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O socialista vê no individuo a coisa da sociedade; o liberal vê na sociedade a coisa do indivíduo. Para o 
liberal, a sociedade é um meio que visa criar e afirmar o indivíduo, enquanto para o socialista é um fim. 

Para Herculano, a igualdade é a “pedra angular”, a principal aspiração social. 
A igualdade deve ser “(…) a origem do direito (…)”. Sem uma ideia clara sobre 
a igualdade, “(…) os homens juntos podem formar um rebanho, mas nunca 
poderão formar uma sociedade (…)”. A lei, porém, não deve confundir-se com 
os meros comandos normativos. Para Herculano, “(…) a lei viva e fecunda das 
sociedades humanas é a liberdade sob o critério da igualdade (…)”, num 
contexto em que a autonomia individual se sobrepõe ao peso do organicismo 
e a tentação da uniformidade. 

Como se vê, é antiga a tensão entre os que querem proteger o indivíduo do arbítrio do Estado, e os que 
insistem na igualdade jurídica, social e económica, contra as pretensas injustiças, disparidades e riscos de 
dominação interclacista. Na sua raiz, estão tensões seculares entre os que defendem um pensamento 
liberal, que coloca o indivíduo como elemento central para a construção da sociedade, que deve ser sua, 
e construída nas suas ambições, e os que, seguidores de outras correntes – numa ínclita aliança entre 
jacobinos, socialistas e comunistas – insistem em querer conformar e acomodar os cidadãos numa ideia 
de sociedade já projetada e idealmente concebida, uma sociedade sonhada, mas que a realidade e as 
pessoas continuam, teimosamente, a rejeitar. Temos, de um lado, os que defender a possibilidade de 
aprender em liberdade, no pluralismo social, e os que insistem que a verdadeira liberdade é aquela que 
impõe uma educação que conduza aos ensinamentos da sociedade ideal, acreditando que só assim se 
está do lado certo da História. 

 

(Reflexão feita a partir da leitura do artigo, “Alexandre Herculano visto por Oliveira Martins”, por 
Guilherme de Oliveira Martins, in Separata da Revista da Universidade de Coimbra, Vol. XXXVIII, 1999, 
págs. 455-462) 


