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RESUMO

O movimento conhecido como Revolução Francesa (1789-1799) consagrou a tríade “Liberté, Égalité, 
Fraternité”, famoso mote que a inflamava e mantinha. Emblematicamente as ideologias que carregavam 
os termos Liberdade e Igualdade, eram aparentemente concebidas como equivalentes ou complementares, 
não apresentando, neste contexto, antagonismos entre as divisas. Entretanto, contingencialmente, este 
binômio foi sendo entendido e utilizado divergentemente por movimentos políticos e ideológicos 
adversos, que se instituíram no desenrolar do mundo moderno. A partir das considerações de Rawls 
(2000) para afirmação das “liberdades de uma cidadania igual” em uma sociedade justa, este artigo se 
propõe a discutir sobre a possibilidade da equalização dos temas liberdade e igualdade sob a concepção 
moderna -em que se percebe conotações aparentemente conflitantes -   ponderando sobre o princípio 
conhecido como Maximin como alternativa viabilizadora desta proposta. Este trabalho, após breve 
introdução, foi organizado em cinco seções subsequentes, em que, nas três primeiras, aborda-se sobre 
os temas: Os princípios da justiça – os alicercesda teoria rawlsiana; A regra Maximin–o máximo do 
mínimo; Liberdade e Igualdade considerando os chamados contratualistas: Hobbes, Locke, Rousseau 
e Rawls. Na quarta seção apresentam-se os resultados alcançadose por fim, na quinta e última seção 
assentam-se as considerações finais. 
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INTRODUÇÃO

O movimento conhecido como Revolução Francesa (1789-1799) consagrou a tríade “Liberté, 
Égalité, Fraternité”, famoso mote que a inflamava e mantinha. Emblematicamente as ideologias que 
carregavam os termos Liberdade e Igualdade, eram aparentemente concebidas como equivalentes 
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ou complementares, não apresentando, neste contexto, antagonismos entre as divisas. Entretanto, 
contingencialmente, este binômio foi sendo entendido e utilizado divergentemente por movimentos 
políticos ideológicos adversos, que se instituíram no desenrolar do mundo moderno. Assim, o conflito foi 
instaurado de tal forma, que se apreende uma dificuldade de convivência simultânea plena para as duas 
condições, ou seja, uma sempre restringirá a outra. Aqueles que concebem a prioridade da liberdade com 
o mínimo de restrições opõem-se política e ideologicamente àqueles que defendem a igualdade como 
primazia. Conforme Coelho (2009, p.510) “o referido dilema” – igualdade e liberdade -  “perpassa os 
ideais reformistas e socialistas desde o princípio, consistindo-se em termômetro de diferentes concepções 
políticas”.

Em sua obra Uma Teoria da Justiça, Rawls (2000, p. 4)apresenta uma proposta de equalização 
destes dois conceitos ao propor princípios que assegurariam as “liberdades de uma cidadania igual” em 
uma sociedade justa. Em suas defesas, contraria o apelo aos juízos de mérito e valor – que fundamentam 
a priorização da liberdade – como justificativa para o prejuízo da igualdade. Não obstante, em sua 
afirmação da igualdade, Rawls (2000) não abre mão da liberdade como valor central em seu entendimento 
de justiça social, inserindo-a entre as instituições sociais mais importantes que comporiam o que este 
define como a estrutura básica da sociedade, responsável pela distribuição de direitos e deveres e pela 
regulação dos benefícios sociais e econômicos oriundos da colaboração social.

O autor propõe duas diretrizes fulcrais em que o “princípio da liberdade igual” é lexicalmente 
priorizado. Os princípios da justiça, conforme advogados pelo autor, seriam resultado do consenso entre 
pessoas livres, racionais e razoáveis situadas hipoteticamente em uma situação de plena igualdade de 
condições. Este estado de equidade plena, denominado pelo autor de “posição original”, seria garantido 
pelo total desconhecimento destas pessoas de suas posições sociais, suas capacidades naturais ou 
características físicas ou psicológicas. Assim, sob a isenção de preferências, condições e concepções 
pessoais não haveria a influência de entendimentos particulares do bem na definição das diretrizes que 
fundamentariam um tipo de contrato social para uma sociedade constituída por indivíduos motivados 
por interesses conflitantes(RAWLS, 2000).

Tais diretrizes, ou “princípios da justiça”, em razão da condição de incerteza, designada como 
o véu da ignorância da posição original, resultariam da utilização da regra Maximin como a alternativa 
eleita para definição dos princípios norteadores da justiça social. 

A partir das consideraçõesde Rawls (2000) para afirmação das“liberdades de uma cidadania 
igual” em uma sociedade justa, este artigo se propõe a discutir sobre a possibilidade da equalização dos 
temasliberdade e igualdade sob a concepção moderna, em que se percebe conotações aparentemente 
conflitantes, ponderando sobre o princípio conhecido como Maximin como alternativa viabilizadora 
desta proposta. 

Como recurso metodológico, valeu-se da revisão bibliográfica considerando a relevância da 
pesquisa de conclusões de outros autores na corroboração de comportamentos, atitudes e contradições 
(LAKATOS e MARCONI, 2003). Este trabalho, após breve introdução, foi organizado em cinco seções 
subsequentes, sendo, nas três primeiras, abordados os temas: Os princípios da justiça – os alicercesda 
teoria rawlsiana; A regra Maximin–o máximo do mínimo; Liberdade e Igualdade considerando Hobbes, 
Locke, Rousseau e Rawls. Na quarta seção apresenta-se os resultados alcançados e por fim, na quinta e 
última seção, assentam-se as considerações finais.

OS PRINCÍPIOS DA JUSTIÇA

A justiça e a verdade são, respectivamente, eleitos por Rawls (2000, p.3) como elementos categóricos 
para as “instituições sociais” e para os “sistemas de pensamento”.Ressaltando em seu argumento, que “(...) cada 
pessoa possui uma inviolabilidade fundada na justiça que nem mesmo o bem-estar da sociedade como um todo 
pode ignorar”, o autor considera “as liberdades da cidadania igual” como direitos inalienáveis numa concepção 
de sociedade justa (Ibid. p. 4). Contudo, esta sociedade é caracterizada tanto pela cooperação quanto pelo conflito 
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de interesses, pois seus componentes divergem em suas reivindicações na distribuição dos benefícios resultantes 
do contributo cooperativo social. Os princípios da justiça proveriam, consoante sua concepção, as diretrizes tanto 
para a atribuição de direitos e deveres quanto para demarcaçãoda distribuição dos bônus e ônus da vida em 
sociedade. 

Para garantia da capacidade destes princípios de nortearem uma cidadania marcada pela liberdade e 
igualdade, estes deveriam ser definidos por pessoas livres, a partir de plena equidade de condições. O autor 
soluciona esta questão propondo uma situação hipotética onde tais pessoas, embora dispondo de capacidade 
racional1, de razoabilidade e motivadas por seus próprios interesses, ignorariamquaisquer condições de natureza 
física, intelectual, étnica, socioeconômica ou psicológica, ou preferências pessoais, capazes de gerar parcialidades 
na definição dos princípios norteadores da justiça para a sociedade em que elas e seus descendentes viverão. Este 
desconhecimento de tais condições é designado por Rawls (2000), como o “véu da ignorância”, que marcaria a 
“posição original” necessária à determinação dos princípios da justiça. 

Estes princípios orientariam asinstituições sociais, definidas como “práticas sociais” que se expressam na 
forma de padrões, costumes e usos socialmente legitimados, podendo ser consideradas como “forma possível de 
conduta expressa por um sistema de regras”, ou como “a realização das ações especificadas por essas regras no 
pensamento e na conduta de certas pessoas em uma dada época e lugar” (RAWLS, 2000. p. 58). 

Neste sentido, tais princípios tomam uma dimensão moral e uma vez derivados do consenso de pessoas 
motivadas por interesses próprios (apesar da condição de imparcialidade imposta pelo desconhecimento de 
condições prévias)poder-se-iam sujeitar-se ao impasselevantado por Vita (2000, p. 18), que questiona: “(...) 
interesse próprio e razões morais não são coisas antagônicas? ” Em sua resposta imediata,este autor afirma: 
“Muitas vezes sim”.Porém, o mesmo observa que, se pontos de vista imparciais se vinculamà consideração igual 
do bem-estar comum, é possível o reconhecimento da “capacidade de cada ser de satisfazer suas preferências e de 
fazer suas próprias escolhas”, mesmo quando evocada uma condição imparcial. 

A posição original é comparada ao estado de natureza da teoria do contrato social2, em uma situação 
completamente hipotética que resultaria na escolha de dois princípios diferentes, uma vez que o primeiro reclama 
igualdade na demarcação de direitos e deveres básicos e o segundo admite desigualdades socioeconômicas, 
consideradas justas caso originem benefícios para todos os membros da sociedade, especialmente para aqueles 
menos favorecidos (RAWLS, 2000).

A aparente disparidade entre as proposições seria equacionada a partir de uma ordenação serial onde 
o primeiro princípio teria prioridade sobre o segundo e onde a parte (b) – referente à “igualdade equitativa de 
oportunidades” - do segundo princípio, seria anterior à parte (a) – referente ao “princípio da diferença”(Ibid.
pp.333-334). Consoante à proposta do autor, os dois princípios da justiça são assim definidos:

Primeiro Princípio
Cada pessoa deve ter um direito igual ao mais abrangente sistema total de liberdades básicas 
iguais que seja compatível com um sistema semelhante de liberdades para todos. 

Segundo Princípio
As desigualdades econômicas e sociais devem ser ordenadas de tal modo que, ao mesmo tempo: 
(a) tragam o maior benefício possível para os menos favorecidos, obedecendo às restrições do 
princípio da poupança justa, e (b) sejam vinculadas a cargos e posições abertas a todos em 
condições de igualdade equitativa de oportunidades (RAWLS, 2000, p. 333).

Estas diretivas, observadas a ordem serial requerida, seriam, segundo argumento deRawls (2000), capazes 
de orientar as principais instituições - de uma sociedade justa -que abrangeriam suas principais convenções 
políticas, econômicas e sociais. 

1 Para o autor “(...) uma pessoa racional tem um conjunto de preferências entre as opções que estão a seu dispor. Ela 
classifica essas opções de acordo com sua efetividade em promover seus propósitos; segue o plano que satisfará uma quan-
tidade maior de seus desejos, e que tem as maiores probabilidades de ser implementado com sucesso” (RAWLS, 2000, p. 
154).
2 O autor classifica a “justiça como equidade” como uma “teoria contratualista”, que como outras concepções deste 
tipo “consiste em duas partes: (1) uma interpretação de uma situação inicial e do problema da escolha colocada naquele mo-
mento, e (2) um conjunto de princípios que, segundo se procura demonstrar, seriam aceitos consensualmente” (Ibid. 2000, p. 
17).
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A REGRA MAXIMIN

Advogando a escolha racional dos dois princípios da justiça como alternativa ao utilitarismo3, Rawls 
(2000) estabelece uma relação entrea regra Maximin e a determinação destes princípios direcionadores para uma 
sociedade justa. Considerando a conjuntura de incerteza que caracteriza a posição original de onde estes princípios 
se derivam e a pluralidade que marca uma sociedade composta por indivíduos que divergem em seus interesses 
e concepções, a máxima - MaximumMinomorum– expressa pelos dois princípios da justiça, é apresentada pelo 
autor como “solução (...) para o problema da justiça social” (Ibid. p. 165).

Face ao desconhecimento que marca esta fase – a posição original -o autor entende que este poderia ser 
o caminho eleito pelas pessoas que racionalmente definiriam as diretrizes sob as quais suas posições na sociedade 
seriam condicionadas. 

O critério Maximin classifica os piores resultados possíveis considerando as opções disponíveis, 
ordenando-as de tal forma que possibilite escolher aquela que, embora dentre as piores alternativas, seja a que 
ofereça o melhor resultado plausível que quaisquer das outras. Este modelo permite a maximização, tanto quanto 
possível,do mínimo disponível (MaximumMinomorum), ou a escolha, dentre as piores alternativas, daquela que 
ofereça a menor perda.

A escolha do critérioMaximin se explicaria pelo anseio de proteção em referência aos maiores riscos, 
considerando uma situação de completa incerteza. Segundo Rawls (2000), a pessoa teria uma concepção do 
bem4 que não a estimularia a aventurar-se, pois para a mesma “(...) não vale a pena arriscar-se em nome de uma 
vantagem a mais, especialmente quando existe o risco de perder muito do que preza” (Ibid. p. 166). Segundo Vita 
(2000), ao se considerar os fundamentos institucionais que definirão a coexistência em bases que serão admitidas 
por todos, o essencial não se reduz à preocupação quanto ao que cada um possui em termos de renda, riqueza e 
bens materiais. Para o autor o importante será saber “(...)se o quinhão de recursos que cabe a cada um é suficiente 
para que cada pessoa possa se empenhar na realização de seu próprio plano de vida e concepção do bem e, dessa 
forma, desenvolver um sentido de autorrespeito” (VITA, 2000, pp. 256-257).

O primeiro princípio resultante da aplicação do modelo Maximin,em consonância ao argumento de Rawls 
(2000), demandaria um critério equitativo de distribuição dos “bens sociais primários”, pois não seria razoável 
à pessoa, esperar mais do que uma porção igual, assim como também não seria racional concordar em receber 
menos. Contudo, apesar da condição inicial equitativa de oportunidades e distribuição de bens, Rawls admite que 
desigualdades se desenvolvam a partir da consideração da “eficiência econômica e das exigências organizacionais 
e tecnológicas” (Ibid. p. 162), condição que reclama o princípio da diferença.

Sobre o princípio da diferença, que justifica a seleção do critério Maximin, Vita (2000) refuta a alegação 
de que este princípio autorizaria excessos nas desigualdades, se alguns pequenos benefícios fossem garantidos aos 
menos favorecidos, enfatizando a prioridade das liberdades fundamentais estabelecida por Rawls, ou seja, “(...) 
nada que não seja uma distribuição igual dos bens primários se justifica” (VITA, 2000, p. 256).

Assim, o segundo princípio reconhece determinados níveis de desigualdades, desde que estas melhorem 
a situação de todos – o que inclui os menos beneficiados.Estas desigualdades, contudo, devem ser coerentes “com 
a liberdade igual e com a igualdade equitativa de oportunidades” ( Ibid. p. 163), o que implica a necessidade da 
ordem serial estabelecida pelo autor para suas proposições. 

LIBERDADE E IGUALDADE

Concepções “contratualistas” geralmente estabelecem uma relação entre os conceitos de liberdade e 
igualdade e um estado anterior à estruturação da ordem social conhecido como “estado de natureza”. A respeito, 
destaca-se algumas considerações sobre Hobbes, Locke, Rousseau e Rawls.

3 O autor contrasta a Teoria da Justiça às proposições da Teoria Utilitarista. Desde o início de sua argumentação 
afirma que “(...) a justiça nega que a perda da liberdade de alguns se justifique por um bem maior partilhado por outros. (...) 
numa sociedade justa as liberdades da cidadania igual são consideradas invioláveis; os direitos assegurados pela justiça não 
estão sujeitos à negociação política ou ao cálculo de interesses sociais” (RAWLS, 2000, p.4).
4 “(...) o índice de bem-estar e as expectativas dos homens representativos são especificados em termos de bens 
primários. Indivíduos racionais, independente do que mais venham a querer, desejam certas coisas como pré-requisito para 
realizarem os seus planos de vida” (RAWLS, 2000, p.438).



8 9

O estado de natureza, no entendimento de Hobbes (2008), seria caracterizado por uma condição de 
igualdade tal entre os homens, que todos teriam direito a qualquer coisa que desejassem, mesmo que tais desejos se 
conflitassem em relação aos desejos dos demais. Esta situação seria, por consequência, marcada pela desconfiança 
de todos em relação a todos e se configuraria em um permanente estado de guerra do homem contra o homem – 
todos seriam, a princípio, inimigos entre si. Sob tal conjuntura, não haveria justiça ou injustiça, bem ou mal - “não 
há Lei onde não há Poder comum, e onde não há Lei não há Justiça” (HOBBES, 2008, p. 97). 

Sob esta concepção, “o direito de natureza ou jus naturale”, seria a liberdade de cada um de 
se valer de seu poder como quisesse a fim de preservar “sua própria natureza” ou sua própria vida. 
Desta forma, para Hobbes, liberdade refere-se à “ausência de empecilhos externos” (Ibid. p. 99). Tais 
impedimentos parcialmente restringiriam a capacidade que cada ser tem de fazer aquilo que deseja, 
entretanto, não poderiam evitar que este fizesse uso do poder que porventura lhe restasse, de acordo com 
o que seu próprio julgamento e razão determinassem. 

Para garantir paz e preservação, os homens pactuariam a transferência de seus direitos de 
liberdade em favor de um Estadocentralizado na figura de um monarca, que exerceria sobre todos um 
governo absoluto (HOBBES, 2008). O filósofo defende que a condição anterior de completa liberdade 
e igualdade seria desfavorável aos homens, uma vez que implicava no estado de guerra de todos contra 
todos.

Locke (2006), também admitia a ideia de um estado anterior à ordenação social e política – o 
estado natural - em que os homens detinham o direito natural à plena liberdade e o poder de resguardar 
sua vida, sua liberdade e tudo aquilo que lhe pertencia. Entretanto não concebe a natureza e condição 
humana de forma tão negativa como Hobbes. Para este, os homens eram livres, iguais e independentes, 
e ao se associarem comunitariamente evitariam ameaças para conservação desta liberdade e igualdade, 
além de preservação de suas propriedades. 

Quanto aos termos e propósitos do pacto original,Locke diverge radicalmente do pensamento 
hobbesiano. Para ele, os homens não renunciam seu direito natural em favor de um governo absoluto e 
arbitrário. 

A liberdade do indivíduo na sociedade não deve estar subordinada a qualquer poder legislativo 
que não aquele estabelecido pelo consentimento na comunidade, nem sob o domínio de qualquer 
vontade ou restrição de qualquer lei, a não ser aquele promulgado por tal legislativo, conforme 
o crédito que lhe foi confiado. (...) a liberdade dos homens sob governo importa em ter regra 
permanente a lhe pautar a vida, comum aos demais membros da mesma sociedade e feita pelo 
poder legislativo estabelecido em seu seio; a liberdade de seguir a própria vontade em tudo o que 
não está prescrito pela lei, não submetida à vontade mutável, duvidosa e arbitrária de qualquer 
homem; assim como a liberdade de natureza consiste em não sofrer qualquer restrição a não ser 
a lei da própria natureza (LOCKE, 2006, p.35)

Assim, Locke (2006) argumenta a favor de um pacto social em que os homens concordariam 
em constituir um governo sujeito à vontade da maioria dos membros da sociedade que estabeleceria 
dois poderes para representa-los, o Executivo e o Legislativo. Este pacto estaria vinculado por regras 
de comportamento acordadas pela comunidade. Para ele, se o indivíduo assentisse em submeter-se às 
regras, porque assim lhe parecesse conveniente, “tal liberdade seria maior da que tinha antes do pacto” 
(Ibid. p. 77).

Também em Rosseau (1999) encontramos uma posiçãocontratualista, contudo, oposta às defesas 
hobbesianas e diferente de Locke quanto à natureza do homeme condição do pacto original. Para o 
mesmo, os homens no estado de natureza não estabeleciam, entre si, nenhum tipo de relações morais, 
consequentemente não possuíam deveres mútuos, portanto, não eram bons nem maus - não possuíam 
vícios nem virtudes. 

As paixões que fizeram necessárias as leis, seriam em seu entendimento produto da sociedade. O 
autor distingue o “estado de natureza” do “estado de raciocínio” (Ibid. pp. 192-193) e define os homens 
no estado primitivo como “antes selvagens do que maus e mais preocupados em proteger-se do mal que 
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podiam receber do que tentados a fazê-lo a outrem ...” (Ibid. p. 193).
Conforme os homens se desenvolveram também se degeneraram em suas paixões, 

argumentaRousseau (1999). A condição anterior, de liberdade e igualdade ilimitada, passa a carregar 
um alto nível de risco, na medida em que as desigualdades instauradas imprimem uma condição de 
vulnerabilidade a todos. As desigualdades instituídas tornam necessário o “estabelecimento político”, 
dando origem à sociedade e às leis. Para assegurar a liberdade era necessário limitá-la, era preciso “(...) 
sacrificar uma parte de sua liberdade para a conservação da outra (...)” (Ibid. 222). 

O contrato social foi a resposta encontrada para garantia de uma liberdade que, embora regulada, 
fosse, porém, mais segura. Conforme Rousseau (2006, p. 20), esta segurança significaria “encontrar 
uma forma de associação que defenda e proteja com toda a força comum a pessoa e os bens de cada 
associado, e pela qual cada um, unindo-se a todos, só obedeça, contudo, a si mesmo e permaneça tão 
livre quanto antes”. 

A sujeição às leis, em uma sociedade sob o Estado democrático seria a melhor forma de evitar 
a opressão e a injustiça, defendeRousseau (2006). A vontade soberana do povo, resguardada pelo 
sistema político legal, garantir-lhe-ia a condição de verdadeira liberdade – “(...) poder-se ia acrescentar 
à aquisição do estado civil a liberdade moral, a única que torna o homem verdadeiramente senhor de si, 
porquanto o impulso do mero apetite é escravidão, e a obediência à lei que se prescreveu a si mesmo é 
liberdade” (Ibid. p. 26).

O pensamento rousseauniano ressalta a importância do modelo político democráticoem que a 
soberania do povo seria determinante para resgate da liberdade humana e regulação das desigualdades 
da vida em sociedade. A liberdade civil, instaurada a partir do contrato social, substituiria a liberdade 
natural perdida. 

Rawls (2000), caracteriza sua teoria como contratualista, contudo a distingue dos conceitos clássicos 
da teoria do contrato social. Para ele o pacto se dá a partir de uma condição hipotética criada pela “posição 
original” que corresponderia ao estado de natureza e resultaria na definição consensual de princípios norteadores 
estabelecidos por “pessoas livres, racionais e preocupadas em promover seus próprios interesses” como marcos 
centrais de sua associação. 

 Qualquer categoria de liberdade, para o autor, deve ser entendida a partir da consideração de três 
componentes: “os agentes que são livres, as restrições ou limitações de que estão livres, e aquilo que eles estão 
livres para fazer ou não fazer” (Ibid. pp. 218-219). Assim, uma descrição geral de liberdade implicaria em uma 
ou mais pessoas estarem ou não livres de alguma ou várias restrições5 o que tornaria possível fazer ou não fazer 
algo.

Considerando a liberdade vinculada a limitações legais e constitucionais, Rawls (2000)a apresenta 
como determinada estrutura de instituições, que comporia um sistema de normas públicas responsáveis pela 
determinação de direitos e deveres. Neste contexto, um complexo conjunto de direitos e deveres assinala e 
caracteriza as liberdades básicas.Dentre as principais liberdades básicas,que devem ser resguardadas por sua 
defesa da ordem serial para os princípios da justiça, cita-se: 

“ (...) a liberdade política (o direito de votar e ocupar um cargo público) e a liberdade de 
expressão e reunião; a liberdade de consciência e de pensamento; as liberdades da pessoa, 
que incluem a proteção contra a opressão psicológica e a agressão física (integridade da 
pessoa); o direito à propriedade privada e a proteção contra a prisão e a detenção arbitrárias, 
de acordo com o conceito de estado de direito” (RAWLS, 2000, p.65)

As liberdades básicas devem ser concebidas como um sistema único em que a valoração de 
uma depende da outra. Apesar de sujeitas a determinadas restrições, estas liberdades se submetem aos 
critérios da liberdade igual e à ordem serial dos dois princípios da justiça. Reiterando que as liberdades 
de cidadania igual devem incluir a todos, Rawls (2000) assevera que as discrepâncias - geradas pela 
possibilidade de que algumas destas liberdades iguais possam ser mais extensivas que outras -devem 

5 Segundo o autor, “(...) as restrições podem variar desde deveres e proibições definidos por lei até as influências co-
ercitivas causadas pela opinião pública e pela pressão social” (RAWLS, 2000, p.219).
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ser ajustadas pelo primeiro princípio cuja primazia garante que uma liberdade básica “(...) só pode ser 
limitada em consideração à própria liberdade, isto é, apenas para assegurar que a mesma liberdade ou 
outra liberdade básica estará adequadamente protegida” (Ibid. p. 221).

Algumas categorias de liberdades não são entendidas por Rawls como liberdades básicas, não 
se encontrando, neste caso, resguardadas pela prioridade do primeiro princípio. A título de exemplo 
destas liberdades não básicas e consequentementenão amparadas pelas liberdades iguais, o autor 
cita determinadas categorias de direitos, como a propriedade dos meios de produção, e a “liberdade 
contratual”conforme preceitos do laissez-faire (RAWLS, 2000, p.66)

Desigualdades econômicas e sociais apenas são admissíveis se resultam em vantagens mútuas e 
especialmente para os menos beneficiados, em um sistema de cooperação voluntária para o bem-estar de 
todos (RAWLS, 2000). Para o autor, oreconhecimento da capacidade dos princípios da justiça (princípio 
das liberdades iguais e princípio da diferença) para definir, regular e ajustar o sistema político, econômico 
e social das instituições, considerados soba orientação serial postulada, “reconcilia a liberdade com a 
igualdade” (Ibid. p.221). 

RESULTADOS ALCANÇADOS

Infere-se um aparente conflito nasconcepções sobre o binômio liberdade e igualdade que encorpa 
emblematicamente a distinção de movimentos político-ideológicos que se instituíram no decurso histórico 
da modernidade, gerando o entendimento de que uma condição restringe a outra.

As “liberdades de uma cidadania igual”, conforme defesa de Rawls (2000),instituídas a partir de 
dois princípios direcionadores – os princípios da justiça – sob uma dada ordenação serial, assegurariam 
as condições para uma sociedade justa, embora caracterizada pela pluralidade de concepções e formas 
de vida de seus componentes. 

Estes princípios seriam originados do consenso entre pessoas livres, racionais, razoáveis e 
motivadas por interesses próprios, a partir de uma situação hipotética de plena igualdade de condições - 
a posição original. As máximas resultantes seriam justas, pois que determinadas por homens livres numa 
situação de plena igualdade.

A regra Maximinseria o modelo escolhido pelos indivíduos representativos que sob as condições 
da posição original definiriam os princípios da justiça social, optando por resguardar o máximo dentre 
os mínimos possíveis.

Filósofos contratualistas geralmente relacionam os conceitos de liberdade e igualdade a uma 
condição anterior à estruturação da ordem social designada como “estado de natureza”. Hobbes, afirmava 
que o permanente estado de guerra resultante da condição plena daliberdade e igualdade deste estado 
original, tornavam-nas desfavoráveis, de tal forma que os homens delas abrem mão, colocando-se sobre 
o jugo de um governo absoluto e arbitrário, em prol da paz e da segurança.

Lockeassevera o entendimento de que a humanidade estabelece melhores condições de 
preservação de sua liberdade e igualdade originais quando se unem instituindo sociedades. Constituindo 
leis e poderes, as sociedades regulam e administram ameaças à liberdade e igualdade, evitando riscos 
àsua conservação.

Rousseau defende a soberania do povo como a forma de garantir o resgate à liberdade natural 
perdidae de regular apropriadamente as desigualdades geradas pela associação do homem. A liberdade 
antes garantida pela igualdade plena do estado natural é substituída pela liberdade civil, agora afiançada 
pelo contrato social.

Rawlsreconcilia a liberdade e a igualdade – apropriadas na modernidade por ideologias divergentes 
– a partir de sua defesa da capacidade dos princípios da justiça,que sob a orientação serial determinada, 
ajustariam e regulariam os sistemas políticos, econômicose sociais das instituições humanas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mais que suas definições primeiras, a carga semântica das palavras Liberdade e Igualdade se 
acresceram das ideias e defesas de movimentos políticos e ideológicos em respostas às novas relações 
sociais instauradas na modernidade. Para além de apenas conceitos, estes termos são elevados ao status 
de emblemas ideológicos que se conflitam ante às lutas, juízos e convicções diversas.

A pluralidade de concepções e interesses que acentuaram os últimos tempos, compõe a base da 
proposta de Rawls que, reconhecendo-a, busca uma conciliação justa para as divergências que foram por 
estes termos encorpadas.

Uma sociedade justa, figura a busca que motiva e justifica todo o esforço argumentativo de Rawls 
(2000) que oferece, racional e razoavelmente a solução para o dilema que assinala os termos Liberdade 
e Igualdadenas sociedades contemporâneas. 

Contrapondo-se radicalmente às orientações de justiça, que têm marcado as ideias e instituições 
humanas nos tempos modernos, fortemente influenciadas pelo pensamento utilitarista, o autor reconhece 
e exalta o valor da liberdade e da igualdade através de princípiosnorteadores para as instituições humanas, 
direcionando caminhos para uma coexistência justa e consensualmente regulada, nesta e nas próximas 
gerações. 

Administrar o reconhecimento de que ninguém nasce com mais méritos que outros ante à 
limitação dos recursos disponíveis, apresenta-se como um dos grandes desafios desta era e demanda 
alicerces firmes sobre os quais se assentem pilares capazes de suportar a complexa estrutura que vem 
sendo conjuntamente construída por sociedades cada vez mais plurais. Se diversas são as concepções, 
os interesses, os credos e as formas de vida modernas, a coexistência pacífica e produtiva exige 
consensos,reclama princípios de justiça, que legitimados garantam as condições de ajustes e regulação 
da convivência humana. 

O critério Maximin, na medida em que reconhece a possibilidade da injustiça e de que de suas 
mazelas procura resguardar-se, apresenta-se, conforme termos rawlsianos- racional e razoável - ante à 
condição de incerteza de sociedades sob um contexto globalizado. Sob este aspecto, a Teoria da Justiça 
carrega-se de plausibilidade suficiente para ser considerada como alternativa conciliadora para os dilemas 
modernos,presentes em coletividades cada vez mais desfronteirizadas, que embora e consequentemente 
mais diversas, reclamam a liberdade e a igualdade como valores intrínsecos às sociedades humanas.
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