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Introdução 

A presente investigação está inserida no projeto de 

pesquisa Ética e direitos humanos e tem por base 

investigar a aplicação das normas jurídicas à organização 

de uma sociedade bem ordenada, ponderando que os 

princípios da igualdade e da liberdade estão intimamente 

conectados com o bem da sociedade. 

Objetivo 

Analisar os conceitos de 

igualdade e liberdade e 

entender a proposta de 

Dworkin para a efetivação de 

uma teoria da justiça. 

Resultados 

A partir da proposta de teoria da justiça presente na obra 

A virtude soberana, considerou-se o modelo de igualdade 

proposto pelo autor, fundado em um leilão imaginário 

dos recursos existentes e em um mercado hipotético de 

seguros, e analisou-se a inexistência do conflito entre a 

igualdade de recursos e a liberdade individual, uma vez 

que ambos os conceitos sustentariam a tese de uma 

sociedade democrática. Já na obra Levando os direitos a 

sério ponderou-se a crítica do autor sobre o positivismo 

jurídico e a defesa de uma teoria liberal de direito que se 

preocupa com as decisões jurisdicionais nos casos 

difíceis.  

Considerações finais 

Os conceitos de igualdade e liberdade são amplamente 

discutidos desde o século XVII e XVIII até aos dias 

atuais pela filosofia política, a fim de possibilitar o 

alcance e a fundamentação de uma teoria da justiça 

alicerçada sobre a igualdade e a liberdade. Muitos 

filósofos políticos buscaram propor uma teoria de justiça 

à sociedade democrática. Dworkin está inserido nesse 

movimento argumentativo filosófico por conta de sua 

proposta de teoria da justiça, respaldada pela teoria 

argumentativa do direito, para a sociedade democrática 

liberal.  
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Método 

O método de abordagem 

metodológica será o analítico-

interpretativo. 
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