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SOBRE A IDErA DE IGUALDADE

1. A ideta de igualdade e de aparencia ingenua, no matemmica ou na sociedade.
Nada parece matSexplicito do que 0 conteUdo de expressOes como 2 + 2 = 4, ou x = 7,
ou a2 = b2 + c2 , ou ainda, de proposi~oes como "todos os seres humanos naScem livres e
igoois em dignidade e direitos", ou "todos sao iguais perante a lei". Trata-se, no
entanto, de uma ideia complexa, cuja explora~ao pode constituir um veio interessante
para 0 esclarecimento de no~oes fundamentais para a compreensao dos modos praprios
de funcionomento do matemcitico e do sociedode. Um indlcio do 000 tl"iviolidode do
igualdode em matemOtico pode ser encontrado em Memorias, sonhos, reflexifes, um
relato autobiogrcifico produzido pOl"Carl Gustava Jung (1975). Ao registrar Seu sincero
estranhamento diante do fato de que "0 professor de matemOtica escrevio a = b, um
evidente absurdo, posta que somente faria sentido eScrever a = a, ou b = b, e ia em
frente, como se noda de estranho houvesse acontecido ...", Jung parece-se com a
crian~a do fabula, denunciando a nudez do rei, 000 percebida pelos colegas cumplices de
uma ordem acriticomente aceito, irrefletidamente incorporada. Na organiza~ao da
sociedade, a ignorOnciados Qmbitos associados a cada uso do palavra igualdade, ou dos
meandros inevitaveis da dignidade e dos direitos pode conduzir a uma caricatura do
ideio, similar a que ocorre quando se combate 0 cinto de seguron~a pOI"tolher a
liberdade de ir e vir...
2. A etimologia anuncia um feixe de rela~oes interessantes entre as idiias de
igualdade, identidade, equivalencia e ordem, entre outras. De fato, aequus em latim
significa plano (horizontal), que 000 se inclina para qualquer lado, associando-se
imediatamente a aequilibrium, ou a balan~a (libra) que 000 pende para qualquer um dos
lados, e a equivalente, ou seja, ao que tem 0 mesmo valor. Ao mesmo tempo, a ideia de
igualdade associa-se, pOI"contraposi~ao, a de diferen~a, ou a busca de uma identidade
que tome coda existencia absolutamente singular: duos pessoas ou dois objetos sempre
sedam diferentes em algum sentido, e algo somente poderia ser completamente igual a
si mesmo. POI"outro lado, a ideia de igualdade tambem conduz, pol" oposi~ao, a de

desigualdade, que instaura a quantifica~ao do difere~a,
rela~oes do tipo IImator-do quell, ou IImenarodo que".

ou ao estabelecimento de

3. De modo geral, portanto, 0 par- igualdade/diferen~ associa-se abusca da
identidade e a ideia de equivatencia, conduzindo a aroganiza~ao em classes de
equivalencia, com 0 estabelecimento de normas reguladoras, de direitos e de deveres.
Em perspectiva complementar is anterior, 0 par igualdadel desigualdade associa-se Q
constitui~Qo de ordenamentos de classes, de constru~Oes de orvores que hierarquizam
os valores e instroumentamas a~oes. No caso da matemotica, a propria ideia de numero
nasce desse duplo proposito de equivalencia e ordem: para contar os elementos de um
conjunto, em primeiro lugar pressupoe-se que ele constitua uma c1asse de equivalencia contam-se as uvaS de uma caixa, as bananas de um cacho, as laranjas de uma cesta; nOo
faz sentido cantar- um-banana, dois-Iaranja, tres-uva, a menos que reunamos UVQS,
bananas, laranjas em uma c1asse mais ampla, a das froutas, e contemos as frutas. Depois
da contagem, oS Meros resultantes englobam tanto 0 aspecto cardinal - deterominado
pela quantidade de elementos da cole~ao em questao, quanta 0 aspecto ordinal, que
estabelece 0 natural ordenamento, ou 0 padrCionatural de ordem representado pela
seqiiencia dos nUmeros naturais: 1,2,3,4,5, "', n, n+1,..,
4. Na sociedade, a organjza~o em classes taml>em esto associada a urn
ordenamento, a uma hieraroquiza~ao,a uma estrutura de poder que, enquanto vigorou 0
antigo regime, antes do desenvolvimento da iooia moderno de republica, eram
determinados em ultima instancia, de maneira rfgida e com mInima mobilidade social,
por uma autoridade divina. A Revolu~ao Francesa (1789) constitui urn marco
especial mente relevante no passagem de uma ordem divina para uma ordem humana,
construida a partir da confian~a no racionalidade e no estabelecimento de um contrato
social, que nOoeHminaas diferen~as, muitas das quais sao consideradas naturais, mas
pretende estabelecer naromasde regula~ao para as a~Oesoroinarias.
5. Para i1ustrar com mais pormenor 0 modo como a equivalencia e a ordem
operam no funcionamento da matemcitica e da sociedade, examinemos uma situa~ao
simples. Consideremos um conjunto amplo e desorganizado, de objetos ou de pessoas, e
uma inten~ao de organiza~ao, de prepara~ao das condi~oes para a ~ao. Para com~ar,
imaginemos 0 conjunto dos automoveis que circulam na cidade de sao Paulo neste
momento. Visando is instrumenta~ao do olhar, fixemos, par exemplo, a seguinte
condi~ao: 0 que interessa e discernir 0 fabricante; dois automoveis com 0 mesmo
fabricante serCioconsiderados identicos, ou equivalentes. Trata-se de uma ref~ao de
equivalencia: 0 que vale equal eo fabriconte. Tal rela¢o propicia uma organiz~ao do
conjunto inicial de automoveis - amplo e desorganizado - em classes de equivalencia,
constitufdas pelos que tem 0 mesmo fabriCQnte; e 0 conjunto e loteado/mapeado,
passando a caracterizar-se como uma col~ao de classes, coda uma delas com uma
propriedade aglutinadora (0 mesmo fabricante). A partir dai, 0 conjunto inicial pode ser

substitufdo pOI"urn simples mostrucirio, onde um efemento de coda c1asse representa os
demais componentes da c1asse, Seus equivalentes; tecnicamente, tal mostruario e
chamado de conjunto-quociente do conjunto inicial pela rela~ao de equivalencia
proposta. Seus elementos sao de natureza diversa dos elementos do conjunto inidal,
uma vez que eles se apresentam nao de maneira "idiossincratica", mas como
representantes da diversidade originada cia rela~ao: no exemplo dado, 0 mostruario e
um conjunto de fabricantes.
6. Situemos 0 exemplo adma em um contexte tecnico, na matematica:
considerando-se 0 conjunto das fra~Oes, com todas as possibilidades inclufdas-

P = {l/4

, 2/8, 7/8, 7/10, 37/23, 36/24, 234/432, 13/45, 47/9, 1237/345,
4/100, 25/100, 246/9876,9975/27, ...}

R: "duos fra~Oes sao equivalentes se e somente se representam a mesma parte
do unidade"
entao segue que fra~Oes como 1/4, 2/8, 3/12, 25/100, ... sao todas equivalentes,
,Jassando a constituir uma umca .c1asse. Identificando-se todas as classes de
equivalencia no conjunto

P,

ou seja. constl"uindo

0

conjunto-quociente

P/

R.

obtem-se 0 conjunto dos nUmeros racionais positivos. Um nUmero raeional nCio e,
portanto, 0 mesmo que uma fra~ao, mas um representante de uma c1asse de fra~oes
equivalentes.
7. 0 mostruario de um conjunto desorganizado propicia uma visao sistematizada
do mesmo, a partir de uma dada perspectiva, determinada pela rela~ao de equivalencia
proposta; cada diferente perspectiva conduz a um peculiar mostrucirio. 0 mostrucirio,
no entanto, 000 e um fim em si mesmo, servindo de meio para explicitar oS valores que
instrumentam as a~oes, que orientam OS projetos. Se as classes de equivalencia
expressam a iguaJdade naquilo que tem valor no contexte
fixado, a
ordena~ao/hierarquiza~Oo das classes expressa 0 valer mais ou valer menos, com
referencia as a~oes intentadas. A questao fundamental e, entao, a seguinte: 0 que nos
leva a estabelecer tal ou qual rela~o de equivalencia? Quem determina 0 que vale e 0
que nao vale? E uma vez constitufdas as classes, 0 que ou quem determina qual vale mais
e qual vale menos? Certamente tatS eseolhas e tatS hterarquiza~Oes resultam das
expeetattvas de a~oo, au seja, dos projetos prefigurados, da articula~ao entre os
projetos pessoais e os cofetivos, do exerdcio mesmo da cicfadania. E a cidadania e 0
ambito proprio para 0 reconhecimemo das diferen~as pessoais e para 0 exerclcio da
igualdade. Ainda que profundamente, essencialmente diferentes como pessoas, com a

riqueza e a diversidade de flOSSOS
projetos, somos - ou gostanamos que fossemos, ou
deveriamos ser - rigorosamente iguais como cidadoos.
8. Em sentido moderno, a idiia de ddadania tern Sell cerne na possibHidade de
particip~Oo, de articula(;Oo entre interesses individuais e sociais, dos ideats
repubHcanos e democrciticos. Uma vez que estamos bem Ionge da possibiHdade de uma
democracia direta, 0 exercicio da cidadanio pressupae a legitimidade dos processos de
representa(;oo, dos meios utiHzados para a sele(;oo/indica(;oo dos governantes, nos
diversos niveis do poder. Nesse senti do, uma regra que tem sido considerada, muitas
vezes, no cerne da ideia de democracia, ou da representa(;oo legitima, e a regra da
maioria. Diante da urna, todos soo iguais, coda cabe(;a representa um voto, e a maioria
decide quem recebe 0 mandato para agir por nos, para nos coagir, para 0 exercicio da
coa(;oo legitima delegada ao poder legitimamente constituido. Poucos instrumentos, no
entento, tern sido objeto de tantos mal-entendidos quanto a referida regra damaioria.
Poucas frases parecem too passiveis de interpreta(;oes equivocadas quanta a notoria /la
maioria sempre tem razoo/l. Recordemos apenas que, quando Mussolini passou uma lista
de apoiamento incondicional entre os professores das universidades italianas, em um
universo de cerca de 1200 docentes , apenas 12 recusaram-se a assina-Ia ...
9. De fato, a associQ(;Cioentre 0 regime democrcitico e a regra de matoria nao e
indevida mas e too simploria quanta oe a associa(;oo entre a idiia de cidadania e a da
garantia de direitos. No cerne da idiia de cidadania esta a de participa(;oo, sendo as
normas que expressam os direitos (e os deveres ...) meros meios para instrumentar tal
participa(;oo. Votar e ser votado nao e fim em si mesmo; e meio de garantir a
articula(;ao entre projetos pessoais e coletivos. No caSo da caracteriza(;oo da
democracia por meio da vigencia da regra da maioria, a simplifica~ao pode ser mais
aguda ainda: se 000 sac estabelecidas as condi~oes minimas para a participa(;ao, se nem
todos tem voz ou voto, se nem todas as vozes sac ouvidas com a mesma aten~ao, a
maioria pode representar muito pouco em termos da vontade coletiva, pode nQO passar
da consolid~ao de uma deforma(;ao, ou de uma distor~ao endOgena, radical, nao
percebida ou nCio-reconhecida. A regra do maioria somente se legitima quando
sustentada por um sufrcigio universal que raramente tem vez na histaria da
humanidade, nos diversos contextos. 0 ntimero de votantes e 0 numero de candidatos
constituem obstaculos quase sernpre intransponiveis para a regro da maioria. Um
candidato eleito com 100% dos votos de um colegio eleitoral constituido por, digomos,
15% da popula(;ao (como foi 0 caso da elei(;ao de Abraham Lincoln), nao foi eleito pela
maioria da popula~ao que ira governor. E em elei~oes com mais de dois candidatos,
mesmo que 0 colegio eleitoral constitua toda a popula~ao e que 0 mais votado tenha
49,9% dos votos, ele nQo terci tido a maioria da popula~aoao seu lado.
10. Descontadas as dificuldades tecnicas, a regra da maioria ainda pode sofrer
restri~oes do ponto de vista teorico em pelo menos duas vertentes. Em primeiro lugar

I

parece plenamente legitimo e defensavel que minorias organizadas e devidamente
representadas possam PQrticipar do exercicio do poder par meio de uma negocia~ao, de
um acordo que leve em considera~ao Seus interesses espedficos, independentemente
do fato de terem um pequeno nUmero de representantes/votantes.
Em segundo lugar,
existem cutos Iimites ao exerdcio da regra da maioria, que decorrem das
caracteristicas da natureza humana, e que sao facilmente reconhedveis, ainda que nao
sejam nitidamente delimitados. Com efeito, nao poderiam estar sujeitos a regra da
maioria questoes ou disputas relacionada com a ciencia ou com a consciencia pessoal.
Por exemplo, nao se decide sobre a VCtHdade
da lei da gravit~ao universal por meio de
uma elei~ao onde coda cabe~a e um voto. Tambe.m nCiose delibera sobre a ad~ao au
nao de uma reHgiao para 0 povo por meio de elei~oes, por mais Hvres, diretas e
representativas que venham a Ser - a Primeira Emenda a Constitui~ao dos Estados
Unidos da America proibe tal associa~ao entre 0 Estado e a Religiao, qualquer que seja
ela, como uma c1ausulapetrea, como uma questao de principio. Ainda nessa vertentedas
limita~oes intrinsecas da regra da maioria devem situar-se as questoes que envolvem
uma definitiva irreversibilidade, como i 0 caso, par exemplo, da pena de morte.
11. A associa~o entre as idiias de equivalencia e de ordem, como instrumentos
para propiciar uma visCioorganizada da situa~Cio (equivalencies), seguida de uma
hierarquiza~Cio valorativa que sirva de base para 0 exerdcio do poder legitimamente
constituido, pode ser criticada pelos que acreditam que as pessoas podem,
coletivamente, ser dotadas de ideais e1evados que conduzam a um comportamento
eticamente adequado sem a necessidade da coa~ao de uma autoridade externa, Sem a
existencia de qualquer governo. Essa e a perspectiva do anarquismo, que,
etimologicamene significa exatamente isso - a ausencia de um governo. Ainda que
plenamente defensavel do ponto de vista etico, existe, aPQrentemente, uma analogia
por contraposi~ao entre 0 Principio da Incerteza, de Heisenberg, e os pressupostos
anarquistas. De fato, quando Laplace pensava que, se pudessemos determinar a posi~ao
e a velocidade de todos as particulas de um corpo, entao toda a sua historia, toda a sua
vida futuro estaria plenamente determinada, ele estava enganado, nCiodo ponto de
vista 100ico,mas do ponto de vista fisico, como mostrou Heisenberg: 0 que derrotou
Laplace foi a impossibilidade te6rica demonstrada por meio do Principio da Incerteza,
de se determinar simultaneamente a posi~Cioe a velocidade de uma particula no escala
atomica. Posso determinar a posi~Cioe a velocidade de um carro em qualquer instante,
mas nOode cada um dos momos que 0 compoem. No caso do anarquismo, e possivel, sem
duvida, criar comunidades pequena5, formadas por membros bem intencionados,
altamente conscientes de sues potencialidades, dos valores partilhados, partilhando
ideais e projetos; 0 que nao parece factivel e extrapolar as dimensOes de tais
comunidades Sem ume mudan~a nos regras, sem uma transforma~ao qualitativa tao
restritiva no grande escala quanta 0 e 0 Principio da Incerteza no pequena escala.

12. Para concluir, uma conjectura: tal como na constru~ao da ideia de numero, 0
objeto mais simples de que trata a matemcitica, as ideias de equivalencia e ordem
comparecem de modo solidario e inextricavel, na organiza~ao e no funcionamento da
sociedade as duas ideias referidas sac fundamentais para propiciar uma visao
organizada em classes, segundo multiplas perpectivas, de acordo com diversos
criterios, que conduzem a um emaranhado de classes de equivalencias; a partir de tal
visao, uma necessaria hierarquiza~ao nos valores e condi~Ciode possibilidade para a
instrumenta~o das a~Oes. Sem equivalencias, nao ha visao, e sem ordenamento nCiohci

a~o. A perspectiva anarquica do QUsencia de ordenamento, fact/vel em pequenas
escalas, nCioParece ser passivel de generaliza~o, nem no espa~o, nem no tempo.
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