lei 7.716/1989 

(alterada pela Lei 9.459/1997) está formulada. No caso, as condutas tipificadas como crime 

são descritas como potencialmente danosas ao indivíduo (pessoa física) e não ao grupo. 

Porém, ao reconhecer e fornecer proteção a cada indivíduo que compõe determinado grupo 

social, pode-se admitir que o Estado está, na prática, reconhecendo e protegendo o grupo 

como um todo, de modo que esse documento jurídico, entendido como um fenômeno 

toleracionista, pode ser descrito não apenas como um ato de tolerância (reconhecimento) do 

Estado brasileiro diante dos indivíduos das diferentes raças, etnias, religiões e procedências 

(no caso, relação Estado-Indivíduo), mas como um ato de reconhecimento diante dos 

diferentes grupos raciais, étnicos, religiosos e nacionais (no caso, relação Estado-Grupo). 

Aqui, finalizamos o exame dessa lei brasileira. E assim como destacado na análise da 

Declaração da UNESCO, foram exatamente as ferramentas conceituais propostas neste 

trabalho que nos auxiliaram a discernir todas essas dimensões do documento jurídico 

toleracionista estudado nesta seção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
88 Nessas condições, a legislação antidiscriminação que estamos investigando poderia ser utilizada como outro 
exemplo da inter-relação prática que pode existir entre atitudes toleracionistas diferentes, temática discutida na 
seção 5.2.5. 
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CAPÍTULO 7 

 

O ESBOÇO DE NOVAS PERSPECTIVAS PARA O PROBLEMA DOS LIMITES DA 

TOLERÂNCIA E O EXAME DA HIPÓTESE DAS CONDIÇÕES MATE RIAIS 

 

 O objetivo deste capítulo é utilizar as ferramentas conceituais apresentadas nos dois 

capítulos anteriores visando apontar, em nossa ótica, novas direções para renortear a 

discussão em torno dos limites da tolerância. Para tanto, começaremos aplicando nosso 

aparato conceitual em dois dos seis textos analisados na Parte I do trabalho (a Carta acerca 

da Tolerância e Sobre a Liberdade), no intento de mostrar como clarificá-los conceitualmente 

à luz da nossa análise lógico-linguística. Na sequência, utilizaremos as mesmas ferramentas 

para elucidar um fenômeno toleracionista contemporâneo, a saber, a proibição da 

comercialização do Mein Kamfp no Brasil, caso este que consideramos bastante pertinente 

para ilustrar as principais dimensões inseridas na delicada questão dos limites da tolerância. 

Finalmente, teceremos alguns comentários complementares acerca da relevância da hipótese 

das condições materiais para a elucidação da problemática em torno da tolerância e da 

intolerância. 

 

7.1 O DEBATE TOLERACIONISTA CONCEITUALMENTE CLARIFICADO 

 

 Dentre as diversas passagens dos textos de Locke e Stuart Mill que poderiam ser 

escolhidas para ilustrar a aplicação da TA e da TCI, selecionaremos aquelas que tratam 

diretamente do tema dos limites da tolerância, pois este é o assunto central do presente 

capítulo. Contudo, é imprescindível iniciarmos com uma pequena ressalva. Como estamos 

trabalhando com dois textos que abordam exaustivamente o tema dos limites, examinar todas 

as passagens dessas obras que tratam do assunto seria uma tarefa exaustiva (na dupla 

perspectiva do escritor e dos seus leitores) e, sobretudo, dificilmente realizável dentro do 

tempo que dispomos para a realização desta pesquisa de Doutorado. Desta maneira, optamos 

por selecionar, para cada texto, um número que consideramos ser satisfatório de passagens e 

aplicar nelas a nossa proposta de análise linguístico-conceitual. Esses trechos examinados, por 

sua vez, podem muito bem servir como modelo para a aplicação das nossas ferramentas 

conceituais nas demais passagens desses dois textos – e também dos outros quatro que não 

foram contempladas neste capítulo –, incluindo aquelas que não versam diretamente acerca do 
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tema dos limites, mas apresentem a ocorrência dos termos “tolerância”, “intolerância” ou de 

alguma de suas acepções89. 

 

7.1.1 Uma análise linguístico-conceitual da tolerância lockeana 

 

 Diferentemente da Utopia, que mescla aspectos de um texto literário com aspectos de 

um texto filosófico, a Carta de Locke, que apresenta o caráter de um texto filosófico 

tradicional (com teses amparadas em demonstrações argumentativas), pode ser considerada 

estritamente como uma teoria toleracionista, tal como a apresentamos no Capítulo 2. O texto 

lockeano, por sua vez, figura na dupla perspectiva de uma teoria descritiva (uma vez que 

procura explicar a problemática toleracionista europeia dos séculos XVI e XVII como sendo 

causada principalmente pela mistura entre as esferas política e religiosa e pela confusão entre 

os papéis do Magistrado e das Igrejas) e de uma teoria normativa (uma vez que também 

propõe-se a prescrever regras de ação para nortear a conduta do Estado, das Igrejas e dos 

indivíduos no que tange aos seus respectivos deveres diante da tolerância religiosa). Na 

Epistola, há inúmeras ocorrências do termo “tolerância”, das quais separamos dois grupos de 

passagens para examinar.  

 O primeiro desses grupos, contendo quatro passagens selecionadas, versa acerca do 

tema dos deveres de tolerância e vai apresentar a extensão de tais deveres na perspectiva das 

Igrejas (primeira passagem), dos indivíduos (segunda passagem), dos chefes de Igreja 

(terceira passagem) e do Magistrado (quarta passagem): 

 

Primeiro, afirmo que nenhuma igreja se acha obrigada, pelo dever de tolerância 
[tolerantiae – que chamaremos de “ocorrência L1”], a conservar em seu seio uma 
pessoa que, mesmo depois de admoestada, continua obstinadamente a transgredir as 
leis estabelecidas por essa sociedade. Pois, se forem infringidas com impunidade, a 
sociedade se dissolverá, desde que elas compreendem tanto as condições da comunhão 
como também o único laço que une entre si a sociedade. Entretanto, deve-se tomar 
cuidado para que a sentença de excomunhão não esteja redigida com termos 
insultuosos ou com tratamento grosseiro, que tragam qualquer dano à pessoa expulsa 
no físico ou nos bens. [...] A excomunhão não despoja nem pode despojar o 
excomungado de quaisquer de seus bens civis ou de suas posses. São fatores referentes 
à sua situação de cidadão, e sujeitos à proteção do magistrado. A força total da 
excomunhão consiste apenas nisto: sendo declarada a resolução da sociedade, fica 

                                                           
89 A proposta de aplicar de forma sistemática a TA e a TCI no texto completo das seis obras estudadas na Parte I, 
para mapear todas as ocorrências dos termos “tolerância”, “intolerância” e suas acepções e clarificar 
conceitualmente todas essas passagens, é apresentada ao final deste trabalho como uma proposta para o 
desenvolvimento dos resultados obtidos nesta pesquisa de Doutorado. Para mais informações sobre esta e outras 
propostas de desenvolvimento do nosso trabalho em pesquisas futuras, ver as Considerações Finais, propostas (a) 
a (g). 



313 

 

dissolvida a união entre o corpo e certo membro; e, cessando esta relação, certas 
questões que a sociedade comunicava a seus membros, e sobre as quais ninguém tem 
qualquer direito civil, deixam também de existir. (LOCKE, 1978, p. 8, grifo nosso). 

 

Segundo, nenhum indivíduo deve atacar ou prejudicar de qualquer maneira a outrem 
nos seus bens civis porque professa outra religião ou forma de culto. Todos os direitos 
que lhe pertencem como indivíduo, ou como cidadão, são invioláveis e devem ser-lhe 
preservados. Estas não são as funções da religião. Deve-se evitar toda violência e 
injúria, seja ele cristão ou pagão. Além disso, não devemos nos contentar com os 
simples critérios da justiça, é preciso juntar-lhes a benevolência e a caridade. Isso 
prescreve o Evangelho, ordena a razão, e exige de nós a natural amizade e o senso 
geral de humanidade [...]. (LOCKE, 1978, p. 9). 

 

Em terceiro lugar, vejamos que dever de tolerância [Tolerantiae officium – 
“ocorrência L2”] se exige dos que se distinguem do resto dos homens, isto é, dos 
leigos, como lhes agrada nos denominar, por certa categoria eclesiástica e oficio 
divino, tais como os bispos, padres, presbíteros, ministros e outros designados de 
forma diversa. Este não é o lugar para investigar acerca da origem do poder e da 
dignidade do clero. Afirmo, contudo, que não importa a fonte da qual brota sua 
autoridade, deve confinar-se aos limites da Igreja, não podendo de modo algum 
abarcar assuntos civis, porque a Igreja está totalmente apartada e diversificada da 
comunidade e dos negócios civis. Os limites de parte a parte são fixos e imutáveis [...]. 
Ninguém, portanto, não importa o ofício eclesiástico que o dignifica, baseado na 
religião pode destituir outro homem que não pertence à sua igreja ou à fé, de sua vida, 
liberdade ou de qualquer porção de seus bens terrenos, pois o que não é legal para toda 
a Igreja não pode ser mediante qualquer direito eclesiástico legal para um de seus 
membros. Mas não é suficiente que os sacerdotes se abstenham da violência, da 
pilhagem e de todos os modos de perseguição. Quem se considera como sucessor dos 
apóstolos, e assume a responsabilidade de ensinar, tem também obrigação de advertir 
seus ouvintes dos deveres da paz e da boa vontade para com todos os homens, tanto o 
equivocado como o ortodoxo, tanto os que diferem dele na fé e culto como os que com 
ele concordam. E deve aconselhar toda a gente, quer os indivíduos, quer os 
funcionários públicos na comunidade, se os há em sua igreja, a praticar a caridade, a 
humildade e a tolerância [tolerantiam – “ocorrência  L3”], e a acalmar e moderar 
todo fervor e aversão do espírito, que decorrem tanto do veemente zelo humano por 
sua própria religião e seita como da astúcia incitada de outros contra os dissidentes. 
(LOCKE, 1978, p. 10-1, grifo nosso). 

 

Em quarto e último lugar, consideremos quais os deveres do magistrado com respeito 
à tolerância [tolerantiam – “ocorrência L4”], que, certamente, são importantes. Já 
provamos que o cuidado das almas não incumbe ao magistrado. Não é cuidado 
magistrático, quero dizer (se posso assim denominá-lo), o qual consiste em prescrever 
por meio de leis e obrigar por meio de castigos [...]. Portanto, o cuidado da alma de 
cada homem pertence a ele próprio, tem-se de deixar a ele próprio [...]. Denomino 
igrejas essas sociedades religiosas e acho que devem ser toleradas [tolerare – 
“ocorrência L5”] pelo magistrado, pois as pessoas reunidas nessas assembléias estão 
apenas preocupadas com o que é legal e apropriado aos indivíduos separadamente, a 
saber, a salvação de suas almas: com respeito a isso não há nenhuma diferença entre a 
igreja nacional e as outras dela discordantes. (LOCKE, 1978, p. 11-5, grifo nosso).  

 

 As quatro passagens anteriores mostram um ponto bastante pertinente dentro da 

trajetória histórico-conceitual do debate toleracionista. Em Locke, diferentemente dos 
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toleracionistas dos séculos XIX e XX, há, de um lado, um uso constante do termo “tolerância” 

e, do outro, praticamente uma escassez na ocorrência das acepções da “tolerância”. Já em Mill 

(como verificaremos na seção seguinte) e em Walzer (como mostramos através do seu 

continuum de aceitações e da sua diferenciação entre tolerance e toleration, abordados nas 

seções 4.2.2, 5.1 e 5.2.3), podemos dizer que há uma alternância entre o uso dos termos 

“tolerância” e “intolerância” e o uso de suas acepções. Isto significa que, nas diferentes 

relações toleracionistas abordadas na Carta lockeana, dificilmente encontraremos passagens 

do texto nas quais haja a ocorrência das expressões “permissão”, “respeito”, 

“reconhecimento”, “indiferença”, etc.. Ao contrário, verificaremos um uso quase exclusivo da 

“tolerância” para se referir a todas aquelas relações entre sujeito e objeto da tolerância. É 

neste ponto que uma questão precisa ser indagada: se a “tolerância” possui múltiplos 

significados e alguns desses significados não possuem qualquer vinculação entre si (como 

mostrado pela TI), então, não se corre o risco de falar de modo pouco claro ou ambíguo ao 

optar por se usar exclusivamente a expressão “tolerância” em um texto toleracionista, ao invés 

de se usar suas acepções ou de definir (como faz a Declaração da UNESCO) em qual sentido 

o termo será empregado? A resposta é sim. E as passagens selecionadas do texto de Locke 

ilustram essa confusão e ambiguidade que uma investigação toleracionista linguisticamente 

descuidada pode vir a incorrer. Entretanto, este mesmo ponto demonstra uma das vantagens 

da descrição analítico-linguística que estamos propondo para ser aplicada no debate 

toleracionista tradicional, pois as nossas ferramentas conceituais podem auxiliar a dirimir ou 

minimizar algumas dessas ambiguidades e confusões conceituais. 

Com relação à primeira passagem, qual acepção pode ser atribuída à “tolerância” na 

ocorrência L1: “permissão”, “respeito”, “reconhecimento” ou “indiferença neutra”? Para 

responder essa questão, é necessário identificar, dentro da linguagem das nossas ferramentas 

conceituais, a que relação toleracionista esta passagem se refere. Nela, o sujeito da tolerância 

é uma Igreja e o objeto é um membro dessa Igreja. Portanto, estamos diante da relação de 

Tipo 1.1. De acordo com a TA, as duas acepções adequadas à primeira relação da esfera 

religiosa são a “permissão” e o “reconhecimento”, enquanto o “respeito” e a “neutralidade” 

seriam acepções inadequadas. Levando-se em conta o assunto central da primeira passagem (a 

extensão da tolerância na relação entre uma Igreja e seus membros), podemos sustentar que a 

acepção mais apropriada para a ocorrência L1 é a de “permissão”, uma vez que este trecho da 

Carta alude ao direito das Igrejas de estabelecer suas regras internas e de permitir ou proibir o 

ingresso de novos membros e versa principalmente sobre o direito de excluir (excomungar) os 

fieis que transgridem reiteradamente as regras ou leis eclesiásticas estabelecidas por sua 
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congregação religiosa. É interessante observar ainda que, quando uma Igreja excomunga um 

fiel – no caso, decreta a dissolução da união entre ela e o membro excomungado e o proíbe de 

participar dos subsequentes cultos e de ter acesso a coisas a que os demais membros têm 

(como o pão e o vinho na celebração da Ceia, exemplificados no texto) –, pode-se afirmar, 

pela TDO, que aquela associação religiosa pratica um ato de intolerância contra o 

excomungado, já que proibir é uma das formas de intolerar. Contudo, na argumentação 

lockeana, este ato intolerante seria legítimo, pois, se as regras da Igreja forem transgredidas 

com impunidade pelos seus membros, a própria sociedade religiosa se dissolverá. 

 Na segunda passagem citada, não há a ocorrência do termo “tolerância”. Porém, 

destacamos este trecho porque ele ilustra outra importante acepção do termo desenvolvida no 

texto lockeano: o respeito. O trecho em questão refere-se à relação de Tipo 1.4, ou seja, entre 

dois indivíduos que divergem em questões de fé, relação esta que, pela TA, já sabemos 

admitir adequadamente o uso da acepção “respeito”. Para Locke, duas pessoas que professam 

religiões distintas não devem atacar-se ou prejudicar-se em seus bens civis porque, de acordo 

com sua tese da separação entre Estado e Igreja, os bens civis estão sob a jurisdição exclusiva 

do magistrado. Mas não é só isso: os indivíduos pertencentes às diferentes Igrejas devem 

tratar-se amistosamente não apenas porque não podem interferir nos bens civis uns dos outros, 

mas também porque precisam portar-se de forma compatível com a benevolência e a caridade 

prescritas pelo Evangelho (para os que são cristãos), ordenadas pela razão (para todos os seres 

humanos) e exigidas pela natural amizade e pelo senso geral de humanidade. É precisamente 

aqui que nasce o respeito entre os indivíduos, no caso, a atitude de dar o devido valor ou 

importância aos demais pelo fato de estes serem seres humanos e seres racionais, 

independente da divindade a qual prestam fé. Além disso, esta passagem demonstra ainda que 

o respeito não corresponde apenas a atitudes positivas, mas também pode consistir também 

em atitudes negativas, uma vez que, nas palavras lockeanas, os indivíduos toleram-se 

(respeitam-se) quando evitam a violência (no caso, o dano físico) e a injúria (no caso, o dano 

moral), ou seja, respeitam-se também quando abstêm-se de praticar condutas nocivas uns 

contra os outros. O que corrobora a definição da acepção “respeito” estabelecida na seção 

5.1.2, apresentada na dupla perspectiva de atitude positiva (ativa) e atitude negativa (passiva). 

Na terceira passagem, que acepção pode ser atribuída à “tolerância” na ocorrência L2 

e na ocorrência L3: “permissão”, tal qual o sentido da ocorrência L1, ou uma acepção 

diferente, como “respeito” ou “reconhecimento”? Esta questão deve ser respondida da mesma 

forma que a anterior, no caso, identificando a relação toleracionista na qual a “tolerância” está 

sendo empregada e verificando que(ais) acepção(ões) é(são) adequada(as) dentro dessa 
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relação. Neste trecho, o sujeito da tolerância corresponde a um grupo específico de indivíduos 

de uma Igreja, no caso, os seus líderes religiosos (bispos, padres, presbíteros, ministros e 

outros designados de forma diversa de acordo com certas categorias eclesiásticas). Já o objeto 

da tolerância corresponde aos indivíduos que não são membros dessa Igreja. Portanto, 

estamos falando da relação toleracionista de Tipo 1.2. A TA exclui a “permissão” e admite o 

“respeito” e o “reconhecimento” como acepções adequadas dentro da relação toleracionista 

descrita. Se levarmos em conta à primeira passagem analisada e a ocorrência L1, podemos 

ponderar que os chefes de Igreja, no relacionamento que mantêm com seus fieis, podem 

legitimamente permitir ou proibir coisas relativas à fé e ao funcionamento de suas Igrejas 

(como estabelecer normas eclesiásticas e exercer o poder de excomunhão), pois, nesta relação, 

há uma vinculação hierárquica dos líderes para com os fieis. Entretanto, esses mesmos líderes 

religiosos, na relação que venham a manter com os indivíduos que não são membros de sua 

Igreja, não podem permitir ou proibir nada no que concerne a assuntos religiosos, pois, nesta 

segunda relação da esfera religiosa, não há hierarquia alguma. Deste modo, o que pode 

ocorrer entre ambos, ou melhor, as atitudes toleracionistas que os primeiros podem assumir 

diante dos últimos são a de respeito/desrespeito ou ainda de reconhecimento/não-

reconhecimento.  

Voltando à terceira passagem, na primeira metade do trecho analisado, o seu sentido 

mais amplo parece corroborar, na ocorrência L2, a acepção de “respeito” como atitude 

negativa, pois é dito que os chefes de Igreja, não importa o ofício eclesiástico que os 

dignifique, não devem destituir outro homem que não pertence à sua Igreja ou à fé de sua 

vida, liberdade ou de qualquer porção de seus bens terrenos, sendo que aqueles sacerdotes se 

adéquam a tal imperativo quando abstêm-se da violência, da pilhagem e de todos os modos de 

perseguição. Por sua vez, na segunda metade do trecho analisado, na qual há a ocorrência L3, 

o seu sentido mais amplo corrobora, agora, a acepção de “respeito” como atitude positiva: aos 

chefes das diferentes sociedades religiosas não basta o respeito passivo que decorre da 

abstenção deliberada da violência e das outras formas de perseguição, eles têm a 

responsabilidade e a obrigação de ensinar e advertir seus ouvintes dos deveres da paz e da boa 

vontade para com todas as pessoas, independente de elas concordarem ou discordarem deles 

em questões de fé; em outras palavras, os lideres religiosos precisam portar-se ativamente – 

através de ensinamentos, advertências, conselhos, etc. – para que seja concretizado o respeito 

mútuo entre os membros das diferentes Igrejas. Um aspecto relevante da ocorrência L3 é o 

fato de ela, ao que tudo indica, comportar ainda outra acepção de “tolerância”, a saber, o 

“reconhecimento”, uma vez que os líderes religiosos só podem instruir e incentivar seus fieis 
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a respeitar os membros das outras Igrejas se, antes de tudo, esses mesmos sacerdotes 

demonstrarem algum tipo de reconhecimento social diante das outras congregações religiosas, 

declarando publicamente a sua existência e endossando o direito dos seus membros de 

professarem sua fé e prestarem seus cultos da forma que melhor agradar suas consciências. 

Sem esse reconhecimento social, os sacerdotes não poderiam ensinar – como objetiva Locke – 

seus subordinados a respeitar as diferenças religiosas que estes mantêm com seus 

concidadãos. 

Na quarta e última citação desse primeiro grupo de passagens, há duas ocorrências do 

termo “tolerância”, a L4 e a L5. Em qual ou quais acepções ambas podem ser entendidas? O 

sujeito da tolerância nas duas ocorrências é o Estado (magistrado). Já o objeto tolerado 

corresponde, na ocorrência L4, aos indivíduos e, na ocorrência L5, às Igrejas. Temos, 

portanto, a relação toleracionista de Tipo 1.5 como referencial da primeira ocorrência e a 

relação de Tipo 1.6 como referencial da segunda ocorrência. De acordo com a TA, o 

“respeito” corresponderia a um sentido inadequado para significar a “tolerância” nos dois 

casos, já que o uso do termo “respeito” é inapropriado em relações hierárquicas, como as 

relações 1.5 e 1.6. Por sua vez, a “permissão” é uma acepção que parece conformar-se com as 

duas ocorrências, pois, dentro da argumentação lockeana, é semanticamente correto dizer que 

o magistrado deve permitir (tolerar) a cada indivíduo cuidar de sua própria alma e também 

que o magistrado deve permitir (tolerar) a existência das diferentes Igrejas dentro do seu 

território, uma vez que tanto o cuidado da alma quanto a reunião de pessoas em assembleias 

religiosas visando atingir aquela finalidade não são assuntos que estão sob a jurisdição do 

Estado. Dada a imprecisão terminológica com que a Epistola de Locke refere-se à 

“tolerância” – usando-a para referir-se indistintamente a todas as relações toleracionistas e 

não definindo claramente em quais acepções o termo deveria ser entendido nas diferentes 

passagens do texto –, o trecho agora examinado é interessante sob o seguinte aspecto: 

podemos dizer que, além da “permissão”, outras duas acepções também poderiam ser 

atribuídas às ocorrências L4 e L5, sem que o sentido do texto fosse prejudicado. 

 O “reconhecimento” é uma das acepções que se adéqua perfeitamente a esta passagem, 

pois também concorda com o sentido mais amplo deste trecho afirmar, a partir da ótica dos 

argumentos de Locke acerca dos deveres de tolerância do magistrado, que o Estado deve 

reconhecer juridicamente a liberdade religiosa dos indivíduos para que estes tenham o direito 

de professar sua fé de acordo com suas respectivas consciências (na ocorrência L4) e deve 

reconhecer juridicamente a existência e a autonomia religiosa das Igrejas para que estas 

tenham o direito de administrar livremente seus assuntos internos (na ocorrência L5). 
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Finalmente, a “indiferença neutra” é outra acepção que também acomoda semanticamente as 

duas ocorrências desta passagem, já que, assumindo-se a tese lockeana da separação entre 

Estado e Igreja, é conceitualmente correto sustentar que o Estado tolerante concebido pelo 

autor da Carta tem o dever de assumir uma postura de indiferença neutra diante da religião 

dos indivíduos e das diferentes Igrejas que coexistem em seu território90. Assim, levando-se 

em conta esta última observação, podemos destacar que, em algumas passagens do texto 

lockeano, não é possível identificar com exatidão em qual sentido o termo “tolerância” está 

sendo empregado. Contudo, ponderamos que, com o auxílio das ferramentas fornecidas pela 

TA, torna-se possível indicar quais acepções são inapropriadas (como a “permissão” nas 

ocorrências L4 e L5) e quais poderiam ser semanticamente admitidas como interpretações 

adequadas para as ocorrências do termo nas respectivas passagens (como as acepções 

“permissão”, “reconhecimento” e “neutralidade” nas duas ocorrências supracitadas). 

O segundo grupo de citações da Carta acerca da Tolerância que selecionamos para 

examinar, também contendo quatro passagens, versa especificamente sobre o tema dos limites 

da tolerância na ótica do Estado, passagens estas nas quais Locke vai apresentar quatro grupos 

específicos que não devem ser tolerados pelo magistrado: os grupos que professam doutrinas 

contrárias às leis do Estado (quinta passagem), os grupos intolerantes (sexta passagem), o 

grupo dos católicos romanos (sétima passagem) e o grupo dos ateus (oitava 

passagem).Vejamos esses trechos: 

 

Mas, para retomar os casos particulares, afirmo: 1) não devem ser toleradas 
[toleranda – “ocorrência L6”] pelo magistrado quaisquer doutrinas incompatíveis com 
a sociedade humana e contrárias aos bons costumes que são necessários para a 
preservação da sociedade civil. Exemplos desse tipo são raros em qualquer igreja. 
Porque nenhuma seita chegará a tal grau de loucura que a leve a pensar adequado 
pregar, como doutrinas da religião, coisas que solapem manifestamente os 
fundamentos da sociedade, sendo, portanto, condenadas pelo julgamento de todos os 
homens, pois colocaria em perigo seu próprio interesse, paz e reputação. (LOCKE, 
1978, p. 22-3, grifo nosso). 

 

2) Um mal mais secreto, apesar de mais perigoso para a comunidade, verifica-se 
quando os homens se atribuem a si mesmos, e aos de sua própria seita, certa 
prerrogativa peculiar, contrária ao direito civil, mas disfarçada por palavras capciosas 

                                                           
90 É esta acepção de neutralidade que Walzer destaca, na Introdução de Da Tolerância, como sendo uma 
interessante proposta de John Locke para regular a relação entre o Estado e as Igrejas dentro de sociedades 
majoritariamente protestantes, tais quais as surgidas na Europa nos séculos XVI e XVII. Contudo, o autor norte-
americano logo resalva que a proposta lockeana de neutralidade estatal não deve ser assumida como a melhor 
para todas as sociedades compostas por diferentes grupos religiosos, pois, fora de sociedades protestantes nas 
quais a associação voluntária é assumida como pressuposto religioso, aquele modo de dispor a tolerância (no 
caso, incentivando-se uma postura neutra do Estado diante do pluralismo religioso) não tende necessariamente a 
garantir a estabilidade política do regime toleracionista em questão. 
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designadas a deitar poeira nos olhos das pessoas. Já que é raro deparar com homens 
que ensinem, clara e francamente, que a palavra não deve ser cumprida, que um 
príncipe pode ser destituído de seu trono por qualquer seita, ou que apenas a eles cabe 
o domínio de todas as coisas [...]. Aqueles, portanto, e outros semelhantes, que 
atribuem para si mesmos a crença, a religião e a ortodoxia, e em assuntos civis se 
atribuem qualquer privilégio ou poder acima de outros mortais; ou que sob pretexto da 
religião reivindicam qualquer espécie de autoridade sobre os homens que não 
pertencem à sua comunidade eclesiástica, ou os que de certo modo estão separados 
dela, a estes, digo, não cabe qualquer direito a ser tolerados [tolerentur – “ocorrência 
L7”] pelo magistrado, nem tampouco aqueles que recusam ensinar que os dissidentes 
de sua própria religião devem ser tolerados [tolerandos – “ocorrência L8”]. [...]. 
(LOCKE, 1978, p. 23, grifo nosso). 

 

3) Não cabe a esta igreja o direito de ser tolerada [toleretur – “ocorrência L9”] pelo 
magistrado, pois constitui-se de tal modo que todos seus membros ipso facto se 
transformam em súditos e serviçais de outro príncipe. Uma vez que o magistrado 
permitiria uma jurisdição estrangeira em seu próprio território e cidades, como ainda 
que seu próprio povo se alistasse como soldado contra seu próprio governo. Nem a 
inútil e falaz distinção entre a corte e a Igreja oferece qualquer remédio contra esse 
mal; pois, estando ambas igualmente sujeitas à autoridade absoluta da mesma pessoa, 
que não pode apenas persuadir os membros da própria igreja a aceitar tudo quanto lhes 
agrada, seja algo em si mesmo espiritual, seja algo que tende para assuntos espirituais, 
mas também de ordená-los sob pena de fogo eterno [...]. (LOCKE, 1978, p. 23, grifo 
nosso). 

 

4) Por último, os que negam a existência de Deus não devem ser de modo algum 
tolerados [tolerandi – “ocorrência L10”]. As promessas, os pactos e os juramentos, 
que são os vínculos da sociedade humana, para um ateu não podem ter segurança ou 
santidade, pois a supressão de Deus, ainda que apenas em pensamento, dissolve tudo. 
Além disso, uma pessoa que solapa e destrói por seu ateísmo toda religião não pode, 
baseado na religião, reivindicar para si mesma o privilégio de tolerância [tolerantiae 
privilegium – “ocorrência L11”]. [...]. (LOCKE, 1978, p. 23-4, grifo nosso). 

 

 Dando prosseguimento ao objetivo principal desta seção (que é o de dirimir ou 

minimizar, a partir da aplicação da TA, algumas das passagens ambíguas ou conceitualmente 

confusas com que o termo “tolerância” é utilizado no texto de Locke), podemos dizer que, nas 

ocorrências L6, L7, L9 e L10, a “permissão/proibição” corresponde à acepção mais adequada 

para ser empregada nessas passagens do texto. Em todas essas ocorrências, o sujeito das 

quatro relações toleracionistas é o Estado e os objetos dessas relações são: as Igrejas que 

professam doutrinas contrárias às leis civis (ocorrência L6), as Igrejas intolerantes (ocorrência 

L7), a Igreja católica romana (ocorrência L9) e os ateus (ocorrência L10). Portanto, as 

passagens destacadas referem-se à relação toleracionista de Tipo 1.6, no caso das três 

primeiras ocorrências, e à relação toleracionista de Tipo 1.5, no caso do grupo composto pelos 

que negam a existência de Deus. Quando o texto afirma que aqueles quatro grupos não devem 

ou que não lhes cabe o direito de ser tolerados pelo magistrado, o autor está querendo dizer 
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que o Estado não deve permitir ou ainda que deve proibir a existência de tais grupos dentro do 

seu território. Por sua vez, a essência da argumentação lockeana (como analisada na seção 

2.4) para sustentar que o Estado deve proibir legalmente a existência dos quatro grupos seria a 

de que os três primeiros não corresponderiam a religiões autênticas, já que recusam-se a 

assumir o princípio da separação entre Estado e Igreja, enquanto o ateísmo (no caso, a crença 

na não existência de Deus) não corresponderia propriamente a um artigo de fé especulativo, 

mas a um artigo de fé prático subversivo, que, aos olhos do filósofo inglês, tenderia a 

influenciar de maneira nociva a conduta dos seus adeptos diante das leis do Estado e dos 

demais laços sociais que vinculam os indivíduos à comunidade civil.  

Levando-se em conta exclusivamente a argumentação do autor, o ato de intolerância 

praticado pelo Estado diante dos quatro grupos citados, ao proibi-los, seria um ato legítimo. 

Entretanto, com relação especificamente aos ateus, a argumentação lockeana é problemática. 

Há três pontos na Epistola que procuram justificar a restrição da tolerância a este grupo, mas 

que podem ser criticados. Primeiro, a caracterização do campo religioso a partir da definição 

de Igreja que Locke apresenta é bastante exclusivista, pois qualificaria como um 

“posicionamento teológico válido” apenas o das pessoas que professam religiões monoteístas 

e acreditam na imortalidade da alma. Assim, não apenas os ateus, mas grupos como os 

socinianos, por exemplo, que negam a imortalidade da alma, também não estariam sujeitos a 

ser tolerados pelo magistrado, apesar de o próprio Locke citar os socinianos como 

merecedores da tolerância. Segundo, o filósofo assume o ateísmo incorretamente como um 

artigo de fé prático, quando, na verdade, o mais adequado seria considerar a posição ateísta 

como um posicionamento especulativo e, portanto, sem qualquer influência na conduta prática 

dos que adotam tal posicionamento. Terceiro, ainda que insista na sua definição exclusivista 

de Igreja e em considerar o ateísmo como opinião prática, ainda assim o pensador inglês 

incorre em uma espécie de generalização indevida, pois mesmo existindo pessoas que 

utilizem-se do ateísmo como uma justificação para não obedecerem às leis ou não assumirem 

uma conduta moral adequada no relacionamento com seus concidadãos, ainda assim não é 

possível retirar desses exemplos individuais a conclusão de que todos os ateus são pessoas 

imorais e ameaças diretas às leis do Estado. Foi exatamente essa noção equivocada a respeito 

dos ateus que Pierre Bayle tentou combater em Pensamentos Diversos sobre o Cometa 

(Pensées Diverses sur la Comète, 1683), quando pôs-se contrário à tese de que haveria uma 

vinculação necessária entre ateísmo e imoralidade91. 

                                                           
91 Em História do Ateísmo, George Minois apresenta uma abrangente e aprofundada pesquisa sobre os ateus ao 
longo da História Ocidental, desde a Antiguidade até o século XX. Minois, inclusive, faz uma divisão do 
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 Na ocorrência L11, encontramos a expressão “privilégio de tolerância”. Mas o que 

seria essa tolerância entendida como privilégio (privilegium) e a quem a mesma se refere? 

Embora a “tolerância” que aparece na referida expressão esteja sendo usada no parágrafo que 

fala sobre a negação da tolerância por parte do magistrado aos ateus, esse termo não se refere, 

nesta passagem, exclusivamente ao grupo dos que negam a existência de Deus, mas a todos os 

indivíduos e todos os grupos que solicitam o direito à tolerância religiosa diante do Estado. 

Posto isto, segue-se que a “permissão” é uma acepção apropriada para a ocorrência agora 

examinada, uma vez que, nela, o Estado (como sujeito tolerante) e os indivíduos e as Igrejas 

(como objetos tolerados) relacionam-se de tal modo que a “tolerância” pode ser entendida 

como o privilégio de receber uma autorização oficial – ou a permissão legal do Estado – para 

existir e divergir da religião oficial. Entretanto, diferentemente das ocorrências L6, L7, L9 e 

L10, nas quais a “permissão/proibição” pode ser indicada como a acepção que mais 

claramente se adéqua ao sentido dos trechos destacados, na ocorrência L11, o termo 

“tolerância” volta a adquirir uma plasticidade semântica mais ampla, tal como nas ocorrências 

L4 e L5. Agora, o termo comporta tanto a “permissão” quanto a acepção de 

“reconhecimento”. Sendo assim, o “privilégio da tolerância” que aparece na passagem em 

análise pode significar tanto a solicitação dos indivíduos e das Igrejas diante do Estado para 

terem suas crenças e cultos permitidos legalmente quanto a sua solicitação para terem suas 

religiões reconhecidas juridicamente pelo Estado. 

 Em fim, temos a ocorrência L8, localizada no mesmo parágrafo da ocorrência L7, que, 

como já foi mostrado, refere-se à relação toleracionista de Tipo 1.6 e tem a 

“permissão/proibição” como acepção mais apropriada. Daí, seria possível inferir que a 

acepção mais adequada para a ocorrência L8 é a mesma da ocorrência L7, já que ambas 

encontram-se no mesmo trecho do texto, onde o tema central é o dos limites da tolerância do 

magistrado diante dos grupos religiosos intolerantes? A resposta é NÃO, pois, apesar de 

estarem localizadas no mesmo trecho do texto, as duas ocorrências referem-se a relações 

toleracionistas distintas: L8 aparece na frase “[...] aqueles que recusam ensinar que os 

dissidentes de sua própria religião devem ser tolerados”; nesta frase, o sujeito da relação 

toleracionista corresponde aos chefes de Igreja (no caso, aqueles que exercem uma liderança 

                                                                                                                                                                                     

posicionamento ateísta (ou “atitude descrente”, como ele a denomina) em duas categorias: o “ateísmo prático” 
ou “ateísmo do bandido”, chamado assim por estar associado a “homens habituados a viver à margem de todas 
as regras sociais”, e o “ateísmo teórico”, que corresponderia ao ateísmo dos intelectuais, “que, apesar de tudo, 
mantêm um fundo de dúvida e permanecem sensíveis à argumentação” (MINOIS, 2014, p. 202). A partir dessa 
conceituação, podemos dizer que os equívocos de Locke foram: o de negligenciar a existência do ateísmo 
enquanto posicionamento especulativo e o de generalizar os ateus como se todos fossem adeptos do “ateísmo 
prático”, tal qual a concepção definida por Minois. 
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espiritual sobre seus fieis e tem a prerrogativa de instruí-los e aconselhá-los), enquanto o 

objeto da mesma relação corresponde aos dissidentes de tais Igrejas, isto é, os indivíduos que 

não são mais membros das respectivas sociedades religiosas; nestas condições, estamos diante 

não mais da relação de Tipo 1.6, mas da relação de Tipo 1.2. Posto isto, pode-se concluir que 

a acepção que melhor adéqua-se ao termo “tolerância” na ocorrência L8 é a de “respeito”, em 

um sentido bem próximo à atitude de respeito ativo que compreende o sentido da ocorrência 

L3, localizada na passagem que estabelece os deveres de tolerância dos líderes religiosos 

diante dos membros de outras Igrejas. Portanto, após o procedimento de análise linguístico-

conceitual, a passagem do texto na qual localizam-se as ocorrências L7 e L8 pode ser lida da 

seguinte maneira: “às Igrejas, cujos chefes recusam-se a ensinar que os dissidentes de sua 

própria religião devem ser respeitados [ocorrência L8 reformulada], não cabe qualquer direito 

a ser permitidas [ocorrência L7 reformulada] pelo magistrado”. 

 De acordo com as considerações acima, podemos estabelecer as seguintes conclusões 

acerca do texto lockeano: o uso indiscriminado do termo “tolerância” para referir-se aos seus 

diferentes significados deixa evidenciado que a Epistola de Locke adere ao postulado do 

conceito geral de tolerância (criticado por nós nas seções 5.2.2 e 5.2.3) e que, por essa razão, 

algumas passagens do texto tornam-se ambíguas ou conceitualmente confusas; além disso, se 

assumirmos a argumentação lockeana como correspondendo a uma teoria toleracionista, como 

nos propusemos a fazer, podemos dizer que o seu poder explicativo, no caso, a amplitude dos 

fenômenos toleracionistas que a mesma propõe-se a elucidar, restringe-se ao âmbito da esfera 

religiosa e engloba as relações toleracionistas dos Tipos 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, mas não 

versa acerca da relação entre dois Estados (Tipo 1.7); finalmente, é devido a esse alcance 

limitado do seu escopo de atuação, que a teoria lockeana só pode ser examinada à luz da TA, 

mas não da TCI, uma vez que esta segunda tese pressupõe que a teoria toleracionista a ser 

investigada verse sobre mais de um tipo de tolerância. É precisamente esta última tarefa que 

empreendermos na próxima seção, quando nos proporemos a aplicar, além da TA, as 

ferramentas conceituais relacionas à TCI no ensaio Sobre a Liberdade. 

 

7.1.2 Uma análise linguístico-conceitual da tolerância milliana  

 

 Se tivermos em conta toda a argumentação apresentada em On Liberty, podemos 

caracterizá-la como uma teoria toleracionista, tal qual o texto lockeano. O texto de Stuart 

Mill, por sua vez, insere-se primordialmente na perspectiva da ética normativa, pois o 

objetivo central da obra, tal como definido pelo autor no Capítulo 1 do livro, é o de apresentar 
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um princípio para normatizar ou regulamentar a relação da sociedade com os indivíduos e 

para demarcar as esferas de atuação legítima tanto do controle social quanto da liberdade 

individual, o que é feito através da formulação dos critérios de proteção e de responsabilidade. 

Contudo, podemos inserir Sobre a Liberdade também na perspectiva da ética descritiva, já 

que uma parte importante da argumentação desenvolvida pelo autor corresponde precisamente 

à descrição do funcionamento das democracias representativas, em especial, um dos 

inconvenientes desses regimes, isto é, o da tirania da maioria, que pode ser exercida tanto 

através da coerção física das leis civis quanto da coerção moral da opinião pública. No texto 

milliano, encontramos inúmeras ocorrências dos termos “tolerância”, “intolerância” e também 

de suas acepções. Dentre essas passagens, separamos três para examiná-las a partir da TA e da 

TCI.  

 A primeira delas encontra-se na metade do Capítulo 1, passagem na qual o autor fala 

sobre a ausência de critérios apropriados para decretar a extensão legítima da autonomia 

individual e os limites da autoridade da sociedade (pelas leis e pela opinião publica) diante da 

liberdade dos indivíduos. Neste trecho, Mill, refletindo mais especificamente acerca da 

questão do ajustamento adequado entre o controle social e a independência individual – que 

ele considera ser a principal questão nos assuntos humanos –, argumenta que quase tudo ainda 

permanece por se fazer, uma vez que os critérios até então constituídos para regular a atuação 

das leis civis e da opinião pública sobre os indivíduos foram arbitrariamente estabelecidos, 

seja pelos costumes, pelas preferências e aversões pessoais de um grupo poderoso da 

sociedade, pelo credo religioso majoritário, assim como seus preconceitos e superstições, 

entre outros. Essas críticas, dirigidas pelo pensador inglês contra os princípios que nortearam 

o estabelecimento das regras morais dos diferentes povos, visam atingir, sobretudo, a doutrina 

filosófica do sentimento moral (moral sense), que Mill considera ser extremamente 

equivocada. E é exatamente neste momento do texto que o autor afirma que, a despeito de 

toda a arbitrariedade que até agora fundamentou a moralidade humana, há um caso específico 

bastante ilustrativo para se pensar sobre as possíveis vias para solucionar o conflito entre a 

autoridade social e a independência pessoal. Este caso seria precisamente o da tolerância 

religiosa e da sua incorporação à legislação e às práticas sociais dos países europeus ao longo 

da Idade Moderna, o que teria resultado, na avaliação de Mill, no único caso de 

reconhecimento (social e jurídico) inequívoco da soberania da liberdade individual diante da 

imposição ilegítima do controle social. Vejamos esta primeira passagem: 
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[...] O único caso em que um indivíduo aqui e acolá adotou como princípio e manteve 
com consistência uma grande causa foi a da crença religiosa – caso instrutivo sob 
muitos aspectos, [e não unicamente] por fornecer um exemplo notável da falibilidade 
do chamado senso moral, já que o odium theologicum de um fanático sincero figura 
como um dos casos mais inequívocos de sentimento moral. Os primeiros a romper o 
jugo da que se autodenomina a Igreja Universal estavam de modo geral tão pouco 
dispostos a [permitir ] [ to permit – que chamaremos de “ocorrência SM1”] a diferença 
de opinião religiosa como a própria Igreja. Mas quando a chama do conflito se 
extinguiu, sem que um dos partidos obtivesse a vitória completa, e quando cada igreja 
ou seita se viu reduzida a limitar suas esperanças [a] reter a posse do terreno já 
ocupado, as minorias, percebendo que não teriam oportunidade de se transformar em 
maiorias, depararam com a necessidade de pleitear, aos que não conseguiram 
converter, permissão [permission – “ocorrência SM2”] para divergir. Assim, é nesse 
campo de batalha, e quase só nele, que se asseguraram os direitos do indivíduo contra 
a sociedade em largas bases de princípio, além de se contrariar abertamente a 
reivindicação da sociedade a exercer autoridade sobre os dissidentes. Os grandes 
escritores, a quem o mundo deve a liberdade religiosa de que goza, afirmaram, em sua 
maioria, a liberdade de consciência como um direito irrevogável, negando em 
absoluto, ao mesmo tempo, que um ser humano seja responsável perante outros por 
suas crenças religiosas. No entanto, a intolerância [intolerance – “ocorrência SM3”] é 
tão natural [à humanidade] em tudo quanto de fato lhe interessa, que na prática 
possivelmente a liberdade religiosa não se tenha concretizado em lugar algum, exceto 
onde a indiferença religiosa [religious indifference – “ocorrência SM4”], que detesta 
ver sua paz perturbada por conflitos teológicos, fez pender a balança a seu favor. No 
espírito de quase todas as pessoas religiosas, mesmo nos países mais tolerantes 
[tolerant – “ocorrência SM5”], admite-se o dever da tolerância [the duty of toleration 
– “ocorrência SM6”] com reservas tácitas. Uma pessoa [suportará]92 a dissensão nas 
questões de governo eclesiástico, mas não de dogma; uma outra tolerará [can tolerate 
– “ocorrência SM7”] a todos, menos a um católico ou a um unitário; outras, a todos 
que crêem na religião revelada; poucas estenderão um pouco mais sua caridade, mas 
se deterão na crença num Deus único e num estado futuro. Onde quer que o 
sentimento da maioria ainda seja genuíno e intenso, verifica-se que se reduziu muito 
pouco sua reivindicação a ser obedecida. (MILL, 2000, p. 14-6, grifo nosso). 

 

 Analisando a passagem acima através dos recursos da TA, podemos verificar os usos 

adequados ou inadequados das acepções que aparecem nesta passagem e ainda elucidar 

ocorrências ambíguas dos termos “tolerância” e “intolerância”. Na perspectiva dos usos 

adequados e inadequados, por exemplo, nas ocorrências SM1 e SM2, embora a acepção de 

“permissão” seja expressamente apresentada no texto, os sujeitos das relações toleracionistas 

que as duas ocorrências compreendem não são definidos claramente: em SM1, o sujeito 

corresponde aos “primeiros a romper o jugo do que se autodenomina a Igreja Universal [no 

caso, a Igreja Católica]”, sendo que esta descrição serve tanto para os Estados que romperam 

relações político-religiosas com Roma e estabeleceram como oficial outra religião diferente 

                                                           
92 O termo “suportará” (will bear), que aparece nesta passagem, corresponde a uma das acepções da tolerância 
que listamos no Capítulo 5. Inclusive, esta é uma das acepções que aparecem com certa frequência no texto 
milliano. Contudo, devido à delimitação temática que realizamos anteriormente, ao circunscrever nosso campo 
de investigação para as acepções “permissão”, “respeito”, “reconhecimento” e “neutralidade”, não teceremos 
nenhum comentário acerca da ocorrência dessa quinta acepção. 
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do catolicismo (como a Inglaterra anglicana e alguns países do antigo Sacro Império Romano 

Germânico) quanto para as Igrejas e os indivíduos que, vivendo em países católicos, passaram 

a professar uma religião diferente; em SM2, tal como o texto está formulado, o sujeito 

corresponde aos “grupos religiosos majoritários ou mais poderosos diante dos quais os grupos 

minoritários ou mais fracos viram-se obrigados a pleitear a permissão para divergir”, sendo 

que, por essa descrição, o sujeito de SM2 também pode referir-se tanto aos Estados 

confessionais (católicos ou protestantes) da Idade Moderna quanto às Igrejas ou aos 

indivíduos que compunham uma maioria religiosa dentro de um determinado país. Deste 

modo, essas duas ocorrências misturam confusamente relações hierárquicas (quando 

interpretamos o sujeito que assume a atitude de permissão como referindo-se ao Estado ou às 

Igrejas na relação com seus respectivos membros) e relações isonômicas (quando 

interpretamos o sujeito que permite como correspondendo aos indivíduos ou às Igrejas na 

relação que mantêm com outros indivíduos ou Igrejas), sendo que, assumida a primeira 

hipótese interpretativa (no caso, as duas ocorrências referindo-se às relações de Tipo 1.1, 1.5 e 

1.6), podemos dizer que ambas estão empregadas adequadamente, mas se assumirmos a 

segunda hipótese interpretativa (no caso, as ocorrências referindo-se às relações de Tipo 1.2, 

1.3 e 1.4), então, somos levados a concluir, pela TA, que SM1 e SM2 são ocorrências 

inadequadas da acepção “permissão”.  

Já na perspectiva da elucidação de ocorrências ambíguas ou pouco claras, podemos 

considerar a ocorrência SM3 como semanticamente indeterminada, uma vez que não se pode 

identificar a acepção exata que o termo “intolerância” quer designar na passagem destacada. 

Vejamos melhor isto: em SM3, o sujeito intolerante é genericamente designado como 

humanidade (mankind) – podendo referir-se, assim, aos indivíduos, aos chefes das Igrejas ou 

aos chefes de Estado – e o objeto da relação, pelo sentido do trecho, corresponde às pessoas e 

às Igrejas que assumem opiniões religiosas diferentes das opiniões do sujeito que as intolera; 

dada que esta ocorrência exclui a relação de Tipo 1.1 (pois a relação entre uma Igreja e seus 

membros não enquadra-se na situação em que o sujeito e o objeto da relação sustentam 

opiniões religiosas diferentes, situação esta a que o trecho se refere expressamente), mas 

comporta as relações 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 como referenciais semânticos, então, o termo 

“intolerância” poderia ser simultaneamente entendido na ocorrência SM3 como “proibição”, 

“desrespeito”, “não-reconhecimento” e “parcialidade”. O que dissemos acerca da 

indeterminação semântica de SM3 pode ser dito de SM5 e SM6, que também correspondem a 

duas ocorrências bastante ambíguas do termo “tolerância”: nas duas últimas, o sujeito da 

relação volta a ser genericamente definido, agora como “as pessoas religiosas que compõem 
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os países mais tolerantes” – podendo, portanto, referir-se não só aos indivíduos, mas também 

aos líderes das Igrejas e aos líderes do Estado confessional –, enquanto o objeto tolerado 

continuaria sendo os indivíduos e as Igrejas que professam opiniões religiosas diferentes das 

do sujeito que as tolera; assim, pode-se dizer que, nestas duas ocorrências, o termo 

“tolerância” também está sendo empregado ambiguamente, podendo ser interpretado 

quadruplamente como “permissão”, “respeito”, “reconhecimento” e “neutralidade”.  

 Ainda no âmbito da TA, levando-se em conta o trecho agora examinado, poderíamos 

constatar que, em Sobre a Liberdade, o postulado do conceito geral de tolerância está 

presente: a acepção de “permissão” (em SM1 e SM2), a acepção de “indiferença” (em SM4), 

as acepções de “respeito” e “reconhecimento” (duas acepções que seriam apropriadas à 

ocorrência SM7, que apresenta como sujeito da relação toleracionista um indivíduo – uma 

pessoa ou, no texto original, one person – e como objeto outros indivíduos, sendo o respeito e 

o reconhecimento social semanticamente adequados à relação de Tipo 1.4) e as quatro 

acepções confusamente misturadas nas ocorrências SM3, SM5 e SM6, demonstram que o 

autor consente que os termos “tolerância” e “intolerância” podem ser conceitualmente usados 

sem se discriminar claramente suas acepções e os sentidos nos quais ambos são empregados 

em seu texto, como se essas diferentes acepções pudessem estar unificadas através de um 

conceito mais genérico de “tolerância/intolerância” que se adequasse semanticamente aos 

diferentes sentidos dos dois termos. Entretanto, já mostramos na seção 5.2.2 que um suposto 

conceito genérico de “tolerância” logicamente coerente é semanticamente inviável. Mas é 

precisamente por assumir tal postulado que algumas passagens do texto milliano, como o 

trecho anterior, tornam-se conceitualmente confusas ou, como dissemos mais acima, 

semanticamente indeterminadas. 

O problema dessa indeterminação semântica e da confusão conceitual que a mesma 

gera – tal qual a identificada, por exemplo, nas ocorrências SM5 e SM6 – pode ser 

evidenciado quando verificamos que o enunciado “No espírito de quase todas as pessoas 

religiosas, mesmo nos países mais tolerantes, admite-se o dever da tolerância com reservas 

tácitas” pode ser entendido, de acordo com o grau de imprecisão terminológica da passagem 

que estamos examinando, de quatro modos diferentes: a) “No espírito de quase todas as 

pessoas religiosas, mesmo nos países mais permissivos (isto é, os países que mais permitem 

as divergências religiosas), admite-se o dever de permissão com reservas tácitas”; b) “No 

espírito de quase todas as pessoas religiosas, mesmo nos países mais respeitosos (isto é, os 

países que mais respeitam as divergências religiosas), admite-se o dever de respeito com 

reservas tácitas”; c) “No espírito de quase todas as pessoas religiosas, mesmo nos países mais 
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reconhecedores (isto é, os países que mais reconhecem as divergências religiosas), admite-se 

o dever de reconhecimento com reservas tácitas”; d) “No espírito de quase todas as pessoas 

religiosas, mesmo nos países mais neutros (isto é, os países que mais mantêm-se neutros 

diante das divergências religiosas), admite-se o dever de neutralidade com reservas tácitas”. 

Ora, estas quatro frases expressam um conjunto de coisas completamente distintas uma das 

outras, de modo que as quatro não poderiam ser entendidas como sendo proposições 

equivalentes. E pela razão de as ocorrências SM5 e SM6 aludirem simultaneamente a todas as 

quatro frases e de legitimarem as quatro diferentes interpretações do enunciado que encontra-

se no texto de Mill é que as decretamos como ocorrências ambíguas do termo “tolerância”, as 

quais, ao criarem um contexto linguístico de indeterminação semântica, dificultam ou até 

impedem a compreensão clara do seu verdadeiro significado, isto é, daquilo que o autor 

objetivava expressar conceitualmente em seu texto93. 

Saindo do âmbito da TA, vamos, agora, incluir em nossa análise as ferramentas da 

TCI. Apesar de a primeira passagem de On Liberty que selecionamos ter sido escolhida 

especialmente para ilustrar os méritos da Tese das Acepções ao ser aplicada ao texto milliano, 

tal passagem também é interessante no âmbito da Tese da Compatibilidade e da 

Incompatibilidade. Essa mesma passagem mostra o momento do texto no qual, pela primeira 

vez, o postulado da uniformização tipológica é assumido: o autor utiliza o panorama 

histórico-social das discussões acerca da liberdade religiosa na Idade Moderna e, a partir dele, 

alude a questões em torno da livre circulação das opiniões religiosas (religious opinion) e do 

exercício efetivo das crenças religiosas (religious belief), fazendo, assim, uma primeira 

associação entre tolerância de opinião e tolerância religiosa.  

Contudo, este segundo postulado fica melhor evidenciado no início do Capítulo 3, que 

corresponde à segunda passagem que elegemos para análise. Nela, após ter discutido, no 

decorrer do Capítulo 2, a temática da liberdade de opinião e ter defendido a tese da tolerância 

de opinião irrestrita (como vimos na seção 3.1.3), o filósofo inglês apresenta o assunto a ser 

desenvolvido na parte seguinte da obra, afirmando que se proporá a investigar até que ponto 

                                                           
93 É importante ficar claro o que estamos chamando de “contexto linguístico de indeterminação semântica”. Com 
relação a um texto verbal, pode-se dizer que a expressão “contexto linguístico” refere-se aos elementos sintáticos 
e semânticos que compõem esse texto integralmente. Portanto, aqui, nos atemos exclusivamente ao âmbito 
linguístico (literal ou verbal) do discurso, seja este escrito ou oral. Assim sendo, quando a análise da relação 
entre os elementos sintáticos e semânticos de um texto não possibilita a compreensão do seu significado 
completo ou de uma parte dele (por exemplo, um parágrafo ou uma frase), podemos afirmar que estamos diante 
de um texto que apresenta um contexto linguístico de indeterminação semântica, isto é, cujo significado não 
pode ser determinado levando-se em conta os elementos linguísticos que o formam. É a isto que estamos nos 
referindo na passagem do texto de Mill agora analisada. 
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os indivíduos devem ser livres para pôr em prática suas opiniões, se na mesma extensão que 

devem ser livres para exprimi-las ou se em uma extensão mais limitada: 

 

Tais as razões que tornam imperativo os indivíduos serem livres para formar opiniões 
e exprimir suas opiniões sem reservas, e tais as nocivas consequências à natureza 
intelectual do homem e, por meio dela, à sua natureza moral, se essa liberdade não é 
concedida [conceded – “ocorrência SM8”], ou [declarara] a despeito da proibição 
[prohibition – “ocorrência SM9”]. Isso posto, examinemos a seguir se as mesmas 
razões não exigem que os homens sejam livres para agir de acordo com suas opiniões 
– para pô-las em prática em suas vidas –, sem impedimentos físicos ou morais por 
parte de seus semelhantes, desde que o façam por sua própria conta e risco [...]. Atos 
de qualquer espécie que, sem causa justificável, provoquem dano a outros podem, e 
nos casos mais importantes em absoluto exigem, ser controlados por sentimentos 
desfavoráveis e, quando necessário, pela interferência ativa [da humanidade]. Deve-se 
então limitar a liberdade do indivíduo; ele não deve se tornar nocivo a outras pessoas. 
Mas se o indivíduo se abstém de molestar outros naquilo que lhes concerne, e 
simplesmente age de acordo com sua inclinação e seu juízo no que lhe concerne, as 
mesmas razões que mostram a necessidade de [uma] opinião ser livre provam, 
também, a necessidade de permitir-lhe [allowed – “ocorrência SM10”], sem o 
molestar, colocar suas opiniões em prática à sua própria custa. Que a humanidade não 
seja infalível, que suas verdades, em sua maioria, sejam apena meias-verdades, que 
não é desejável a unidade de opinião, salvo quando resultante da mais completa e livre 
comparação entre opiniões opostas, e que a diversidade não representará um mal, mas 
um bem, até os homens serem mais capazes do que hoje de reconhecer94 todos os 
lados da questão, constituem princípios aplicáveis aos modos de ação dos homens, não 
menos que às suas opiniões. Assim como é útil que, enquanto a humanidade for 
imperfeita, existam diferentes opiniões, também o é que existam diferentes 
experimentos de vivência; que [sejam dadas] [should be given – “ocorrência SM11”] 
às variedades de caráter livres esferas de ação, exceto quando houver prejuízos a 
terceiros; e que o valor dos distintos modos de vida seja comprovado na prática, 
quando qualquer um julgar conveniente testá-los. Em suma, é desejável que, nas 
coisas que não dizem respeito primeiramente a outros, faça-se valer a individualidade. 
Quando a regra de conduta é ditada, não pelo caráter próprio de cada um, mas pelas 
tradições e costumes alheios, falta um dos principais ingredientes da felicidade 
humana, e falta completamente o ingrediente do progresso individual e social. (MILL, 
2000, p. 85-7, grifo nosso). 

 

 O trecho acima pode ser subdividido em três períodos argumentativos: no primeiro, 

correspondente às oito primeiras linhas, é introduzido o já apresentado objetivo do terceiro 

capítulo de Sobre a Liberdade; no segundo, compreendido entre a linha oito e a linha 

dezessete, o autor propõe o critério de proteção e o critério de responsabilidade como os 

princípios adequados para demarcar os limites tanto da liberdade de ação dos indivíduos 

quanto do controle social mediante a coerção física das leis e a coerção moral da opinião 

pública; no terceiro, correspondente às dezesseis últimas linhas, Mill estabelece que os 
                                                           
94 O termo “reconhecer”, nesta frase, é empregado no sentido de “compreender”, “entender” ou “conhecer”. Este 
nada tem a ver com a acepção de “reconhecimento” definida na seção 5.1.3 nem também refere-se a qualquer 
relação toleracionista. Portanto, o mesmo deve ser descartado como uma ocorrência de uma acepção de 
tolerância. 
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mesmos argumentos utilizados para sustentar a liberdade das opiniões (no caso, a falibilidade 

da humanidade coletivamente e dos indivíduos que a compõem e a utilidade da livre 

discussão das opiniões para o progresso intelectual e moral dos indivíduos e da sociedade) 

também são válidos para sustentar a liberdade dos indivíduos para porem em prática seus 

diferentes experimentos de vivência, desde que essa liberdade de ação esteja limitada pelo 

critério de responsabilidade, já que nenhum indivíduo tem legitimidade para, através do 

exercício de sua liberdade, acarretar, sem causa justificável, danos a terceiros. É neste ponto 

do texto que a argumentação de Stuart Mill começa a tornar-se delicada, pois ele assume que 

os diferentes tipos de tolerância podem ser homogeneizados e receber um exame uniforme, o 

que passa a ser feito com a tolerância de opinião e as tolerâncias incluídas naquilo que 

anteriormente definimos como “tolerância civil”, isto é, a religiosa, a política e também a de 

gênero (que, nas três únicas passagens em que o tema é mencionado em On Liberty, já aludem 

à tese da isonomia de gênero que será defendida posteriormente em A Sujeição das Mulheres).  

Como advertido em nosso Capítulo 6, diferentemente do postulado do conceito geral 

de tolerância, o postulado da uniformização tipológica não está completamente equivocado. O 

equívoco só nasce quando as diferentes esferas tipológicas são coinvestigadas 

indiscriminadamente sem que sejam observadas a natureza das relações que vinculam o 

sujeito e o objeto das diferentes relações toleracionistas circunscritas na tipologia 

coinvestigada. Em outras palavras, quando a compatibilidade das combinações tipológicas 

que conectam essas diferentes relações toleracionistas é atestada pela nossa TCI, a adoção do 

segundo postulado pode ser considerada correta; entretanto, quando a compatibilidade das 

mesmas combinações tipológicas não passa pelo crivo da TCI, então, pode-se afirmar que o 

postulado da uniformização teórico-metodológica é aplicado incorretamente. Em Sobre a 

Liberdade, observamos as duas situações. E é precisamente devido ao tratamento 

generalizado – explicitado nesta passagem da obra – dado pelo autor aos diferentes tipos de 

tolerância/intolerância por ele analisados que encontramos, em seu texto, duplamente 

argumentos que satisfazem o critério de compatibilização (e, portanto, conceitualmente claros 

e metodologicamente validos à luz da TCI) e argumentos que violam tal critério (e, por 

conseguinte, invalidados metodologicamente e imiscuídos em passagens conceitualmente 

confusas).Vejamos melhor isto a seguir. 

As ocorrências SM8, SM9, SM10 e SM11 correspondem à acepção de 

“permissão/proibição”, como o texto deixa explícito. Se as assumirmos em um sentido mais 

estrito do que o texto enuncia, no caso, como referindo-se unicamente à tirania majoritária 

exercida através das leis, então, teríamos, para as quatro ocorrências, o Estado como sujeito 
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da tolerância/intolerância e os indivíduos e grupos minoritários como objetos 

tolerados/intolerados. Para dar prosseguimento à aplicação da TCI, é necessário, agora, 

identificarmos a que(ais) tipo(s) de tolerância/intolerância essas ocorrências referem-se, se aos 

mesmos tipos ou não. As ocorrências SM8 e SM9 estão circunscritas exclusivamente à esfera 

da tolerância de opinião, pois aquilo que está sendo permitido/proibido pelo Estado é a 

liberdade para os indivíduos formarem e expressarem suas opiniões. Assim, nessas duas 

primeiras ocorrências, temos as relações toleracionistas de Tipo 4.5 e 4.6 como referenciais. 

Já as ocorrências SM10 e SM11 abrangem não apenas o âmbito das opiniões, mas também à 

esfera das outras “tolerâncias” cujas implicações são práticas, como a religiosa, a política e a 

de gênero, pois aquilo que está sendo elemento de permissão ou concessão por parte do 

Estado é a liberdade de opinião dos seus cidadãos(ãs) e ainda a liberdade para que estes(as) 

possam pôr em prática suas convicções religiosas, políticas e de gênero. Portanto, estas duas 

últimas ocorrências possuem um referencial semântico mais amplo, correspondente às 

relações toleracionistas de Tipo 1.5 e 1.6 (esfera religiosa), de Tipo 2.5 e 2.6 (esfera política), 

de Tipo 3.5 e 3.6 (esfera de gênero) e de Tipo 4.5 e 4.6 (esfera das opiniões).  

Postas essas considerações, podemos dizer, a partir do critério de compatibilidade, que 

as combinações tipológicas a que se referem às ocorrências SM10 e SM11 são 

metodologicamente válidas. Apesar de na seção 6.1 termos analisado apenas combinações 

duplas encabeçadas pelas relações toleracionistas oriundas da tolerância religiosa, é fácil 

demonstrar como as duas combinações quádruplas (a entre as relações 1.5, 2.5, 3.5 e 4.5 e a 

entre as relações 1.6, 2.6, 3.6 e 4.6) também são validas: se a combinação 1.5 e 2.5 e a 

combinação 1.5 e 3.5 são válidas, então, a combinação tripla 1.5, 2.5 e 3.5 está validada 

mediante a TCI, e, por sua vez, se a combinação 1.5 e 4.5 é válida, finalmente, a combinação 

quádrupla 1.5, 2.5, 3.5 e 4.5 também passa a ser válida; do mesmo modo, se a combinação 1.6 

e 2.6 e a combinação 1.6 e 3.6 são válidas, a combinação tripla 1.6, 2.6 e 3.6 pode ser 

considerada válida também, e se a combinação 1.6 e 4.6 é válida, então, a combinação 

quádrupla 1.6, 2.6, 3.6 e 4.6 passa a gozar da mesma validade. Através de um raciocínio 

semelhante, se infere ainda a validade da combinação óctupla que conecta as relações 1.5, 2.5, 

3.5, 4.5, 1.6, 2.6, 3.6 e 4.6. 

Com isto, o argumento central que é desenvolvido no trecho que estamos examinando 

– a saber, “as mesmas razões que mostram que os indivíduos e os grupos sociais devem ser 

livres para formar e expressar suas opiniões (o argumento da falibilidade e o argumento 

utilitarista aplicado à discussão de opiniões) demonstram também que o Estado deve lhes 

permitir colocar suas opiniões em prática, de modo que as leis, observando os critérios de 
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proteção e de responsabilidade, devem conceder livres esferas de ação às variedades de 

caráter para que cada um possa testar seus diferentes experimentos de vivência” – torna-se 

válido de acordo com a TCI. É precisamente este argumento que interliga as quatro 

ocorrências da passagem em questão e a tornam parte de um mesmo raciocínio que se põe 

contrário à interferência do Estado diante da liberdade individual dos cidadãos e cidadãs. Por 

sua vez, a argumentação que unifica essas quatro ocorrências só pode ser considerada válida 

porque esta argumentação apresenta, como referencial, relações toleracionistas hierárquicas e, 

deste modo, não há contradição entre a natureza da relação de poder que vincula o sujeito e o 

objeto em nenhuma daquelas relações toleracionistas referenciadas. Dito de outra forma, 

pode-se afirmar que essa argumentação milliana, entendida no sentido estrito que definimos 

anteriormente, passa a gozar do status de validade porque, uma vez assumido o Estado como 

sujeito da relação, é semanticamente apropriado e metodologicamente válido investigar se e 

até que ponto este deve permitir ou proibir as liberdades de opinião, religiosa, política e de 

gênero em face de seus cidadãos e grupos sociais, já que estes últimos conservam um 

compromisso de subordinação política diante do primeiro. 

 Contudo, se assumirmos as ocorrências SM8, SM9, SM10 e SM11 em um sentido 

mais amplo, tal qual o próprio texto referenda, no caso, como referindo-se genericamente à 

tirania majoritária exercida através das leis e da opinião pública, então, teríamos, para as 

quatro ocorrências, o Estado (que exerce a coerção física das leis) e os grupos sociais 

majoritários (que exercem a coerção moral da opinião pública) como sujeitos da 

tolerância/intolerância e os indivíduos e grupos minoritários como objetos 

tolerados/intolerados. Assumindo-se as quatro esferas tipológicas que são mencionadas na 

segunda passagem, a argumentação que associa as quatro ocorrências anteriores passaria a ser 

entendida, agora, nos seguintes termos: “as mesmas razões que mostram que os indivíduos e 

os grupos sociais devem ser livres para formar e expressar suas opiniões demonstram também 

que o Estado e os grupos sociais majoritários devem lhes permitir colocar suas opiniões em 

prática, de modo que as leis e a opinião pública devem conceder livres esferas de ação às 

variedades de caráter para que cada um possa testar seus diferentes experimentos de vivência, 

desde que estejam resguardados os critérios de proteção e de responsabilidade”. Neste sentido 

mais amplo, as ocorrências SM8, SM9, SM10 e SM11 estariam interligadas através desse 

argumento genérico, sendo que, agora, o novo raciocínio põe-se contrário à interferência tanto 

do Estado quanto dos grupos sociais majoritários diante da liberdade individual dos cidadãos 

e cidadãs. 
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 Ainda dentro dessa interpretação ampliada, as relações toleracionistas que atuariam 

como referenciais desse argumento genérico seriam as seguintes dezesseis relações: as de 

Tipo 1.2 (entre Igrejas majoritárias e não membros), 1.3 (entre Igrejas majoritárias e Igrejas 

minoritárias), 1.5 (entre Estado e cidadãos que professam crenças minoritárias), 1.6 (entre 

Estado e Igrejas minoritárias), 2.2 (entre Partidos políticos majoritários e não membros), 2.3 

(entre Partidos políticos majoritários e Partidos minoritários), 2.5 (entre Estado e cidadãos que 

seguem convicções políticas minoritárias), 2.6 (entre Estado e Partidos minoritários), 3.2 

(entre Organizações de gênero majoritárias e não membros), 3.3 (entre Organizações de 

gênero majoritárias e Organizações de gênero minoritárias), 3.5 (entre Estado e cidadãos de 

gêneros minoritários), 3.6 (entre Estado e Organizações de gênero minoritárias), 4.2 (entre 

Grupos de opinião majoritários e não membros), 4.3 (entre Grupos de opinião majoritários e 

Grupos de opinião minoritários), 4.5 (entre Estado e cidadãos que defendem opiniões 

minoritárias) e 4.6 (entre Estado e Grupos de opinião minoritários). Contudo, aqui surge um 

grave problema metodológico.  

Pela TCI, essa argumentação genérica de Stuart Mill deve ser considerada invalida, 

pois a mesma estabelece uma combinação entre relações toleracionistas incompatíveis: as 

relações de Tipo 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 4.2 e 4.3 não podem ser combinadas com as 

relações de Tipo 1.5, 1.6, 2.5, 2.6, 3.5, 3.6, 4.5 e 4.6, uma vez que as oito primeiras são 

relações isonômicas, nas quais não há qualquer espécie de subordinação entre o sujeito e o 

objeto da relação toleracionista, diferentemente das oito últimas, caracterizadas pela 

subordinação política dos cidadãos e dos grupos sociais diante do Estado. Em outras palavras, 

consideramos semântica e metodologicamente inapropriado investigar se a parte majoritária 

da sociedade, através da opinião pública, deve permitir ou proibir as liberdades de opinião, 

religiosa, política e de gênero em face dos cidadãos e grupos sociais minoritários, uma vez 

que, encontrando-se configurados em uma relação isonômica de poder, os grupos sociais 

majoritárias não gozam de qualquer autoridade para permitir ou proibir nada em relação aos 

indivíduos e aos grupos sociais minoritários. Portanto, em nosso parecer, torna-se 

completamente equivocado uniformizar os argumentos contra a tirania das leis e os 

argumentos contra a tirania da opinião pública. 

Fazendo uma comparação entre as implicações da TA e da TCI, podemos dizer que, na 

perspectiva metodológica do debate toleracionista, elaborar um argumento que homogeneíze 

relações toleracionistas cuja combinação tipológica é inválida corresponde ao erro bastante 

semelhante de, na perspectiva semântica do debate, usar arbitrariamente as acepções da 

tolerância/intolerância independente de seus referenciais semânticos adequados estabelecidos 
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pela TA. Na prática, essas duas condutas, que correspondem à não-observância das nossas 

duas teses centrais, conduzem a uma confusão conceitual e a uma imprecisão terminológica 

que atrapalham significativamente as reflexões em torno da tolerância e da intolerância. Mas 

são nessas condições que encontramos os argumentos de Stuart Mill contra a tirania da 

maioria, no caso, ora falando acerca de combinações tipológicas válidas ora versando sobre 

combinações inválidas. Para complementarmos nossa análise elucidativa à luz da TCI, 

vejamos a terceira passagem, ou melhor, o terceiro grupo de passagens que selecionamos para 

examinar, todas retiradas do Capítulo 4 do texto milliano.  

Na segunda metade deste capítulo, o autor apresenta um conjunto de exemplos, 

retirados de situações hipotéticas e de casos concretos, para argumentar que, se lhe for dado o 

poder de interferir sem restrições na autonomia individual, “uma das tendências mais 

universais da humanidade é estender os limites do que se pode chamar a polícia moral até o 

ponto em que invada a mais inquestionável e legítima liberdade do indivíduo” (MILL, 2000, 

p. 130). Com todos esses exemplos, o filósofo inglês procura novamente enfatizar a 

necessidade de que seja estabelecida uma barreira contra a interferência ilegítima do governo 

e da sociedade diante dos indivíduos, mostrando alguns dos diversos inconvenientes que 

podem ocorrer quando o princípio da maioria é exercido arbitrariamente para coagir a 

autonomia individual, sem que seja resguardada a porção de liberdade dos indivíduos para 

atuarem dentro da esfera que só diz respeito aos seus interesses pessoais. Dentre esses 

exemplos, temos: o da divergência entre mulçumanos e católicos quanto à ingestão de carne 

de porco (primeira passagem); o da oficialização do culto público católico na Espanha e o do 

celibato clerical no sul da Europa (segunda passagem); o da condenação a um estilo de vida 

mais luxuoso feito pela opinião pública americana e o da opressão – no entender de Mill – de 

algumas ideias socialistas sobre os indivíduos da classe operária (terceira passagem); e o da 

perseguição exercida pela opinião pública inglesa contra os mórmons por causa de suas 

práticas religiosas, como a poligamia (quarta passagem).  

 

Como primeiro exemplo, considerem as antipatias que os homens nutrem a respeito de 
um motivo tão frívolo como o da diferença de práticas e sobretudo de abstenções 
religiosas. Para citar um caso bastante trivial, nada no credo ou [na prática] dos 
cristãos faz mais para envenenar o ódio dos mulçumanos contra eles do que vê-los 
comer carne de porco. Há poucas ações que sejam mais repulsivas aos mulçumanos do 
que essa maneira de se alimentar dos cristãos e europeus. É em primeiro lugar uma 
ofensa contra sua religião [...] Suponham agora que, num povo cuja maioria seja 
mulçumana, essa maioria insistisse em não permitir [not permitting – “ocorrência 
SM12”] que se comesse carne suína no território do país. Isso nada teria de novo nos 
países maometanos. Seria isso exercer legitimamente a autoridade moral da opinião 
pública? Se não, por quê? Esse costume é realmente revoltante a tal público, que crê 
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sinceramente que também a Divindade o proíba e abomine. Tampouco se poderia 
censurar essa proibição [prohibition – “ocorrência SM13”] como perseguição 
religiosa. Talvez fosse religiosa nas origens, mas não seria mais uma perseguição por 
causa da religião, pois nenhuma religião obriga a comer carne de porco. O único 
fundamento razoável da condenação seria o de que o público não tem direito a 
interferir nos gostos e nos interesses dos indivíduos. (MILL, 2000, p. 130-1, grifo 
nosso). 

 

Tratemos de algo um pouco mais próximo de nós: a maioria dos espanhóis considera 
uma flagrante impiedade, ofensa gravíssima ao Ser supremo, prestar-lhe um outro 
culto que não seja o dos católicos romanos, e nenhum outro culto é permitido  [lawful 
– “ocorrência SM14”] em solo espanhol. Para o povo da Europa Meridional, o clero 
casado não apenas é irreligioso, como também lascivo, indecente, obsceno, 
repugnante. O que pensam os protestantes desses sentimentos perfeitamente sinceros e 
das tentativas de os aplicar com todo rigor aos não-católicos? Porém, se os homens 
estão autorizados a interferir na liberdade uns dos outros em coisas que não dizem 
respeitos aos interesses alheios, segundo que princípio é possível logicamente excluir 
esses casos? Ou quem pode censurar as pessoas por desejarem suprimir [o] que 
consideram um escândalo aos olhos de Deus e dos homens? Não pode haver melhores 
razões para se proibir  [prohibiting – “ocorrência SM15”] o que se considera como 
uma imoralidade pessoal do que a supressão desses costumes perante os que os vêem 
como impiedade; e, a menos que estejamos dispostos a adotar a lógica dos 
perseguidores, afirmando, por uma parte, que podemos perseguir outros porque 
estamos certos e, por outra, que não nos devem perseguir porque estão errados, é 
necessário nos acautelarmos de admitir um princípio cuja aplicação a nós mesmos nos 
pareceria uma enorme injustiça. (MILL, 2000, p. 131-2, grifo nosso). 

 

Imaginemos agora uma outra contingência que talvez tenha maior probabilidade de 
ocorrer [...]. Há reconhecidamente uma forte tendência no mundo moderno para uma 
constituição democrática de sociedade, quer seja acompanhada ou não de instituições 
políticas populares. Afirma-se que no país onde essa tendência mais prevalece, os 
Estados Unidos, onde tanto a sociedade como o governo são os mais democráticos, o 
sentimento da maioria, a quem desagrada toda manifestação de um estilo de vida mais 
pomposo ou dispendioso ao que pode esperar equiparar, faz bastante bem as vezes de 
lei suntuária, e que em muitas regiões da União é realmente difícil para uma pessoa 
que possua uma renda bastante elevada encontrar um modo de gastá-la que não 
incorra em condenação popular [...]. Temos agora apenas de supor uma difusão 
considerável de opiniões socialistas para que se torne infame, aos olhos da maioria, 
possuir outra coisa que não seja uma pequena propriedade, ou qualquer renda que não 
seja conseguida com trabalho manual. Opiniões semelhantes [em seus princípios 
àquelas] já triunfaram fortemente entre a classe operária, pesando opressivamente 
sobre os que são receptivos às opiniões dessa classe, a saber, seus próprios membros. 
É sabido que os maus trabalhadores (os quais formam a maioria dos operários nos 
vários ramos da indústria) sustentam decididamente a opinião de que deveriam receber 
salários idênticos aos dos bons trabalhadores, e que a ninguém se deveria permitir  
[allowed – “ocorrência SM16”], por trabalho à tarefa ou por qualquer outra forma, 
ganhar mais do que outros, em razão de habilidade ou destreza superior. E empregam 
uma polícia moral, que às vezes se torna uma polícia física, para impedir os operários 
habilidosos de receber, e os empregados de pagar, remuneração superior por serviços 
mais úteis. Se o público possui alguma jurisdição sobre os nossos interesses privados, 
não vejo qual o erro dessa gente, nem por que o público particular de um indivíduo 
possa ser censurado ao reivindicar sobre sua conduta individual a mesma autoridade 
que reivindica o público em geral sobre o povo em geral. (MILL, 2000, p. 133-5, grifo 
nosso). 
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Não posso deixar de acrescentar a esses exemplos da pouca importância que 
normalmente se dá à liberdade humana o da linguagem de franca perseguição que se 
manifesta na imprensa deste país sempre que se sente na obrigação de chamar a 
atenção para o notável caso do mormonismo [...]. O que mais provoca antipatia e viola 
a tal ponto as leis acerca da tolerância religiosa é o artigo da doutrina mormonita 
sancionando a poligamia. Embora permitida  [permitted – “ocorrência SM17”] aos 
maometanos, hindus e chineses, a poligamia parece suscitar uma animosidade 
implacável quando praticada por pessoas que falam inglês e professam uma espécie de 
cristianismo. Ninguém mais do que eu desaprova tão fortemente essa instituição 
mórmon, entre outras razões porque, longe de se apoiar de algum modo sobre o 
princípio da liberdade, constitui uma infração direta a esse princípio: aperta as cadeias 
de metade da humanidade, enquanto emancipa a outra da reciprocidade da obrigação 
para com a primeira. No entanto, é preciso lembrar que, por parte das mulheres que 
poderiam ser vistas como vítimas, essa relação é tão voluntaria como qualquer outra 
forma de instituição matrimonial; e por mais surpreendente que possa parecer, isso se 
explica pelas idéias e costumes do mundo que, ao ensinarem as mulheres a encarar o 
casamento como a única coisa necessária, tornam concebível que muitas delas 
prefiram ser uma dentre as várias esposas a permanecer a vida toda solteiras. Não se 
exige de outros países o reconhecimento95 dessas uniões, ou que isentem uma parte 
de seus habitantes do cumprimento às leis para seguirem as opiniões mormonitas. Mas 
quando os dissidentes concederam aos sentimentos hostis de outros indivíduos muito 
mais do que se poderia com justiça exigir, quando partiram dos países onde suas 
doutrinas eram inaceitáveis96 e se fixaram num recanto longínquo da terra que foram 
os primeiros a tornar habitável, é difícil ver segundo que princípios, senão os da 
tirania, será possível impedi-los de lá viver sob as leis que lhes agradam, contanto que 
não cometam nenhuma agressão contra outras nações e permitam [allow – 
“ocorrência SM18”] inteira liberdade para se retirar aos que não estiverem satisfeitos 
com seus modos de vida [...]. (MILL, 2000, p. 139-41, grifo nosso). 

 

 As ocorrências SM12, SM13, SM14, SM15, SM16, SM17 e SM18 estão interligadas 

através do argumento que pode ser formulado como se segue: “a parte majoritária da 

sociedade não tem direito a interferir nos gostos e nos interesses pessoais dos indivíduos, uma 

vez que, pelo critério de responsabilidade, a parte da conduta de uma pessoa que afeta 

unicamente seus próprios interesses deve lhe ser deixada sob sua jurisdição exclusiva”. Este 

argumento unifica diferentes tipos de tolerância/intolerância: a religiosa (primeira, segunda e 

quarta passagens), a política e a de opinião (terceira passagem), e a de gênero (quarta 

passagem). Se essa argumentação contra a interferência ilegítima da maioria diante da 

                                                           
95 O termo “reconhecimento” (recognize), que aparece nesta passagem, configura-se como uma ocorrência 
autêntica da “tolerância”: a relação toleracionista a que este refere-se tem o Estado como sujeito da tolerância e o 
grupo dos mórmons como objeto tolerado, ou seja, corresponde à relação de Tipo 1.6. Se o nosso objetivo fosse 
analisar esta passagem através da TA, poderíamos verificar se esta ocorrência corresponde a um uso adequado 
ou inadequado da acepção de “reconhecimento”. Entretanto, neste grupo de quatro passagens, como o nosso 
objetivo é aplicar a TCI para mostrar os problemas conceituais e metodológicos oriundos da uniformização 
tipológica que Stuart Mill assume em seu texto, optaremos por não falar acerca dessa ocorrência, enfatizando as 
ocorrências SM12 a SM18, que tem a “permissão/proibição” como acepções toleracionistas. 
96 O termo “inaceitáveis” (unacceptble), que aparece nesta passagem, corresponde, tal qual o termo “suportar” 
mencionado anteriormente, a outra das acepções da tolerância/intolerância listadas em nosso Capítulo 5. Mas 
pela mesma razão que desconsideramos a análise lógico-linguística da acepção “suportar”, também não 
teceremos, neste trabalho, qualquer comentário acerca da ocorrência da acepção “aceitar/inaceitar”. 
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liberdade individual for interpretada no mesmo sentido estrito que interpretamos inicialmente 

as ocorrências SM8 a SM11, no caso, entendendo-se a “parte majoritária da sociedade” como 

as leis decretadas por um governo democraticamente estabelecido e assumindo-se unicamente 

o Estado como sujeito da tolerância/intolerância nas ocorrências SM12 a SM18, então, pela 

TCI, essa argumentação seria metodologicamente válida, já que as relações toleracionistas 

que apareceriam como referenciais deste argumento (as de Tipo 1.5, 1.6, 2.5, 2.6, 3.5, 3.6, 4.5 

e 4.6) podem ser combinadas de forma compatível. 

 Por outro lado, se essa mesma argumentação for interpretada em um sentido ampliado, 

no caso, entendendo-se a “parte majoritária da sociedade” como o governo democrático e os 

grupos sociais majoritários e, deste modo, assumindo-se genericamente como sujeito das 

ocorrências SM12 a SM18 o Estado e também aqueles grupos sociais, então, esse argumento 

genérico passaria a ser considerado inválido pela mesma razão que invalidamos a 

interpretação genérica do argumento que unificava as ocorrências SM8 a SM11: os dois 

argumentos homogeneízam de forma arbitrária diferentes tipos de tolerância/intolerância e, ao 

fazerem isso, estabelecem combinações tipológicas entre relações toleracionistas 

incompatíveis. É neste sentido que consideramos metodologicamente questionável tratar de 

forma indistinta fenômenos toleracionistas completamente heterogêneos, como o ato de um 

Estado proibir legalmente, baseado em motivos religiosos, a ingestão de determinado tipo de 

alimento dentro do seu território ou estabelecer, mediante lei, um culto oficial e tornar ilegal 

qualquer outro culto religioso, atos que são expressivamente distintos da conduta de um grupo 

social tentando coagir os indivíduos a acatar as opiniões sustentadas pelas lideranças desses 

grupos ou da conduta de uma parte majoritária da sociedade assumindo, através dos meios de 

comunicação, a atitude de denegrir abertamente as práticas religiosas e os arranjos familiares 

de um grupo social minoritário. Nos dois primeiros casos, estamos diante de relações 

toleracionistas nas quais o Estado ocupa a posição de sujeito intolerante e os indivíduos e as 

Igrejas ocupam a posição de objetos intolerados, enquanto, nos dois últimos casos, estamos 

diante de relações de intolerância nas quais o sujeito da relação corresponde a grupos sociais, 

que assumem suas respectivas atitudes de intolerância diante de indivíduos e outros grupos 

sociais. 

Em nossa opinião, a parte da confusão conceitual e o problema metodológico de On 

Liberty, diagnosticados através da TCI, nascem do fato de Mill insistir em unificar seus 

argumentos contra o poder tirânico exercido pelas leis e seus argumentos contra o poder 

tirânico exercido pela opinião pública, sem se dar conta de que a natureza da relação que 

vincula o Estado com seus cidadãos(ãs) e grupos sociais sob sua jurisdição é diferente da 
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natureza da relação que vincula os cidadãos(ãs) e os grupos sociais entre si. Dada essa 

miscelânea conceitual no que concerne à sua investigação acerca da tirania da maioria, os seus 

argumentos ora vão apreciar combinações tipológicas compatíveis ora versarão sobre 

combinações tipológicas incompatíveis. Vale ressaltar o fato de o autor procurar, no Capítulo 

1, distinguir conceitualmente o despotismo das leis e o despotismo da opinião pública e de, 

em outras partes do texto, como na primeira metade do Capítulo 4, ele se esforçar para 

diferenciar a atuação da tirania das leis e a atuação da tirania das opiniões. Entretanto, o 

problema que estamos indicando agora não é necessariamente conceitual, como se Mill não 

tivesse conseguido diferenciar corretamente as duas formas de tirania, algo que, por sinal, ele 

o faz muito bem. O problema a que nos referimos é essencialmente metodológico e surge 

precisamente quando o filósofo inglês, ao uniformizar os argumentos contra as duas formas 

de tirania, unifica relações toleracionistas cuja combinação é inválida. 

 De acordo com as considerações acima, podemos estabelecer as seguintes conclusões 

acerca do texto milliano. Primeiramente, se assumirmos a argumentação de Stuart Mill como 

correspondendo a uma teoria toleracionista, podemos dizer que o seu poder explicativo é 

maior que o alcance do poder explicativo da teoria lockeana, pois, enquanto os fenômenos 

toleracionistas que a teoria de Locke propõe-se a elucidar restringem-se ao âmbito da 

tolerância/intolerância religiosa (no caso, englobam as relações toleracionistas dos Tipos 1.1, 

1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6), a teoria de Mill, além de incluir os fenômenos da esfera religiosa, 

também versa acerca dos fenômenos de tolerância e intolerância oriundos das esferas das 

opiniões, do gênero e da política. Em segundo lugar, assim como na Epistola de Locke, o uso 

indiscriminado da “tolerância” para referir-se aos diferentes significados do termo, como nas 

ocorrências SM3, SM5 e SM6, deixa evidenciado que o Ensaio de Mill também adota o 

postulado do conceito geral de tolerância, sendo que, por essa razão, algumas passagens do 

texto adquirem um grau considerável de indeterminação semântica, tornando-se, assim, 

conceitualmente confusas. Contudo, auxiliados pela TA, mostramos como algumas dessas 

passagens semanticamente indeterminadas poderiam ser elucidadas.  

Em terceiro lugar, apesar das insuficiências metodológicas verificadas em Sobre a 

Liberdade, ponderamos que a aplicação da nossa Tese da Compatibilidade e da 

Incompatibilidade, tal como realizada nas páginas anteriores, pode auxiliar bastante na 

elucidação das passagens do texto que consideramos metodologicamente problemáticas, 

particularmente no que concerne à abordagem milliana de inter-relacionar indistintamente a 

tipologia toleracionista. Por essa razão, sustentamos que a nossa proposta de descrição 

analítico-linguística amparada pela TCI também se constitui como outra relevante ferramenta 
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conceitual para dirimir algumas das insuficiências metodológicas indicadas no texto de Mill e 

para clarificar conceitualmente alguns dos argumentos do filósofo inglês.  

 Dentro desta perspectiva da TCI, podemos dizer que a parte da argumentação milliana 

que examina e distingue o exercício legítimo e o exercício despótico das leis do Estado sobre 

os indivíduos e grupos sociais minoritários, inclusive quando inter-relaciona diferentes esferas 

da tolerância/intolerância (como a das opiniões, a religiosa, a política e a de gênero), goza de 

uma coerência conceitual e uma validade metodológica irrepreensíveis, pois, no que tange a 

essas quatro importantes esferas socais, podemos considerar como válido – evidentemente, se 

for assumida a concepção liberal utilitarista que Mill advoga – o argumento de que as leis 

devem ter a função primordial de proteger a sociedade como um todo e seus indivíduos 

isoladamente e que aquelas matérias que desvinculam-se desse critério de proteção não devem 

estar sujeitas ao controle legal, devendo, nessas circunstâncias, ser assegurada aos indivíduos 

a mais ampla liberdade para que estes conquistem sua felicidade e progresso individual e, por 

conseguinte, a sociedade como um todo obtenha uma parcela maior de felicidade humana e 

progresso social. Neste sentido, podemos dizer que é coerente argumentar que as razões 

usadas para sustentar a liberdade dos indivíduos para formar e exprimir suas opiniões sem a 

fiscalização do Estado podem ser usadas para sustentar a liberdade de esses indivíduos, no 

que diz respeito exclusivamente às suas vidas, porem em prática, também sem a interferência 

do Estado, suas opiniões em matérias religiosas, políticas e de gênero, desde que 

evidentemente não causem danos a terceiros. Entretanto, essa coerência conceitual se desfaz e 

a sua abordagem metodológica torna-se questionável quando o autor mistura a sua 

argumentação acerca das leis do Estado com a parte da sua argumentação que examina e 

distingue os exercícios legítimo e tirânico da opinião pública, pois ele passa a violar o critério 

de compatibilidade da TCI e, por conseguinte, a estabelecer combinações tipológicas entre 

relações toleracionistas incompatíveis. 

Finalmente, embora as considerações desta seção tenham sido desenvolvidas a partir 

do texto de Stuart Mill que analisamos, estas têm um alcance mais amplo, podendo ser 

aplicadas a todos os autores que aderem ao primeiro postulado e assumem de forma 

descuidada o segundo postulado da tradição toleracionista (no caso, aqueles que negligenciam 

a importância de uma reflexão mais sólida diante das perspectivas semântica e metodológica 

do debate), de modo que, quando contemplamos o prosseguimento do debate toleracionista no 

século XXI, as nossas TA, TI, TDO e TCI apresentam-se como interessantes ferramentas para 

auxiliar a clareza conceitual, a precisão terminológica e uma abordagem metodológica mais 

consistente para as futuras investigações acerca da tolerância e da intolerância.  
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7.2 TOLERÂNCIAS EM CONFLITO: O EXAME DE UM FENÔMENO QUE ILUSTRA 

CONCRETAMENTE A PROBLEMÁTICA CONCEITUAL E METODOLÓGICA 

ENVOLVIDA NA QUESTÃO PRÁTICA DOS LIMITES DA TOLERÂNCIA 

 

 O titulo desta seção é inspirado no livro de Rainer Forst, Tolerância em Conflito: 

Passado e Presente (Toleration in Conflict: Past and Present, 2003). Nesta obra, o autor 

discorre, com uma elogiável lucidez, acerca do problema da polissemia da tolerância, 

argumentando que o conflito inerente à ideia de tolerância nasce não apenas do fato de esta 

surgir para regular coexistências em conflito (entre grupos e entre indivíduos, com suas 

crenças e práticas antagônicas), mas também do fato de este conceito poder ser interpretado 

conflituosamente através de diferentes maneiras, dentre as quais, como permissão, como 

respeito ou como reconhecimento. Apesar desta referência à obra de Forst, um primeiro 

esclarecimento faz-se necessário. Iremos nos apropriar da expressão “tolerância em conflito” 

e empregá-la em um sentido diverso do pretendido pelo autor: ele a utiliza para refletir 

inicialmente acerca da perspectiva semântica do termo (Capítulo 1) e, a partir daí, discorre, da 

Antiguidade até a Época Moderna, sobre a tolerância como uma problemática político-

ideológica envolvendo poder e moralidade (Capítulos 2 a 8) e, finalmente, elabora o esboço 

de uma teoria crítica da tolerância (Capítulos 9 a 12). Nesta seção, utilizaremos a expressão de 

Forst, para nos remetermos primordialmente não ao problema da polissemia, mas ao problema 

metodológico da tipologia toleracionista. Assim, em nossa perspectiva tipológica, o conflito a 

que agora nos referimos como inerente ao conceito de tolerância não tem relação com o 

conflito entre os diferentes significados do termo e os diferentes usos ideológicos que dele 

podem ser feitos, mas com o choque que muitas vezes se observa entre os diferentes tipos de 

tolerância/intolerância quando estes encontram-se inseridos nos fenômenos toleracionistas do 

cotidiano. Por essa razão, optamos por usar a expressão no plural (“tolerâncias em conflito”), 

uma vez que, deste modo, nos remeteríamos explicitamente à questão da tipologia e dos 

diferentes tipos de tolerância/intolerância.  

Ao longo do trabalho, mencionamos uma variedade de casos concretos com o intuito 

de ilustrar, no âmbito internacional e nacional, alguns dos complexos exemplos de fenômenos 

toleracionistas da atualidade. Entre estes exemplos, foram citados: o interminável conflito 

entre Palestinos e Israelenses e a questão do terrorismo após o 11 de Setembro (citados na 

seção 1.5); a existência de partidos políticos brasileiros fundados em ideologia religiosa, 

assim como a livre circulação de propaganda religiosa, através dos veículos brasileiros de 

rádio e televisão, que difunde a intolerância religiosa e a intolerância de gênero contra 
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religiões afro e a comunidade LGBTT (citados na seção 2.5); o caso mais amplo da 

convivência social conflituosa entre denominações cristãs e religiões de matrizes africanas no 

Brasil – ilustrado especificamente através do “caso Kayllane Campos” – e a censura do livro 

Mein Kampf no Rio de Janeiro (citados na seção 3.1.5); a Lei do Véu na França (citado na 

seção 3.2.5); além dos interessantes exemplos mencionados no livro de Walzer, como a 

mutilação genital feminina em muitos países africanos de maioria mulçumana e os diversos 

casos controversos em torno da jurisdição dos artigos de fé práticos dentro dos Estados 

Unidos (citados na seção 4.2.3). 

Dentre os diversos exemplos anteriormente destacados, escolhemos, como objeto de 

análise para encerrarmos este sétimo capítulo, o caso da proibição da comercialização do 

Mein Kampf no Brasil em 2016. Os motivos da nossa escolha devem-se a três razões 

principais: primeiro, este caso exemplifica muito bem a ocorrência de um fenômeno 

toleracionista no qual incidem simultaneamente diferentes tipos de intolerância, sendo que 

elucidar este fenômeno – isto é, descrever as diferentes relações toleracionistas que este 

compreende e identificar onde cada uma dessas relações se insere na vasta tipologia 

toleracionista – nos possibilita ilustrar os méritos da TCI quando da sua aplicação à 

investigação das situações concretas de tolerância e de intolerância; segundo, consideramos 

este exemplo muito pertinente para ser analisado em conjunto com o exame da hipótese das 

condições materiais, que corresponde a um dos objetivos desta última parte do trabalho; 

terceiro, o caso citado está inteiramente situado dentro da realidade jurídico-político-social 

brasileira e, embora seja tão relevante social e filosoficamente quanto os outros exemplos 

recém listados, quando comparamos o “caso Mein Kampf” com o 11 de Setembro e o 

problema do terrorismo no século XXI, com a Lei do Véu francesa ou com o conflito 

palestino-israelense, percebemos que o primeiro está bem mais diretamente relacionado 

conosco, o público brasileiro, e, portanto, requerendo nossa atenção acadêmica com uma 

urgência maior. Quanto a estes três pontos, é válido destacar que, embora circunscrito ao 

“caso Mein Kampf”, o exame que realizaremos na seção 7.2.1 será desenvolvido como uma 

espécie de modelo didático para a aplicação da TCI na investigação dos demais fenômenos 

toleracionistas.  

 Um último esclarecimento também é fundamental: não procuraremos resolver a 

problemática jurídica envolvida em nosso estudo de caso. Em outras palavras, não almejamos 

apontar uma resposta prática cujo objetivo fosse solucioná-lo concretamente, indicando até 

onde a tolerância deveria estender-se no caso em questão. Nas próximas linhas, o nosso 

objetivo será mais modesto e consistirá simplesmente em se propor a esclarecer, com o 
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auxílio das nossas ferramentas conceituais, as emaranhadas dimensões do problema dos 

limites da tolerância que estão intrinsecamente conectadas ao caso da recente proibição da 

comercialização do Mein Kampf no Brasil. Contudo, uma vez que, ao final do nosso exame, a 

“solução político-jurídica correta” para o nosso problema não estará apresentada, almejamos o 

mérito, ao menos, de ter identificado algumas das “soluções erradas” que não contribuem com 

tal resolução. Esta última tarefa corresponde, na perspectiva prática do debate toleracionista, 

ao máximo que podemos fornecer quando aplicamos nossas ferramentas conceituais à análise 

dos fenômenos da tolerância e da intolerância. 

 

7.2.1 Os limites das tolerâncias de opinião, religiosa, política e de gênero: o caso da 

proibição da venda, exposição e divulgação do Mein Kampf no Brasil 

 

 Quando se põe em questão o “caso Mein Kampf”, mais especificamente a legitimidade 

ou não da proibição da comercialização, exposição e divulgação da autobiografia de Adolf 

Hitler – decretada pelo Estado brasileiro através do parecer emitido pelo juiz Alberto Salomão 

Junior do TJ-RJ, fundamentado na lei 7.716/89 (alterada pela lei 9.459/97), dado no início de 

2016 e ainda em vigor no primeiro semestre de 2018, a primeira coisa que nos vem à mente é 

que estamos diante de um típico caso pertencente à esfera da tolerância/intolerância de 

opinião. Este raciocínio é correto, pois o que está sendo elemento de proibição é a circulação 

de um livro, precisamente pelo conteúdo das opiniões que estão contidas nesta obra, de modo 

que os temas da liberdade de expressão, da liberdade de informação e da liberdade de 

discussão são bastante propícios para descrever os entornos do nosso estudo de caso. Neste 

sentido, explica-se muito da polêmica envolvida no evento, quando as atenções voltaram-se 

exclusivamente para questões como “Até onde se estende o direito a liberdade de expressão 

assegurado nos arts. 5º e 220 da Constituição Federal de 1988?” ou “Até onde o Estado 

brasileiro deve intervir no livre acesso à informação por parte dos seus cidadãos?”, assim 

como a interessante questão de se o ato do juiz do TJ-RJ foi uma censura camuflada (posição 

defendida por alguns dos que são contrários à decisão do juiz) ou, na realidade, uma 

demarcação legítima dos limites da liberdade de expressão e de informação dada pelo poder 

judiciário brasileiro, resguardando-se o ordenamento jurídico vigente no país (posição 

advogada pelos que são favoráveis ao parecer do juiz carioca).  

Se prosseguirmos com o exame dos demais aspectos que cercam o caso em questão, 

constataremos que a tipologia toleracionista presente no mesmo é mais ampla do que parece à 

primeira vista. É publicamente conhecido que as ideias antissemitas e racistas são um dos 
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carros-chefes do livro de Hitler, que destila um ódio profundo contra judeus e negros, 

considerados como “raças inferiores”. No Capítulo 7 da Parte I de sua obra, o nazista põe-se à 

miscigenação das raças, argumentando que a união entre um ariano e um indivíduo 

representante de uma daquelas raças inferiores produzirá um descendente degenerado, que 

representará um rebaixamento qualitativo da raça superior e se configurará como um ser física 

e intelectualmente regredido. Mas o texto nazista não se limita a essas injúrias religiosas e 

raciais e prega explicitamente o extermínio dos grupos sociais julgados inferiores. Dentro 

desta perspectiva, pode-se colocar seguramente o “caso Mein Kampf” também dentro das 

esferas da intolerância religiosa e racial. Inclusive, foi baseado neste entendimento que o juiz 

do TJ-RJ fundamentou seu parecer, citando expressamente o art. 20 da lei supracitada para 

enquadrar uma possível publicação e comercialização do livro como prática, indução ou 

incitação à discriminação ou preconceito de raça, cor e religião. 

 Se adentrarmos mais a fundo na análise do nosso fenômeno toleracionista, 

verificaremos que dois outros tipos de tolerância/intolerância podem ainda ser incluídos neste 

evento: a tolerância/intolerância política e a de gênero. O Mein Kampf representou o livro 

central do movimento nazista, que constituiu-se como um partido político oficial da 

Alemanha, o qual alcançou o poder naquele país e, depois, conquistou simpatizantes em 

diferentes lugares do globo – inclusive, no Brasil –, simpatizantes estes que, ainda hoje, 

embora postos na clandestinidade na quase totalidade dos países democráticos, estão vivos e 

almejando ascender ao poder novamente ou, ao menos, voltar a ocupar um lugar de maior 

evidência no espaço público. Posto isto, seria bastante plausível pôr a questão na seguinte 

perspectiva: uma vez que o libelo nazista contém ideias que representam os pilares da 

ideologia do partido nacional socialista, a discussão em torno da permissão ou proibição da 

autobiografia de Hitler também poderia ser vista como pertencente à esfera da 

tolerância/intolerância política, mais precisamente relacionada com a questão de até onde o 

Estado brasileiro deve permitir a variedade de ideologias políticas e o pluralismo partidário tal 

como estabelecido no art. 1º (inciso V) da Magna Carta. Outro ponto que também é 

publicamente conhecido são as ideias homofóbicas contidas no texto hitleriano, sendo que os 

homossexuais, assim como os judeus e os negros, não apenas são injuriados na obra, mas 

também postos no grupo daqueles indivíduos que, segundo o autor, deveriam ser 

exterminados do planeta – o que de fato foi posto em prática nos campos de concentração 

nazista da Segunda Guerra, quando os homossexuais, que eram distinguidos dos outros 

prisioneiros por usarem um triângulo rosa sobre o peito ou sobre a manga, foram tratados 

pelos nazistas com a mesma crueldade com que estes trataram judeus, negros, etc. Portanto, 
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dentro desta última perspectiva, o “caso Mein Kampf” pode ser colocado ainda na esfera da 

intolerância de gênero. 

 Identificadas as cinco esferas da tipologia toleracionista inseridas em nosso fenômeno, 

é hora de verificarmos quais relações de tolerância e/ou intolerância o descrevem 

corretamente. Excetuando-se a intolerância racial, que, pela delimitação temática realizada no 

exame da Tese da Compatibilidade e da Incompatibilidade (Capítulo 6), encontra-se fora do 

nosso objeto de investigação, vamos estudar o “caso Mein Kampf” sob a ótica das outras 

quatro esferas tipológicas. Levando-se em conta que a tolerância e a intolerância são 

fenômenos pluriformes e que, nas situações concretas, pode ocorrer uma inter-relação entre 

diferentes atitudes e, por conseguinte, entre diferentes relações toleracionistas (ver a seção 

5.2.5), procuraremos analisar o nosso estudo de caso em suas múltiplas dimensões, 

englobando tanto as relações toleracionistas que lhe estão conectadas diretamente (a saber, 

aquelas em que o Estado assume o protagonismo da relação e porta-se como sujeito da 

tolerância ou intolerância) quanto as relações que indiretamente vinculam-se com o caso (a 

saber, aquelas nas quais o Estado, através de suas funções protetiva e preventiva, procura 

exercer alguma influência nas relações interpessoais ou intergrupais, mais precisamente 

naquelas em que os cidadãos ou grupos sociais portam-se como sujeitos e objetos da 

tolerância/intolerância). 

 Com relação à esfera das opiniões, podemos examinar o evento sob as perspectivas da 

liberdade de expressão e da liberdade de informação. Na primeira perspectiva, geralmente a 

questão que assume o cerne do debate é se o autor ou defensor de uma opinião tem ou não o 

direito de expressá-la livremente e, respectivamente, se o Estado deve ou não permitir essa 

livre manifestação de pensamento. Não é este o caso agora examinado, pois, através do 

parecer do juiz Alberto Salomão Jr., o Estado brasileiro não está proibindo diretamente Adolf 

Hitler – que não está mais vivo – de expressar suas ideias por escrito, assim como as duas 

editoras autuadas (a Geração e a Centauro) não enquadram-se no grupo dos defensores das 

opiniões contidas no livro97. Mas, na perspectiva da liberdade de expressão, também se inclui 

a liberdade de imprensa, que se dá, entre outras ocasiões, quando um órgão (como uma 

redação de jornal, uma editora de livros, etc.) se propõe a divulgar publicamente uma opinião 

ou conjunto de opiniões cuja autoria pertence a terceiros. É nesta ótica da liberdade de 

imprensa que se insere a proibição do livro nazista no Brasil, pois, através do parecer citado, 

                                                           
97 Sobre este ponto, é importante destacar que a versão proposta pela Geração Editorial, além do texto escrito por 
Hitler, seria acompanhada de comentários e notas críticas, feitas por especialistas no assunto, mostrando os 
equívocos das ideias defendias pelo líder nazista. 
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proibiu-se juridicamente os representantes das editoras Geração e Centauro de publicar as 

opiniões contidas na autobiografia de Hitler. 

 Ainda na esfera das opiniões, só que agora sob a perspectiva da liberdade de 

informação – quando o foco recai não sobre o autor de uma opinião ou sobre alguém que quer 

divulgar uma ideia alheia, mas sobre o receptor dessa opinião –, a questão que se torna central 

é a de saber se o grande público tem ou não o direito de livre acesso às mais diversas opiniões 

e, respectivamente, se o Estado deve ou não permitir a livre circulação dessas informações. 

Esta segunda perspectiva também descreve o nosso estudo de caso, já que o mesmo parecer 

jurídico que impediu as duas editoras de publicarem o livro proibiu, por conseguinte, o 

público brasileiro de forma geral de adquirir e ler a referida obra. Levando-se em conta o que 

foi exposto nas perspectivas da liberdade de expressão (imprensa) e da liberdade de 

informação, podemos dizer que o “caso Mein Kampf” nos coloca diretamente diante da 

relação toleracionista de Tipo 4.5, pois o ato proibitivo do juiz do TJ-RJ consistiu em um ato 

de intolerância de opinião (a partir da definição A.2) praticado pelo Estado diante dos seus 

cidadãos – mais precisamente os responsáveis legais pelas editoras Geração e Centauro e o 

público brasileiro em geral –, que ficaram proibidos legalmente de publicar e de ter acesso às 

duas novas edições brasileiras do manifesto nazista hitleriano. O nosso fenômeno 

toleracionista, por sua vez, também nos coloca diante de outra relação toleracionista, a de 

Tipo 4.4, só que agora indiretamente, uma vez que o Estado age tentando influenciar de 

algum modo o relacionamento interpessoal entre os seus cidadãos, já que a decisão judicial 

pode ser entendida como uma advertência indireta do Estado para seus cidadãos, no sentido 

de que aquele lembra os últimos de que a expressão pública de opiniões antissemitas ou 

racistas não será tolerada (permitida) em solo brasileiro. 

 Com relação à esfera da religião, a seguinte consideração hipotética é pertinente: se 

existissem Igrejas no Brasil que assumissem abertamente os princípios religiosos da ideologia 

nazista (no caso, o antissemitismo) – como, por exemplo, a Igreja católica durante o papado 

de Pio IX (1846-1878) – e essas comunidades religiosas estivessem financiando a publicação 

brasileira do Mein Kampf, então, o nosso fenômeno nos poria diretamente diante da relação 

toleracionista de Tipo 1.6 (com o Estado proibindo essas Igrejas de divulgarem por meio 

impresso seu antissemitismo) e indiretamente diante das relações de Tipo 1.2 e 1.3 (com o 

Estado, através de sua decisão judicial, antecipando-se para prevenir uma incitação e uma 

provável intensificação de atitudes de intolerância religiosa, em palavras e ações, por parte de 

eventuais Igrejas antissemitas contra judeus e sinagogas). Mas Igrejas assim não existem no 

Brasil de hoje. Entretanto, em nossa sociedade, existem indivíduos antissemitas, que nutrem 
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seu ódio oculta ou abertamente (com os já citados membros do grupo White Power Brasil). 

Deste modo, se levarmos em conta as funções protetiva e preventiva do Estado e entendermos 

os artigos das Leis 7.716/89 e 9.459/97 no duplo sentido de medidas para proibir e prevenir 

condutas discriminatórias por parte de seus cidadãos, então, podemos dizer que a proibição do 

livro hitleriano, pelas razões que fundamentaram o parecer do juiz, representa tanto uma 

advertência direta da república brasileira diante dos seus cidadãos, alertando-os de que 

manifestações de antissemitismo, no discurso ou na conduta, não são permitidas dentro do 

país (esta corresponderia à relação de Tipo 1.5) quanto uma ação indireta do Estado diante da 

relação toleracionista de Tipo 1.4, no sentido de que a execução por parte do Judiciário da 

legislação antidiscriminação vigente correspondeu também a uma ação preventiva para 

minimizar potenciais condutas de intolerância religiosa nas relações interpessoais, condutas 

estas que, como supôs o magistrado, estariam sendo incitadas e possivelmente viriam a ser 

postas em prática com a publicação do livro. Portanto, complementando a análise descritiva 

do nosso fenômeno, podemos incluir as relações 1.4 e 1.5 em sua descrição pluriforme. 

 Com relação à esfera política, o raciocínio é semelhante ao da esfera religiosa: se 

houvesse no Brasil um partido político oficial fundado sob os princípios do nacional-

socialismo alemão, então, a proibição do Mein Kampf corresponderia a um ato direto de 

intolerância política do Estado brasileiro diante desse partido, uma vez que a sua ideologia 

política contida no livro de Hitler estaria sendo proibida pelo Poder Judiciário de circular 

publicamente; assim, encontraríamo-nos diante da relação toleracionista de Tipo 2.6; mas 

também seria possível dizer que, indiretamente, estaríamos diante das relações de Tipo 2.2 e 

2.3, pois a atitude de intolerância (proibitiva) do Estado em face do hipotético partido nazista 

brasileiro estaria sendo desempenhada para prevenir condutas de intolerância – neste caso 

específico, um desrespeito ativo manifestado através de agressões verbais ou físicas – que, 

dada a possível instigação que o texto hitleriano representaria para condutas discriminatórias, 

provavelmente viriam a ser praticadas pelo partido contra os indivíduos pertencentes às 

minorias que Hitler pregava o extermínio ou contra outros partidos políticos que também 

foram perseguidos pelo nazismo, como os partidos vinculados ao comunismo. Mas, apesar de 

um partido como esse não existir em nosso país98, há brasileiros – como os que querem 

                                                           
98 Há um movimento liderado por Harryson Almeida Marson que pretende oficializar, no Tribunal Superior 
Eleitoral, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Brasileiros. O PNSTB e o seu líder, que se 
autodenomina de o I Reich brasileiro, tem como objetivo principal desenvolver no solo brasileiro algumas das 
ideias defendidas pelo Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, liderado por Hitler. Para mais 
informações sobre o PNSTB, como sua origem e as suas propostas, ver as páginas do grupo na internet: 
<http://pnstbr.blogspot.com.br/> e <http://pnstb88.blogspot.com.br/>. Até o primeiro semestre de 2018, este 
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registrar o PNSTB no TSE e os que integram as fileiras do White Power Brasil – que 

defendem e difundem a ideologia nacional-socialista. Nestas circunstâncias, tal qual a 

consideração acerca da tolerância/intolerância religiosa na relação Estado-cidadão e na 

relação cidadão-cidadão, pode-se interpretar o parecer do juiz Alberto Salomão Jr. como um 

ato de intolerância política do Estado diante dos indivíduos simpatizantes do nazismo e, ao 

mesmo tempo, como uma medida preventiva do Estado visando evitar ou minimizar possíveis 

atitudes de intolerância política no relacionamento entre seus cidadãos. Portanto, na descrição 

pluriforme do “caso Mein Kampf”, podemos acrescentar as relações toleracionistas do Tipo 

2.5 (diretamente) e do Tipo 2.4 (indiretamente). 

Diferentemente das duas esferas anteriores, nas quais precisamos realizar inicialmente 

uma consideração hipotética para, na sequência, compará-la com a situação concreta e, 

finalmente, constatar como as esferas religiosa e política estão inseridas em nosso fenômeno 

toleracionista, com relação à esfera do gênero, a consideração hipotética torna-se 

desnecessária, pois, no Brasil, existem indivíduos e Organizações que tanto militam em defesa 

da pluralidade de gênero quanto combatem essa pluralidade. Isto posto, pode-se considerar 

que: o fenômeno em análise nos põe diretamente diante das relações toleracionistas de Tipo 

3.5 e 3.6, se interpretarmos o parecer jurídico contra o panfleto homofóbico nazista como uma 

advertência do Estado diante dos indivíduos e das Organizações de gênero que repudiam as 

identidades LGBT’s, alertando-os de que suas atitudes homofóbicas, lesbofóbicas, bifóbicas e 

transfóbicas não serão toleradas (permitidas) em solo brasileiro; e, ao mesmo tempo, a 

proibição do livro de Hitler nos coloca indiretamente diante das relações toleracionistas de 

Tipo 3.2, 3.3 e 3.4, uma vez que esta interdição da obra nazista também pode ser entendida 

como uma medida antecipatória do Estado brasileiro para prevenir potenciais condutas de 

intolerância de gênero, respectivamente, na relação entre grupos homofóbicos99 e membros da 

comunidade LGBTT, na relação entre Organizações de gênero antagônicas e na relação entre 

os cidadãos que abominam a homossexualidade, bissexualidade ou transexualidade e os 

cidadãos enquadrados em uma dessas identidades de gênero. Portanto, na descrição 

pluriforme do “caso Mein Kampf”, podemos acrescentar ainda as relações de Tipo 3.2, 3.3, 

3.4, 3.5 e 3.6. 

                                                                                                                                                                                     

partido nazista brasileiro ainda não havia concretizado o seu objetivo de ser registrado como partido oficial pelo 
TSE. 
99 Os grupos homofóbicos a que nos referimos corresponderiam a certas Organizações de gênero (no sentido 
amplo do conceito, tal como definido na seção 6.1) e poderiam ser exemplificada através do PNSTB – que, 
através do seu slogan de defesa da família tradicional, assume uma bandeira ideológica de combate à pluralidade 
de gênero – ou dos três grupos de skinheads brasileiros mencionados anteriormente – caracterizados, entre outros 
aspectos, pela sua aversão aos membros da comunidade LGBTT. 
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 Empreendida a descrição pluriforme do fenômeno que estamos analisando, podemos 

classificá-lo como um “fenômeno toleracionista multifocal”, isto é, uma ocorrência concreta 

da tolerância e/ou da intolerância na qual incidem mais de uma esfera ou campo da tipologia 

toleracionista. Contrastando com o fenômeno multifocal, temos também o “fenômeno 

toleracionista unifocal”, correspondente ao fenômeno no qual incide apenas um tipo de 

tolerância/intolerância. Para uma sistematização mais completa, podemos listar os fenômenos 

unifocais em: unifocal primário (quando este, além de situado em apenas uma esfera 

tipológica, pode ser descrito através de uma única relação toleracionista), unifocal secundário 

(quando este, apesar de situado em apenas um tipo de tolerância/intolerância, pode ser 

descrito através de duas relações toleracionistas diferentes), unifocal terciário (quando este 

pode ser descrito através de três relações toleracionistas pertencentes à mesma esfera 

tipológica), e assim prossegue até o fenômeno unifocal setenário (o qual pode ser descrito 

através das sete relações toleracionistas contidas em uma mesma esfera da 

tolerância/intolerância). Já os fenômenos multifocais, que se caracterizam por englobar 

diferentes esferas tipológicas, podem ser dispostos em: multifocal duplo (quando nele incidem 

duas esferas tipológicas), multifocal triplo (quando nele incidem três tipos de tolerância e/ou 

intolerância), multifocal quádruplo (quando nele incidem quatro esferas tipológicas), e assim 

sucessivamente, já que a tipologia toleracionista é bastante vasta.  

 Voltando a falar sobre o “caso Mein Kampf”, este deve ser classificado mais 

precisamente como um fenômeno toleracionista multifocal quíntuplo, já que nele incidem 

exatamente cinco esferas da tipologia toleracionista (no caso, o campo das opiniões, o 

religioso, o racial, o político e o do gênero), embora, como observamos, só estejamos 

enfatizando quatro dessas esferas. Nos quatro campos tipológicos investigados, verificamos 

uma coisa em comum: em todos, o Estado ocupa o lugar predominante como sujeito da 

tolerância ou intolerância, já que constantemente é inquirido a solucionar conflitos no âmbito 

da sociedade. Entre esses conflitos, tomando-se como base o nosso fenômeno, há: os conflitos 

concretos, como a divergência – no campo das opiniões – entre os contrários à divulgação 

pública das ideias nazistas e os favoráveis a livre circulação dessas opiniões ou a divergência 

– no campo do discurso político – entre os movimentos que militam em defesa dos Direitos 

Humanos e os simpatizantes da ideologia do partido nacional socialista de Hitler; e conflitos 

potenciais, como uma possível intensificação dos fenômenos de intolerância religiosa, racial e 

de gênero contra judeus, negros e a comunidade LGBTT, que hipoteticamente poderiam vir a 

se agravar caso o manifesto nazista fosse livremente vendido, exposto e divulgado no Brasil 

do século XXI. A razão desse protagonismo atribuído ao Estado nas diferentes relações 
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toleracionistas que descrevem o nosso fenômeno multifocal se dá porque, em sociedades 

democráticas, o Estado, principalmente através dos poderes Legislativo e Judiciário, 

corresponde àquela instância neutra – na teoria, embora na prática nem sempre seja assim – 

existente para regular os conflitos sociais100. 

 No entanto, quando o Estado, no exercício de suas prerrogativas legítimas, se propõe a 

resolver os conflitos toleracionistas entre os grupos sociais sob sua jurisdição (tais quais os 

relativos às relações 1.3, 2.3, 3.3 e 4.3), entre os seus cidadãos (tais quais os relativos às 

relações 1.4, 2.4, 3.4 e 4.4) ou entre os primeiros e os segundos (tais quais os relativos às 

relações 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1 e 4.2), muitas vezes são gerados novos conflitos na 

ordem social. No âmbito dos fenômenos toleracionistas, esses neoconflitos podem consistir na 

materialização de um conflito inserido em uma relação toleracionista intergrupal ou 

interpessoal que, antes da intervenção do Estado, era apenas um conflito em potencial, ou 

mesmo na criação de novas dissensões que passam, agora, a ter o Estado como participante 

direto da relação toleracionista, seja um neoconflito entre esse Estado e seus cidadãos 

(relativo às relações 1.5, 2.5, 3.5 ou 4.5), entre o Estado e os grupos sociais (relativo às 

relações 1.6, 2.6, 3.6 ou 4.6) ou ainda entre esse Estado e outra nação (relativo às relações 1.7, 

2.7, 3.7 ou 4.7). 

É precisamente nisto que consiste a colisão entre as tolerâncias que estamos pondo em 

evidência a partir do “caso Mein Kampf”: conflitos e neoconflitos situados em diferentes 

relações toleracionistas gerando-se sucessivamente e entrando em choque mútuo. A grande 

colisão que esse exemplo ilustra se dá precisamente quando o Estado se vê diante de duas 

decisões antagônicas: por um lado, limitar diretamente as tolerâncias de opinião e política no 

relacionamento com seus cidadãos para indiretamente combater as tolerâncias religiosa e de 

gênero nas relações interpessoais ou intergrupais (1ª hipótese); por outro lado, ampliar 

diretamente as tolerâncias de opinião e política dentro de seu território e tornar-se 

indiretamente responsável por uma possível diminuição das intolerâncias religiosa e de gênero 

entre seus cidadãos (2ª hipótese). A primeira possibilidade foi a escolhida pelo Estado 

brasileiro e concretizou-se quando a decisão judicial foi decretada proibindo-se a 

                                                           
100 Destaque-se que, dentro do discurso acerca da tolerância e da intolerância que cerca o “caso Mein Kampf”, 
podemos dizer, de acordo com a TA, que: para as relações toleracionistas protagonizadas pelo Estado, é 
adequado falarmos, além da neutralidade estatal, de permissão ou proibição legais e de reconhecimento ou não 
reconhecimento jurídicos diante de opiniões e atitudes, individuais ou coletivas, baseadas em crenças religiosas, 
convicções políticas ou concepções de gênero; e, para as relações toleracionistas intergrupais, interpessoais ou 
entre grupos e indivíduos não-membros, é adequado falarmos de respeito ou desrespeito e de reconhecimento ou 
não reconhecimento sociais, mas é inapropriado falarmos de permissão/proibição e de neutralidade/parcialidade. 
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comercialização, divulgação e exposição das duas recentes edições do livro nazista no 

território brasileiro.  

Examinemos melhor a primeira hipótese. Quando as editoras Geração e Centauro 

anunciaram que estavam preparando-se para publicar no Brasil duas novas edições do Mein 

Kampf e o cidadão Ary Bergher apresentou ao Ministério Público do Rio de Janeiro uma 

queixa crime contra essas duas editoras de livros, tal situação nos coloca diante de um conflito 

concreto na esfera das opiniões, mais precisamente na relação toleracionista de Tipo 4.4. Por 

sua vez, tendo sido solicitado pelo MP-RJ para dirimir aquela divergência no âmbito social, o 

juiz Alberto Salomão Jr. do Tribunal de Justiça/RJ, ao decretar a proibição da comercialização 

da obra de Hitler, gerou um neoconflito toleracionista, ainda na esfera das opiniões, só que 

agora na relação de Tipo 4.5, pois o Estado passou a proibir judicialmente os responsáveis 

legais pelas editoras mencionadas de publicarem o livro em questão. A decisão do juiz 

Alberto Jr. também gerou outro neoconflito toleracionista, mas agora na esfera política, pois, 

de acordo com a descrição pluriforme do caso realizada anteriormente, o decreto do 

magistrado do TJ-RJ proibindo a autobiografia de Hitler no Brasil pode ainda ser interpretada 

como uma atitude de intolerância política do Estado diante dos fortuitos cidadãos que 

defendam ou simpatizam com a ideologia nacional-socialista no território brasileiro101. 

Finalmente, a decisão judicial contrária à incitação de antissemitismo, homofobia, racismo, 

etc. – que o livro supostamente configuraria – buscou-se fundamentar, entre outros, no 

argumento hipotético da prevenção contra possíveis neoconflitos que tenderiam a ser gerados 

caso o livro circulasse livremente pelo país, de modo que a alegada materialização de 

potenciais neoconflitos interpessoais na esfera religiosa (relação 1.4), de gênero (relação 3.4) 

ou racial (relação não catalogada) foi entendida como razão para corroborar o parecer da 

autoridade judiciária. 

 Se a decisão do juiz do TJ-RJ tivesse sido diferente da que foi – ou seja, no lugar da 

primeira hipótese, a segunda tivesse se concretizado –, a colisão entre as relações 

toleracionistas tipologicamente diferentes que descrevem o nosso fenômeno multifocal 

também seria observada. Ao invés de assumir a atitude proibitiva diante do manifesto nazista, 

o magistrado poderia ter adotado a postura de neutralidade: como representante do Estado 

brasileiro, incumbido de solucionar o conflito interpessoal entre o cidadão Ary Bergher (que 

acionou o MP-RJ com uma denúncia contra a publicação do livro) e os representantes das 

                                                           
101 Poderíamos dizer que o não reconhecimento jurídico do Estado brasileiro diante da legitimidade política da 
ideologia nazista é uma das razões que indeferiram, no Tribunal Superior Eleitoral, o pedido do PNSTB de 
oficializar-se como partido político no Brasil. 
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duas editoras, o juiz Aberto Jr. poderia ter optado por manter-se completamente neutro diante 

dessa controvérsia na esfera das opiniões, alegando – recitando para isso, inclusive, os 

argumentos millianos apresentados em Sobre a Liberdade – que não caberia ao Estado o 

dever de decretar se uma ideologia política ou uma opinião de qualquer natureza é certa ou 

errada e se a sua circulação é útil ou nociva para a sociedade; o magistrado poderia ainda 

argumentar que, para aqueles cidadãos que discordam das ideias contidas no Mein Kampf, ao 

invés de ansiarem por censurar o texto, cabe-lhes, entre outras coisas, escrever livros, artigos 

acadêmicos, textos de opinião em jornais, etc. mostrando os pontos que julgam estarem 

equivocados naquela doutrina e divulgar para o maior número de pessoas esse conjunto de 

opiniões antagônicas às de Hitler. Nas circunstâncias acima, a decisão conjecturalmente 

tomada pelo Estado não criaria evidentemente o neoconflito na relação 4.5, já que o poder 

judiciário não proibiria a publicação da obra.  

Contudo, defenderiam os contrários a tal publicação (os quais, em sua maioria, 

desconsideram qualquer valor literário ou histórico da autobiografia de Hitler e interpretam 

restritamente a publicação desse texto como uma incitação aos crimes de discriminação 

religiosa, racial, de gênero, etc.) que aquela pretensa neutralidade do Estado – para não 

chamá-la de “inércia estatal” – contribuiria com a geração de neoconflitos interpessoais, no 

mínimo, nas relações toleracionistas de Tipo 1.4 (quando mais judeus passariam a ser vítimas 

de antissemitismo), 2.4 (quando mais cidadãos passariam a ser vítimas de intolerância política 

praticada por pessoas de extrema direita), 3.4 (quando mais membros da comunidade LGBTT 

passariam a ser vítimas de LGBTTfobia) ou na relação interpessoal não catalogada da esfera 

racial (quando mais negros passariam a ser vítimas de racismo). É claro que o raciocínio que 

conduz esta segunda hipótese ganharia uma força persuasiva maior se os hipotéticos 

neoconflitos que supostamente seriam gerados com a livre circulação do Mein Kampf no 

Brasil começassem de fato a ocorrer, quando, então, a colisão tipológica a que estamos nos 

referindo tornaria-se evidente. Contudo, mesmo sendo hipotéticos, os neoconflitos 

conjecturais – desde que estritamente vinculados ao caso em análise – devem estar presentes 

na reflexão em torno dos fenômenos toleracionistas. É importante destacar que aqueles 

hipotéticos neoconflitos interpessoais das esferas religiosa, racial e de gênero foram levados 

em conta na fundamentação do parecer do juiz Alberto Jr., sendo este raciocínio conjectural 

que conduziu o magistrado a optar pela primeira hipótese (priorizando combater as 

intolerâncias religiosa, racial e de gênero ao invés de ampliar as tolerâncias de opinião e 

política) e desconsiderar a segunda hipótese (quando o caminho inverso seria traçado, isto é, a 

garantia constitucional do exercício das liberdades de opinião e política seria assumida como 
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superior em relação à atuação indireta do Estado no combate às intolerâncias religiosa, racial 

e de gênero). 

 Ao que tudo indica, a referida colisão tipológica – que, na realidade, não é uma colisão 

entre tipos diferentes de tolerância ou intolerância, mas entre relações toleracionistas 

circunscritas a diferentes esferas tipológicas – tem relação direta com a pluriformidade dos 

fenômenos da tolerância e da intolerância, pois, nas mais variadas situações concretas nas 

quais ambas se manifestam, as suas múltiplas formas (reveladas através das distintas atitudes 

que vinculam os sujeitos e objetos das diferentes relações toleracionistas que descrevem o 

mesmo fenômeno multifocal) conduzem muitas vezes a colisões mútuas. Esse conflito 

intertipológico entre relações toleracionistas, por sua vez, parece ser uma condição inerente 

aos fenômenos toleracionistas multifocais, sendo que o mesmo fica evidenciado quando, 

diante dos fenômenos enquadrados nessa categoria, torna-se necessário demarcar os limites 

para a tolerância e a intolerância e, por conseguinte, definir, no âmbito das diferentes relações 

toleracionistas que compõem tais fenômenos multifocais, até onde devem-se estender as 

atitudes de “permissão x proibição”, “reconhecimento x não reconhecimento jurídicos” e 

“neutralidade x parcialidade” (no caso das relações em que o Estado assume a condição de 

sujeito da tolerância/intolerância) e as atitudes de “respeito x desrespeito” e “reconhecimento 

x não reconhecimento sociais” (no caso das relações intergrupais, interpessoais ou entre 

grupos e indivíduos). 

O que foi exposto acima corresponde a tudo o que tínhamos a dizer acerca da 

descrição conceitual do “caso Mein Kampf”. De qualquer modo, como mencionamos 

anteriormente, o aspecto prático da nossa proposta de análise linguístico-conceitual consiste 

em evitar caminhos de investigação equivocados quando aplicada ao exame dos fenômenos 

toleracionistas, tanto multifocais quanto unifocais. No caso dos primeiros, as ferramentas da 

TA e da TCI podem ajudar a realizar uma descrição pluriforme ampliada do objeto de estudo 

escolhido para análise e, consequentemente, ajudar a desviar a investigação toleracionista da 

abordagem reducionista (que consistiria em examinar isoladamente uma esfera tipológica, 

negligenciando a influência recíproca exercida entre esta e as demais esferas tipológicas 

circunscritas no mesmo fenômeno multifocal) e da uniformização tipológica arbitrária (que 

consistiria em homogeneizar relações toleracionistas tipologicamente incompatíveis ou ainda 

em desconsiderar, diante das relações tipologicamente compatíveis que descrevem o mesmo 

fenômeno, as suas particularidades). Já no caso dos fenômenos unifocais, com o auxílio da 

TA, já que a TCI não é aplicável aos fenômenos dessa categoria, é possível identificar qual ou 

quais relações toleracionistas estão circunscritas em cada fenômeno e qual ou quais acepções 
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descrevem adequadamente as atitudes de tolerância ou de intolerância assumidas pelos 

sujeitos diante dos objetos em cada uma daquelas relações. Aproveitando este gancho, 

podemos concluir que as nossas ferramentas conceituais, no que tange à sua aplicação às 

ocorrências concretas da tolerância e da intolerância, devem ser adotadas não como um 

“método positivo” (no sentido de que supostamente poderiam indicar as soluções corretas 

para a resolução concreta dos fenômenos toleracionistas), mas como um “método negativo” 

(no sentido de que podem, devido à sua descrição analítica de tais fenômenos e à sua 

clarificação conceitual, descartar as soluções erradas). 

 

7.2.2 Uma questão complementar: a relação entre as condições materiais e os fenômenos 

toleracionistas 

 

 Anteriormente, afirmamos que a nossa meta principal não seria a de resolver os 

problemas práticos que a questão dos limites impõe diante dos casos concretos de tolerância e 

intolerância. Entretanto, nesta seção final, nos afastando (um pouco) da perspectiva descritiva 

de elucidação linguístico-conceitual dos fenômenos toleracionistas e adentrando 

(discretamente) na perspectiva normativa de resolução prática dos problemas toleracionistas, 

nos arriscaremos a tecer uma proposta que pode auxiliar neste segundo intento. Isto, por sua 

vez, nos possibilitará examinar uma importante questão que foi deixada em aberto nas páginas 

anteriores: a hipótese das condições materiais e sua relevância no debate acerca da tolerância 

e da intolerância.  

 No tópico em que tratamos das contribuições de Thomas More ao debate toleracionista 

(seção 1.5), foi apresentada, como hipótese de trabalho, a ideia de que a problemática da 

tolerância/intolerância religiosa sempre esteve e ainda permanece estritamente vinculada a 

elementos econômico-políticos. Mais adiante, quando examinamos as contribuições de 

Herbert Marcuse (seção 4.1.5), defendemos, saindo da esfera exclusiva da religião e 

referindo-se amplamente às varias esferas tipológicas, que a compreensão das condições 

materiais é fundamental tanto para a elucidação quanto para a resolução do multifacetado 

problema da tolerância e intolerância nas sociedades do século XXI, exatamente porque a 

problemática toleracionista seria determinada pelas condições materiais da sociedade, em 

especial, pelas esferas econômica e política. Nesta mesma seção, a nossa hipótese materialista 

histórica aplicada à investigação toleracionista foi cindida em dois eixos: a hipótese das 

causas geradoras, de acordo com a qual os problemas da ordem político-econômica geram 
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conflitos toleracionistas; e a hipótese das causas intensificadoras, segundo a qual fatores 

econômico-políticos, se não geram, ao menos agravam ou intensificam tais conflitos. 

 Agora, chegou o momento de nos posicionarmos diante dessa questão. Qual seria, 

então, a hipótese que, em nossa opinião, pode nos conduzir na investigação pluriforme e na 

explicação clara dos fenômenos toleracionistas, e mais especificamente na elucidação dos 

eventos concretos nos quais a pluriformidade da intolerância se manifesta? Em Sobre a 

Questão Judaica (Die Judenfrage, 1943), Marx afirma que o modo como se formula um 

problema já encerra em si uma grande parte da sua explicação. Consideramos esse ponto de 

vista bastante pertinente para a reflexão filosófica e mais propícia ainda para a nossa presente 

questão toleracionista, pois formulá-la apropriadamente pode nos livrar de um caminho 

inadequado para a sua resposta e, ao mesmo tempo, nos conduzir rumo à direção na qual a 

elucidação do nosso problema pode ser vislumbrada. Para tanto, o primeiro passo é nos 

servirmos de nossas ferramentas conceituais para clarificarmos o que de fato estamos 

querendo investigar, pois o modo genérico com que as duas hipóteses foram formuladas – 

ambas referindo-se de modo indistinto aos diferentes tipos de tolerância e intolerância, sem 

discriminar qual tipo está exatamente sendo investigado – pode levar, ao invés de uma 

elucidação, a uma confusão conceitual tão prejudicial quanto assumir o postulado do conceito 

geral de tolerância ou adotar a uniformização tipológica de forma arbitrária, ambas as coisas 

que procuramos evitar com a proposição da TA e da TCI.  

Vejamos melhor este ponto: é evidente que uma dissensão política pode causar ou 

agravar um conflito toleracionista na esfera política, por exemplo, quando dois grupos 

ideologicamente opostos e relativamente fortes disputam o poder político dentro de um 

Estado democrático e, devido a essa dissensão, os membros dos dois partidos passam a 

cultivar um ódio mútuo e a promover episódios de violência entre esses grupos politicamente 

antagônicos (este seria um conflito inserido na relação toleracionista de Tipo 2.3) ou quando 

um dos partidos consegue ascender ao poder e, em posse dos mecanismos do Estado, tentar 

criar barreiras jurídicas para impedir o partido rival de disputar novamente o poder político 

(este seria um conflito inserido na relação toleracionista de Tipo 2.6); assim como é evidente 

que um desarranjo econômico pode causar ou agravar um conflito toleracionista na esfera 

econômico-social, por exemplo, quando uma sociedade está marcada pela concentração do 

poder econômico nas mãos de um grupo pequeno e, devido a essa condição estrutural de 

desigualdade econômica, os indivíduos pertencentes às diferentes classes passam a 

discriminarem-se reciprocamente, sendo que, nessas condições, a intolerância econômico-

social, no geral, é mais intensa quando oriunda dos indivíduos economicamente privilegiados 
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em direção aos indivíduos mais pobres (estes seriam conflitos inseridos nas relações 

toleracionistas interpessoais). 

Mas não é um questionamento redundante dessa natureza – no caso, se problemas da 

ordem econômica e/ou política podem gerar ou agravar conflitos de intolerância nas esferas 

econômica e/ou política – que estamos querendo problematizar aqui. Aplicando-se a nossa 

análise conceitual na reformulação das hipóteses anteriores, o que queremos realmente 

indagar é se fatores econômico-políticos podem causar ou intensificar conflitos toleracionistas 

na esfera religiosa. Assim, estamos iniciando nossa investigação sob a ótica dos fenômenos de 

intolerância religiosa. Mas a nossa delimitação temática não para aí: queremos problematizar 

especificamente a esfera da intolerância religiosa a partir da perspectiva das relações 

toleracionistas de Tipo 1.5 (entre o Estado e seus cidadãos pertencentes aos mais diferentes 

posicionamentos teológicos) e de Tipo 1.6 (entre o Estado e as Igrejas existentes em seu 

território). Uma última delimitação também se faz necessária: refletiremos sobre a influência 

supostamente exercida pelos fatores econômico-políticos nos fenômenos de intolerância 

inseridos nas relações 1.5 e 1.6, utilizando os termos “tolerância” e “intolerância” nas 

acepções A.1 e A.2 (permissão e proibição) e C.1 e C.2 (reconhecimento e não 

reconhecimento jurídicos). Em resumo, a proposta de análise lógico-linguística que estamos 

propondo para a reflexão em torno da tolerância e da intolerância exige que, no exame dos 

problemas/fenômenos toleracionistas, sejam de início estabelecidas a tipologia, a relação ou 

relações toleracionistas e a acepção ou acepções que serão investigadas, pois, sem essa 

clarificação conceitual e terminológica, a própria investigação está fadada ao insucesso.  

 Para a consideração da nossa questão, é importante partirmos da seguinte premissa: a 

intolerância, além de ser um fenômeno pluriforme, é também um fenômeno multicausal. 

Assim, não é possível apontar uma causa única como sendo aquela capaz de explicar a 

existência dos diferentes eventos concretos relacionados à intolerância. Esta multicausalidade 

é inegável quando concebemos a vasta tipologia toleracionista, já que é bastante visível que 

múltiplas causas contribuem isolada ou conjuntamente na formação e no desenvolvimento dos 

diferentes conflitos oriundos das esferas da religião, da política, dos gêneros, das opiniões, 

racial, econômica, etc. Mas a multicausalidade da intolerância também é perceptível quando 

examinamos os conflitos inseridos em uma única esfera tipológica, como é o caso da esfera 

religiosa.  

Historicamente, é possível indicar alguns fenômenos de intolerância religiosa que 

inicialmente foram causados por fatores político-econômicos. Entre estes, podem ser citados 

os muitos conflitos que compõem o movimento da Reforma Protestante, tais quais: o episódio 
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da fundação da Igreja Anglicana, que foi inicialmente instigada pela disputa do poder 

político-econômico na Inglaterra entre a recém-ascendente burguesia (ligada ao 

protestantismo) e os grupos vinculados à antiga aristocracia inglesa (ligada ao catolicismo); e 

também o episódio da Revolta dos Camponeses em 1524-5, quando um grupo de camponeses 

pobres, liderados por Thomas Münzer e compostos majoritariamente por anabatistas, 

rebelaram-se contra sua situação de miséria e exploração econômica e foram cruelmente 

reprimidos pelo Estado luterano alemão, aliado dos velhos senhores feudais que tinham 

interesse direto na rápida supressão dessa revolta camponesa. E para mencionar um exemplo 

brasileiro enquadrado na mesma categoria, podemos citar o episódio da Revolta do Malês de 

1835 e a cruel reação do Estado católico luso-brasileiro contra os escravos urbanos (negros de 

ganho) e ex-escravos africanos vinculados ao islamismo, que se rebelaram contra o regime 

escravista, a discriminação racial e socioeconômica praticada contra os escravos libertos e 

tinham ainda o objetivo de proclamar uma república islâmica na província da Bahia. A nosso 

ver, os três exemplos acima não tiveram como causa inicial – nem como causa central – a 

questão religiosa, de modo que estes nos levam a sustentar a posição de que a religião foi 

apenas um pretexto para camuflar os reais interesses político-econômicos que os geraram. 

Estas considerações confirmam, portanto, a hipótese das causas geradoras. 

Por outro lado, a história também pode apontar fenômenos de intolerância religiosa 

que confirmam a segunda hipótese, no caso, conflitos que inicialmente foram motivados por 

discórdias religiosas, mas cujos fatores econômico-políticos atuaram agravando tais conflitos, 

como, por exemplo: a guerra entre judeus israelenses e os mulçumanos palestinos, que é um 

conflito fundado em bases religiosas – tais quais a ocupação da Terra Santa e a expulsão de 

povos infiéis daquele lugar sagrado –, mas que, interesses político-econômicos – desde a 

fundação de Israel na Guerra Fria até a subsequente queda de braço nas instâncias políticas da 

ONU entre Israel e seus aliados norte-americanos, de um lado, e os países membros da Liga 

Árabe do outro – agravaram significativamente este conflito que, devido ao seu desenrolar 

histórico, não deve ser descrito unicamente como um conflito religioso, mas como um 

conflito religioso-político-econômico, já que essas três esferas de interesses tem pautado a 

trajetória desse conflito; ou, citando um caso brasileiro, a guerra não declarada entre católicos 

e evangélicos, que, embora inicialmente tenha sido originada por uma divergência religiosa 

dentro do cristianismo brasileiro, elementos de ordem política e econômica têm atuado para 

intensificar tal conflito, uma vez que o aumento ou diminuição de fieis representa também 

uma maior ou menor influência social dessas Igrejas nas instâncias políticas (vide a 

significativa representatividade que ambas detêm no Congresso Nacional) e um aumento ou 
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diminuição de seu poderio econômico (vide o dízimo, que sempre é posto em evidência pelos 

líderes religiosos das duas denominações cristãs). Estas considerações, por sua vez, 

confirmam a hipótese das causas intensificadoras. 

 Mas a própria realidade fornece exemplos que parecem ilustrar algo contrário ao que 

vimos acima, a saber, que alguns fenômenos de intolerância religiosa encontram-se em um 

panorama despido de qualquer influência de fatores político-econômicos, sendo 

completamente explicados, ao que parece, apenas por questões religiosas. Nesta categoria, 

podem ser postos: a agressão sofrida por Kayllane Campos, cujos dois suspeitos – 

identificados apenas como evangélicos – de terem discriminado verbalmente e agredido com 

pedradas Kayllane e alguns amigos que retornavam de um terreiro de umbanda dificilmente 

estavam preocupados com o aumento do poderio econômico de sua Igreja ou com a ameaça 

política de um possível aumento de parlamentares candomblecistas no Congresso brasileiro, 

mas apenas em externar seu odium theologicum diante de pessoas que, dentro de suas mentes 

fanáticas, não deveriam ter o direito de externar suas crenças religiosas; assim como o 

ingresso de jovens antissemitas em alguns grupos de skinheads – um fenômeno presente na 

sociedade brasileira, mas que infelizmente também é observado na esfera mundial – para 

externar de forma violenta sua aversão religiosa através de agressões físicas contra judeus e 

também contra membros de outras minorias fora da esfera religiosa (como negros, 

homossexuais, etc.), sendo que, na maioria dos casos, a ocorrência deste fenômeno não 

necessita ser explicada através de elementos político-econômicos na macroestrutura da 

sociedade, mas podem ser suficientemente explicada pelo cultivo do ódio e do extremo 

desrespeito pelo diferente nas relações interpessoais. Já estes dois últimos exemplos refutam 

duplamente as hipóteses materialistas. 

 Neste momento, podemos dizer que chegamos a uma aparente aporia quanto à 

hipótese materialista que melhor explicaria a manifestação pluriforme dos fenômenos de 

intolerância religiosa, pois as duas hipóteses são igualmente confirmadas e refutadas pelos 

fatos históricos apresentados. Diante de uma situação como esta, uma proposta tentadora que 

pode vir à mente é recorrer à falácia da observação seletiva (também conhecida como falácia 

da evidência incompleta), que os conduziria a negligenciar deliberadamente os casos que 

contradizem a nossa hipótese e evidenciar unicamente os exemplos que confirmam a tese que 

pretendemos defender. Porém, este seria um expediente intelectualmente desonesto, que 

pouco proveito traria para o nosso debate e para investigação específica em torno da 

relevância das condições materiais na problemática toleracionista. Em circunstâncias como 
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essa, o mais indicado, talvez, é adotar o “relativismo moderado” que Michael Walzer assume 

na Introdução de Da Tolerância contra a abordagem que ele chama de “procedimentalista”.  

No campo da reflexão política, os procedimentalistas partem de uma posição original 

ou uma situação ideal de discurso e, assumindo um conjunto de regras e critérios formais, 

derivam conclusões que os mesmos consideram universalistas (isto é, aplicáveis a todos os 

casos concretos) e dotadas de autoridade moral (isto é, podendo ser normativamente 

efetivadas no mundo real). Entretanto, argumentações procedimentalistas, diz Walzer, não nos 

ajudam na investigação toleracionista por não serem diferenciadas pelo tempo e pelo espaço, 

sendo que, nas reflexões em torno da tolerância e da intolerância, a escolha do “melhor 

arranjo político é relativo à historia e cultura do povo cujas vidas ele irá arranjar” (WALZER, 

1999, p. 8-9). E assim o autor norte-americano contrapõe ao procedimentalismo à abordagem 

contextualista que ele chama de um “relativismo estrito”, o qual defende a ideia de que, em 

filosofia política, as nossas escolhas não são e nem devem ser determinadas por um único 

princípio universal e, por conseguinte, a escolha certa em uma sociedade específica em um 

momento específico talvez não seja igualmente certa em outra sociedade (ou na mesma 

sociedade, só que em um momento diferente).  

Consideramos esse relativismo estrito walzeriano e a perspectiva contextualista que tal 

abordagem endossa muito propícios para a reflexão toleracionista, principalmente pelos dois 

representarem uma abordagem moderada, que tende a evitar os excessos, por exemplo, da 

abordagem procedimentalista e sua tentação de formular uma resposta única (ou razão 

suficiente) para todos os casos. É partindo desta perspectiva contextualista102 que dissolvemos 

a aporia acima: essa aporia nos causa embaraço apenas quando, sem nos darmos conta, 

raciocinamos de forma procedimentalista querendo identificar o princípio causal que 

universalmente explicaria os fenômenos de intolerância religiosa, quando, na realidade, 

estamos falando de um fenômeno multicausal e que, por conseguinte, não pode ser explicada 

através de uma suposta causa universalmente aplicável a todas as ocorrências concretas da 

                                                           
102 Embora possa ser estabelecida uma comparação genérica entre ambas, já que as duas valem-se do conceito de 
“contexto”, não se deve confundir a perspectiva política contextualista inspirada em Walzer com a perspectiva 
contextualista relacionada à abordagem pragmática da linguagem. A segunda é uma posição vinculada 
diretamente a questões em torno da filosofia da linguagem. Além disso, a abordagem linguístico-pragmática – 
que, como já foi destacado, não é a abordagem que assumimos nesta pesquisa – defende que somente o 
“contexto extralinguístico” (correspondente aos elementos circunstanciais do discurso, tais quais quem expressa 
o discurso, a quem este se dirige, o tempo no qual e o lugar onde o discurso foi proferido, a situação específica 
na qual o discurso foi dirigido pelo locutor ao seu interlocutor, etc.) pode fornecer os elementos centrais que 
determinam o significado do discurso e das expressões linguísticas que o compõem. Já a primeira restringe-se à 
área da filosofia política, não tendo ligação com questões relativas à linguagem. E, principalmente, o objetivo do 
relativismo estrito walzeriano é analisar o contexto sociopolítico no qual uma sociedade está inserida para 
indicar, não o significado linguístico-conceitual de determinado arranjo político-jurídico, mas se tal arranjo pode 
ser útil concretamente para solucionar os problemas daquela sociedade. 
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intolerância. Assim, sentimo-nos bastante confortáveis para dizer que a hipótese das causas 

geradoras é válida para explicar certos fenômenos de intolerância, que a hipótese das causas 

intensificadoras é válida para explicar outros e que existem ainda fenômenos de intolerância 

religiosa cuja explicação é encontrada suficientemente dentro da esfera da religião, não sendo 

necessário recorrer a fatores econômicos e/ou políticos para elucidá-los. Mas apesar da 

multicausalidade da intolerância religiosa e da nossa opção metodológica pelo contextualismo 

walzeriano, é importante tecermos um alerta acerca da perspectiva materialista histórica no 

debate toleracionista, sob o risco de, se não fizermos essa observação, atenuarmos sua 

relevância e, consequentemente, incorrermos em uma supervalorização indevida de 

abordagens reducionistas (quando, por exemplo, é pressuposto equivocadamente que todo 

conflito envolvendo questões religiosas pode ser explicado principalmente a partir da esfera 

religiosa e, assim, se justificar metodologicamente uma leitura reducionista de um fenômeno 

que se desenrola pluriformemente) ou, o que é pior, sob o risco de legitimarmos uma 

investigação intelectualmente ingênua dos discursos acerca da tolerância e da intolerância (a 

saber, quando são negligenciados os fatores econômicos e políticos que condicionam alguns 

dos fenômenos de intolerância religiosa).  

É neste sentido que vale lembrar a máxima apresentada em Tolerância Repressiva, 

quando Marcuse, descrevendo de forma perspicaz as contradições da tolerância dentro das 

sociedades democráticas liberais, ressalta que a investigação toleracionista a respeito de 

qualquer sociedade não deve ser realizada in abstracto, mas levando-se em conta as condições 

concretas nas quais esta sociedade encontra-se inserida. Sendo que, para o pensador alemão, 

dentre essas condições materiais, os fatores econômico-políticos desempenham um papel 

proeminente. É por essa razão que, mesmo endossando o relativismo estrito proposto por 

Walzer, advogamos que, quando os problemas concretos da tolerância/intolerância religiosa 

estão sendo investigados, principalmente a partir das relações de Tipo 1.5 e 1.6 – as duas nas 

quais delimitamos nossa reflexão nesta seção –, o materialismo histórico pode ser uma 

ferramenta bastante útil tanto na perspectiva descritiva (já que historicamente os conflitos 

religiosos, no geral, têm sido decididos em favor dos grupos políticos e econômicos mais 

fortes, mesmo quando o Estado – que deveria manter-se neutro e guiar-se pelo princípio de 

isonomia – ocupa a posição de protagonista da relação toleracionista e é chamado a solucionar 

o conflito) quanto na perspectiva normativa (já que, talvez, uma virada de rumo em benefício 

dos grupos econômico-políticos mais frágeis seja o sentido no qual os Estados autenticamente 

democráticos devem redirecionar seus esforços no intuito de exercer suas prerrogativas 

constitucionais e assegurar a justiça social, uma vez que são precisamente aqueles grupos 
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política e economicamente impotentes e seus membros socialmente fragilizados que 

necessitam mais das medidas protetivas e preventivas do Estado contra a ameaça dos demais 

grupos sociais). 

 A nossa insistência em investigarmos os fenômenos de intolerância religiosa através 

de uma perspectiva materialista histórica não deve ser entendida como uma simpatia 

intelectual acrítica pelo marxismo. O cerne da questão é que as condições político-econômicas 

de uma sociedade historicamente constituíram-se como elementos fundamentais para uma 

explicação mais completa da problemática toleracionista inserida na esfera da religião, 

principalmente dos fenômenos vinculados às relações toleracionistas 1.5 e 1.6, que 

apresentam o Estado como protagonista e nos quais o que, de fato, esteve em jogo foi a 

permissão ou proibição legais e o reconhecimento ou não reconhecimento jurídicos diante do 

pluralismo religioso, constatado na variedade de crença de concidadãos e na existência de 

diferentes Igrejas em um mesmo país. Mas esta não é apenas a nossa leitura, pois a posição de 

que fatores econômico-políticos têm exercido influência nos fenômenos de intolerância 

religiosa – ou no próprio desenrolar sócio-histórico da efetivação da tolerância religiosa nos 

sistemas jurídicos das democracias ocidentais – também esteve presente nas reflexões dos 

outros quatro autores estudados na Parte I. Registre-se, aqui, que esses quatro pensadores são 

pertencentes a diferentes tradições da filosofia política e, apesar disso, sustentam esse ponto 

em comum com Marcuse e conosco, embora, como mencionado na seção 4.1.5, nem todos 

tenham dado o mesmo grau de importância ao fato. A seguir, vamos aprofundar essa questão.  

Na Utopia de More, vimos que os princípios que norteiam os âmbitos político e 

econômico (o exercício de uma democracia plena, a conciliação entre o interesse público e a 

liberdade individual, a igualdade econômica e a isonomia jurídica) exercem influência direta 

nas leis utopianas que versam sobre a religião e vimos ainda que a legislação toleracionista da 

ilha foi projetada visando, entre outras metas, impedir que divergências religiosas causem 

distúrbios na paz e na unidade da república, duas coisas que só poderiam ser realizadas se o 

Estado, no zelo pelos assuntos públicos das esferas política e econômica, se mantiver neutro 

em religião e coibir adequadamente a intolerância dentro do seu território. Estes dois pontos 

revelam que o autor da Utopia, conduzido pela abordagem holística que ele inaugura no 

debate toleracionista, já percebia dois aspectos essenciais acerca do tema da tolerância 

religiosa: primeiro, que a questão religiosa não corresponde a uma esfera isolada das outras 

esferas sociais, mas está diretamente vinculada às demais e todas elas influenciam-se 

mutuamente; segundo, e mais importante, que é fundamental solucionar os problemas das 

esferas política e econômica antes de tudo para, só depois, ser possível viabilizar as soluções 
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dos problemas religiosos, como se a resolução das questões econômico-políticas adquirissem 

uma condição sine qua non para a resolução das questões toleracionistas da esfera religiosa. 

 Em Locke, a solução do problema da intolerância religiosa no século XVII passou 

pelo coexame das condições político-econômicas das repúblicas europeias daquele período e é 

precisamente daí que nasceu sua defesa da separação entre Estado (para velar pelos interesses 

materiais da sociedade) e Igreja (para não se imiscuir naqueles dois interesses e se restringir 

aos interesses espirituais). A sua tese da separação completa entre a comunidade civil e a 

eclesiástica e a sua proposta de, a partir dessa separação, deduzir os deveres de tolerância dos 

magistrados, das igrejas, dos chefes de igreja e dos demais indivíduos – ambas muito 

pertinentes se levarmos em conta os acontecimentos históricos que resultaram nos conflitos 

entre os diferentes grupos cristãos no cenário europeu nos dois primeiros séculos da Idade 

Moderna – revelam que o autor da Epístola percebeu, como More havia feito cerca de 170 

anos antes, que há uma influência recíproca entre as questões político-econômicas e a questão 

da tolerância/intolerância religiosa. Vale ainda destacar que um conjunto de críticas 

desenvolvidas na Carta é dirigido contra os magistrados ambiciosos e os chefes de igreja mal-

intencionados, os quais aproveitavam-se da mistura entre Estado e Igreja para expandir o seu 

poder e exercitar o seu desejo de domínio. É tendo em vista esse conjunto de críticas que 

vemos Locke apoiar a sua teoria laicista através da enérgica afirmação de que, enquanto os 

assuntos político-econômicos forem utilizados pelos chefes do Estado como pretexto para 

interferirem na religião dos indivíduos e enquanto a salvação das almas for utilizada pelos 

chefes das igrejas como pretexto para se intrometerem nos assuntos civis, a humanidade 

continuaria a verificar o que os séculos XVI e XVII estavam terrivelmente comprovando, isto 

é, o agravamento do problema da intolerância religiosa. 

 O exemplo de Stuart Mill é bastante curioso. Assumindo os princípios clássicos do 

liberalismo político e do liberalismo econômico em seus escritos, o filósofo utilitarista sempre 

se apresentou explicitamente como um crítico das diversas teses marxistas que começavam a 

ser noticiadas e, inclusive, a ganhar alguns adeptos na Inglaterra em meados do século XIX, 

dentre as quais, a leitura da sociedade como uma perpétua luta entre classes antagônicas e a 

própria interpretação materialista da história, que apresenta a perspectiva econômica como 

eixo central para a compreensão da realidade social. Apesar disso, vemos o autor ilustrar os 

seus textos com significativas passagens que demonstram como as condições político-

econômicas exercem considerável influência na questão toleracionista. Em Sobre a liberdade 

(na metade do Capítulo 2), ele pondera que, enquanto os indivíduos das classes 

economicamente privilegiadas podem muitas vezes fazer frente ao despotismo social exercido 
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através da opinião pública, a tirania da opinião e a coerção moral que esta exerce incidem com 

maior intensidade sobre aqueles cujos meios de ganhar o pão dependem dos outros, uma vez 

que, levando-se em conta a referida relação econômica desigual, os primeiros encontram-se 

praticamente desprovidos de instrumentos para criar resistência contra os últimos. E na 

mesma obra (na metade do Capítulo 1), quando está discorrendo sobre as causas das 

transformações sociais no campo dos costumes e do direito – passagem esta na qual encontra-

se a reflexão sobre a incorporação da liberdade religiosa nas práticas jurídicas e sociais dos 

países europeus no decorrer da Idade Moderna (mencionada na seção 7.1.2) –, o pensador 

observa que a conquista de direitos por parte de um grupo ou classe só é efetivada quando este 

grupo ou classe adquire força política suficiente para impor seus interesses. 

 Já em A sujeição das mulheres, discorrendo diretamente não sobre a esfera religiosa, 

mas sobre a intolerância de gênero, o filósofo (na metade do Capítulo 2) alega que o 

despotismo patriarcal no âmbito doméstico incide com maior intensidade sobre as mulheres 

das classes pobres, cuja dependência econômica diante do marido agrava a sua sujeição social 

e política diante do seu tutor masculino. É nesta mesma parte do texto que Mill afirma que as 

filhas das famílias ricas, quando casavam-se, tinham atenuada a tirania doméstica exercida 

pelo marido, pois, na Inglaterra do século XIX, além de gozar de proteção jurídica em relação 

aos bens herdados de sua família, o que lhes fornecia uma relativa independência financeira, 

também tinham condições de arcar com os altos custos de uma possível separação legal, algo 

que as mulheres pobres não podiam fazer. Ainda nesta segunda obra, quando está concluindo 

o Capítulo 3, o autor sustenta ser necessário que os homens que simpatizam com a doutrina da 

isonomia de gênero unam-se abertamente à causa feminina para que lhe seja dada mais 

evidência social e força política, coisas sem as quais se tornaria mais difícil implantar o 

regime de igualdade de direitos entre os dois sexos. Finalmente, é importante destacar 

também que uma das principais teses usadas pelo utilitarista contra o regime legal de 

subordinação feminina é compará-lo com a escravidão e argumentar que a manutenção da 

escravatura do sexo feminino em pelo século XIX tinha relação direta com a satisfação dos 

interesses econômico-políticos dos principais beneficiários de regime, no caso, os homens, 

que se beneficiavam da escravatura feminina no âmbito doméstico (com a dependência 

econômica das esposas diante de seus maridos) e no âmbito público (com a proibição de todas 

as mulheres, isto é, metade da humanidade, de concorrer igualmente com os homens na 

disputa pelas atividades públicas). Portanto, podemos dizer que as passagens listadas 

anteriormente, ainda que não tenham recebido a devida atenção por parte de Mill e que 

tenham sido apresentadas de forma isolada, como simples exemplos ilustrativos da ampla 
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problemática da intolerância (seja esta religiosa, política, de opinião ou de gênero), revelam 

que o pensador liberal também notou que o problema da intolerância sofre influência direta 

das condições materiais da sociedade, em particular, das suas condições econômico-políticas.  

 E até Walzer, que, assim como Mill, apresenta divergências teóricas evidentes com 

relação a Marcuse, também reconheceu perfeitamente (no Capítulo 4 de sua obra) que o poder 

político e a divisão da sociedade em classes são variáveis sociais que não podem ser 

negligenciadas na reflexão em torno da tolerância/intolerância. No que tange à primeira 

dessas variáveis, o autor procura explicitar de forma clara a influência que relações políticas 

de superioridade e inferioridade ou de igualdade exercem no funcionamento da tolerância 

entre os grupos que compõem os cinco regimes por ele examinados. Mas nada se compara, 

em nossa opinião, às pertinentes observações que o pensador norte-americano tece acerca da 

relação entre os fatores econômicos e a questão toleracionista. Para ele, o problema da 

intolerância torna-se mais virulento (virulent) quando as diferenças identitárias (étnicas, 

raciais, religiosas ou culturais) coincidem com diferenças de classe. É neste sentido que 

Walzer argumenta que as minorias nacionais (no regime de Estado-nação) e os novos 

imigrantes vindos de países muito pobres (no regime da sociedade imigrante) comumente 

tornam-se objeto de intolerância por parte do restante da sociedade devido à junção tripla de 

estigma étnico ou cultural, impotência política e pobreza, sendo que essa intolerância social, 

no geral, não costuma atingir o grau extremo da violência física porque aqueles grupos 

marginalizados desempenham um papel economicamente útil que mais ninguém se dispõe a 

assumir (varredores de ruas, lixeiros, lavadores de pratos, serventes de hospitais, etc.). 

Destaque-se ainda que o autor faz questão de enfatizar, entre os grupos economicamente 

excluídos pertencente aos dois regimes mencionados, a situação dos descendentes de nativos 

colonizados ou de escravos africanos, sobre os quais a intolerância incide com uma 

intensidade incomparável e conduz ao “não-reconhecimento radical e uma espécie de 

discriminação automática, irrefletida” (WALZER, 1999, p. 75), sendo que os homens e 

mulheres componentes desses dois grupos marginalizados acabam constituindo uma casta 

social anômala, passando a ocupar o ponto mais baixo no sistema de classes e a enfrentar 

maiores obstáculos para ascender, com seus próprios esforços, na escalada social. 

 Levando-se em conta a argumentação desenvolvida nesta seção (as características 

pluriforme e multicausal da intolerância religiosa, os exemplos de fenômenos toleracionistas 

que citamos e as reflexões dos nossos cinco autores sobre a vinculação entre os fatores 

político-econômicos e a tolerância/intolerância), podemos retirar as seguintes conclusões 

acerca da relevância das nossas duas hipóteses materialistas para o debate toleracionista: por 
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um lado, a multicausalidade da intolerância religiosa impede-nos de estabelecer a hipótese das 

causas geradoras ou a hipótese das causas intensificadoras como uma razão suficiente 

universalmente válida para explicar a totalidade da problemática toleracionista na esfera 

religiosa; por outro lado, a pluriformidade desse mesmo tipo de intolerância exige que os 

fatores econômico-políticos também sejam levados em conta na investigação de muitos 

fenômenos toleracionistas da esfera religiosa – principalmente os inseridos nas relações em 

que o Estado é o sujeito da tolerância ou da intolerância e os objetos tolerados/intolerados são 

os cidadãos e as Igrejas –, pois somente se aquelas duas condições materiais forem integradas 

à investigação toleracionista é que se tornará possível verificarmos a interligação entre as 

diferentes dimensões concretas nas quais a tolerância e a intolerância religiosas se manifestam 

e, por conseguinte, as explicarmos de forma multiperspectivista em toda a sua pluriformidade. 

Portanto, no que concerne à investigação dos fenômenos toleracionistas à luz da nossa 

proposta de análise lógico-linguística, além das ferramentas conceituais oriundas da TA e da 

TCI, o materialismo histórico é outra ferramenta cuja utilidade deve sempre ser levada em 

consideração. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao longo deste trabalho, esboçamos uma proposta de descrição analítico-linguística 

para ser aplicada nos conceitos de tolerância e de intolerância. Dentro dessa proposta de 

análise conceitual do discurso toleracionista, procuramos examinar as três questões que 

consideramos mais pertinentes para o debate no século XXI (a questão semântica da 

polissemia dos dois termos; a questão metodológica da compatibilidade e da 

incompatibilidade entre as diferentes esferas tipológicas; e a questão dos limites da 

tolerância), mostrando de que modo estas estão interligadas e defendendo que, por essa razão, 

essas três questões precisam ser tratadas de forma sistematizada, inclusive com relação ao 

problema prático dos limites, cuja resolução em sua dimensão normativa pressuporia, como 

argumentamos, a elucidação dos problemas semântico e tipológico. Além disso, buscamos 

discuti-las traçando um paralelo com os textos de cinco autores toleracionistas (Thomas More, 

John Locke, John Stuart Mill, Herbert Marcuse e Michael Walzer), destacando as 

contribuições desses pensadores para as discussões a respeito da nossa temática, mas também 

procurando elucidar as lacunas que, em nossa opinião, foram deixadas em aberto por eles no 

que tange às três questões que delimitaram a nossa pesquisa. 

 Assim sendo, nos quatro capítulos que constituem a Parte I da Tese, tentamos traçar 

uma breve trajetória do debate toleracionista, destacando as características centrais das quatro 

fases que compõem o debate (tais como definidas na Introdução do trabalho) e analisando um 

representante de cada uma dessas fases: More (Capítulo 1), Locke (Capítulo 2) e Mill 

(Capítulo 3) como representantes, respectivamente, da primeira, segunda e terceira fase; e 

Marcuse e Walzer (Capítulo 4) como representantes da quarta fase. As contribuições desses 

pensadores foram sistematizadas nas seções que finalizaram a análise de seus textos, nas quais 

procuramos ainda estabelecer um diálogo entre esses cinco filósofos e outros representantes 

do debate toleracionista. Através desta primeira parte do trabalho, mostramos que, apesar da 

distância temporal e das diferenças teóricas que separam os cinco autores estudados (um 

humanista do século XVI, um jusnaturalista do século XVII, um utilitarista do século XIX, 

um marxista do período da Guerra Fria e um liberal do final do século XX), pode-se afirmar 

que eles estão inseridos naquilo que chamamos de uma “tradição toleracionista”, a qual está 

amparada em dois pilares: o postulado do conceito geral de tolerância e o postulado da 

uniformização tipológica. Argumentamos que, apesar das contribuições que esta tradição nos 

legou no que diz respeito às reflexões acerca da tolerância e da intolerância, devemos 

renortear o debate toleracionista no século XXI e, para tanto, precisamos nos desvencilhar 
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daqueles dois postulados, que julgamos terem sido equivocadamente utilizados e terem 

originado uma desconcertante confusão conceitual e imprecisão terminológica dentro do 

debate toleracionista tradicional (ora guiando o discurso acerca da tolerância ou intolerância a 

um contexto linguístico de indeterminação semântica, ora levando os toleracionistas a usar 

inadequadamente as acepções da tolerância/intolerância, ora conduzindo esses autores a 

misturar, em seus argumentos, relações toleracionistas tipologicamente incompatíveis).  

 Neste sentido, procuramos, nos três capítulos que constituem a Parte II, sugerir um 

conjunto de ferramentas conceituais que, a nosso ver, poderiam assegurar uma maior clareza 

conceitual e precisão linguística para as discussões em torno da tolerância/intolerância: 

através da definição de quatro acepções (“permissão/proibição”, “respeito/desrespeito”, 

“reconhecimento/não reconhecimento” e “neutralidade/parcialidade”), das sete relações 

toleracionistas oriundas da esfera religiosa e do critério semântico da conformidade ou não 

conformidade, apresentamos a Tese das Acepções como uma alternativa para elucidar o 

problema conceitual da polissemia (Capítulo 5); acrescentando as relações toleracionistas das 

esferas das tolerâncias política, de gênero e de opinião às relações toleracionistas de Tipo 1.1 

a 1.7 (estas oriundas da tolerância religiosa) e amparados pelo critério da compatibilização, 

propusemos a Tese da Compatibilidade e da Incompatibilidade como uma alternativa para 

elucidar o problema metodológico da tipologia (Capítulo 6); examinando os argumentos 

Locke e Mill a respeito dos limites da tolerância e discutindo o exemplo concreto do “caso 

Mein Kampf” e a relevância da investigação das condições materiais para uma análise 

descritiva pluriforme dos fenômenos toleracionistas, procuramos mostrar as várias dimensões 

inseridas no tema dos limites e como a resolução desse problema prático necessita da 

elucidação do problema semântico e do problema metodológico (Capítulo 7). Através desta 

segunda parte do trabalho, procuramos delinear o esboço do que consideramos ser um novo 

método para a abordagem da problemática toleracionista, mostrando as três frentes nas quais a 

nossa análise linguístico-conceitual poderia ser aplicada ao discurso acerca da 

tolerância/intolerância, a saber: na análise dos documentos jurídicos que versam sobre a 

temática toleracionista; no exame das teorias e dos argumentos em defesa ou contrários à 

tolerância já propostos pela tradição de pensadores toleracionistas; e também na investigação 

direta dos próprios fenômenos toleracionistas, elucidando (em uma perspectiva descritiva, 

mas não normativa) as múltiplas dimensões concretas nas quais estes se encontram inseridos. 

Após a explanação que fizemos acerca dos conceitos de tolerância e intolerância, 

através da qual mostramos os diferentes aspectos de suas inúmeras faces, isto é, sua 

polissemia e sua pluriformidade, uma questão torna-se importante para ser debatida neste final 
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de trabalho. Esta pode ser formulada da seguinte maneira: dada toda a polissemia da 

tolerância, seria possível estabelecer uma acepção ou um conjunto de acepções como 

correspondendo ao significado legítimo desse conceito? Em outras palavras, seria possível 

defender que há um significado autêntico para a palavra “tolerância” e, por conseguinte, 

haveria também significados ilegítimos ou inautênticos do termo, o mesmo se dando com o 

termo “intolerância”? A presente indagação é diferente da pergunta acerca de uma possível 

escala de intensidade da tolerância, examinada na seção 5.2.4. Nesta seção, foi discutida a 

possibilidade de elaboração de uma escala hierárquica para indicar o grau ou nível de 

tolerância/intolerância contido nas diferentes acepções do termo ou ainda nas diferentes 

atitudes toleracionistas englobadas dentro de uma mesma acepção, como os diferentes níveis 

de desrespeito ou de reconhecimento. A nova pergunta muda o foco da discussão e indaga se 

todas as nove acepções que listamos são autênticas, ou seja, correspondem a significados 

legítimos dos termos “tolerância” e “intolerância”.  

 Nas variadas dimensões do discurso toleracionista, tanto nas áreas acadêmicas quanto 

nas não-acadêmicas, encontramos adeptos que defendem a posição de que há acepções que 

são legitimamente atribuídas ao conceito de tolerância e há as que lhe são inautenticamente 

atribuídas. Na arena da vida prática, onde os diferentes indivíduos e grupos disputam direitos, 

não é raro encontrarmos algum grupo (geralmente, objeto de intolerância dentro da sua 

respectiva sociedade) afirmando que não quer ser tolerado, mas reconhecido e respeitado. Na 

concepção deste grupo, o “reconhecimento” e o “respeito” não seriam acepções legítimas da 

“tolerância”, corresponderiam à outra forma de atitude cujo significado não deveria ser 

confundido com o de tolerância, que parece adquirir, nesta primeira perspectiva, um sentido 

bastante depreciativo. Já na Declaração de Princípios sobre a Tolerância da UNESCO (ver a 

seção 6.2.1), é defendido que a tolerância consiste no respeito, na aceitação e no apreço da 

diversidade e também no reconhecimento dos direitos universais da pessoa humana e das 

liberdades fundamentais do outro. No mesmo documento, afirma-se ainda que a tolerância 

não deve ser confundida com concessão, condescendência e indulgência. Na concepção da 

UNESCO, a “permissão”, a “condescendência” e a “indulgência” não seriam acepções 

autênticas da “tolerância”, sendo que, na compreensão deste conceito, antagonicamente ao 

sustentado na perspectiva semântica anterior, só deveriam estar incluídas atitudes moralmente 

elogiáveis, como o “respeito”, a “aceitação” e o “apreço” pela diferença, assim como o 

“reconhecimento” dos direitos do outro.  

 Dentro do debate travado entre os pensadores toleracionistas, as duas posições 

anteriores também têm os seus adeptos. Se tomarmos como exemplo o texto de Marcuse e as 
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críticas que este tece contra a tolerância dentro das democracias liberais, pode-se situá-lo 

entre os partidários que olham a tolerância com forte desconfiança, aproximando-a bastante 

do primeiro sentido depreciativo. Por outro lado, se olharmos a Carta de Locke e a sua ideia 

central de que a tolerância corresponde ao meio mais sólido de assegurar a convivência 

pacífica entre os diferentes grupos religiosos, podemos situá-lo entre os partidários que olham 

a tolerância com grande otimismo, aproximando-a bastante do segundo sentido, no caso, a 

tolerância como uma virtude elogiável. Apesar de representarem posições antagônicas quanto 

ao significado da tolerância, pois os que compartilham da primeira posição definem 

univocamente a tolerância como uma conduta ou um conjunto de condutas moralmente 

controversas enquanto os que partilham da segunda posição a definem univocamente como 

uma conduta ou um conjunto de condutas virtuosas, ambas as posições partem do mesmo 

princípio: o que há em comum a essas duas maneiras de compreender a tolerância é o fato de 

que ambas assumem o pressuposto de que alguns sentidos atribuídos à “tolerância” são 

autênticos enquanto outros não, ou, pelo menos, o pressuposto de que nem todas as nove 

acepções do termo seriam igualmente legítimas. Se levarmos em conta as ideias defendidas 

neste trabalho, como nos posicionaremos diante de tal controvérsia? Devemos tomar o partido 

da tolerância depreciativa ou o partido da tolerância virtuosa? Ou, na verdade, devemos 

assumir uma posição diversa das duas anteriores? 

 A nossa resposta diante da questão da suposta inautenticidade semântica é a de que 

todas as nove acepções são legítimas. E mais que isso, são igualmente legítimas, de modo que 

não podemos concordar, inclusive, com a hipótese de listar, entre elas, as acepções que 

supostamente seriam mais autênticas ou menos autênticas como correspondentes a um dos 

possíveis conceitos de tolerância. O que garantiria essa legitimidade é precisamente o que 

podemos chamar de “consagração” das nove acepções através do debate empreendido pelos 

filósofos toleracionistas ao longo dos últimos quinhentos anos: além das quatro acepções que 

examinamos, as quais podem ser verificadas nos textos dos cinco autores analisados na Parte I 

do trabalho, as outras cinco acepções de “tolerar” (perdoar, condescender, desdenhar, aceitar e 

suportar) já estiveram presentes nos discursos de alguns toleracionistas, a exemplo dos já 

citados textos de Voltaire (1764), Marcelo Dascal (1989), Norberto Bobbio (1990), Paul 

Ricoeur (1991), Diogo Pires Aurélio (1997) e Michael Walzer (1997), ou do texto de Rao 

Chelikani, Reflexões sobre a Tolerância (Quelques Réflexions sur la Tolérance, 1994)103, que, 

                                                           
103 A obra de Chelikani foi escrita, como o próprio autor afirma no Preâmbulo, em comemoração ao Ano das 
Nações Unidas para a Tolerância, realizado em 1995, e foi idealizada como uma espécie de fundamentação 
filosófica para a Declaração de Princípios sobre a Tolerância da UNESCO. 
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no seu Capítulo 2, menciona alguns dos modos supracitados através dos quais é possível 

definir a tolerância.  

Apesar de as nove acepções não terem a sua autenticidade reconhecida unanimemente 

pelos autores toleracionistas, cada uma dessas nove acepções, em algum momento do debate, 

já foi assumida como um dos significados do termo, seja por um autor pró ou contra a 

tolerância, sendo isto que nos leva a sustentar que as nove acepções toleracionistas 

catalogadas neste trabalho, de algum modo, já estão consagradas dentro do debate acerca da 

tolerância e da intolerância. Como consideramos que cada um desses diferentes modos de 

entender a “tolerância” é semanticamente válido e sustentamos que um não deve ser 

priorizado em detrimento de outro, a nossa posição é a de que os diferentes sentidos que os 

termos “tolerância” e “intolerância” assumiram no decorrer da história conceitual do debate 

toleracionista, com os múltiplos sentidos que a eles foram atribuídos, também devem ser 

assumidos como igualmente válidos e legítimos. Portanto, estamos defendendo que a 

consagração das nove acepções toleracionistas (ou das nove maneiras de significar a 

“tolerância” e a “intolerância”) ao longo da trajetória de cinco séculos de debate as tornaram 

isonomicamente legítimas. Note-se que, neste ponto, é importante estabelecermos uma 

distinção teórica entre a TA e a nossa posição acerca da legitimidade das diferentes acepções 

toleracionistas, pois julgamos que uma não invalida a outra.  

A posição que agora defendemos sustenta que as nove acepções são igualmente 

autênticas, ou seja, cada uma delas teria a mesma legitimidade para ser empregada como 

significado de alguma atitude toleracionista. Contudo, isto não implica dizer que as nove 

acepções poderiam ser usadas indistintamente em qualquer relação toleracionista, ou seja, 

para se referir a qualquer relação entre um sujeito e um objeto da tolerância/intolerância 

independentemente dos critérios semânticos que caracterizam cada acepção e cada uma das 

relações toleracionistas que estudamos. Em outras palavras, as nove acepções gozam de uma 

autenticidade equivalente, mas estas não são igualmente aplicáveis aos mesmos referenciais 

semânticos, como visto ao longo do exame da TA e da TI (seções 5.2 e 5.2.2). Assim, se todas 

as nove acepções são semanticamente legítimas, isto é, podem ser empregadas como 

sinônimos da “tolerância” e da “intolerância”, a utilização dessas acepções, como buscamos 

defender ao longo do Capítulo 5, deve observar regras semânticas que assegurem o seu uso 

adequado dentro das respectivas relações toleracionistas nas quais forem empregadas. É 

precisamente isto o que a Tese das Acepções Adequadas e das Acepções Inadequadas procura 

estabelecer, no caso, regras que estabeleçam quando o uso de uma dada acepção – mesmo 

que, a princípio, tal acepção seja legítima como um sinônimo dos dois termos – está sendo 
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realizado de modo adequado ou inadequado dentro de uma relação toleracionista determinada. 

Portanto, podemos dizer que a TA e a posição da legitimidade equivalente entre as acepções 

toleracionistas não são posições que se contradizem. 

O que foi dito acerca das acepções também pode ser estendido para a tipologia da 

tolerância: todos os tipos que historicamente foram incluídos nesse conceito gozam da mesma 

legitimidade, ou seja, não é correto indicar um tipo – ou um conjunto de tipos – de tolerância 

como sendo os mais autênticos para a compreensão de tal conceito, assim como consideramos 

equivocado também argumentar que um ou mais tipos teriam alguma primazia semântica no 

que tange à sua contribuição no desenvolvimento histórico-conceitual da tolerância. 

Consideramos que todos os tipos que, hoje, incluem-se na tipologia toleracionista são 

igualmente legítimos pelas mesmas razões que tornam isonomicamente autênticas as nove 

acepções do termo. 

 Inclusive, observamos que não seria surpreendente se, futuramente, um novo tipo ou 

uma nova acepção vier a ser incluído no conceito de tolerância. Assim como a breve história 

conceitual que traçamos na Parte I mostrou que a tipologia toleracionista, que nasceu 

circunscrita às questões religiosas, foi ampliando-se até incluir os diferentes tipos de 

tolerância que atualmente estão inseridos no conceito, pode-se muito bem esperar que, ao 

longo do século XXI, esta tipologia venha a ser ampliada com a inclusão de novos grupos e 

novos indivíduos nas discussões acerca da tolerância e da intolerância. O mesmo podendo ser 

dito com relação às acepções do termo, já que nada impede que uma nova atitude (diferente 

das atitudes descritas pelas nove acepções toleracionistas classificadas), que descreva o 

relacionamento entre indivíduos, grupos e o Estado, possa vir a ampliar o leque de acepções 

da “tolerância” e da “intolerância” no próprio terreno filosófico do debate toleracionista. Isto 

se daria, sobretudo, devido a uma característica do conceito de tolerância já destacada: um 

conceito que possui uma extrema plasticidade (ou flexibilidade) de sentidos e que, por essa 

mesma razão, torna-se também um conceito filosoficamente rico. Este fato evidencia a 

pertinência de uma pesquisa como a nossa, que procura, em meio à plasticidade semântica da 

tolerância, realizar uma clarificação linguística de modo a evitar a propagação de equívocos 

conceituais com relação ao que é – e ao que não é – próprio da tolerância e ao modo adequado 

de falar acerca dela (isto é, de empregá-la ou usá-la apropriadamente dentro do discurso 

toleracionista). 

 Apresentadas as nossas novas ferramentas conceituais (compostas pelas definições 

atômicas, pela classificação das relações toleracionistas e pelo conjunto de teses defendidas 

neste trabalho) e explicitados, ao longo da Parte II, os três caminhos através dos quais essas 
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ferramentas podem ser aplicadas no discurso toleracionista (tanto na “metainvestigação” dos 

textos jurídicos e das teorias filosóficas que versam sobre o tema quanto no exame descritivo 

dos fenômenos toleracionistas), podemos, agora, apontar algumas propostas de estudos 

inseridas no campo desta temática que se abrem a partir dos resultados atingidos nesta 

pesquisa.  

O primeiro grupo de propostas relaciona-se com aquelas que assumem integralmente 

as conclusões obtidas no trabalho, sem a necessidade de alterá-las ou reformulá-las, e, assim, 

partem do ponto no qual finalizamos esta pesquisa e aplicam nosso arcabouço conceitual em 

outros textos toleracionistas. Assim, temos as seguintes possibilidades: (a) aplicar de forma 

sistemática a TA no texto completo dos cinco autores estudados para mapear todas as 

ocorrências dos termos “tolerância” e “intolerância” e de suas acepções e clarificar 

conceitualmente todas essas passagens, visando, assim, identificar quais as relações 

toleracionistas e quais as acepções recebem maior ênfase em cada texto e verificar as 

implicações deste fato para a concepção de tolerância desenvolvida pelo respectivo autor; (b) 

utilizar as nossas ferramentas conceituais para analisar outros documentos jurídicos 

toleracionistas, dentre os quais, a Lei nº 11.340 de 2006 (que instituiu a Lei Maria da Penha e 

insere-se na esfera da tolerância/intolerância de gênero); a Lei nº 12.288 de 2010 (que 

instituiu o Estatuto da Igualdade Racial e está inserida na esfera da tolerância/intolerância 

racial), o Projeto de Lei da Câmara 122 de 2006 (que, antes de ser arquivado em 2015, visava 

criminalizar a homofobia e estaria inserido na esfera da tolerância/intolerância de gênero) ou 

ainda os documentos proclamados pela UNESCO, como a Declaração sobre a Raça e os 

Preconceitos Raciais de 1978, a Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher de 1979 e a Declaração sobre a Eliminação de todas as 

Formas de Intolerância e de Discriminação fundadas na Religião ou nas Convicções de 1981 

(que versam, respectivamente, sobre a tolerância/intolerância racial, de gênero e religiosa); (c) 

aplicar a TA e a TCI em outros autores toleracionistas não apenas para verificar o poder 

explicativo de suas teorias (no caso, a que relações toleracionistas seus argumentos se 

referem) e avaliar a adequação ou não das acepções usadas em seus textos, mas também para 

compará-los com os cinco autores que estudamos e verificar o alcance e as limitações das 

nossas ferramentas conceituais. 

Já o segundo grupo de propostas relaciona-se com aquelas que optam por alterar 

algum aspecto da nossa proposta de análise lógico-linguística, incorporando novos elementos 

ou reformulando alguns dos princípios dos quais partimos. Assim, temos as seguintes 

possibilidades: (d) no âmbito da TA, incluir as acepções que, no Capítulo 5, optamos por não 
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examinar (a saber, “suportar”, “perdoar”, “desdenhar”, “condescender” e “aceitar”), com suas 

respectivas definições atômicas, e, deste modo, apresentar uma ferramenta metodológica com 

um alcance mais amplo do que aquela que propusemos na Parte II, uma vez que, neste caso, 

todas as nove acepções da tolerância/intolerância se tornariam objeto de análise; (e) no âmbito 

da TCI, acrescentar as relações toleracionistas pertencentes às esferas tipológicas que não 

foram abordadas nesta pesquisa, tais quais a esfera étnico-racial ou as outras esferas que 

relacionam-se aos demais tipos de atitudes toleracionistas (as praticadas no ambiente 

escolar/acadêmico, as que englobam os deficientes, as minorias nacionais, as minorias 

linguísticas, as diferentes classes sociais, etc); (f) reformular as definições atômicas que 

propusemos para as nossas quatro acepções investigadas e verificar em que medida as novas 

conclusões alcançadas divergem das nossas conclusões; (g) e, finalmente, estabelecer uma 

formalização mais rigorosa das nossas definições e teses e uma exposição mais sistematizada 

das ideias defendidas neste trabalho de modo a apresentar uma Metateoria da Tolerância, no 

caso, uma teoria que, além de ser capaz de verificar os usos adequados e inadequados das 

acepções da “tolerância” e da “intolerância” nos diferentes discursos toleracionistas em que 

ocorrem, também estaria apta – através das TA, TDO, TI e TCI – a indicar o poder 

explicativo e a verificar coerência lógica das diferentes teorias formuladas pela tradição 

toleracionista, de Thomas More a Michael Walzer.  

 O mérito das propostas (a) e (b) reside no fato de que a sua realização poderia 

enriquecer significativamente os resultados da presente pesquisa, pois possibilitaria aplicar o 

nosso método em outros exemplos ilustrativos, tanto nos documentos jurídicos quanto nas 

demais passagens dos textos de More, Locke, Mill, Marcuse e Walzer que não tivemos a 

oportunidade de examinar no decorrer do trabalho. A proposta (c) tem o mérito de incorporar 

outros autores – oriundos das quatro fases do debate toleracionista – no campo de 

investigação que o nosso método contempla. Apesar de termos nos esforçado para descrever 

do modo mais completo possível o trajeto dos cinco séculos de debate toleracionista, o fato de 

termos delimitado nosso trabalho ao estudo de apenas cinco autores restringe 

significativamente o alcance dos nossos resultados, pois, a princípio, as nossas conclusões só 

podem referir-se aos textos desses cinco pensadores104. Contudo, o horizonte investigativo 

                                                           
104 Aqui, vale um dos princípios básicos da lógica aristotélica que estabelece que a conclusão de um argumento 
não pode ser mais extensa do que suas premissas. Portanto, se fizéssemos a afirmação de que todos os autores 
pertencentes aos cinco séculos do debate toleracionista aderem aos postulados do conceito geral e da 
uniformização tipológica, estaríamos realizando uma generalização indevida. A propósito, aproveitamos a 
oportunidade para ressalvar que algumas das afirmações feitas ao longo do trabalho – como a de que “[...] apesar 
de ter alcançado resultados bastante frutíferos no decorrer de seus cinco séculos de existência [...], a discussão 
em torno da tolerância historicamente apresentou dois graves equívocos [...]” (1º parágrafo da Introdução), a de 
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que esta terceira proposta abre é de suma importância, pois possibilitaria comparar outros 

autores toleracionistas com os cinco filósofos estudados e constatar, inclusive, se aqueles 

também estão vinculados aos postulados do conceito geral de tolerância e da uniformização 

tipológica, de modo que, confirmada tal hipótese, seria correto afirmar que eles também 

pertenceriam à tradição toleracionista descrita ao longo deste trabalho. Já na hipótese de ser 

identificado algum autor toleracionista entre os séculos XVI e XX que não esteve vinculado a 

nenhum dos dois postulados, os seus textos precisariam receber uma nova atenção na história 

conceitual do debate toleracionista, pois deveriam receber o status de “textos de vanguarda” e, 

neste sentido, tornar-se-ia filosoficamente relevante investigar em que medida este autor 

precursor se desvinculou do debate tradicional e quais contribuições seu pensamento poderia 

fornecer à nossa proposta de análise linguística-conceitual do discurso toleracionista105.  

Já o mérito das propostas (d) e (e) consistiria em ampliar o alcance das nossas 

ferramentas conceituais, uma vez que incluiriam as nove acepções que listamos e toda a 

tipologia toleracionista. Como observamos na nota anterior, uma pesquisa não pode estender 

suas conclusões para além do campo investigativo autorizado pelas premissas das quais 

partiu. Em nosso caso, tendo delimitado nossa investigação para quatro acepções e para as 

tolerâncias religiosa, política, de gênero e de opinião, o alcance da TA e da TCI só pode ser 

                                                                                                                                                                                     

que “ao lado da confusão conceitual que, em nossa opinião, tem obscurecido parcialmente a trajetória do debate 
toleracionista nos últimos quinhentos anos [...], outro grave equívoco que tem atrapalhado o pleno 
desenvolvimento das discussões em torno da tolerância é o da imprecisão terminológica” (1º parágrafo da seção 
5.2.1) ou ainda a afirmação de que “tradicionalmente, os toleracionistas tem valido-se da ‘tolerância’ para 
referir-se indiscriminadamente a diferentes acepções do termo, postura esta que pode ser observada desde as 
primeiras reflexões toleracionistas na Utopia de More. (1º parágrafo da seção 5.2.2) – devem ser compreendidas 
neste sentido delimitado, isto é, quando as proferimos, estamos nos referindo diretamente aos textos dos nossos 
cinco autores, os quais, por representarem as quatro fases do debate, nos autorizam a afirmar que os problemas 
da confusão conceitual e da imprecisão terminológica estão presentes ao longo dessa trajetória histórico-
conceitual do debate toleracionista, mas sem a pretensão de defender que todos os autores destes cinco séculos 
de discussão cometeram o mesmo equívoco.  
105 É relevante ressaltarmos que a nossa proposta de análise linguístico-conceitual aplicada aos cinco filósofos 
estudados neste trabalho é ainda aplicável aos comentadores desses pensadores. Deste modo, as nossas 
ferramentas lógico-conceituais podem verificar se tais comentadores também aderem aos postulados do conceito 
geral de tolerância e da uniformização tipológica e, por conseguinte, são conduzidos à mesma confusão 
conceitual e imprecisão terminológica que demonstramos ocorrer em More, Locke, Mill, Marcuse e Walzer. 
Neste sentido, ver os textos de: Heinrich Brockhaus (1929), J. H. Hexter (1952) e George Logan (1983), 
comentadores de Thomas More; Raymond Polin (1960), John Dunn (1969) e John Marshall (2006), 
comentadores de John Locke; Bernardo de Vasconcelos (2006) e David Edwards (2009), comentadores de John 
Stuart Mill; entre outros. As ferramentas oriundas da TA, TDO, TI e TCI são ainda aplicáveis aos textos dos 
estudiosos contemporâneos da tolerância e da intolerância, a exemplo de Thomas M. Scanlon (2003), Clodoaldo 
M. Cardoso (2003), Luiz Paulo Rouanet (2010), ou dos diversos artigos sobre o debate toleracionista reunidos 
nas obras organizadas por Ole Peter Grell & Roy Porter (2006), Jeremy Waldron & Melissa Williams (2008) e 
Antônio Carlos dos Santos (2010). Dentre os atuais estudiosos do debate toleracionista, um destaque deve ser 
registrado com relação à obra de Rainer Forst (2003), um dos raros autores que perceberam a proeminência do 
problema da polissemia da tolerância. Forst, inclusive, demonstra com exatidão que as diferentes maneiras 
(acepções ou concepções) através das quais o conceito pode ser compreendido exercem influência direta nos 
discursos ideológicos acerca da tolerância e da intolerância. 
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verificado dentro desse eixo temático. O que esta quarta e quinta propostas possibilitam é 

aumentar o escopo investigativo da pesquisa e, assim, maximizar o alcance do nosso método 

de análise conceitual dentro do debate toleracionista. A proposta (f), por sua vez, revela o 

espírito antidogmático que norteou este trabalho (ver, em especial, a seção 5.2.3), pois, 

embora procuramos desenvolver uma reflexão acadêmica rigorosa acerca do conceito de 

tolerância/intolerância, com conclusões que almejam ser tidas como válidas, ainda assim, não 

desejamos invalidar outras formas de abordar a problemática toleracionista, tanto aquelas que 

assumem os mesmos princípios que adotamos mas seguem por caminhos diferentes quanto 

aquelas que partem de princípios antagônicos aos nossos e atingem conclusões que se chocam 

contra as teses defendidas neste trabalho. A proposta (g) corresponderia ao coroamento final 

dos esforços que iniciaram esta pesquisa, sendo que a sua ampla realização dependeria da 

concretização das propostas (d) e (e), quando, então, estaríamos munidos com as nove 

acepções e com a ampla tipologia toleracionista e, portanto, aptos a formular uma metateoria 

geral da tolerância/intolerância.  

 Encerraremos o trabalho, tecendo três últimas observações acerca da natureza da nossa 

pesquisa, no que diz respeito especificamente aos seus méritos e suas limitações. A primeira 

delas relaciona-se à nossa ênfase em investigarmos um tema predominantemente da área da 

filosofia política (a problemática toleracionista) através de uma descrição analítico-linguística 

dos conceitos filosóficos usados dentro dessa temática, ênfase esta que nos conduziu a elevar 

o problema semântico da polissemia para o centro do debate toleracionista no horizonte do 

século XXI, defendendo, inclusive, que a elucidação do problema prático dos limites estaria 

condicionada pela elucidação do problema polissêmico. É importante deixarmos claro que nos 

é bastante simpática a posição de que a filosofia tem, como uma de suas tarefas, a descrição 

analítica da linguagem visando à clarificação dos conceitos (sejam estes conceitos os 

utilizados nos discursos das ciências naturais, das ciências humanas ou da linguagem 

ordinária, dependendo da perspectiva filosófica com que cada pesquisador pretende 

comprometer-se)106. E é precisamente em torno desta expressiva tarefa que sugerimos que, 

após os seus cinco primeiros séculos de discussão – com muitos frutos legados, mas também 

como muitas lacunas deixadas em aberto –, o debate toleracionista teria muito mais a auferir 

                                                           
106 A ressalva que fazemos aqui no que concerne a esta postura filosófica – e que nos põem em outra posição de 
divergência diante de Wittgenstein – é a de que aquela análise linguístico-conceitual deve ser encarada apenas 
como uma das tarefas possíveis da filosofia, mas não como a única ou mesmo a mais importante de suas tarefas, 
como defenderia o filósofo austríaco tanto no Tractatus (restringindo a análise filosófica às ciências naturais) 
quanto nas Investigações (associando a análise filosófica exclusivamente à linguagem ordinária). 
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ao longo do presente século se, antes de tudo, realizasse uma descrição analítico-linguística 

dos seus conceitos centrais.  

Este aspecto da questão pode ficar mais claro através da reflexão a seguir. O termo 

“in-tolerância” deriva etimologicamente do termo “tolerância”, sendo que o prefixo de 

negação “in” é posto no início do primeiro termo para indicar que este significa a atitude 

contrária à indicada pelo segundo termo. Este breve recuo etimológico – que é uma das 

maneiras de iniciar uma análise linguístico-conceitual – é muito pertinente para a questão 

agora examinada, pois mostra que a utilização da linguagem dentro do discurso toleracionista 

não deve ser realizada de modo conceitualmente arbitrário e descuidado, mas ao contrário 

deve receber um tratamento apropriado para assegurar a clareza da sua comunicação. Se a 

ideia de que a linguagem humana precisa observar regras mínimas para assegurar a 

comunicação entre os indivíduos que a utilizam é válida no âmbito da linguagem ordinária, 

apesar de toda a flexibilidade que lhe é característica, isto se torna mais evidente ainda 

quando estamos no âmbito das linguagens acadêmica, científica ou filosófica, que é a 

dimensão na qual estamos investigando o discurso toleracionista nesta pesquisa. Se a 

“tolerância” possui múltiplos sentidos e a “intolerância” também, como mostramos nas 

páginas anteriores, então, justapor indiscriminadamente as diferentes acepções dos dois 

termos, sem que sejam observadas certas regras semânticas (como a nossa TDO), só 

conduzirá o debate toleracionista a perpetuar a confusão conceitual e a imprecisão 

terminológica que estamos denunciando ao longo do presente trabalho.  

Tudo tende a agravar-se quando, além das quatro acepções que escolhemos investigar, 

são acrescidas as outras cinco acepções de tolerância/intolerância. Assim, as possibilidades de 

confusão semântica e imprecisão linguística são multiplicadas e o debate tende a ficar 

conceitualmente menos claro e terminologicamente menos rigoroso. Por essa razão, fazemos 

questão de frisar que o exato mérito do conjunto de teses (a TA e seus dois corolários) que 

sugerimos para a elucidação do problema fundamental da polissemia só pode ser avaliado 

corretamente quando comparamos a perspectiva de confusão conceitual e imprecisão 

linguística do debate tradicional (ilustrado pelos cinco autores estudados) com a nova 

perspectiva de clareza semântica e rigor terminológico que estamos propondo (através da 

aplicação da nossa análise lógico-linguística no discurso toleracionista) para os futuros rumos 

da discussão em torno da tolerância e da intolerância. 

 A segunda observação diz respeito ao fato de as ferramentas que compõem a nossa 

análise linguístico-conceitual terem sido desenvolvidas como uma proposta a mais para o 

debate toleracionista, visando lhe assegurar, como destacado, uma maior clareza conceitual e 
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precisão linguística, mas sem o intento de excluir outras propostas de investigação já 

delineadas nem muito menos anular tudo o que de importante já foi construído nos cinco 

séculos de debate. Por essa razão, fizemos questão de destacar, na Parte I, as inúmeras 

contribuições que nos foram legadas pela tradição de pensadores toleracionistas e de partir 

destas contribuições para redirecionar o debate à luz do século XXI. Pela mesma razão, 

procuramos não ceder à arrogância intelectual de considerar as conclusões obtidas neste 

trabalho como sendo a resposta definitiva acerca da problemática toleracionista. Ao contrário, 

optamos conscientemente por não utilizar a expressão “resolver” os problemas em aberto do 

debate toleracionista e colocar em seu lugar a expressão “elucidar” tais problemas. Assim, em 

diversas passagens do nosso texto, enfatizamos que a presente pesquisa deveria ser 

compreendida como uma proposta a mais para a elucidação das questões acerca da tolerância 

e da intolerância, proposta esta que, inclusive, pode conviver lado a lado, de forma não 

excludente, com outras propostas ou maneiras de investigar a nossa temática. Nesta ótica, a 

meta primordial do trabalho – explicitada através do subtítulo da Tese – de “esboçar novas 

perspectivas para os problemas em aberto do debate toleracionista” deve ser entendida no 

sentido de que essas novas perspectivas que queremos abrir não insinuam o intuito de fechar 

as perspectivas já existentes.  

A nossa última observação diz respeito particularmente ao terceiro modo de aplicação 

do nosso método na abordagem da problemática toleracionista, no caso, para investigar de 

forma descritiva as diferentes dimensões nas quais os fenômenos toleracionistas estão 

inseridos, tal como ilustrado através do exemplo concreto examinado na seção 7.2.1. Esta 

observação final também tem relação com o título que escolhemos dar ao nosso trabalho, 

quando definimos a nossa proposta como um esboço de novas perspectivas (ou ferramentas) 

para a análise das questões em torno da tolerância e intolerância. Mas em que medida a 

presente pesquisa corresponderia a um esboço e não a um trabalho concluído que pode 

auxiliar a investigação (inclusive na dimensão normativa) dos fenômenos toleracionistas? A 

resposta desta indagação nos conduz a adentrar, ainda que brevemente, em uma questão que, 

mantida as devidas proporções, pode ser considerada pertinente para as diferentes áreas das 

Ciências Humanas, a saber, a da relação entre o estudo da realidade social e as ferramentas 

conceituais que utilizamos para falar acerca dessa realidade. 

A realidade social é um dado concreto que pode ser observado e investigado, mas cuja 

investigação evidentemente não deve ser realizada de maneira arbitrária ou irrefletida pelo 

pesquisador, o qual precisa considerar rigorosamente e de forma sistemática os diversos 

aspectos do seu objeto de estudo. Por sua vez, as ferramentas lógico-conceituais que 
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compõem as teorias que construímos para explicar descritivamente e, por vezes, transformar 

normativamente a realidade social devem estar amparadas em regras que possibilitem alguma 

coerência, clareza e rigor ao nosso discurso acadêmico-científico. O mérito daquelas 

ferramentas conceituais deve ser avaliado de acordo com sua capacidade de elucidar a 

realidade social (no caso, das teorias que se restringem à abordagem descritiva) ou de acordo 

com sua capacidade de transformá-la (no caso, das teorias que almejam a abordagem 

normativa). Nossa pesquisa (no que tange ao terceiro modo de aplicação da nossa análise 

conceitual) almeja, a princípio, tão só apresentar uma proposta para elucidar descritivamente 

os fenômenos toleracionistas do cotidiano. A tarefa mais árdua – e, sem dúvida, mais 

importante – de elaborar propostas concretas para resolver normativamente os problemas 

práticos da tolerância/intolerância corresponde a um objetivo distinto da nossa meta central, 

que precisaria ser desenvolvido em uma pesquisa de outra natureza. 

 De certo modo, foi isto que procuramos advertir com a citação de Diogo Pires Aurélio 

(2010, p. XII) que escolhemos como epígrafe para o trabalho: “[...] o objetivo deste livro não 

é tanto fazer, pela enésima vez, a defesa da tolerância, [...] mas entender o que ela é realmente 

[...]”. Contudo, apesar deste alcance prático limitado da nossa investigação, reiteramos que a 

tarefa de propor soluções concretas para os problemas toleracionistas atuais – tanto o dos 

limites quanto os demais problemas práticos da tolerância – só pode ser adequadamente 

realizada se, antes de tudo, estivermos em posse de sólidas ferramentas conceituais que nos 

possibilitem refletir e falar de forma clara, rigorosa e coerente acerca do nosso objeto de 

estudo. Como dito na Introdução e relembrado nestas Considerações Finais, o problema 

prático dos limites da tolerância está condicionado pelo problema semântico da polissemia e 

pelo problema metodológico da tipologia. Posto isto, os resultados alcançados neste trabalho 

poderão ser melhor dimensionados se vierem a ser utilizados como uma espécie de “reflexão 

propedêutica” – dentro do campo de estudo da tolerância e da intolerância – para a 

investigação das demais questões do debate toleracionista. E é nesta perspectiva de disciplina 

propedêutica que o status de esboço que estamos atribuindo a nossa pesquisa (ou nossa teoria 

toleracionista) adquire o seu pleno significado. 
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APÊNDICES 
 
 

APÊNDICE A : 

 

 
 
A TA aplicada à esfera da Tolerância Religiosa 

 

 

 

 

 

    

 
PERMISSÃO / 

PROIBIÇÃO 
RESPEITO / 

DESRESPEITO 

RECONHECIMENTO / 
NÃO RECONHECIMENTO 

NEUTRaLIDaDE / 
PaRCIaLIDaDE 

 

Tipo 1.1 Adequada Inadequada Adequada Inadequada 

 

Tipo 1.2 Inadequada Adequada Adequada Inadequada 

 

Tipo 1.3 Inadequada Adequada Adequada Inadequada 

 

Tipo 1.4 Inadequada Adequada Adequada Inadequada 

 

Tipo 1.5 Adequada Inadequada Adequada Adequada 

 

Tipo 1.6 Adequada Inadequada Adequada Adequada 

 

Tipo 1.7 Inadequada Adequada Adequada Adequada 
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APÊNDICE B:  
 
 

Combinações tipológicas entre as tolerâncias religiosa e política 
 
 
 

 
Tipo 2.1 

(H)* 
Tipo 2.2 
(ISO)** 

Tipo 2.3 
(ISO) 

Tipo 2.4 
(ISO) 

Tipo 2.5 
(H) 

Tipo 2.6 
(H) 

Tipo 2.7 
(ISO) 

 

Tipo 1.1 (H) Válida X X X Válida Válida X 

 

Tipo 1.2 (ISO) X Válida Válida Válida X X Válida 

 

Tipo 1.3 (ISO) X Válida Válida Válida X X Válida 

 

Tipo 1.4 (ISO) X Válida Válida Válida X X Válida 

 

Tipo 1.5 (H) Válida X X X Válida Válida X 

 

Tipo 1.6 (H) Válida X X X Válida Válida X 

 

Tipo 1.7 (ISO) X Válida Válida Válida X X Válida 

  
 
 
 
* (H) = relação toleracionista hierárquica 
 
** (ISO) = relação toleracionista isonômica 
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APÊNDICE C:  
 
 

Combinações tipológicas entre as tolerâncias religiosa e de gênero 
 
 
 

 
Tipo 3.1 

(H)* 
Tipo 3.2 
(ISO)** 

Tipo 3.3 
(ISO) 

Tipo 3.4 
(ISO) 

Tipo 3.5 
(H) 

Tipo 3.6 
(H) 

Tipo 3.7 
(ISO) 

 

Tipo 1.1 (H) Válida X X X Válida Válida X 

 

Tipo 1.2 (ISO) X Válida Válida Válida X X Válida 

 

Tipo 1.3 (ISO) X Válida Válida Válida X X Válida 

 

Tipo 1.4 (ISO) X Válida Válida Válida X X Válida 

 

Tipo 1.5 (H) Válida X X X Válida Válida X 

 

Tipo 1.6 (H) Válida X X X Válida Válida X 

 

Tipo 1.7 (ISO) X Válida Válida Válida X X Válida 

  
 
 
 
* (H) = relação toleracionista hierárquica 
 
** (ISO) = relação toleracionista isonômica 
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APÊNDICE D:  
 
 

Combinações tipológicas entre as tolerâncias religiosa e de opinião 
 
 
 

 
Tipo 4.1 

(H)* 
Tipo 4.2 
(ISO)** 

Tipo 4.3 
(ISO) 

Tipo 4.4 
(ISO) 

Tipo 4.5 
(H) 

Tipo 4.6 
(H) 

Tipo 4.7 
(ISO) 

 

Tipo 1.1 (H) Válida X X X Válida Válida X 

 

Tipo 1.2 (ISO) X Válida Válida Válida X X Válida 

 

Tipo 1.3 (ISO) X Válida Válida Válida X X Válida 

 

Tipo 1.4 (ISO) X Válida Válida Válida X X Válida 

 

Tipo 1.5 (H) Válida X X X Válida Válida X 

 

Tipo 1.6 (H) Válida X X X Válida Válida X 

 

Tipo 1.7 (ISO) X Válida Válida Válida X X Válida 

  
 
 
 
* (H) = relação toleracionista hierárquica 
 
** (ISO) = relação toleracionista isonômica 
 
 
 




