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Resumo – O interesse pela questão decorre tanto do posicionamento da CEPAL em 
relação ao encaminhamento das políticas sociais, que tem como diretriz central a 
reestruturação produtiva com equidade, como do Banco Mundial que vem propondo, a 
equidade em saúde. Qua l a relação entre igualdade e equidade? A revisão bibliográfica 
suscitou mais dúvidas que certezas, apontando para a complexidade e atualidade do 
tema. A publicação do livro de John Rawls e a quase imediata resposta de Robert 
Nozick potencializaram a discussão. Percebi que existe no debate sobre igualdade e 
eqüidade, argumentos e razões defendidos pelos liberais igualitários (Rawls e Van 
Parijs), libertarianos (Robert Nozick), utilitaristas (John Harsanyi), marxistas (John 
Roemer) e comunitaristas (Alasdair MacIntyre e Michel Walzer). Este texto aborda, 
portanto, a polêmica igualdade versus equidade. Permeando e construindo esta 
antinomia, encontram-se os princípios que fundam as democracias modernas - 
liberdade e igualdade. Estes princípios, no interior das políticas sociais, se traduzem 
operacionalmente em escolhas quanto a tipo de assistência, seletividade, amplitude de 
cobertura e cuidados. Meu o questionamento inicial foi: há uma diferença entre 
igualdade e eqüidade? Parti do suposto que existe uma diferença entre igualdade e 
equidade e evidenciar tal suposto foi o objetivo do presente texto. 

                                                                 
1 Vera Maria Ribeiro Nogueira, Mestre em Serviço Social pela PUC-SP, Doutoranda do Programa de Pós-Graduação 
em Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina e Professora do Departamento de Serviço Social da 
Universidade Federal de Santa Catarina, Campus Universitário, fone +55 (0XX) 48 - 3319540, fax +55 (0XX) 48-
3319585, vera@mbox1.ufsc.br 
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ABSTRACT: This paper broaches the polemic ‘equity versus equality’. Permeating and 
even constructing this antinomy, there are the principles which found modern 
democracies: freedom and equality. In terms of Health care, these principles can be 
translated operationally as choices regarding the type of assistance, selectivity, area 
covered, and care taking itself. The question posed initially was: is there a difference 
between equality and equity? I started off assuming that the answer would be positive, 
seeing that equity would contain intrinsically the principle of difference as well as, 
indirectly, that of efficiency. Making this presupposition evident has been the purpose of 
this essay. 
 
Introdução 

 O direito à saúde e assistência, enquanto direitos sociais, tem permeado a atual 

agenda política nacional brasileira: de um lado, setores do segmento popular 

democrático tentam reduzir os impactos das medidas econômicas de ajuste, buscando, 

no plano institucional, ampliar recursos de ordem fiscal para a área. De outro lado, 

sujeitos políticos articulados com as propostas governamentais, preconizam uma 

redução dos investimentos, propondo formas que pretendem mais eficientes para 

reduzir as desigualdades, pautando-se pela ótica da necessidade e não do direito. Tais 

posições agitam as bandeiras da igualdade e equidade, respectivamente. Permeando 

esta antinomia - igualdade versus equidade, encontram-se os princípios que fundam as 

democracias modernas - liberdade e igualdade. Nas políticas sociais estes princípios se 

traduzem, operacionalmente, em escolhas quanto a tipos de assistência, seletividade, 

amplitude de cobertura e cuidados.  

Discutir a diferença entre igualdade e eqüidade despertou meu interesse na 

medida em que se percebe a mudança de discurso e das linhas programáticas 

mencionadas, no plano nacional e internacional. O questionamento inicial foi: há uma 

diferença entre igualdade e eqüidade? Parti do suposto que a resposta seria afirmativa, 

sendo que o conceito de eqüidade conteria, intrinsecamente, um princípio de diferença 

e também, de forma oblíqua, o da eficiência. Evidenciar esse suposto foi o objetivo do 

presente texto. 

Nesta compreensão prévia, o uso reiterado do discurso sobre eqüidade e não 

igualdade, pelo Banco Mundial, Organização Mundial da Saúde - OMS, Organização de 
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Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, CEPAL – Comissão Econômica 

para a América Latina e Caribe, poderia ter provocado a mudança do paradigma ético-

político das políticas sociais2. A eqüidade para o Banco Mundial, em todos os 

documentos estudados na área da saúde, e mesmo a eqüidade em outras áreas, como 

a educação, se traduz em focalização e discriminação positiva de grupos de risco.  

 A revisão bibliográfica suscitou mais dúvidas que certezas, apontando para a 

complexidade e atualidade do tema. A publicação do livro de John Rawls (1971) e a 

quase imediata resposta de Robert Nozick (1974)3, potencializaram o debate, que 

permanece até hoje. O que significa a justiça hoje? O que é uma sociedade justa? A 

concepção de igualdade supõe a de eqüidade? Por que John Rawls não usa Justiça 

como igualdade? Estas questões foram se ampliando e cada vez mais abrindo novas 

dúvidas e horizontes a serem pesquisados4. Percebi que existe no debate sobre 

igualdade e eqüidade, "muitos argumentos e razões enfaticamente defendidos pelos 

participantes de uma vasta conversação moral, reunindo liberais igualitários (como 

Rawls e o próprio Van Parijs), "libertarianos"(como Robert Nozick), utilitaristas (como 

John Harsanyi), marxistas (como John Roemer) e comunitaristas (como Alasdair 

MacIntyre e Michel Walzer)" (Vita, 1997)5 

 

Revertendo conceitos em épocas de crise 

O discurso da universalidade dos direitos sociais vai se conformando, de forma 

particular, em cada realidade nacional, expressando as formas de convivência, práticas, 

discursos e valores que se constróem no cotidiano. Há que se observar, entretanto, que 

a influência da tendência liberal moldando grande parte das sociedades ocidentais, 

                                                                 
2 Evidente que os financiamentos realizados pelas agências internacionais deram a materialidade necessária à tais 
proposições. Maria Lúcia Rizzotto (2000, p. 237) aponta que “emb ora negue-se, às vezes com veemência, a 
interferência externa na definição de políticas nacionais, o trabalho demonstrou que elas existem, não como uma 
relação mecânica de fora para dentro, mas como resultado de uma conciliação de interesses, em última instância 
econômico, entre setores nacionais e internacionais, envolvendo o campo público e o privado, que em muitas 
situações não mais se distinguem”. 
 
3 Ligado à tendência libertariana, Nozick critica Rawls pelo caráter de cidadania atribuído à proteção social,, o que 
implicaria que haveria obrigatoriedade de pagamento de tributos por parte de quem não utilizaria desta proteção, 
violando a liberdade de quem não tem intenção ou desejo de contribuir.  
4 Há uma rica e vasta bibliografia sobre a questão, bastante recente, tanto na área da filosofia como da saúde e que 
deverá ser objeto dos estudos futuros. Conforme frisei inicialmente, esta é a primeira aproximação com o tema de 
forma mais sistemática e me apontou caminhos ricos e interessantes para ampliar a reflexão. 
5 Observação feita por Alvaro de Vita na contracapa do livro de Philippe Van Parijs. 
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determinou, sobremaneira, a ampliação dos direitos individuais. O Estado liberal 

considera a cidadania relacionada à posição do indivíduo no mercado, sendo fundada 

em uma igualdade essencial - a igualdade de oportunidade, que lhe dá a capacidade de 

estabelecer contratos válidos, livres e entre iguais. A esse tipo de Estado contrapõe-se 

o Estado social, assentado na expansão da esfera pública, atores políticos coletivos e 

intervenção no mercado. 

"Na origem da garantia dos direitos há uma permanente tensão entre quem detém o 

poder, no caso específico o Estado, e as camadas sociais que buscam a ampliação deste 

poder com vistas a consecução dos direitos pretendidos. Esse fato ocorre particularmente 

em relação aos direitos sociais, o que não se verifica, por exemplo, com os direitos de 

liberdade, que buscam justamente o contrário, a limitação do poder do Estado" 

(Simionatto e Nogueira, 1998, p.23).  

Atualmente, alguns autores vem apontando a emergência do Estado pós-social, 

que tem como eixo político os novos movimentos sociais6. Pressupõe novas 

contratualidades alargando-se as fronteiras políticas e novos e diferenciados loci de 

negociação.  

"No Estado pós-social, a política alarga-se além do marco do próprio Estado e de sua 

regulação. Sem abrir mão da cidadania regulada, delineia-se um grande campo não 

estatal e não mercantil, de respeito à subjetividade, à autonomia, de combate à burocracia 

e às formas de exclusão social baseadas no sexo, na raça, na idade,  no consumo e na 

classe'" (Campilongo, 1998, p.32).  

 Fala-se em um novo contrato social, onde se observa um reforço e ampliação do 

espaço público, com novos papeis, tanto para o Estado como para a sociedade civil, 

definidos a partir de "um cambio virtuoso entre sus agentes" (Grau, 1988, p.2). 

Evidencia-se, assim, que os direitos do homem “por mais fundamentais que 

sejam são direitos históricos, ou seja, nascidos em circunstâncias caracterizadas por 

lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo 

gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas”. (Bobbio, 1992, p. 5). A 

partir desta observação de Bobbio, se questiona, quais são os patamares e os 

princípios que fundamentam a cidadania social hoje?   

                                                                 
6 Esta não é a posição de Anthoty Giddens, que considera os movimentos sociais, na forma como os conhecemos, 
superados (Giddens, 1999). 
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Atualmente, com os processos de ajustes econômicos, o custo da manutenção 

dos direitos sociais é afetado diretamente na medida em que os recursos dos fundos 

públicos vêm sendo utilizados para reprodução do próprio capital, reduzindo, 

consequentemente, os investimentos estatais no gasto social. Confirmando a posição 

de Bobbio quanto à construção histórica dos direitos, hoje o discurso sobre os mesmos 

vem sofrendo uma inflexão, sendo intermediados pelo princípio da racionalidade e 

eficiência econômica. 

Devido à razão acima citada, os direitos sociais são os mais difíceis de serem 

concretizados na medida em que o seu cumprimento, enquanto uma política pública, 

não se limita a princípios ético - morais normativos, mas exige investimentos financeiros 

que dêem sustentação à concretude de tais direitos, que vinham se complexificando e 

se sofisticando. Exige, portanto, interferência no mercado. Assim, nas duas últimas 

décadas, vêm sofrendo uma redução acentuada, tanto no plano discursivo como 

operacional7.  

 Tendo em vista às rápidas transformações que vem ocorrendo no mundo 

contemporâneo, com ritmos distintos e conseqüências também diversas nos diferentes 

espaços societários, torna-se necessário rever e aprofundar algumas reflexões sobre os 

direitos, especialmente os sociais.  

"Os direitos tem como objetivo explicito regular as práticas sociais e os vínculos que se 

estabelecem entre indivíduos, grupos e classes e entre estes e o poder constituído. 

Enquanto princípio regulador, se submete às oscilações conjunturais, perpassado pelas 

contradições e alterações da sociedade civil, o que determina, por sua vez, mudanças nas 

relações entre esta e o Estado"( Simionatto e Nogueira, 1997, p. 18). 

 Os direitos têm sido pensados abstratamente, o que conduz a uma prática 

formalista que valoriza apenas os aspectos lógico-formais do direito positivo, uma 

igualdade jurídico-formal e não as desigualdades sócio-econômicas (Faria, 1998). 

Entretanto, somente têm significado,  contribuindo para a consolidação democrática e 

melhoria efetiva da qualidade de vida, quando relacionados com as pessoas, com os 

                                                                 
7 O volume de publicações que tratam da desqualificação dos direitos sociais como direitos de cidadania, retomando 
princípios liberais evidenciam essa afirmativa, bem como os financiamentos das agencias internacionais para 
programas de proteção social, retomando a padrões do final do século XIX,  no que se refere à focalização da 
pobreza e seletividade dos segmentos incluídos.  
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sujeitos, isto é, quando implicam em uma materialidade concreta que conduz à idéia de 

pertencer a algo ou a algum lugar, pelas relações estabelecidas.  

A saúde e a assistência têm como chão, como substrato, o mundo das 

necessidades humanas, ou seja, mundo das carências, momento em que Hegel coloca 

a pessoa concreta como homem e princípio fundante da sociedade civil. "A pessoa 

concreta que é para si mesma um fim particular como conjunto de carências e como 

conjunto de necessidade natural e de vontade arbitrária constitui o primeiro princípio da 

sociedade civil" (Hegel, 1997, p. 166 - 167). O reino das carências não pode ser 

satisfeito pela pessoa em si, dependendo de outras para sua efetivação, sendo que 

cada uma se afirma por meio de outra, levando à idéia da universalidade. Desse modo 

fica evidente que o  mundo das carências é o mundo das pessoas em relação, o que 

objetiva a pessoa enquanto um ser de direito, que o define como cidadão. Conforme 

explicita Hegel (1997, p. 175)  "No direito, o objetivo é a pessoa. No  ponto de vista  

moral abstrato, é o sujeito. Na família, é o membro da família. Na sociedade civil em 

geral é o cidadão e aqui, do ponto de vista da carência, é a representação concreta a 

que se chama homem".  Ainda continuando afirma que ... 

"os indivíduos são pessoas privadas que têm como fim o seu próprio interesse: como 

este é conseguido através apenas do universal, que assim aparece como um meio, tal fim 

só poderá ser atingido quando os indivíduos determinarem o seu saber, a sua vontade e a 

sua ação de acordo com um modo universal e se transformarem em anéis da cadeia que 

constitui o conjunto"(Hegel. 1997, p.175-176).  

A perspectiva de universalidade é que vem sendo contestada, nos países 

ocidentais capitalistas, a partir da década de 70. Tal contestação ocorre em nome da 

incapacidade do Estado em manter os princípios que deram origem à mesma 

universalidade no plano das necessidades e bem-estar coletivo - a cidadania social.  

Os procedimentos democráticos tradicionais vêm sendo questionados pela sua 

letargia e distanciamento da sociedade civil. Os defensores da redução do papel estatal 

argumentam que os mecanismos democráticos não tiveram inovação no último século e 

que a democratização do Estado implica na conformação de uma autoridade plural, 

devendo ser pensada em uma institucionalidade de representação social que supere as 

assimetrias das representações políticas historicamente dadas (Grau, 1998 & 

Przeworski, 1998). 
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Os debates remetem a um novo olhar sobre os direitos, indicando que sua 

concepção poderá ocorrer sob uma outra racionalidade, a utilitarista, a econômica, onde 

a igualdade social perde seu sentido: "...y propender a un nuevo contrato social que 

abarque la sociedad toda, requiere probablemente deslindar el objetivo de la igualdad 

política del de la eficencia económica a efectos de las articulaciones de las relaciones 

Estado-sociedad (Grau, 1998, p.4). 

 

Igualdade e eqüidade – “um véu de obscuridade” 

 Há uma identidade aparente entre igualdade e eqüidade8, sendo definidas, 

respectivamente, como:  

Igualdade – “[Do lat. Aequalitate] 1. Qualidade ou estado de igual; paridade.2. Uniformidade, 

identidade.3. Eqüidade, justiça.4. Mat. Propriedade de ser igual.5. Mat. Expressão de uma 

relação entre seres matemáticos iguais.  Igualdade moral. Ét.1. Relação entre os 

indivíduos em virtude da qual todos eles são portadores dos mesmos direitos 

fundamentais que provêm da humanidade e definem a dignidade da pessoa humana. 

Eqüidade - [Do lat. aequitate] 1. Disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um.2. 

Conjunto de princípios imutáveis de justiça que induzem o juiz a um critério de moderação 

e de igualdade, ainda que em detrimento do direito objetivo.3. Sentimento de justiça 

avesso a um critério de julgamento ou tratamento rigoroso e estritamente legal.4. 

Igualdade, retidão, equanimidade “(Aurélio,1996). 

 Na argumentação desenvolvida parto do suposto que há um uso inadequado no 

plano ético - político das duas categorias. Igualdade se refere aos direitos fundamentais 

que constróem a cidadania contemporânea, significando direitos tanto no que se refere 

à garantia de liberdade como à distribuição da riqueza, dos bens materiais e imateriais 

socialmente produzidos. Foi com base nesta possibilidade de igualdade, aliada à 

liberdade, que se construíram os Estados modernos, sendo que ambas9 foram se 

erigindo como valores fundamentais. Norberto Bobbio (1996), indica que liberdade é um 

estado, e igualdade é uma relação que se estabelece entre as pessoas. É sempre 

igualdade em que  e igualdade entre quem. Já a eqüidade, seu sentido clássico, 

                                                                 
8 O termos em inglês também são similares, igualdade - equality, uniformity, eqüidade - equity, imparciality. 
9 Evidente que os conteúdos das duas categorias são tratados de forma diferenciada pelas correntes ético-políticas e 
filosóficas  que tratam das mesmas. 
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aristotélico, supõe uma diferença, ainda que consensual em princípio. Refere-se mais a 

partes que cabem a cada um, independente da igualdade ou não.  

O debate sobre igualdade e equidade pode ser transposto para outro registro -  

como justiça e eficiência, que, aliados ao conceito de liberdade, podem ser examinados 

a partir das três tradições de filosofia moral, conforme aponta Kerstenetzky ao discutir 

as desigualdades justas (no plano da complexidade moral e da diversidade humana) e 

a igualdade complexa 10 – a contratualista, a utilitarista e a libertariana, segundo a 

primazia concedida à igualdade, à eficiência ou à liberdade.  

Igualdade complexa ou desigualdades justas11 

 A igualdade na medida em que é uma relação entre os homens, enquanto seres 

genéricos, deve ser preenchida com atributos que lhe dêem consistência e concretude. 

Enquanto forma de distribuição de liberdades, bens e riquezas tem sido um dos pontos 

centrais da discussão ético-política e filosófica, dado que é um dos eixos que articula a 

cidadania atual. Segundo Dallari (apud Ferreira, 1993, p.20) "a noção de cidadania 

busca expressar a igualdade dos homens em termos de sua vinculação jurídica a um 

determinado Estado; portanto, este tem o poder de definir os condicionantes do 

exercício da cidadania". 

Na antiga Grécia, a idéia de liberdade e igualdade caminhavam juntas, sendo a 

primeira a garantia da segunda12. Aristóteles distinguia "uma igualdade numérica - 

todos serem iguais e identicamente tratados no número e volume das coisas recebidas 

- a distribuição de partes iguais aos iguais; e, uma igualdade proporcional - onde a 

quantidade de um ônus ou beneficio é função crescente da característica especificada 

pela regra da distribuição” (Bobbio, 1996, p.56). Entretanto, a igualdade e a liberdade, 

como toda construção histórica, deve ser entendida no seu tempo de formulação. Com 

o desaparecimento das repúblicas antigas, a concepção de igualdade foi sendo 

ampliada e revista, com um longo processo de construção feito pela jurisprudência, 

filosofia e cristianismo – a tradição do pensamento ocidental (Sartori, 1994). 

                                                                 
10 A autora citada analisa as concepções de desigualdades justas, as que decorrem de uma igualdade básica e que as 
desigualdades que vierem ocorrer são passíveis de justificação e de igualdade complexa, agregando outros fins e 
aspirações, como liberdade e eficiência econômica.  
11 Trocadilho com o título Desigualdades justas e igualdade complexa, de Celia Lessa Kerstenetzky (1999). 
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 No Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os 

homens, Rousseau (1981, P.29), é taxativo em afirmar que há uma igualdade natural 

entre os homens e uma desigualdade construída, sendo que em sua proposição de 

organização social, uma combinação bem dosada entre as duas seria favorável para a 

manutenção da ordem pública e felicidade dos homens. Conforme o mesmo autor, 

(Rousseau apud Sartori,1994, p. 107) “é exatamente porque a força das circunstâncias 

sempre tende a destruir a igualdade que a força da legislação deve sempre tender a 

mantê-la”. 

Locke, em sua Carta acerca da Intolerância (1997, p.97) é taxativo ao afirmar:  

"Denomino de bens civis a vida, a liberdade, a saúde física e a libertação da dor, e a 

posse de coisas externas, tais como terra, dinheiro, móveis etc. É dever do magistrado 

civil, determinando imparc ialmente leis uniformes, preservar e assegurar para o povo em 

geral e para cada súdito em particular 13a posse justa dessas coisas que pertencem a esta 

vida". 

Haveria, assim, uma igualdade civil e material fundamentada na existência 

contratual jurídica, garantida pelo Estado14.   

Para Hobbes os homens deteriam uma igualdade natural, competitiva e egoísta, 

que deveria ser dominada por uma ordem superior absoluta - a soberania do Estado,  

que asseguraria a vida e a segurança dos homens. A igualdade entre os homens seria 

encontrada tanto nos aspectos físicos como intelectuais e morais.  

"A natureza fez os homens tão iguais, quanto às faculdades do corpo e do espírito 

que, embora por vezes se encontre um homem manifestamente mais forte de corpo, ou 

de espírito mais vivo do que outro, mesmo assim, quando se considera tudo isto em 

conjunto, a diferença entre um e outro homem não é suficientemente considerável para 

que qualquer um possa com base nela reclamar qualquer beneficio a que outro não possa 

também aspirar, tal como ele (Hobbes,1973, p.48).  

 Essa igualdade é também relativa à capacidade dos homens de atingir os fins e 

o bem comum, o que pode ser objeto de litígios se os desejos forem os mesmos.  

                                                                                                                                                                                                                  
12 A igualdade, para os gregos, não era absoluta e vinculava-se à hierarquia. A liberdade era condicionada à 
cidadania, entendida enquanto relacionada aos nascidos nas pólis gregas.  
13 Grifos meus. 
14 Coutinho (1997, p.148) observa “....nessa versão liberal, o jusnaturalismo terminou por se constituir na ideologia 
da classe burguesa, sobretudo porque Locke e seus seguidores consideravam como direito natural básico o direito de 
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Para Hobbes, assim como para Aristóteles, parece que o sentido de igualdade eqüivale 

ao de equidade, pois é explicito quando afirma "que as coisas que não podem ser 

divididas sejam gozadas em comum, se assim puder ser: e, se a quantidade da coisa o 

permitir, sem limite; caso contrário, proporcionalmente ao número daqueles a que a ela 

têm direito. Caso contrário a distribuição seria desigual, e contraria a equidade" 

(Hobbes, 1973, p. 53).Fica patente que o critério usado para a justiça é o do mérito e 

que a distribuição eqüitativa faz parte da natureza. 

 Uma das dificuldades para se apreciar a concepção de igualdade é a sua 

dubiedade, isto é, não tem um sentido único, podendo ser aplicada tanto quando se fala 

em idêntico e como quando se fala em igual, o que pode chegar a conotar justiça. Há 

uma fusão de aspectos naturais com julgamentos de ordem moral, o que dificulta 

resolver o impasse. Quando se argumenta partindo de princípios da ordem valorativa, a 

igualdade é justa quando se reconhece as desigualdades naturais -  

“Se a igualdade é um princípio moral, então buscamos a igualdade por pensarmos que é 

um objeto justo – não porque os homens sejam idênticos, mas porque sentimos que 

devem ser tratados como se fossem, (embora na realidade não sejam). Isto é atestado 

historicamente, pelo fato de nossos princípios igualitários mais fundamentais (isto é, ser 

igual em liberdade, leis iguais, igualdades  perante alei) não terem derivado da premissa 

que os homens são idênticos [ ...] No momento em que separamos o sentido moral do 

sentido físico de igualdade, percebemos que a verdade é exatamente o oposto? 

Afirmamos que é justo promover certas igualdades precisamente para compensar o fato 

de que os homens nascem ou podem nascer diferentes” (Sartori, 1994, p.110). 

 Segundo Turner (apud Giovanella, 1996) pode-se apreciar a igualdade em quatro 

dimensões: igualdade ontológica, igualdade de oportunidades, igualdade de 

condições e igualdade de resultados. 

1. igualdade ontológica - igualdade absoluta entre os homens como atributo da 

natureza humana, o que pode ser uma afirmação tautológica, segundo Bobbio (1994, 

p.598); 2 . igualdade de oportunidade - todos teriam a mesma garantia quanto a alguns 

direitos fundamentais que marcariam um denominador comum a partir do qual poderia 

haver diferenças de mérito  devido a atributos pessoais. É a igualdade meritocrática, 

                                                                                                                                                                                                                  
propriedade ( o que implicava também o direito do proprietário aos bens produzidos pelo trabalhador assalariado), o 
que terminou por recriar uma nova forma de desigualdade entre os homens”. 
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onde a desigualdade subsequente é desconsiderada15. O liberalismo clássico garantia 

uma igualdade de proteção à liberdade, à vida e à propriedade a todos os indivíduos, 

fundamento do  contrato social; 3. Igualdade de condições - o reconhecimento de que a 

igualdade de oportunidade é insuficiente para estabelecer direitos iguais para todos, 

tornou necessário agir propiciando igualdade no nível de partida.  

"O princípio do  nivelamento das oportunidades está convexo com outro princípio de 

nivelamento, o da igual satisfação das necessidades fundamentais. Embora as necessidades 

pessoais variem, haveria um mínimo de necessidades básicas substancialmente idênticas 

em todos, em cada sociedade e época histórica, cuja satisfação deveria ser nivelada. De 

qualquer modo, as pessoas são desiguais quanto às suas necessidades fundamentais não 

satisfeitas (Bobbio, 1994, p. 604)".  

Essa perspectiva instituiu os fundamentos do Estado de Bem Estar Social16, onde o 

poder publico provê à distribuição de certo nível de bens e serviços extra mercado17. A 

maior ou menor quantidade e qualidade distributiva vai depender de condições 

históricas determinantes do padrão de relação estabelecido entre o Estado e a 

sociedade civil, do padrão de consumo e produção e especialmente da idéia que se faz 

da justiça distributiva; 4. Igualdade de resultados - a radicalidade deste tipo de 

igualdade integra a proposição socialista fundada na regra distributiva de "a cada um 

segundo sua necessidade", sendo a intervenção na economia e no mercado 

fundamental  para garantir a satisfação de necessidades com a distribuição dos 

recursos e bens. A crítica de fundo a este padrão de igualdade, feita pelo liberalismo 

político e econômico, se refere à incompatibilidade entre igualdade e liberdade 

(Giovanella, 1996). Essa polêmica, que retorna nas discussões ético-políticas de hoje 18, 

repõem antigos conceitos liberais. 

                                                                 
15 Em princípio parte de uma igualdade entre as pessoas que vai ser criticada por Rawls ao se contrapor ao 
utilitarismo. Especialmente quanto à desconsideração da diversidade de interesses que é predominante na sociedade e 
que deve ser harmonizada.  
16 Não é a  diversidade e intensidade dos aspectos distributivos que classificam um Estado como de Bem Estar, em 
outras palavras,  o ponto focal da classificação é  a intervenção extra mercado para a proteção social. No que se 
refere o Brasil ser ou não um Estado de Bem Estar, há uma divergência entre analistas políticos. 
17 Este  tipo de igualdade é a que está na base de certas proposições de proteção social, inclusive no caso brasileiro, 
da renda mínima, dos mínimos sociais de assistência, da cesta básica de serviços de saúde. 
18 Interessante observar que os defensores da redução do Estado e fortalecimento da sociedade civil, independente e 
acima do Estado, usam o argumento da ampliação democrática dos direitos políticos para organizações e mesmo 
indivíduos no controle estatal. Grau (1998, p. 4) expressa com clareza este ponto de vista: "Paradójicamente, pues, 
trata de recuperar el papel de la sociedad en la politica y su aporte a la democracia en el Estado, pareciera exigir 
transcender incluso la própria noción de sociedad civil". 
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  O debate da igualdade, hoje, perpassa o que se denomina igualitarismo 

complexo 19, que contém um adensamento da idéia de igualdade, enriquecendo-a com 

outros valores, e mesmo transigindo em relação a esta em alguns casos, para manter 

uma justiça nos arranjos sociais, reordenando assim as desigualdades justas. Por outro 

lado, uma restrição ao ideal de igualdade absoluta se justifica a partir da diversidade 

empírica das pessoas, o que forneceria argumentos para a naturalização de 

desigualdades do mundo social. Coloca Kersnetzvsky (1999, p.6) que o igualitarismo 

seria condicionado tanto pela presença de outros valores como pela postulação natural 

da diversidade humana.  

Atualmente, há uma cisão entre liberdade e igualdade, sendo reconhecido que o 

liberalismo econômico induziu à desigualdades no acesso tanto à direitos fundamentais 

quanto  à uma justa distribuição dos bens materiais e imateriais próprios da 

modernidade. A ordem societária atual busca uma série de igualdades justas que não 

são coincidentes e não vem, automaticamente, na esteira da liberdade20.  

Giddens (1995) fala de um modelo gerativo de igualdade, que viria a abranger as 

quatro extensas dimensões da modernidade – a redução da pobreza (absoluta ou 

relativa), restaurar a degradação do meio ambiente, contestar o poder arbitrário e 

reduzir o papel da força e da violência na vida social. Justifica, e sugere, que a busca 

da igualdade deve ultrapassar as tradicionais dicotomias esquerda e direita, países 

ricos e pobres e as questões de gênero, que devem ser vistas por outro prisma.  

 

                                                                 
19 Walzer coloca que os bens sociais possuem significados também sociais e encontram-se em esferas distributivas 
distintas, com princípios distributivos próprios, construídos pela comunidade que os produziu. A igualdade complexa 
significa a ausência de dominação ou tirania na distribuição dos bens sociais (Fernandes, 2000). Walzer denomina 
igualdade simples “...a suposição de que há um único bem social dominante (como por exemplo , o dinheiro, ou a 
riqueza, ou os meios de produção) que, se fosse distribuído de forma igualitária, garantiria a realização da igualdade” 
(Fernandes, 2000, p.76).   
20 Por exemplo, as proposições da social democracia indicam mais ou maior igualdade com uma certa restrição da 
liberdade, desde que não seja incompatível com o desenvolvimento capitalista. Atualmente esta tensão vem se 
fragilizando, parece que chegando a um extremo de se olvidar a igualdade. Mesmo as propostas da Terceira Via de 
um modelo gerativo de igualdade acoplado ao de nivelamento (GIDDENS, 1996, 1999), são débeis face à situação 
de profunda desigualdade distributiva nos e entre os países. A proposição de mudança de estilo de vida, buscando de 
outras formas o que Giddens considera bens relevantes – segurança, amor próprio e auto-realização parece ser difícil 
de ser alcançado igualmente por todos.  
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Equidade – as suas várias faces  

 A eqüidade diz respeito à justiça, imparcialidade, em sua acepção original. O que 

é justo ou não? Em que medida? Como auferir a justiça? Estas questões estão no 

epicentro da discussão sobre a relação eqüidade e igualdade.  

Entre os autores contemporâneos, John Rawls 21 é que vem tratando de forma 

sistemática a relação entre justiça, liberdade, igualdade e eqüidade. Sua contribuição à 

discussão sobre a justiça social, ainda que polêmica, é inegável e vem instigando, de 

forma constante, novos debates sobre a temática. 

Considera Rawls (1997), que uma concepção partilhada de justiça estabelece e 

fundamenta a convivência cívica e tem sua expressão formalizada nas cartas 

constitucionais. Distinguindo o conceito de justiça da concepção de justiça, considera 

que uma instituição social é justa quando não faz distinção arbitrária entre as pessoas 

na atribuição de direito e deveres e quando determina um equilíbrio adequado entre 

solicitações plurais e conflitantes entre as pessoas22. Constrói uma teoria da justiça que 

parte do conceito tradicional do contrato social, considerando-o  o fundamento moral de 

uma sociedade. A idéia do contrato remete a uma posição original, em que os 

indivíduos teriam condições de estabelecer as condições em que  querem viver e 

estabelecer normas e regras para tal. Nessa situação hipotética, coberto, pelo "véu de 

ignorância", não seria dominado por interesses particulares 23, desejos egoístas 

concretos, mas decidiria segundo um padrão de racionalidade que conduziria a uma 

sociedade bem ordenada, que é aquela planejada24 para fornecer o bem de seus 

integrantes e regulada por uma concepção conhecida  por todos, isto é, pública, de 

                                                                 

21 John Rawls é considerado um autor bastante polêmico, sendo que  considera sua obra principal Uma Teoria da 
Justiça, uma alternativa  ao utilitarismo, que pensa ser frágil para dar fundamento às democracias ocidentais. Outros 
autores, como RIU E MORATO (1998) apontam  que sua proposta reatualiza o utilitarismo, seguindo o caminho de 
Sidgwick. 
22 Esta posição de Rawls me parece que recoloca um problema, já apontado na concepção de cidadania de Marshall, 
que é o de definir o que é o adequado e qual o limite do arbitrário. Ainda que Rawls complemente indicando algumas 
saídas, especialmente a partir de critérios normativos, é um ponto que provoca polêmica. Penso ainda que é nesta 
posição que se encontra , claramente colocada sua idéia de equidade como imparcialidade. 
23 Reafirma a existência de um conflito de interesses porque as pessoas tem juízos diversos sobre como os benefícios 
produzidos por todos são distribuídos, pois "para perseguir seus fins, cada pessoa prefere uma participação maior a 
uma menor"(RAWLS, 1997, p. 5). Torna-se necessário a adoção de um conjunto de princípios para escolher qual 
seria o ordenamento social mais adequado.  
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justiça. Reinterpreta o contrato social e  a“...inovação que Rawls  (1981) introduz no 

contratualismo é a proposta de que a idéia do contrato pode ser utilizada exatamente 

para considerar e solucionar os problemas da desigualdade existente na sociedade” 

(Krischke, 1993, p.145). Segundo Rawls (1997, p. 5), "o pacto social é substituído por 

uma situação inicial que incorpora certas restrições de conduta baseadas em razões 

destinadas a conduzir a um acordo inicial sobre os princípios da justiça". Estes 

princípios são o que denomina de princípios de justiça social, os quais, reitera 

seguidamente Rawls, devem ser estabelecidos a priori, isto é, pactuados a partir de um 

ponto de vista inicial comum, a partir do qual suas exigências podem ser julgadas. "São 

os princípios que pessoas livres e racionais, preocupadas em promover seus próprios 

interesses, aceitariam numa  posição inicial de igualdade, como definidores dos termos 

fundamentais de sua associação" (Rawls, 1997, P.12). Essa posição inicial de 

igualdade não se refere a uma situação real, concreta ou cultural. Situa-se apenas 

como um artificio hipotético para firmar uma concepção de justiça. Dessa artificialidade 

é que resulta o desconhecimento de qual seria efetivamente o lugar de cada um na 

sociedade, ou o que mereceria, em termos de atributos pessoais, destino ou sorte. Tal 

garantiria que ninguém seria premiado ou penalizado no momento da escolha dos 

princípios, o que se configuraria como uma situação de eqüidade.  

Em uma indicação provisória dos princípios de justiça, Rawls (1997, p. 64) 

formula o que segue: 

"Primeiro: Cada pessoa deve ter um direito igual ao mais abrangente sistema de 

liberdades básicas iguais que seja compatível com um sistema semelhante de liberdades 

para as outras. Segundo: as desigualdades sociais e econômicas devem ser ordenadas 

de tal modo que sejam ao mesmo tempo (a) consideradas como vantajosas para todos 

dentro dos limites do razoável e, (b) vinculadas a posições e cargos acessíveis a todos". 

Há a supremacia do princípio da liberdade política na definição dos princípios de 

justiça. Tanto assim que supõe escolhas com dois princípios distintos: o primeiro 

comportando um grau igualitário na atribuição de direitos e deveres, e o segundo com 

um caráter distributivo compensatório de desigualdades econômicas e sociais. A 

                                                                                                                                                                                                                  
24 Alem da concepção consensual de justiça, indica outras variáveis para a constituição de uma sociedade bem 
ordenada, sito é as de coordenação, eficiência e estabilidade. Pressupõe a compatibilização dos planos pessoais entre 
si para a consecução de fins sociais de formas eficientes e coerentes com a justiça. 
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desigualdade é explicada como a idéia intuitiva que "pelo fato de o bem- estar de todos 

depender de um sistema de cooperação sem o qual ninguém pode ter uma vida 

satisfatória, a divisão de vantagens deveria acontecer de modo a suscitar a cooperação 

voluntária de todos os participantes, incluindo se os menos bem situados" (Rawls, 1977, 

p.16). Importa observar que Rawls incorpora em seus princípios de justiça, os direitos e 

deveres básicos e, também, a forma como os benefícios são distribuídos, isto é, a 

divisão das parcelas provenientes da cooperação social.25 . É justamente a partir da 

divisão das parcelas dos recursos e bens, do que se poderia chamar justiça distributiva, 

que o autor enfatiza sua distinção com os utilitaristas26 . Em sua perspectiva de justiça 

como equidade, em nenhum momento, coloca a idéia do bem máximo, da realização 

maior do desejo, de que o maior bem é a maior felicidade para o maior número de 

pessoas.  

A idéia de equidade, no segundo princípio, aparece como possível desigualdade 

na distribuição de renda e riqueza, devendo se configurar, entretanto,  como uma 

vantagem a todos. Em nenhuma hipótese a perda de liberdade básica pode ser 

compensada com maior ganho em renda e riqueza.  

Os Estados de Bem Estar Social consolidados no pós-guerra aderiram ao 

princípio da igualdade de condições na distribuição dos bens e riquezas produzidos, 

com uma intervenção das instâncias reguladoras para garantir a "justa distribuição".  

A última formulação de Rawls (1997), em relação a uma teoria da justiça, isto é, 

quanto aos princípios que garantiriam a distribuição justa das liberdades possíveis para 

cada pessoa é a que segue: 

"Primeiro princípio: Cada pessoa deve ter um direito igual ao mais amplo sistema total 

de liberdades básicas iguais que seja compatível com um sistema semelhante de 

liberdade para todos. Segundo princípio: As desigualdades econômicas e sociais devem 

ser ordenadas de tal modo que, ao mesmo tempo,  tragam maior benefício possível para 

os menos favorecidos, obedecendo às restrições do princípio da poupança justa, e sejam 

                                                                 
25 Rechaça, de antemão, a possível crítica de sua adesão ao utilitarismo e reafirma de forma reiterada sua construção 
teórica como contratualista, ainda que não completa, argumentando que as palavras devem ser bem compreendidas 
para se evitar confusões (RAWLS, 1997, p.17). Afirma ainda que o utilitarismo não leva em conta as diferenças 
entre as pessoas (RAWLS, 1997, p.30).  
26 Faz a distinção entre os utilitaristas, que perseguem uma ética teleológica, Convém estabelecer o sentido de éticas 
teleológicas e éticas deontológicas. Segundo RIU e MORATO (1996) " Las primeras, también llamadas éticas 
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vinculada a cargos e posições abertos a todos em condições de igualdade eqüitativa de 

oportunidades 27".(RAWLS, 1998, p.234).  

Van Parijs (1997), traz ao debate a aproximação de Rawls aos utilitaristas, ainda 

que este negue de forma radical. Tal ocorre em relação ao princípio da diferença. Para 

Rawls, este exige que a sociedade melhore a sorte de seus membros mais fragilizados, 

isto é, amplie as possibilidades de usufruir das utilidades que podem ter acesso. O 

principio da utilidade exige que se maximize a soma ou a média dos níveis de utilidade 

de que toda a sociedade desfrute. O utilitarismo, entretanto, não se preocupa com a 

repartição dos bens, contrariamente à Rawls, para quem esta repartição é essencial e 

integra sua visão de justiça. 

Encontra-se em sua proposição uma indicação ideal que norteia as situações reais 

e concretas, facilitando a convivência civil e estabelecendo os mínimos sociais. Aqui se 

encontra realmente o princípio da equidade ou da diferença, uma vez que há um 

patamar igualitário e a partir do mesmo, a distribuição se faz por mérito ou atribuições 

de outra natureza, esvaindo-se o princípio da igualdade formal e real. Afirma ainda, 

textualmente, que " a força da justiça como equidade parece derivar de duas coisas: a 

exigência de que todas as desigualdades sejam justificadas para os menos favorecidos 

e a prioridade da liberdade"(Rawls, 1997, p. 274). 

Questiona-se se o primeiro princípio colocado por Rawls não diz respeito aos 

direitos fundamentais, isto é, às liberdades burguesas - garantia de liberdade pessoal, 

política e econômica, face ao Estado. Segundo Pegoraro (1998, 336), neste princípio há 

a supremacia dos direitos básicos sobre as utilidades materiais, ainda que se possa 

argumentar que o autor reafirma fortemente que ambos os princípios não devem ser 

vistos isoladamente. O segundo principio regularia os direitos de terceira geração, ou 

                                                                                                                                                                                                                  
consecuencialistas, se estructuran en torno a fines o en torno a la consideración de las consecuencias de las acciones; 
las segundas, en torno a la consideración del principio del deber". 
27 RAWLS  aponta a prioridade da liberdade como primeira regra  "Primeira Regra de Prioridade  ( A prioridade de 
Liberdade) - Os princípios de justiça devem ser classificados em ordem lexical e portanto as liberdades básicas só 
podem ser restringidas em nome da liberdade 
Os princípios de justiça devem ser classificados em ordem lexical e portanto as liberdades básicas só podem ser 
restringidas em  nome da liberdade. A Segunda regra de prioridade é a prioridade da Justiça sobre a eficiência e o 
Bem Estar. 
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seja, os direitos sociais, que representam a possibilidade de participação na distribuição 

da riqueza produzida 28 em uma ordem que denomina “lexical”.  

Quando se traz à tona os direitos sociais, entra-se no terreno da economia 

normativa29, que avalia os critérios de escolha para definições de bem-estar coletivo e 

consequentemente a questão da justiça distributiva. Ao se aliar o critério da eficiência 

com o da igualdade (questão da justiça na distribuição do bem estar) passa-se a falar 

em equidade (grifos meus).  

Van Parijs (1997), ao procurar conciliar a preocupação da eficiência com a 

equidade, elabora uma síntese dos três critérios de distribuição eqüitativa referentes 

aos níveis de vida. Trata inicialmente da equidade como proporcionalidade, e em 

seguida, da equidade como maximin (Rawls, 1997) e por último, como não inveja. 

Em relação à primeira, descarta sua possibilidade, uma vez que estudos 

demonstram que “em algumas situações a equidade, longe de se constituir um 

compromisso honroso entre igualdade e eficiência, se afasta da eficiência e ainda mais 

da igualdade”(Van Parijs, 1997, p.144). 

Em relação a à equidade como maximin, questiona-se como aferir o que é o 

máximo para uns e outros. Em outras palavras, a não ser em termos de princípios 

gerais e abstratos, torna-se difícil compatibiliza r as diferenças entre atributos do bem-

estar. Fica presente, assim, o que os economistas denominam os gostos dispendiosos. 

Rawls contorna esta situação com a indicação de bens primários e não em termos de 

utilidade ou de bem-estar.  

A equidade como não inveja foi pensada pelos economistas justamente para 

resolver o problema dos gostos dispendiosos, dando conta da eficiência e da igualdade. 

Os autores partidários desta possibilidade partilham da concepção de que uma 

distribuição é eqüitativa quando as pessoas não têm inveja umas das outras. Pressupõe 

                                                                 
28 Interessante observar e comparar com a posição de RAWLS , a indicada por Bobbio, quando aponta  a dificuldade 
de integração entre Estado de Direito e Estado Social, sendo que os direitos fundamentais circulam na orbita da 
consitucionalidade e os sociais na orbita do legislativo e administrativo. 
29 Os direitos sociais estão articulados ao que se chama liberdades positivas, e apresentam uma interface com os 
aspectos econômicos, com a exigência de uma interferência estatal no espaço da redistribuição de bens e serviços. 
Amartya Sen (1999, 2000) é um dos autores que vem alertando para a necessidade de uma nova ética econômica, 
voltada para o desenvolvimento. Apresenta a concepção de desenvolvimento como liberdade , superando os entraves 
ou “...principais fontes de privação de liberdade: pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas e 
destituição social sistemática, negligência dos serviços públicos e intolerância ou interferência excessiva de Estados 
repressivos” (Sen, 2000, p. 18).  
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um mercado justo e onde fossem resolvidas as trocas nesta base, o que anula suas 

possibilidades concretas. Assim, permanece irresoluta a possibilidade de equidade – 

igualdade mais eficiência. 

As observações acima permitem concluir que o princípio da equidade começa a 

aparecer quando se amplia a posição da teoria econômica normativa na justiça 

distributiva. Quando se adentra ao reino das necessidades, das condições de existência 

concreta ,e da troca via mercado, amplia-se o questionamento do que é eqüitativo ou 

não. Passa-se a refletir sob a lógica da eficiência, das necessidades e não mais dos 

direitos. 

Também em relação às igualdades complexas parece que persiste o problema 

central ao incorporar o valor da eficiência, visto que, como colocado, é tênue o limite 

para estabelecer o que é um critério de equidade – sempre se privilegia um dos termos 

da relação.  

 

 

Uma conclusão reticente 

O que inicialmente parecia uma tarefa relativamente simples transformou-se em 

um desafio que não se encerra nesta reflexão. Desafio que foi sendo ampliado a cada 

nova descoberta conceitual, a cada nova abordagem discutida, que oferecia novos 

patamares explicativos para a questão inicial – quais as distinções entre igualdade e 

equidade? 

A primeira constatação foi a da relevância da temática abordada, expressa pela 

multiplicidade de textos em periódicos e livros. Outra foi a variedade e diversidade de 

posições, visto que é uma polemica que existe e vem sendo debatida há muito tempo.   

Uma terceira constatação foi a percepção de que o debate sobre o 

contratualismo vem sendo fortemente reposto na nova ordem mundial, o que vem 

contribuir para explicar a substituição da universalidade e igualdade no discurso pela 

equidade.  

Esta alteração de registro, de igualdade  para equidade (igualdade com 

eficiência) , com a “subordinação dos princípios de equidade aos da eficiência, 

efetividade e economia dos gastos públicos” (Costa, 1996) vem ocasionando, por 
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exemplo, a substituição da Organização Mundial da Saúde como organismo central nas 

orientações de saúde, pelas agencias financeiras, que de forma pragmática e centrada 

em aspectos de custos-benefício, determinam os novos arranjos para atenção à saúde. 

Fica patente que é impossível um nível de saúde igual para todos, sendo que mais nos 

aproximamos da igualdade é quando obtemos um padrão alto de saúde, esvaindo a 

assimetria constatada entre níveis sócio-econômicos e condições de saúde, a partir de 

um certo patamar de atenção. 

O conceito de igualdade e universalidade vem sendo objeto de críticas acirradas, 

ora pelo seu caráter utópico e ora pelo seu afastamento das condições reais da 

situação dos países e pela exigência da interferência estatal, o que contraria as 

tendências de transferências diretas para grupos , ONGs, recursos da comunidade, etc. 

Ainda retomando Médici & Seixas (apud Costa, 1996), estes afirmam que o ideal de 

universalidade foi sendo permeado por alguns dogmas, como a exigência de se manter 

uma política igual para todos e que a universalidade exige a gratuidade dos serviços.  

A invocação do direito devido à diferença pode incorrer em uma arbitrariedade 

que não se consegue identificar a curto prazo, ou então conter uma total indiferença. 

Em outros termos, à medida que se trabalha com o princ ípio da necessidade  e 

eficiência, desqualificando o  princípio do direito igualitário , poderá haver um risco para 

a consecução igualdade entre indivíduos, segmentos populacionais e mesmo 

populações inteiras. Alem do aspecto de consolidação democrática que os direitos 

contém, estruturando relações societárias, na área da saúde esta distinção tem outras 

conseqüências. 

Concluo com uma observação, retirada de Jakobson, sobre Bakhtin (apud 

Krischke, 1993, p.154) face à situação real de desigualdade social e do impasse para 

sua solução na sociedade atual - “Nada parece terminado, todo problema permanece 

em aberto sem a menor alusão a uma solução definitiva”.  
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