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OS VINTISTAS E A IGUALDADE * 

(Apontamentos) 

Texto chave do processo revolucionário francês, a Declaração 
dos Direitos do Homem e do Cidadão funcionou como máquina de 
guerra contra o Antigo Regime e veio a lume no" tempo das 
instituições", quando uma revolução jurídica, protagonizada por 
homens de leis, transformou a França numa monarquia constitucional. 

Logo no artigo primeiro, a Declarnção proclama: 
"Os homens nascem e permanecem livre e iguais em direitos. 
As distinções sociais s6 podem fundar-se na utilidade comum". 
Demais, a igualdade judicial e a igualdade fiscal constam dos 

artigos sexto e treze. 
Realizada por gente oriunda da burguesia abastada dos togados 

a Cpoca constituinte, em que nasce a Declaração dos Direitos do 
Homem francesa, gera novas estmturas políticas, dá origem a 
mudanças nos mais variados sectores, implica transformações de 
natureza social. Trata-se de um tempo rico, mas moderado, de 
tendência descentralizadora, mais anti-nobliário que anti-monárquico. 
Evidencía uma inspiração "individualista e liberal no plano admi- 
nistrativo, financeiro e judicial que combina com uma orientação 
económica de tónus, naturalmente, fisiocrático". Por então, os frail- 
ceses de súbditos passivos, obedientes ao rci absoluto, passam a 
cidadãos livres e iguais em direitos, conforme a proclamação da 
assemblcia constiluinte, que assim elimina a desigualdade apanágio 
do antigo reginle. Tais direitos não são apenas dos iranceses, são 
dii-eitos do homem, enquanto indivíduo moral, sujcito racional, 
aspirante à felicidade. Por isso, os princípios subjacentes à Decla- 
raçáo francesa, se bem que inspirados na Declaração americana (cujo 
texto virginiano, por exemplo, tão só afirma que "todos os homens 
nascem igualmente livres e independcnles"), dilerem em profundi- 
dade desta Declaração. 

Surgem como direitos naturais superiores à vontade da nação, 
guardam um t6nus universal em virtude no seu conteúdo filosófico. 
Entre os direitos à cabeça testemunhados na francesa Declaração 
dos Direitos do Homem e do Cidadão figuram a liberdade e a 
igualdade, a saber a liberdade individual, de opinião, de pensamento 
e de palavra; a igualdade perante a lei, a justiça e os impostos. 



É em tomo da liberdade individual que se ordenarão os regimes 
liberais. Segundo Alexandre Herculano, a liberdade, "filha pri- 
mogénita do Evangelho", constitui uma "verdade de consciência" 
através da qual se atinge "facilmente o direito absoluto" e mediante 
a qual se fica apto a apreciar as instituições de uma sociedade, pois, 
"absolutamente falando, diz, o complexo das questões sociais e 
políticas contem-se na questáo da liberdade individual; os problemas, 
por mais remotos que sejam, lá vão filiar-se" Ora, o respeito pela 
liberdade faz com que os liberais ataquem o jugo da autoridade, o 
respeito cego pelo passado, leva-os a afirmarem-se relativistas, 
tolerantes, racionalistas. Nesse regime, o indivíduo figura acima da 
razáo de Estado, "dos interesses de grupo, das exigências da 
coleciividade". Na concepção individualista liberal, o cidadão "é, ao 
mesmo tempo, origem e fim da sociedade", a ponto de Ilerculano 
afirmar, em sintonia com a melhor filosofia política: "Além dos seus 
dii-eitos, tudo o mais é facto acidental, discutível, mudável." 

Não admira então que os rcgimes cunhados pela idcia da 
liberdade e em tomo dela ordenados, náo valorizcin suficientemcntc 
a igualdade, em concreto a igualdade política que, o regime censitário 
cerceia e, por causa da sua incidencia secundária, esses regimes 
venham a ser duramente combatidos. Por quem? Pelos doutrináiios 
da democracia, os quais pretendem desenvolver as heranças da 
liberdade e pretendem um regime de facto, e não apenas de direito, 
universalista e igualitária, assente no sufrágio universal, virada para 
a igiialdade social. Para os democratas, as sociedades liberais, 
subordinando-se embora à liberdade, eram sociedades em transfor- 
mação, onde reinava ainda a desigualdade, tal, por exemplo, a 
desigualdade política entre os cidadãos activos e passivos. Daí a 
urgência do progressos no sentido da igualdade, princípio e direito 
também inscrito na mensagem dos revolucionários franceses, a que 
não faltam incidências no movimento libcral. 

Tal como outrora nas constituintes francesas, também nos 
regimes liberais europeus, a pouco e pouco, foram definidas dife- 
rentes formas de igualdade a partir da abolição de piivilégios. 

Os corpos privilegiados não s6 perderam o direito de vivcr 
à custa dos camponeses, como foram obrigados a pagar impostos 
gerais. Por outro lado, para gaudio do Terceiro Estado, o peso dos 
impostos ficou melhor repartido e a burguesia urbana livrou-se, 
progressivamenle, dos impostos directos e indirectos, que tanto a 



oneravam. O fim do regime senhorial significou tambkm a igualdade 
civil. Por exemplo, os empregos reservados aos nobres abrem-se a 
toda a gente, segundo o bem comum. Mas a revolução traz ainda 
consigo a igualdade administrativa e a igualdade perante a lei. Mais 
buscado é, todavia, o estabelecimento da liberdade económica que 
há-de comandar o desenvolvimento capitalista no século XIX. Com 
ela desaparecem as corporações, as companhias magestáticas e os 
impostos indirectos sobre o sal, o vinho, as trocas, as dádivas. Fica 
a desigualdade política entre os cidadãos. 

E que sabemos nós do curso da igualdade no constiiuciona- 
lismo português, sabendo-se, como se sabe, que a liberdade tem, de 
1820 aos nossos dias, um lugar preponderante no espírito e na letra 
das nossas constituições, figurando cerceadíssima na Constituição de 
1933. 

Antes de nos referirmos às leis fundamentais, vinque-se que 
Luís António Vemey, posto seja fortemente crítico a respeito das 
ideias e das instituições do passado, tais como a escol&stica, o 
icudalismo, a aristocracia heredithria, a Inquisição e o congreganis- 
mo, Vemey dizíamos, ao menos aparentemente, aceita o poder 
absoluto dos reis. 

E digo aparentemente, pois Silva Dias, leitor arguto do scu 
pensamento, julga que em "certas considerações sobre a nobreza, 
quando estabelece a igualdade e liberdade originárias de todos os 
homens e aponta para a origem contratualista do poder", reside o 
fundo do seu idcário, onde reluziriam afeições liberais. 

Pcla sua referência B liberdade, B igualdade e a um pacto 
social, Vemey estava assim na lista dos precurssores das ideias e 
das experiências que marcaram o nosso século XIX, época em que, 
como afirniamos, prevaleceu o liberalismo. O seu teórico maior foi, 
decerto, Alexandre Herculano e a sua lei fundamental a Carta 
Constitucional de 1826, dada por D. Pedro IV, imperador do Brasil, 
no Rio, cm 1826. Moldado sob a Constitiliçáo brasilcira de 1824 
e redigida por um doulor em Icis, foimado cnl Coimbra, o futuro 
inarquês de Caravelas, esse tcxio teve a precedê-lo a Constituiçáo 
de 1822. Entre a Carta Constitucional e a Constitrtiçáo brasileira 
dc 1824 há diferenças. Nítido é o cunho mais aberto da segunda 
no aspecto religioso e em t6pieos democratizantes. Assim os poderes 
do Estado sáo considerados delegação da naçáo, ao passo que na 
Carta apenas se diz que o rei e as Cortes sáo seus representantes. 



No Brasil, o Senado é vitalício é electivo. A Câmara dos Pares 
portuguesa é integrada por pares nomeados pelo rei, hereditários e 
vitalícios. "A denegação da sanção real é suspensiva no Brasil e 
absoluta em Pomigal", sob a Carta. Quanto a estes pormenores a 
lei fundamental portuguesa aparenta-se mais i Carta francesa de 
1814. Como é sabido a Carta de 1826 foi algum tempo substituída, 
quer pela lei fundamental de 1822, quer pela Constituição de 1838. 

Que diz então a Constituição de 1822 sobre a liberdade e 
também sobre a igualdade? 

Como é sabido, a Constiiuição de 1822 - como depois a 
Constituiçüo brasileira de 1824 - tem por objecto garantir a 
liberdade, a segurança e a propriedade de todos os portugueses, 
direitos inscritos no seu Titulo I, sob a epígrafe Dos Direitos e 
Deveres Individuais dos Portugueses. Aí, os constituintes de 1821 
definem a liberdade no artigo 25 consagram o artigo 7" livre 
comunicação do pensamento e o 8" liberdade de imprensa e às 
restrições à liberdade religiosa. Da igualdade, que por si s6 elimina 
a desigualdade própria do Antigo Regime, fala o ariigo 9% a ele 
aludem indirectamente os artigos 12, 13 e 16, se bem que com ênfase 
menor do que é apanágio da Declaração dos Direitos de 1789, 
concebida pelos franceses. 

Para começar, a Constituição portuguesa rcfere-se aos cidadãos 
portugueses e não ao homem em geral; em segundo lugar, limita- 
-se a dizer que a "lei é igual para todos" ( A r t q %  outrossim 
explicando que "os ofícios públicos náo são propriedade de pcssoa 
alguma" (ArtV39 e que 'Yodos os portugueses podem ser admitidos 
aos cargos públicos sem outra distinção que náo seja a dos seus 
talentos e das suas virtudes" (Art." 12). 

Menos generosa, a Carta de 1826 s6 para fim, delibcradamcnte 
para o fim, a exemplo da Constituição brasileira de 1824 (Arl."' 173- 
179), estabelece as "disposições gerais e garantias dos direitos 
civis e politicos dos cidadãos portugueses", isto no título VIII, 
Art.o"399-145Q. 

Este último assegura a inviolabilidade dos direitos civis e 
políiicos dos portugueses, que tem por base a liberdade, a segurança 
individual e a propriedade, mas não fala ein igualdade. 

Tal como a Constituição de 1822, a Carta portuguesa (e a 
Constituição brasileira de 1824) s6 se rcfcrc i igualdade para notar 
que a "lei será igual para todos". Diz ainda que "iodo o cidadáo 



pode ser admitido aos cargos públicos civis, politicos ou militares, 
sem outra diferença que r20 seja a dos seus talentos e virtudes". 
A ninguém isentando a Carta das contribuições, "em proporção dos 
seus haveres". Demais, elimina "todos os privilkgios que não forem 
essencial e inteiramente ligados aos cargos por utilidade pública". 
Faz, portanto, uma ressalva de monta, adiante confirmada no 
parágrafo 31, onde "garante a nobreza hereditária e as suas regalias". 
Estabelece ainda o voto censithrio e uma Câmara dos Pares, de início 
constituída por membros vitalícios e hereditários, nomeados pelo 
soberano. 

Quer dizer, na primeira lei fundamental do nosso liberalismo 
a igualdade ocupa um lugar menos importante que a liberdade e 
aparece em posição mitigada no dispositivo da Carta Constitucional, 
a mais durável das nossas constituições, doada por D. Pedro IV ao 
Reino, desde o Brasil. Como compromisso entre estes dois textos, 
a Constituição de 1838, a exemplo da Constituição de 1822 elaborada 
por uma Assembleia Constituinte, estabelece, no Art.VO5 que a lei 
é i y a l  para todos, determina no ArtqO" a abolição de "todos os 
privilégios que não forem essencialmente fundados em utilidade 
pública" e observa que "À excepção das causas que por sua natureza 
pertencerem a juizos particulares na conformidade das leis, não 
haverá foro privilegiado, nem comissões especiais". Mantém, todavia, 
uma Câmara Alta, chamada Senado, posto que clcctiva, para a qual 
s6 podem ser sufragados personalidades que o sáo pela riqueza ou 
pela qualidade. Acontece, todavia, que os pais do nosso liberalismo 
começaram por ter uma posição bem mais aberta quanto ao lugar 
da igualdade na lei fundamental. Entre os finais de 1820 e o principio 
de 1821, quando se tratava de p6r a funcionar as Cortes Constituintes 
e nomeadamente urdir a primeira constituição, temia-sc que D. Joáo 
VI, ou mais provávelmente o príncipe D. Pedro, chegasse a Lisboa, 
procedente do Brasil e aqui sc tentasse restaurar a monarquia absoluta 
antes que as constituintes tivessem ocasião de elaborar as bascs de 
uma Constituição que se pretendia ver, desde logo, jurada pclo rei 
ou pclo seu rcprcsentante, uma vez que a Coroa Linha accite a 
Revolução de 24 dc Agosto. 

Eis porque, conta o Marqucz de Rezcnde, o ,oovemo revolu- 
cionirio em exercício decidiu preparar "umas bazes para a Consti- 
tuição, as quais se podessem aprcscntar ao príncipc real, caso ele, 
antes de publicadas as das Cortes, chegasse a Lisboa, como se 



presumia". Da sua feitura incumbiu-se o lente da universidade de 
Coimbra, Fr. Francisco de S. Luís, então membro da regência. 

Para o efeito, urdiu um texto breve, de acordo com 
"os princípios invariáveis que a sã razão não pode recusar-se a 
admitir e que estavam aprovados pelo uniuiime consenso dos 
melhores publicistas e que tinham sido, em seu aviso, reconhecidos 
nas modernas constituições de todos os povos da Europa, 
com governos representantivos". Intitulado Bazes de uma Carta 
Constitucional, o articulado dividia-se em quatro capítulos e 27 
parágrafos. A utilização do vocábulo "Carta" causa coniusáo, no 
sentido de lembrar que, finalmente, seria um texto pelo soberano 
outorgado à nação, tal como Luís XVIII fizera em França. O capítulo 
I trata da Nação, do Governo e da Religião. O 11, aquele que mais 
nos interessa, justamente Dos Direitos dos Cidadãos, o I11 Dos 
Poderes, que são os três poderes clássicos, o IV Da Força Nacional 
explicando-se, no Art I do Cap. 111: "o poder de fazer leis reside 
privativamente no congresso dos deputados eleito pela nação para 
esse efeito». 

Expressamente apontados nas Bazes, como Direitos 
Fundamentais dos Cidadãos, que sãos os cidadãos portugueses, e nãos 
os homens em geral, aparece-nos, não apenas a liberdade, a 
propriedade a segurança, tal como acontecerá na Constituiçúo de 22, 
mas também a igualdade. A igualdade entendida como direito 
fundamental, sublinho. A filosofia que lhe subjaz aparece no teor 
dos paríigrafos 15 a 18 do mesmo Ar tq ,  enquanto que para entendcr 
o conceito de liberdade há que atender aos parigrafos 7 e 8 do citado 
Artigo. 

A propósito de liberdade, escreve-se nas Bazes em análise: 
"Todo o cidadão português é livre em suas acçócs, salvo restrições 
impostas pela lei e pelos dircitos alhcios.'' "Todo o cidadão português 
é livre para anunciar, ou publicar por meio da imprensa os seus 
pensarncntos, ficando todavia responsAvel pelos abusos, segundo a 
determinação da lei." 

Náo hA aqui, como da Constituição de 22 constará, qualquer 
limitação envolvendo a liberdade religiosa, enquanto cedência à hi- 
erarquia católica. Por outro lado, no ArtqII ,  parggrafo 6: 0 futuro 
cardeal apenas escreve, interpretando pensamcnto scu e do governo, 
que "A religião dominante dos porlugueses é a rcligião católica, 
apostólica, romana". 



E o que diz o texto, que tão claro é quanto à liberdade, a 
respeito da igualdade, direito fundamental dos cidadãos, a par da 
mesma liberdade, da propriedade e da segurança? 

As bases preparadas por Fr. Francisco de S. Luis singularizam- 
-se, neste aspecto, por individuarem, por autonomizarem, a igualdade 
como direito fundamental e por lhe consagrarem um artigo próprio, 
parece-me. Determina-se, nos quatro parágrafos desse artigo, o 
seguinte: todo o cidadão tem acesso aos cargos públicos do Estado. 
Só o merecimento pode graduar as preferências. Deve contribuir 
proporcionalmente para as despesas públicas, sem distinção nem 
privilégio; os cidadãos são iguais aos olhos da lei para o exercício 
dos direitos de liberdade, propriedade e segurança. Incumbe-lhes 
concorrer em proporção, para a manutenção, segurança e defesa do 
Estado. 

Significativo é notar que qualquer dos parágrafos abre com 
a expressão "Todo o cidadão" ou "Todos os cidadãos". Isto, com 
o objectivo, julgo, de marcar o carácter amplo, igualitário, das dis- 
posições neles contidas, a respcito, por exemplo, da igualdade civil 
e económica, articuladas com os restantes direitos fundamentais, atrás 
citados. 

Na aurora da república democrática portuguesa, em 1911, a 
Constituiçáa, votada na Constituinte, banirá os privil6gios e dirá, 
como antes todos os textos constitucionais: "a lei é igual para todos", 
acrescentando, "mas só obriga aquela que foi promulgada nos termos 
desta Constituição". 

Entre os privilCgios eliminados figuram os de nascimento, os 
roros de nobreza, a par dos títulos nobiliárquicos e de conselho, bem 
como os das ordcns bonoríricas. 

Quanto à igualdade perante a lei, a Constit~tiçáo de 33, alicerce 
do Estado corporativo, postula o livre acesso de todas as classes aos 
benefícios da civilização, e deseja esse Estado bascado na inter- 
fertncia de todos os elementos estruturais da NaçZo na vida 
administrativa e na feitura das Icis (Ari-5). A Constituiçáo ple- 
biscitada de 1933, em tom rcsirito, claro por excinplo acerca da 
mulher, outrossim explica: "A igualdade perante a Ici envolve o 
dircito dc ser promovido nos carzos públicos conforme a capacidade 
ou serviços prestados, e a negação de qualqucr privilçgio de 
nascimento, nobreza, título nobiiiárquico, sexo, ou condição social, 



salvas quanto à mulher, as diferenças resultantes da sua natureza, 
do bem da família, e, quanto aos encargos ou vantagens dos cidadãos, 
os impostos pela diversidade das circunstâncias ou pela natureza das 
coisas". 

Se em matéria de igualdade a Constituição de 33 é deveras 
restritiva em diversos aspectos, quando comparada com a Consti- 
tuição de 1822, a Constituição de 1976, na parte consagrada aos 
direitos e deveres fundamentais, vai muito, muito mais longe no 
propósito de valorar a mesma noção. Coloca o princípio da uni- 
versalidade à cabeça dos priricípios gerais, de acordo com o melhor 
espírito democrático, e, logo a seguir, inscreve, no Art"3, o princípio 
da igualdade, nestes amplos termos: 

1 - "Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são 
iguais perante a lei". 

2 - "Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudi- 
cado, privado de qualquer direito ou iscnto de qualquer 
dever em razão da ascendência, sexo, raça, língua, 
temtório, origens, religião, convicções políticas ou 
ideológicas, instmção, situação económica ou condição 
social". 

No seu preciso utopismo, retoma concepções caras aos vin- 
tistas, mas desenvolve, amplia e confirma, a par da universalidade, 
da liberdade e de outros princípios, o legado da Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadcío, votados no curso da Revolução 
Francesa, a 26 de Abril de 1789, fiiando-se, em linha recta, num 
desejo sinteticamente formulado pelos pais do nosso vintismo através 
das Bazes de Fr. Francisco de S. Luís, mas só em grau menor inscritos 
na Constituição de 1822 e nas várias Constituições daí para c& 
elaboradas. 

Feita esta resenha àcerca da marca da igualdade nas nossas 
Constiiuições, outros problemas podem ser discutidos no âmbito do 
vinlismo ou daí em diante, confonne prova, por exemplo, um recente 
estudo sobre Borges Carneiro e o Vintismo, dc Zília Osório de Castro. 

Em aberto, para estudo, fica, é outro exemplo, o problema da 
aplicação que ao longo da história se fez do princípio da igualdade 
perante a lei. Na certeza de que o primeiro Código Civil só aparece 
em 1867, vigorando até aos anos 60 do nosso sCculo, quando surge 
o Código de Anlunes Varela, entretanto alterado por força das dis- 
posições constitucionais democráticas. 



Ora, tanto a análise da iòrmulação de laivos do princípio de 
igualdade nos textos constitucionais como da sua aplicação tardia 
nos Códigos Civis, ou ainda do seu uso na vida quotidiana dos 
cidadãos, tem a ver com os legados da Revolução Francesa, com 
a questão da sua recepção em Portugal e no Brasil. 

Luís A. de Oliveira Ramos 
Universidade do Porto 

O texto desta comunicação foi primitivamente esboçado para ser utilizado 
na Mesa Redonda sobre os Direitos do Homem. organizada pela Socicdadc 
Portuguesa de Esrudos do Século XVnI, ein 1996, na Fundação Calouste Gulbekian, 
e desenvolvido em confcrCncia, pronunciada na Universidade Fcderd de Minas 
Gerais, em Belo Horizonte, a 22 de Abril de 1991. no Colóquio O Vintismo e o 
Brasil, no curso da Missão Universitária Portuguesa ao Brasil, dirigida pelo Prof. 
Silva Dias, com o apoio de Sua Excelência o Embaixador de I'oriiigal em Brasilia, 
Dr. Leonardo Matbias e da Fundação Calouste Gulbenkian. 
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APÊNDICE DOCUMENTAL 

PROJECTO DE IJMA CARTA CONSTITUCIONAL 
por Francisco de S. Luís Saraiva 

ARTIGO IV 

IGUALDADE 
15* Todo o cidadão tem acesso aos cargos públicos do estado. S6 o 

merecimento póde graduar as preferencias. 
169 Todo o cidadão deve contribuir proporcionabnente para as  despezas 

publicas, sem distincção, nem privilegio. 
17"odos os cidadãos sáo iguaes aos olhos da lei para o excrcicio dos direitos 

de liberdade, propriedade, e segurança. 
18' Todos os cidadzos devem concorrer em proporção para a manutenção, 

segurança, e defeza do estado. (I) 

(1) Cf. REZENDE, Marquez, Memoria flislorica de D. Fr. Francisco de 
S. Luiz Saraiva, Lisboa 1964. 




