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0 DIREITO A SAUDE- POLEMICAS
ATUAIS 1

Vera Maria Nogueira *

Este texto aborda a polemica igualdade versus equidade. Permeando
e mesmo construindo esta antinomia, encontram-se os prindpios que
fundam as democracias modernas -liberdade e igualdade. Estes
prindpios, na saude, se traduzem operacionalmente em escolhas
quanta a tipo de assistencia, seletividade, amplitude de cobertura e
cuidados. Meu o questionamento inicialfoi: hd uma diferenr;a entre
igualdade e eqiiidade? Partido suposto que a resposta seria afirmativa, sendo que eqiiidade conteria, intrinsecamente, prindpio de
diferen~a e tambem, de forma oblfqua, o da eficiencia. Evidenciar
esse suposto foi o objetivo do presente texto.

Introdm;ao
0 direito asaude, enquanto urn direito social, tern permeado a atual agenda politica nacional: de urn lado, setores do segmento popular democnltico ten tam reduzir
os impactos das medidas economicas de ajuste, buscando, no plano institucional,
amp liar recursos de ordem fiscal para a area. De outro lado, sujeitos politicos articulados com as propostas governamentais, preconizam uma redu9ao dos investimentos
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em saude, propondo formas que pretendem mais eficientes para reduzir as desigualdades, pautando-se pela 6tica da necessidade e nao do direito. Tais posic;;oes agitam
as bandeiras da igualdade e equidade, respectivamente. Permeando esta antinomia igualdade versus equidade, encontram-se os princfpios que fundam as democracias
modernas - liberdade e igualdade. Na saude estes princfpios se traduzem,
operacionalmente, em escolhas quanto a tipos de assistencia, seletividade, amplitude de cobertura e cuidados.

A definic;;ao dessas prioridades vern sendo feita, nos ultimos anos, a partir de uma
subversao no paradigma de saude, apontada oportunamente por Berlinguer (1999).
Essa subversao apresenta urn multiplo reducionismo - na visao de saude, no foco em
fatores individuais de saude e doenc;;a, na protec;;ao seletiva aos pobres, na saude
vinculada a aspectos essencialmente financeiros, e ao que define como tnigicas escolhas, isto e, "para quem". Tal alterac;;ao parecer sera responsavel pelo crescimento
de grupos e iniciativas que recolocam em pauta o debate pela eqtiidade na saude:
"Revistas cientfficas qualificadas comec;;aram a esc rever intensamente sobre is so,
agencias internacionais (como a OMS e tambem o Banco Mundial) comec;;aram a falar
sobre o tema e associac;;oes internacionais a incluf-la em seus programas, eo problema foi posto na agenda, com mais rapidez e forc;;a do que se poderia esperar nos anos
90" (BERLINGUER, 1999, p. 65).
Venho observando, tambem, que na literatura referente as politicas de saude,
cada vez menos se usa o principio da universalidade- Saude para todos no ano
2000, da Organizac;;ao Mundial da Saude, tendo sido o mesmo suprimido das agendas
dos organismos financiadores e de cooperac;;ao tecnica internacionais. Tal oconeu, a
partir de 1 996, na Conferencia da Suecia, onde se reconheceu o fracasso em se
chegar a tal alvo. Ao discurso universalista vern se opondo, fortemente, a ideia de
equidade.
Discutir sobre a diferenc;;a entre igualdade e eqtiidade despertou meu interesse na
medida em que se percebe a mudanc;;a de discurso e das linhas programaticas mencionadas, no plano nacional e internacional. 0 questionamento inicial foi : ha uma diferenc;;a entre igualdade e eqtiidade? Patti do suposto que a resposta seria afirmativa,
sendo que o conceito de eqtiidade conteria, intrinsecamente, urn principio de diferenc;;a e tambem, de forma oblfqua, o da eficiencia. Evidenciar esse suposto foi o objetivo
do presente texto.
Nesta compreensao previa, o uso reiterado do discurso sobre eqtiidade e nao
igualdade, pelo Banco Mundial, Organizac;;ao Mundial da Saude- OMS, Organizac;;ao
de Desenvolvimento e Comercio Europeu- OCDE, CEPAL- Comissao Economica
para a America Latina e Caribe, poderia ter provocado a mudanc;;a do paradigma eticopolitico na saude 2 • A eqtiidade para o Banco Mundial, em todos os documentos
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estudados na area da saude, e mesmo a eqliidade em outras areas, como a educac;ao,
se traduz em focalizac;ao e discriminac;ao positiva de grupos de risco.
A revisao bibliografica suscitou mais duvidas que certezas, apontando para a
complexidade e atualidade do tema. A publicac;ao do livro de John Rawls (1971) e a
quase imediata resposta de Robert Nozick (197 4)3 , potencializaram o debate, que
permanece ate hoje. 0 que significa ajustic;a hoje? 0 que e uma sociedade justa? A
concepc;ao de igualdade sup6e a de eqliidade? Por que John Rawls nao usa Justic;a
como igualdade? A saude e urn bern a ser distribufdo de que forma? Estas quest6es
foram se ampliando e cada vez mais abrindo novas duvidas e horizontes a serem
pesquisados4 . Percebi que existe no debate sobre igualdade e eqliidade, "muitos
argumentos e raz6es enfaticamente defendidos pelos participantes de uma vasta conversac;ao moral, reunindo liberais igualitarios (como Rawls eo proprio 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 epocas de crise
0 discurso da universalidade dos direitos sociais vai se conformando, de forma
particular, em cada realidade nacional, expressando as formas de convivencia, praticas, discursos e valores que se constr6em no cotidiano. Haque se observar, entretanto, que a influencia da tendencia liberal moldando grande parte das sociedades
ocidentais, determinou, sobremaneira, a ampliac;ao dos direitos individuais. 0 Estado
liberal considera a cidadania relacionada aposic;ao do indivfduo no mercado, sendo
fundada em uma igualdade essencial - a igualdade de oportunidade, que lhe da a
capacidade de estabelecer contratos validos, livres e entre iguais. A esse tipo de
Estado contrap6e-se o Estado social, assentado na expansao da esfera publica, atores
politicos coletivos e intervenc;ao no mercado.
"Na origem da garantia dos direitos ha uma permanente tensao entre quem detem
o poder, no caso especffico o Estado, e as camadas sociais que buscam a ampliac;ao
deste poder com vistas a consecuc;ao dos direitos pretendidos. Esse fato ocorre
particularmente em relac;ao aos direitos sociais, o que nao se verifica, por exemplo,
com os direitos de liberdade, que buscam justamente o contrario, a limitac;ao do poder
do Estado" (Simionatto e Nogueira, 1998, p.23).
Atualmente, alguns autores vern apontando a emergencia do Estado p6s-social,
que tern como eixo politico os novos movimentos sociais 6 • Pressup6e novas
contratualidades alargando-se as fronteiras politicas e novos e diferenciados loci de
negociac;ao.
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"No Estado pos-social, a politica alarga-se alem do marco do proprio Estado e de
sua regula~ao. Sem abrir mao da cidadania regulada, delineia-se urn grande campo
nao estatal e nao mercantil, de respeito a subjetividade, a autonomia, de combate a
burocracia e as formas de exclusao social baseadas no sexo, na ra~a, na idade, no
consumo e na classe"' (Campilongo, 1998, p.32).
Fala-se em urn novo contrato social, onde se observa urn refor~o e amplia~ao do
publico, com novos papeis, tanto para o Estado como para a sociedade civil,
definidos a partir de "urn cambio virtuoso entre sus agentes" (Grau, 1988, p.2).
espa~o

Evidencia-se, assim, que os direitos do homem "por mais fundamentais que sejam
sao direitos historicos, ou seja, nascidos em circunstancias caracterizadas por lutas
em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual,
nao todos de uma vez e nem de uma vez por todas". (Bobbio, 1992, p. 5). A partir desta
observa~ao de Bobbio, se questiona, quais sao os patamares e os princfpios que
fundamentam a cidadania social hoje?
Uma das particularidades dos direitos sociais e de que sua concretiza~ao se vincula a uma altera~ao na esfera da redistribui~ao de renda, situando-se em urn patamar
que nao era exigido de outros direitos, como os polfticos e civis. Hoje, com os processos de ajustes economicos em curso, o custo da manuten~ao dos direitos sociais
e afetado diretamente na medida em que os recursos dos fundos publicos vern sendo
utilizados para reprodu~ao do proprio capital, reduzindo, consequentemente, os investimentos estatais no gasto social. Confirmando a posi~ao de Bobbio quanto a
constru~ao historica dos direitos, hoje o discurso sobre os mesmos vern sofrendo
uma inflexao, sendo intermediados pelo princfpio da racionalidade e eficiencia
economica.
Devido arazao acima citada, os direitos sociais sao os mais diffceis de serem
concretizados na medida em que o seu cumprimento, enquanto uma politica publica,
nao se limita a princfpios etico- morais normativos, mas exige investimentos financeiros que deem sustenta~ao a concretude de tais direitos , que vinham se
complexificando e se sofisticando. Exige, portanto, interferencia no mercado. Assim,
nas duas ultimas decadas, vern sofrendo uma redu~ao acentuada, tanto no plano
discursivo como operacionaF.
Tendo em vista as nipidas transforma~oes que vern ocorrendo no mundo contemporaneo, com ritmos distintos e conseqiiencias tambem diversas nos diferentes espa~os societarios, torna-se necessaria revere aprofundar algumas reflexoes sobre os
direitos, especialmente os sociais.
"Os direitos tern como objetivo explicito regular as praticas sociais e os vfnculos
que se estabelecem entre indivfduos, grupos e classes e entre estes eo poder constitufdo.
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Enquanto princfpio regulador, se submete as oscilay6es conjunturais, perpassado
pelas contradiy6es e alteray6es da sociedade civil, o que determina, por sua vez,
mudanyas nas relay6es entre esta eo Estado"( Simionatto e Nogueira, 1997, p. 18).
Nessa 6tica, contrariando a mare hegem6nica, retoma-se com enfase a discussao
sobre direitos, etica e cidadania. Busca-se superar o entendimento dos direitos enquanta formais e relativos a dogmaticajurfdica, como princfpios individuais e utilitarios, no campo do bem-estar pessoal, e vincula-los as possibilidades que se expressam no campo politico e coletivo.
Os direitos tern sido pensados abstratamente, o que conduz a uma pratica fmmalista
que valoriza apenas os aspectos 16gico-formais do direito positivo, uma igualdade
jurfdico-formal e nao as desigualdades s6cio-econ6micas (Faria, 1998). Entretanto,
somente tern significado, contribuindo para a consolidayao democratica e melhoria
efetiva da qualidade de vida, quando relacionados com as pessoas, com os sujeitos,
is toe, quando implicam em uma matelialidade concreta que conduz a ideia de pertencer a algo ou a algum Iugar, pelas relay6es estabelecidas.
A saude tern como chao, como substrata, o mundo das necessidades humanas, ou
seja, o mundo das carencias, momento em que Hegel coloca a pessoa concreta como
homem e princfpio fundante da sociedade civil. "A pessoa concreta que e para si
mesma urn fim particular como conjunto de carencias e como conjunto de necessidade naturale de vontade arbitraria constitui o primeiro princfpio da sociedade civil"
(Hegel, 1997, p. 166- 167). 0 reino das carencias nao pode ser satisfeito pela pessoa
em si, dependendo de outras para sua efetivayao, sendo que cada uma se afirma por
meio de outra, levando a ideia da universalidade. Desse modo fica evidente que o
mundo das carencias e o mundo das pessoas em relayao, o que objetiva a pessoa
enquanto urn ser de direito, que o define como cidadao. Conforme explicita Hegel
(1997, p. 175) "No direito, o objetivo e a pessoa. No ponto de vista moral abstrato,
eo sujeito. Na fanu1ia, eo membro da fanu1ia. Na sociedade civil em geral eo cidadao
e aqui, do ponto de vista da carencia, e a representayao concreta a que se chama
homem". Ainda continuando afirma que ...
"os indivfduos sao pessoas privadas que tern como fim o seu proprio interesse:
como este e conseguido atraves apenas do universal, que assim aparece como urn
meio, tal fim s6 podera ser atingido quando os indivfduos determinarem o seu saber,
a sua vontade e a sua ayao de acordo com urn modo universal e se transformarem em
aneis da cadeia que constitui o conjunto"(Hegel. 1997, p.175-176).
A perspectiva de universalidade e que vern sendo contestada, nos pafses ocidentais capitalistas, a partir da decada de 70. Tal contestayao ocorre em nome da incapacidade do Estado em manter os princfpios que deram origem a mesma universalidade
no plano das necessidades e bem-estar coletivo- a cidadania social.
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Na area da saude e paradigmatico o documento do Banco MundiaP, publicado em
1993, que sinaliza para a diminuic;:ao do papel do Estado e ampliac;:ao do papel do
mercado para financiar e implementar servic;:os de saude. 9 Torna-se necessaria, assim, remodelar nao s6 o Estado mas tambem as suas formas de relac;:ao com a sociedade civil 10 •
Os procedimentos democraticos tradicionais vern sendo questionados pela sua
letargia e distanciamento da sociedade civil. Os defensores da reduc;:ao do papel
estatal argumentam que os mecanismos democniticos nao tiveram inovac;:ao no ultimo seculo e que a democratizac;:ao do Estado implica na conformac;:ao de uma au toridade plural, devendo serpens ada em uma institucionalidade de representac;:ao social
que supere as assimetrias das representac;:oes politicas historicamente dadas (Grau,
1998 &Przeworski, 1998).
Os debates remetem a urn novo olhar sobre os direitos, indicando que sua concepc;:ao podera oconer sob uma outra racionalidade, a utilitarista, a economica, 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
politica del de la eficencia econ6mica a efectos de las articulaciones de las relaciones
Estado-sociedad (Grau, 1998, p.4).

Igualdade e eqilidade- "urn veu de obscuridade"
Ha uma identidade aparente entre igualdade e eqtiidade 11 , sendo definidas, respectivamente, como:

lgualdade- "[Do lat. Aequali tate] 1. Qualidade ou estado de igual; paridade.2.
Uniforrnidade, identidade.3. Eqtiidade, justic;:a.4. Mat. Propriedade de ser igual.5. Mat.
Expressao de uma relac;:ao entre seres matematicos iguais. Igualdade moral. Et.1.
Relac;:ao entre os individuos em virtude da qual todos eles sao portadores dos mesmos direitos fundamentais que provem da humanidade e definem a dignidade da
pessoa humana.
Eqiiidade · [Do lat. aequitate] 1. Disposic;:ao de reconhecer igualmente o direito de
cada um. 2. Conjunto de principios imutaveis de justic;:a que induzem o juiz a urn
criteria de moderac;:ao e de igualdade, ainda que em detrimento do direito objetivo.3 .
Sentimento de justic;:a avesso a urn criteria de julgamento ou tratamento rigoroso e
estritamente legal.4. Igualdade, retidao, equanirnidade "(Aurelio, 1996).
Na argumentac;:ao desenvolvida parto do suposto que ha urn uso inadequado
no plano etico - politico das duas categorias. Igualdade se refere aos direitos fundamentais que constr6em a cidadania contemporanea, significando direitos tanto no
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que se refere agarantia de liberdade como adistribui');ao da riqueza, dos bens materiais e imateriais social mente produzidos. Foi com base nesta possibilidade de igualdade, aliada aliberdade, que se construfram os Estados modernos, sendo que ambas 12
foram se erigindo como valores fundamentais. Norberta Bobbio (1996), indica que
liberdade e urn estado, e igualdade e uma rela');ao que se estabelece entre as pessoas.
Esempre igualdade em que e igualdade entre quem. Ja a eqliidade, seu sentido
cllissico, aristotelico, supoe uma diferen');a, ainda que consensual em princfpio. Refere-se mais a partes que cabem a cada urn, independente da igualdade ou nao.
0 debate sobre igualdade e equidade pode ser transposto para outro registro como justi');a e eficiencia, que, aliados ao conceito de liberdade, podem ser examinados a partir das tres tradi');oes de filosofia moral, conforme aponta Kerstenetzky ao
discutir as desigualdades justas (no plano da complexidade morale da diversidade
humana) e a igualdade complexa 13 -a contratualista, a utilitarista e a libertariana,
segundo a primazia concedida aigualdade, aeficiencia ou aliberdade.

Igualdade complexa ou desigualdades justas14
A igualdade na medida em que e uma rela');ao entre os homens, enquanto seres
genericos, deve ser preenchida com atributos que lhe deem consistencia e concretude.
Enquanto forma de distribui');ao de liberdades, bens e riquezas tern sido urn dos pontos centrais da discussao etico-politica e filos6fica, dado que e urn dos eixos que
articula a cidadania atual. Segundo Dallari (apud Ferreira, 1993, p.20) "a no');ao de
cidadania busca expressar a igualdade dos homens em termos de sua vincula');ao
jurfdica a urn determinado Estado ; portanto, este tern o poder de definir os
condicionantes do exercfcio da cidadania".
Na antiga Grecia, a ideia de liberdade e igualdade caminhavamjuntas, sendo a
primeira a garantia da segunda 15 • Arist6teles distinguia "uma igualdade numeric a todos serem iguais e identicamente tratados no numero e volume das coisas recebidas- a distribui');ao de partes iguais aos iguais; e, uma igualdade proporcional- on de
a quantidade de urn onus ou beneficia e fun');ao crescente da caracterfstica
especificada pela regra da distribui');ao" (Bobbio, 1996, p.56). Entretanto, a igualdade
e a liberdade, como toda constru');ao hist6rica, deve ser entendida no seu tempo de
formula');ao. Como desaparecimento das republicas antigas, a concep');ao de igualdade foi sendo ampliada e revista, com urn Iongo processo de constru');ao feito pela
jurisprudencia, filosofia e cristianismo - a tradi');ao do pensamento ocidental (Sartmi,
1994).
No Discurso sabre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens,
Rousseau (1981, P.29 ), e taxativo em afirmar que ha uma igualdade natural entre os
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homens e uma desigualdade construfda, sendo que em sua proposi9ao de organiza9ao social, uma combina9ao bern dosada entre as duas seria favonivel para a manuten9ao da ordem publicae felicidade dos homens. Conforme o mesmo au tor, (Rousseau
apud Sartori, 1994, p. 107) "e exatamente porque a for9a das circunstancias sempre
tende a destruir a igualdade que a for9a da legisla9ao deve sempre tender a mante-la".
Locke, em sua Carta ace rca da Intolen1ncia (1997, p.97) e taxativo ao afirmar:

"Denomino de bens civis a vida, a liberdade, a saude ffsica e a liberta9ao da dor,
e a posse de coisas externas, tais como terra, dinheiro, m6veis etc. Edever do magistrado civil, determinando imparcialmente leis uniformes, preservar e assegurar para
o povo em geral e para cada sudito em particular 16 a posse justa dessas coisas que
pertencem a esta vida".
Haveria, assim, uma igualdade civile material fundamentada na existencia contratual
jurfdica, garantida pelo Estado 17 •
Para Hobbes os homens deteriam uma igualdade natural, competitiva e egofsta,
que deveria ser dominada por uma ordem superior absoluta- a soberania do Estado,
que asseguraria a vida e a seguran9a dos homens. A igualdade entre os homens seria
encontrada tanto nos aspectos ffsicos como intelectuais e morais.
"A natureza fez os homens tao iguais, quanto as faculdades do corpo e do espfrito que, embora por vezes se encontre urn homem manifestamente mais forte de corpo,
ou de espfrito mais vivo do que outro, mesmo assim, quando se considera tudo isto
em conjunto, a diferen9a entre urn e outro homem nao e suficientemente consideravel
para que qualquer urn possa com base nela reclamar qualquer beneficia a que outro
nao possa tambem aspirar, tal como ele (Hobbes,1973, p.48).
Essa igualdade e tarnbem relativa a capacidade dos homens de atingir OS fins e 0
bern comum, o que pode ser objeto de litfgios se os desejos forem os mesmos.
Para Hobbes, assim como para Arist6teles, parece que o sentido de igualdade
eqi.iivale ao de equidade, pois e explicito quando afirma "que as coisas que nao
podem ser divididas sejam gozadas em comum, se assim puder ser: e, sea quantidade
da coisa o permitir, sem limite; caso contnirio, proporcionalmente ao numero daqueles a que a ela tern direito. Caso contnirio a distribui9ao seria desigual, e contraria a
equidade" (Hobbes, 1973, p. 53).Fica patente que o criterio usado para ajusti9a eo do
merito e que a distribui9ao eqiiitativa faz parte da natureza.
Uma das dificuldades para se apreciar a concepyao de igualdade e a sua dubiedade, isto e, nao tern urn sentido unico, podendo ser aplicada tanto quando se fala em
identico e como quando se fala em igual, o que pode chegar a conotar justi9a. Ha
uma fusao de aspectos naturais com julgamentos de ordem moral, o que dificulta
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resolver o impasse. Quando se argumenta partindo de princfpios da ordem valorativa,
a igualdade e justa quando se reconhece as desigualdades naturais"Sea igualdade e urn princfpio moral, en tao buscamos a igualdade por pensarmos
que e urn objeto jus to- nao porque os homens sejam identicos, mas porque sentimos
que devem ser tratados como se fossem, (embora na realidade nao sejam). Isto e
atestado historicamente, pelo fato de nossos princfpios igualitarios mais fundamentais (isto e, ser igual em liberdade, leis iguais, igualdades perante alei) nao terem
derivado da premissa que os homens sao identicos [ ... ]No momento em que separamos o sentido moral do sentido ffsico de igualdade, percebemos que a verdade e
exatamente o oposto? Afirmamos que e justo promover certas igualdades precisamente para compensar o fato de que os homens nascem ou podem nascer diferentes"
(Sattori, 1994,p.l10).
Segundo Turner (apud Giovanella, 1996) pode-se apreciar a igualdade em quatro
dimens6es: igualdade ontol6gica, igualdade de oportunidades, igualdade de condic;:oes e igualdade de resultados.

1. igualdade ontol6gica - igualdade absoluta entre os homens como atributo
da natureza humana, o que pode ser uma afirmac;:ao tautol6gica, segundo
Bobbio (1994, p.598);
2. igualdade de oportunidade - todos teriam a mesma garantia quanto a alguns
direitos fundamentais que marcariam urn denominador comum a partir do
qual poderia haver diferenc;:as de merito devido a atributos pessoais . .E a
igualdade meritocratica, onde a desigualdade subsequente e
desconsiderada 18 • 0 liberalismo classico garantia uma igualdade de protec;:ao
a liberdade, a vida e a propriedade a todos OS indivfduos, fundamento do
contrato social;
3. Igualdade de condic;:oes - o reconhecimento de que a igualdade de oportunidade e insuficiente para estabelecer direitos iguais para todos, tornou necessaria agir propiciando igualdade no nfvel de partida.
"0 princfpio do nivelamento das oportunidades esta convexo com outro princfpio de nivelamento, o da igual satisfac;:ao das necessidades fundamentais. Embora as
necessidades pessoais variem, haveria urn mfnimo de necessidades basicas substancialmente identicas em todos, em cada sociedade e epoca hist6rica, cuja satisfac;:ao
deveria ser nivelada. De qualquer modo, as pessoas sao desiguais quanto as suas
necessidades fundamentais nao satisfeitas (Bobbio, 1994, p. 604)".

Essa perspectiva instituiu os fundamentos do Estado de Bern Estar Social 19 , onde
o poder publico prove a distribuic;:ao de certo nfvel de bens e servic;:os extra mercado 20 •
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A maior ou menor quantidade e qualidade distributiva vai depender de condi96es
hist6ricas determinantes do padrao de rela9ao estabelecido entre o Estado e a sociedade civil, do padrao de consumo e produ9ao e especialmente da ideia que se faz da
justi9a distributiva;

4. Igualdade de resultados - a radicalidade deste tipo de igualdade integra a
proposi9ao socialista fundada na regra distributiva de "a cada urn segundo
sua necessidade", sendo a interven9ao na economia e no mercado fundamental para garantir a satisfa9ao de necessidades com a distribui9ao dos
recursos e bens. A critica de fundo a este padrao de igualdade, feita pelo
liberalismo politico e economico, se refere aincompatibilidade entre igualdade e liberdade (Giovanella, 1996). Essa polemica, que retorna nas discuss6es
etico-politicas de hoje 21, rep6em antigos conceitos liberais.
0 debate da igualdade, hoje, perpassa o que se denomina igualitarismo complexo22 , que contem urn adensamento da ideia de igualdade, enriquecendo-a com outros
val ores, e mesmo transigindo em rela9ao a esta em alguns casos, para manter uma
justi9a nos arranjos sociais, reordenando assim as desigualdades justas. Por outro
lado, uma restri9ao ao ideal de igualdade absoluta se justifica a partir da diversidade
empirica das pessoas, o que forneceria argumentos para a naturaliza9ao de desigualdades do mundo social. Coloca Kersnetzvsky (1999, p.6) que o igualitarismo seria
condicionado tanto pela presen9a de outros val ores como pela postula9ao natural da
diversidade humana.
Atualmente, ha uma cisao entre liberdade e igualdade, sen do reconhecido que o
liberalismo econornico induziu adesigualdades no acesso tanto adireitos fundamentais quanto auma justa distribui9a0 dos bens materiais e imateriais pr6prios da
modernidade. A ordem societaria atual busca uma serie de igualdades justas que nao
sao coincidentes e nao vern, automaticamente, na esteira da liberdade 23 •
Giddens (1995) fala de urn modelo gerativo de igualdade, que viria a abranger as
quatro extensas dimens6es da modernidade- a redu9ao da pobreza (absoluta ou
relativa), restaurar a degrada9ao do meio ambiente, contestar o poder arbitrario e
reduzir o papel da for9a e da violencia na vida social. Justifica, e sugere, que a busca
da igualdade deve ultrapassar as tradicionais dicotomias esquerda e direita, paises
ricos e pobres e as quest6es de genero, que devem ser vistas por outro prisma.

Equidade- as suas varias faces
A eqiiidade diz respeito ajusti9a, imparcialidade, em sua acep9ao original. 0 que
e jus to ou nao? Em que medida? Como auferir a justi9a? Estas quest6es estao no
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epicentro da discussao sobre a relayao eqiiidade e igualdade.
Entre os autores contempodineos, John Rawls 24 e que vern tratando de forma
sistematica a relayao entre justiya, liberdade, igualdade e eqiiidade. Sua contribuiyao
adiscussao sobre a justiya social, ainda que polemica, e inegavel e vern instigando,
de forma constante, novos debates sobre a tematica.
Considera Rawls (1997), que uma concepyao partilhada de justiya estabelece e
fundamenta a convivencia civica e tern sua expressao formalizada nas cartas constitucionais. Distinguindo o conceito de justiya da concepyao de justiya, considera que
uma instituiyao social e justa quando nao faz distinyao arbitraria entre as pessoas na
atribuiyao de direito e deveres e quando determina urn equilfbrio adequado entre
solicitay6es plurais e conflitantes entre as pessoas25 . Constr6i uma teoria da justiya
que parte do conceito tradicional do contrato social, considerando-o o fundamento
moral de uma sociedade. A ideia do contrato remete a uma posiyao original, em que os
individuos teriam condiy6es de estabelecer as condiy6es em que querem viver e
estabelecer normas e regras para tal. Nessa situayao hipotetica, coberto, pelo "veu de
ignodincia", nao seria dominado por interesses particulares 26 , desejos egoistas concretos, mas decidiria segundo urn padrao de racionalidade que conduziria a uma sociedade bern ordenada, que e aquela planejada27 para fornecer o bern de seus integrantes e regulada por uma concepyao conhecida por todos, isto e, publica, de justiya.
Reinterpreta o contrato social e a" .. .inovayao que Rawls (1981) introduz no
contratualismo e a proposta de que a ideia do contrato pode ser utilizada exatamente
para considerar e solucionar os problemas da desigualdade existente na sociedade"
(Ktischke, 1993, p.l45). Segundo Rawls (1997, p. 5), "o pacto social e substituido por
uma situayao inicial que incorpora certas restriy6es de conduta baseadas em raz6es
destinadas a conduzir a urn acordo inicial sobre os principios dajustiya". Estes principios sao o que denomina de princfpios de justiya social, os quais, reitera seguidamente Rawls, de vern ser estabelecidos a priori, is toe, pactuados a partir de urn ponto
de vista inicial comurn, a partir do qual suas exigencias podem serjulgadas. "Sao os
principios que pessoas livres e racionais, preocupadas em promover seus pr6prios
interesses, aceitariam numa posiyao inicial de igualdade, como definidores dos termos fundamentais de sua associayao" (Rawls, 1997, P.12). Essa posiyao inicial de
igualdade nao se refere a uma situayao real, concreta ou cultural. Situa-se apenas
como urn attificio hipotetico para firmar uma concepyao de justiya. Dessa attificialidade
e que resulta o desconhecimento de qual seria efetivamente o lugar de cada urn na
sociedade, ou o que mereceria, em termos de atributos pessoais, destino ou sorte. Tal
garantiria que ninguem seria premiado ou penalizado no momento da escolha dos
principios, o que se configuraria como uma situayao de eqiiidade.
Em uma indicayao provis6ria dos ptincipios de justiya, Rawls (1997, p. 64) formula
o que segue:
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"Primeiro: Cada pessoa deve ter urn direito igual ao mais abrangente sistema de
liberdades basicas iguais que seja compatfvel com urn sistema semelhante de liberdades para as outras. Segundo: as desigualdades sociais e economicas devem ser ordenadas de tal modo que sejam ao mesmo tempo (a) consideradas como vantajosas para
todos dentro dos limites do razoavel e, (b) vinculadas a posic;:oes e cargos acessfveis
a todos".
Ha a supremacia do principia da liberdade politica na definic;:ao dos principios de
justic;:a. Tanto assim que supoe escolhas com dois principios distintos: o primeiro
comportando urn grau igualitario na atribuic;:ao de direitos e deveres, eo segundo
com urn carater distributivo compensat6rio de desigualdades economicas e sociais.
A desigualdade e explicada como a ideia intuitiva que "pelo fato de o bern- estar de
todos depender de urn sistema de cooperac;:ao sem o qual ninguem pode ter uma vida
satisfat6ria, a divisao de vantagens deveria acontecer de modo a suscitar a cooperac;:ao voluntaria de todos os participantes, incluindo se os menos bern situados" (Rawls,
1977, p.l6). Importa observar que Rawls incorpora em seus principios de justic;:a, os
direitos e deveres basicos e, tambem, a forma como os beneficios sao distribufdos,
is toe, a divisao das parcelas provenientes da cooperac;:ao sociai.28 • Ejustamente a
partir da divisao das parcelas dos recursos e bens, do que se poderia chamar justic;:a
distributiva, que o au tor enfatiza sua distinc;:ao com os utilitaristas 29 • Em sua perspectiva de justic;:a como equidade, em nenhum momento, coloca a ideia do bern maximo, da realizac;:ao maior do desejo, de que o maior berne a maior felicidade para o
maior numero de pessoas.
A ideia de equidade, no segundo principio, aparece como possfvel desigualdade
na distribuic;:ao de renda e riqueza, devendo se configurar, entretanto, como uma
vantagem a todos. Em nenhuma hip6tese a perda de liberdade basica pode ser compensada com maior ganho em renda e riqueza.
Os Estados de Bern Estar Social consolidados no p6s-guerra aderiram ao principia da igualdade de condic;:oes na distribuic;:ao dos bens e riquezas produzidos, com
uma intervenc;:ao das instancias reguladoras para garantir a "justa distribuic;:ao".
A ultima formulac;:ao de Rawls (1997), em relac;:ao a uma teo ria da justic;:a, is toe,
quanto aos princfpios que garantiriam a distribuic;:ao justa das liberdades possfveis
para cada pessoa e a que segue:

"Prime ira prindpio: Cada pessoa deve ter urn dire ito igual ao mais amplo sistema
total de liberdades basicas iguais que seja compatfvel com urn sistema semelhante de
liberdade para todos. Segundo prindpio: As desigualdades economicas e sociais
devem ser ordenadas de tal modo que, ao mesmo tempo, tragam maior beneffcio
possfvel para os menos favorecidos, obedecendo as restric;:oes do princfpio da poupanc;:ajusta, e sejam vinculada a cargos e posic;:oes abertos a todos em condic;:oes de
igualdade eqiiitativa de oportunidades 30 ".(RAWLS, 1998, p.234).
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Van Parijs (1997), traz ao debate a aproxima9ao de Rawls aos utilitaristas, ainda
que este negue de forma radical. Tal ocorre em rela9ao ao principia da diferen9a. Para
Rawls, este exige que a sociedade melhore a sorte de seus membros mais fragilizados,
isto e, amplie as possibilidades de usufruir das utilidades que podem ter acesso. 0
ptincipio da utilidade exige que se maximize a soma ou a media dos nfveis de utilidade
de que toda a sociedade desfrute. 0 utilitarismo, entretanto, nao se preocupa com a
reparti9ao dos bens, contrariamente a Rawls, para quem esta reparti9ao e essencial e
integra sua vi sao de justi9a.
Encontra-se em sua proposi9ao uma indica9ao ideal que norteia as situa96es reais
e concretas, facilitando a convivencia civile estabelecendo os mfnimos sociais. Aqui
se encontra realmente o principia da equidade ou da diferen9a, uma vez que ha urn
patamar igualitatio e a partir do mesmo, a distlibui9ao se faz por merito ou atribui96es
de outra natureza, esvaindo-se o principia da igualdade formal e real. Afirma ainda,
textualmente, que" a for9a da justi9a como equidade parece derivar de duas coisas: a
exigencia de que todas as desigualdades sejamjustificadas para os menos favorecidos e a prioridade da liberdade"(Rawls, 1997, p. 274).
Questiona-se se o primeiro principia colocado por Rawls nao diz respeito aos
direitos fundamentais, isto e, as liberdades burguesas - garantia de liberdade pessoal, polftica e econ6mica, face ao Estado. Segundo Pegoraro (1998, 336), neste principia ha a supremacia dos direitos basicos sobre as utilidades materiais, ainda que se
possa argumentar que o au tor reafirma fortemente que ambos os principios nao devern ser vistos isoladamente. 0 segundo principia regularia os direitos de terceira
gera9ao, ou seja, os direitos sociais, que representam a possibilidade de participa9ao
na distribui9ao da riqueza produzida31 em uma ordem que denomina "lexical".
Quando se traz a tona os direitos sociais, entra-se no terreno da economia
normativa32 , que avalia os criterios de escolha para defini96es de bem-estar coletivo
e consequentemente a questao da justi9a distributiva. Ao se aliar o criteria da eficiencia como da igualdade (questao da justi9a na distribui9ao do hem estar) passase afalar em equidade (grifos meus).
Van Parijs (1997), ao procurar conciliar a preocupa9ao da eficiencia com a equidade, elabora uma sfntese dos tres criterios de distribui9ao eqtiitativa referentes aos
nfveis de vida. Trata inicialmente da equidade como proporcionalidade, e em seguida, da equidade como maximin (Rawls, 1997) e por ultimo, como nao inveja.
Em rela9ao a primeira, descarta sua possibilidade, uma vez que estudos demonstram que "em algumas situa96es a equidade, Ionge de se constituir urn compromisso
honroso entre igualdade e eficiencia, se afasta da eficiencia e ainda mais da
igualdade"(Van Parijs, 1997, p.144).
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Em relat;:ao a a equidade como maximin, questiona-se como aferir o que 6 o maximo para uns e outros. Em outras palavras, a nao ser em termos de principios gerais e
abstratos, torna-se dificil compatibilizar as diferent;:as entre atributos do bem-estar.
Fica presente, assim, o que os economistas denominam os gostos dispendiosos. Rawls
conto rna esta situat;:ao com a indicat;:ao de bens primarios e nao em termos de utilidade ou de bem-estar.
A equidade como nao inveja foi pensada pelos economistas justamente para resolver o problema dos gostos dispendiosos, dando conta da eficiencia e da igualdade. Os autores partidarios desta possibilidade partilham da concept;:ao de que uma
distribuit;:ao 6 eqi.iitativa quando as pessoas nao tern inveja umas das outras. Pressupoe urn 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 eficiencia.
As observat;:6es acima permitem concluir que o principia da equidade comet;:a a
aparecer quando se amplia a posit;:ao da teoria economica normativa na justit;:a
distributiva. Quando se adentra ao reino das necessidades, das condit;:oes de existencia concreta ,e da troca via mercado, amplia-se o questionamento do que 6 eqi.iitativo
ou nao. Passa-se a refletir sob a 16gica da eficiencia, das necessidades e nao mais dos
direitos.
Tamb6m em relat;:ao as igualdades complexas parece que persiste o problema central ao incorporar o valor da eficiencia, visto que, como colocado, 6 tenue o limite para
estabelecer o que 6 urn criteria de equidade- sempre se privilegia urn dos termos da
relat;:ao.

0 discurso da eqiiidade em saude
Conforme afirmado anteriormente, a partir de 1993, com as proposit;:6es do Banco
Mundial e da OCDE, a polemica do que significa igualdade e eqi.iidade em saude 6
reposta. As bases desta recolocat;:ao fundam-se no conceito da Organizat;:ao Mundial
de Saude, que define operacionalmente eqiiidade como cria~ao de iguais oportunidades em saude.
A partir de 1998, conforme Giovanella (1996, p.14), "a discus sao dos significados
de eqi.iidade no campo da saude adquire especial importancia a medida que os programas de ajuste vern acompanhados de propostas, difundidas pelas agencias internacionais, para a implementat;:ao de polfticas sociais residuais e seletivas em nome do
alcance de maior eqi.iidade".
Como vern sendo usadas indistintamente, propiciando uma obscuridade nos discursos,
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tendem a inviabilizar uma reac;ao dos agentes interessados na manutenc;ao da universalidade. Em outros termos, ores gate e aprofundamento das distinc;oes conceituais
entre igualdade e equidade33 poderia garantir a ampliac;ao do debate e a evidencia de
equfvocos serios que comprometem 0 reordenamento da atenc;ao asaude no pais.
No plano etico-polftico, como alertado anteriormente, as conseqiiencias de tais
distinc;oes sao fundamentais: as proposic;oes dos organismos internacionais de fomento ao desenvolvimento, sem excec;ao, vern utilizando o conceito de equidade e
nao ode igualdade. Propoem a reduc;ao da pobreza e nao a igualdade entre os sujeitos, o atendimento a grupos focalizados, indicac;ao de grupos de atenc;ao que tenham
maior visibilidade social, maior aptidao e possibilidade de atenc;ao a menor custos.
Tanto e que nas indicac;oes que tern norteado a polftica de saude mundial, desde 1
993, o escopo e sempre a reduc;ao dos custos com ampliac;ao da equidade.
Usualmente, em saude, se refere mais ainiquidade que aeqiiidade. Whitehead
(apud GIOVANELLA, 1996, p. 16), afirma: "eqiiidade em saude, tern sido definida,
dada a importancia das desigualdades ex,istentes, pelo seu oposto. Iniquidade em
saude refere-se a diferenc;as desnecessarias e evitaveis, e que sao ao mesmo temo
consideradas injustas e indesejaveis. 0 termo iniquidade tern assim uma dimensao
etica e moral".
0 debate sobre a iniquidade em saude exclui alguns determinantes que sao atributos de variac;oes biol6gicas naturais (idade e sexo ), situac;oes de exposic;ao a riscos
escolhidas individualmente, algumas vantagens transit6rias de urn grupo sobre outro devido a alterac;oes comportamentais. Nestas situac;oes nao se pode relacionar
com a eqiiidade, sendo pertinentes a esta categoria apenas as diferenc;as em saude
determinadas socialmente. "A maior parte das diferenc;as em saude sao socialmente
determinadas. Pobreza, desemprego, habitac;ao inadequada, condic;oes de trabalho
estressantes e perigosas, suprimento alimentar escasso, suporte social e educativo
deficientes, poluic;ao do are da agua, determinam diferenc;as de saude entre grupos
sociais" (Dalgren E Whithead, apud Giovanella, 1996, p. 16).
A determinac;ao social da saude repoe o problema da diferenc;a na distribuic;ao
dos bens materiais e imateriais, e, consequentemente, a escolha de igualdade de
condic;oes e de oportunidade para supera-la, seria urn dos objetivos das polfticas de
saude em sentido amplo. A partir de urn patamar mfnimo de igualdade haveria a
oportunidade e conveniencia de se discutir a eqiiidade nos servic;os e ac;oes de saude.
Os princfpios da igualdade de oportunidade e de igualdade de condic;oes estao
presentes na definic;ao de eqiiidade da Organizac;ao Mundial de Saude, preconizando
uma chance justa para todos. A crftica a essa definic;ao, entretanto se refere adificuldade de estabelecer o que seria justo ou nao, reacendendo-se, assim, a classica
discussao entre libertarian as e igualitaristas.
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Urn res gate sucinto do significado da eqi.iidade em saude e feito por Giovanella
(1996) e e interessante observar as divergencias eo eixo argumentative das coloca<;6es apresentadas.
Travassos Veras (apud Giovanella, 1996), relaciona equidade e justi<;a social, dependendo de uma interpreta<;ao que pode ser diversa de sentido, dependendo da
estratifica<;ao social de quem o formula. Conceitua "equidade no uso dos servi<;os de
saude como igualdade nas chances em ter acesso e receber tratamento adequando
entre as diferentes classes sociais" (1996, p.17)
Vianna (apud Giovanella, 1996) tambern incorpora ao conceito de equidade a igualdade de acesso para necessidades iguais, supondo a elimina<;ao de privilegios de
grupos e a discrimina<;ao positiva, isto e, dar maiores facilidades a quem tern maior
necessidade.
Percebe-se no discurso sobre equidade em saude, que ha uma certa unanimidade
em relaciona-la, quando vinculada a cuidados de saude, a igual utiliza<;ao por igual
necessidade, ou seja, partes iguais para iguais. A defini<;ao dos iguais esta condicionada unicamente a condi<;oes de saude( Giovanella, 1996). Tirando a dificuldade
operacional de estabelecer indicadores de equidade nesta perspectiva, me parece
que ha uma redu<;ao do conceito apenas ao seu aspecto tecnico-operativo, nao se
adentrando em aspectos etico-polfticos que poderiam amp liar sua apreensao para a
area das formula<;oes de polfticas e diretrizes para a saude. Por que nao falar em
igualdade?
Subsidiando as propostas polfticas hegemonicas, Medici & Seixas (apud Costa, 1996, p. 26) afirmam que o conceito de equidade vern sendo us ado como meio e nao
como urn fim, o que vern ocasionando o fracasso das estrategias de polfticas de
saude universalistas.
"Pensar a equidade como meio significa montar sistemas de saude iguais, com
escalas de remunera<;ao iguais, estruturas administrativas iguais, fornecendo servi<;os iguais para todos (... )As sociedades latino-americanas sao intrinsecamente desiguais. Essa desigualdade se expressa, inclusive, em termos de acesso aos servi<;os
de saude. Portanto, oferecer meios iguais para desiguais nao propicia a equidade no
alcance da meta. Ao contrario, aumenta a desigualdade de acesso aos servi<;os. Para
atingir a equidade, mesmo em termos de servi<;os de saude e necessario tratar desigualmente os desiguais (Medici & Seixas apud Costa, 1996, p.26 -27) 34 .

Uma conclusao reticente
0 que inicialmente parecia uma tarefa relativamente simples transformou-se em
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urn desafio que nao se encerra nesta reflexao. Desafio que foi sendo ampliado a cada
nova descoberta conceitual, a cada nova abordagem discutida, que oferecia novos
patamares explicativos para a questao inicial- quais as distin96es entre igualdade e
equidade?
A primeira constata9ao foi ada relevancia da tematica abordada, expressa pela
multiplicidade de textos em peri6dicos e livros. Outra foi a variedade e diversidade de
posi96es, vis to que e uma polemica que existe e vern sen do debatida ha muito tempo.
Uma terceira constata9ao foi a percep9ao de que o debate sobre o contratualismo
vern sen do fortemente reposto na nova ordem mundial, o que vern contribuir para
explicar a substitui9ao da universalidade e igualdade no discurso pela equidade.
Esta altera9ao de registro, de igualdade para equidade (igualdade com eficiencia)
, com a "subordina9ao dos princfpios de equidade aos da eficiencia, efetividade e
economia dos gastos publicos" (Costa, 1996) vern ocasionando a substitui9ao da
Organiza9ao Mundial da Saude como organismo central nas orienta96es de saude,
pelas agencias financeiras, que de forma pragmatica e centrada em aspectos de custos-beneficio, determinam os novos ananjos para aten9ao asaUde.
Fica patente que e impossfvel urn nfvel de saude igual para todos, sendo que mais
nos aproximamos da igualdade e quando obtemos urn padrao alto de saude, esvaindo
a assimetria constatada entre nfveis s6cio-econ6micos e condi96es de saude, a partir
de urn certo patamar de aten9ao.
0 conceito de igualdade e universalidade vern sendo objeto de crfticas acirradas,
ora pelo seu carater ut6pico e ora pelo seu afastamento das condi96es reais da situa9ao dos pafses e pela exigencia da interferencia estatal, o que contraria as tendencias de transferencias diretas para grupos, ONGs, recursos da comunidade, etc. Ainda
retomando Medici & Seixas (apud Costa, 1996), estes afirmam que o ideal de universalidade foi sen do permeado por alguns dogmas, como a exigencia de se manter uma
polftica igual para todos, a incompatibilidade do mercado em saude e que a universalidade exige a gratuidade dos servi9os.
A invoca9ao do direito devido adiferen9a pode incorrerem uma arbitrariedade
que nao se consegue identificar a curto prazo, ou entao conter uma total indiferen9a.
Em outros termos, amedida que se trabalha como princfpio da necessidade e eficiencia, desqualificando o princfpio do dire ito igualitario , podera haver urn risco para a
consecu9ao igualdade entre indivfduos, segmentos populacionais e mesmo popula95es inteiras. Alem do aspecto de consolida9ao democratica que os direitos contem,
estruturando rela96es societarias, na area da saude esta distin9ao tern outras conseqtiencias. As concep96es de eqtiidade ou igualdade em saude e em servi9os e a96es
de saude determinam mmos profissionais, societilios e nacionais, daf reside a importancia
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de esclarecimentos sobre os mesmos 35 • Consistem em determinar op~6es de vida
saudavel ou indigna para as pessoas, grupos e na~6es.
Concluo uma observa~ao, retirada de Jakobson, sobre Bakhtin (apud Krischke,
1993, p.154) que considero face asitua~ao real de desigualdade social e do impasse
para sua solu~ao na sociedade atual - "Nada parece terminado, todo problema permanece em aberto sem a menor alusao a uma solu~ao definitiva".
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Vera Maria Ribeiro Nogueira, Mestre em Servi9o Social pela PUC-SP, Doutoranda do Programa de P6sGradua9ao em Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina e Professora do Departamento de
Servi9o Social da Universidade Federal de Santa Catarina, Campus Universitario, fone +55 (OXX) 4833 19540, fax+ 55 (OXX) 48-3319585, vera@ mbox 1. ufsc.br
Evidente que os financiamentos realizados pel as agencias internacionais deram a materialidade necessaria
a tais proposi96es. Maria Lucia Rizzotto (2000, p. 237) aponta que "embora negue-se, as vezes com veemencia, a intetferencia externa na defini91io de polfticas nacionais, o trabalho demonstrou que elas existem,
nao como uma rela91io mecanica de fora para dentro, mas como resultado de uma concilia91io de interesses,
em ultima instancia economico, entre setores nacionais e internacionais, envolvendo o campo publico eo
privado, que em muitas situa96es nao mais se distinguem".
Ligado atendencia libertariana, Nozick critica Rawls pelo cmllter de cidadania atribufdo aprote9ao
social, , o que implicaria que haveria obrigatoriedade de pagamento de tributos por parte de quem nao
utilizaria desta prote9ao, violando a liberdade de quem nao tern inten91io ou desejo de contribuir.
Ha uma rica e vasta bibliografia sabre a questao, bastante recente, tanto na area da filosofia como da saude
e que de vera ser objeto dos estudos futuros. Conforme frisei inicialmente, esta e a primeira aproxima91io com
o tema de forma mais sistematica e me apontou carninhos ricos e interessantes para amp liar a reflexao.
Observa91io feita por Alvaro de Vita na contracapa do livro de Philippe Van Parijs.
Esta nao e a posi9ao de Anthoty Giddens, que considera os movimentos sociais, na forma como os conhecemos, superados (Giddens, 1999).
0 volume de publica96es que tratam da desqualifica91io dos direitos sociais como direitos de cidadania,
retomando princfpios liberais evidenciam essa afirmativa, bem como os financiamentos das agencias internacionais para programas de prote91io social, retomando a padr6es do final do seculo XJX, no que se refere
afocaliza91i0 da pobreza e seletividade dos segmentos inclufdos.
Segundo Costa (1996) as origens das orienta96es para o mercado tern origem nas repercuss6es dos gastos
em saude nos pafses centrais, posteriormente divulgadas e impostas aos pafses perifericos, tam bern no
senti do de racionalizar gastos.
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9 Estas normatizac;oes sao condicionantes para a cooperac;ao financeira., as quais, no entanto, nao sao adotadas
in lfmine pelos Estados Nacionais sendo que as opc;6es polfticas sao definidas em func;ao de variaveis
diversificadas, entre as quais a sua situac;ao de hegemonia, governabilidade, grau de risco das demandas e
potenciais de resposta da sociedade civil.
10 A sociedade civile entendida enquanto o Iugar, espac;o de articulac;ao e organizac;ao de interesses em
confronto, teia de relac;6es onde se organizam e reorganizam instituic;6es e se constroem as ideologias
(Simionatto, 1995).
II 0 termos em ingles tam bern sao similares, igualdade -equality, uniformity, eqiiidade- equity, imparciality.
12 Evidente que os conteudos das duas categorias sao tratados de forma diferenciada pelas correntes eticopolfticas e filosoficas que tratam das mesmas.
13 A autora citada analisa as concepc;6es de desigualdades justas, as que decmTem de urn a igualdade basica
e que as desigualdades que vierem ocorrer sao passfveis de justificac;iio e de igualdade complexa, agregando outros fins e aspirac;oes, como liberdade e eficiencia econ6mica.
14 Trocadilho como tftulo Desigualdades justas e igualdade complexa, de Celia Less a Kerstenetzky (1999).
15 A igualdade, para OS gregos, nao era absoluta e vinculava-se ahierarquia. A liberdade era condicionada a
cidadania, entendida enquanto relacionada aos nascidos nas polis gregas.
16 Grifosmeus.
17 Coutinho ( 1997, p.148) observa ".... nessa versa a liberal, o jusnaturalismo terminou por se constituir na
ideologia da classe burguesa, sobretudo porque Locke e seus seguidores consideravam como direito natural basi coo direito de propriedade ( o que implicava tambem o direito do proprietario aos bens produzidos pelo trabalhador assalariado ), o que terminou por recriar uma nova forma de desigualdade entre os
homens".
18 Em principia parte de uma igualdade entre as pessoas que vai ser criticada por Rawls ao se contrapor ao
utilitatismo. Especialmente quanta adesconsiderac;iio da diversidade de interesses que e predominante na
sociedade e que deve ser harmonizada.
19 Niio e a diversidade e intensidade dos aspectos distributivos que classificam urn Estado como de Bern
Estar, em outras palavras, o ponto focal da classificac;ao e a intervenc;iio extra mercado para a protec;ao
social. No que se refere o Brasil ser ou nao urn Estado de Bern Estar, M uma divergencia entre analistas
politicos.
20 Este tipo de igualdade e a que esta na base de certas proposic;6es de protec;iio social, inclusive no caso
brasileiro, da renda minima, dos mfnimos sociais de assistencia, da cesta basica de servic;os de saude.
21 Interessante observm· que os defensores da reduc;ao do Estado e fmtalecimento da sociedade civil, independente e acima do Estado, usam o mgumento da ampliac;ao democratica dos direitos politicos pm·a organizac;oes e mesmo indivfduos no controle estatal. Grau (1998, p. 4) expressa com clm·eza este ponto de vista:
"Paradojicamente, pues, trata de recuperm· el papel de Ia sociedad en Ia politica y su apmte a Ia democracia
en el Estado, pareciera exigir transcender incluso Ia propria nocion de sociedad civil".
22 Walzer coloca que os bens sociais possuem significados tambem sociais e encontram-se em esferas
distributivas distintas, com princfpios distributivos proprios, construfdos pela comunidade que os produziu. A igualdade complexa significa a ausencia de dominac;iio ou tirania na disttibuic;ao dos bens sociais
(Fernandes, 2000). Walzer denomina igualdade simples " ... a suposic;iio de que ha urn unico bern social
dominante (como por exemplo , o dinheiro, ou a riqueza, ou os meios de produc;ao) que, se fosse distribufdo
de forma igualitfu:ia, gm·antiria a realizac;ao da igualdade" (Fernandes, 2000, p.76).
23 Por exemplo, as proposic;6es da social democracia indicam mais ou maior igualdade com uma certa restric;ao
da liberdade, desde que niio seja incompatfvel como desenvolvimento capitalista. Atualmente esta tensao
vern se fragilizando, pm·ece que chegando a urn extrema de se olvidm· a igualdade. Mesmo as propostas da
Terceira Via de urn model a gerativo de igualdade acoplado ao de nivelamento (GIDDENS, 1996, 1999), sao
debeis face asituac;ao de profunda desigualdade distributiva nose entre os pafses. A proposic;ao de mudanc;a de estilo de vida, buscando de outras formas o que Giddens considera bens relevantes - seguranc;a, am or
proprio e auto-realizac;iio parece ser diffcil de ser alcanc;ado igualmente por todos.
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24 John Rawls e considerado um autor bastante polemico, sendo que considera sua obra principal Uma Teo ria
da Justi(:a, uma alternativa ao utilitarismo, que pensa ser fragil para dar fundamento as democracias ocidentais. Outros autores, como RIU E MORATO (1998) apontam que sua proposta reatualiza o utilitarismo,
seguindo o caminho de Sidgwick.
25 Esta posi9ao de Rawls me parece que recoloca um problema, ja apontado na concep9lio de cidadania de
Marshall, que eo de definir o que eo adequado equal o limite do arbitnirio. Ainda que Rawls complemente
indicando algumas safdas, especialmente a partir de criterios nmmativos, e um ponto que provoca polemica.
Pen so ainda que e nesta posi9ao que se encontra, claramente colocada sua ideia de equidade como imparcialidade.
26 Rea firma a existencia de um contlito de interesses porque as pessoas tem jufzos diversos sobre como os
beneffcios produzidos por todos sao distribufdos, pois "para perseguir seus fins, cada pessoa prefere uma
participa9ao maior a uma menor"(RAWLS, 1997, p. 5). Torna-se necessaria a ado9ao de um conjunto de
princfpios para escolher qual seria o ordenamento social mais adequado.
27 A1em da concep9iio consensual de justi9a, indica outras variaveis para a constitui9iio de uma sociedade
bem ordenada, sito e as de coordena9ao, eficH~ncia e estabilidade. Pressup5e a compatibiliza9ao dos pianos
pessoais entre si para a consecu9ao de fins sociais de form as eficientes e coerentes com a justi9a.
28 Recha9a, de antemao, a possfvel crftica de sua adesao ao utilitarismo e reafirma de forma reiterada sua
constru9ao te6rica como contratualista, ainda que nao completa, argumentando que as palavras devem ser
bem compreendidas para se evitar confus5es (RAWLS, 1997, p.17). Afirma ainda que o utilitmismo nlio leva
em conta as diferen9as entre as pessoas (RAWLS, 1997, p.30).
29 Faz a distin9lio entre os utilitaristas, que perseguem uma etica teleol6gica, Convem estabelecer o sentido
de eticas teleol6gicas e eticas deontol6gicas. Segundo RIU e MORATO (1996) " Las primeras, tam bien
llamadas eticas consecuencial istas, se estructuran en torno a fi nes o en torno a Ia consideraci6n de las
consecuencias de las acciones; las segundas, en torno a Ia consideraci6n del principia del deber".
30 RAWLS aponta a priori dade da liberdade como prirneira regra "Prime ira Regrade Prioridade (A priori dade de Liberdade)- Os princfpios de justi9a devem ser classificados em ordem lexical e portanto as
liberdades basicas s6 podem ser restlingidas em nome da liberdade
Os princfpios dejusti9a devem ser classificados em ordem lexical e pmtanto as liberdades basicas s6 podem
ser restringidas em nome da liberdade. A Segunda regrade priori dade e a priori dade da Justi9a sabre a
eficiencia eo Bern Estar.
31 Interessante observar e comparar com a posi9ao de RAWLS , a indicada por Bobbio, quando aponta a
dificuldade de integra9ao entre Estado de Dire ito e Estado Social, sendo que os direitos fundamentais
circulam na orbita da consitucionalidade e os sociais na orb ita do legislativo e adrninistrativo.
32 Os direitos sociais estao mticulados ao que se chama liberdades positivas, e apresentam uma intetface com
os aspectos econ6micos, com a exigencia de uma interferencia estatal no espa9o da redistribui9ao de bens
e servi9os. Am arty a Sen ( 1999, 2000) eum dos autores que vem alertando para a necessidade de uma nova
etica econ6mica, voltada para o desenvolvimento. Apresenta a concep9ao de desenvolvimento como fiberdade, superando os entl·aves ou " ... principais fontes de priva9ao de liberdade: pobreza e tirania, cm·encia
de oportunidades economicas e destitui9ao social sistematica, negligencia dos servi9os publicos e intoleriincia ou interferencia excess iva de Estados repressivos" (Sen, 2000, p. 18).
33 Adiscussao sobre equidade tera como base a Teoria da Justi9a de Rawls, publicada em 1971e "reconhecida
por muitos como a pe9a central da teoria polftica neste final de seculo"(Krischke, 1998, p.313). Prop5e um
paradigma de justi9a, em contraposi9ao ao uti1itarismo anglo-saxlio e mesmo certas interpreta96es do
contratualismo. Intluenciou, de maneira mm·cante, os debates sabre a questao da justi9a, ainda que de forma
polemica e instigante.
34 Convern observm· que urn dos autores citados, Andre Cesm· Medici vem sendo, no Brasil, um dos que mais
tem criticado a concep9ao uni versalista e a face publica da saude. Seus artigos sabre economia da saude o
colocam como porta-voz de uma conente que enfatiza a possibilidade de maior equidade em saude a pattir
do mercado e focaliza9ao de grupos, consoante indica96es semelhantes do Banco Mundial e BIRD.
35 Ha uma significativa diferen9a entre direito a saude e direitos a servi9os de saud e. Enquanto o primeiro se
traduz na formula9ao de linhas polfticas gerais e amp las, contendo a propria defini9lio de saude e vinculando-se ajusti9a social, o segundo termo envolve aloca9ao de bens, organi za9ao de servi9os e a96es de saude.
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