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SOBRE O AUTOR E O CONTEXTO 

No final do século XVIII e início do século XIX, as sociedades europeias 

experimentaram a transição de muitas monarquias para repúblicas. Este 

período assistiu ao início da massificação da escola pública, e William Godwin 

escreveu o seu ensaio sobre o assunto. Para ele, a fé na capacidade da razão 

humana implica uma sociedade em que cada indivíduo é soberano, não uma 

república com mudanças periódicas da classe dominante. Em 1783 abre uma 

escola, mas o fracasso leva-o a consolidar-se como escritor, publicando 

"Enquiry Concerning Political Justice" criticando o conceito de Estado e 

também "The Enquirer", o primeiro ensaio libertário sobre educação. 

Godwin está convencido de que o conteúdo da educação pública será 

concebido para satisfazer os objetivos do poder político, a sua desconfiança 

em relação ao Estado reflete-se nesta crítica. Continuando com a ideia de anti-

autoritarismo, afirma que a educação deve estimular a liberdade individual e 

isto só acontece se seguir os interesses do estudante, e não a autoridade do 

educador. A criança deve ser reconhecida pela sua parcela de independência; 

o verdadeiro respeito leva à exclusão de posições coercitivas. A educação é um 

meio, não um fim. O seu objetivo é a felicidade alcançada através do 

conhecimento, num clima de confiança e serenidade. Os professores devem 

estimular o aluno, reforçando uma atitude positiva em relação à 

aprendizagem, ajudando a ultrapassar problemas e dificuldades, prestando 

apoio. O respeito pela autonomia da criança leva a uma melhor aprendizagem, 

e é diferente do abandono com que alguns a confundem. 
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Sobre uma Educação Nacional 

A direção em que o governo exerce a educação pública, em maior 

ou menor grau, é um dos meios que normalmente utiliza para 

influenciar a opinião geral. É de salientar que a ideia de tal liderança é 

apoiada por alguns dos mais zelosos defensores da reforma política. Por 

conseguinte, a sua consideração merece a nossa mais escrupulosa 

atenção. 

Os argumentos a favor dessa ideia já tinham sido antecipados. "As 

pessoas nomeadas para altos cargos públicos e, portanto, para cuidar 

do bem-estar geral não podem ser indiferentes ao cultivo das mentes 

das crianças, permitindo a possibilidade de decidir sobre a sua boa ou 

má formação. Não é possível fazer do amor ao bem público e ao 

patriotismo as virtudes dominantes de um povo, se o seu ensino na 

juventude precoce não for tornado uma questão de interesse nacional. 

Se a educação dos jovens for confiada unicamente aos cuidados dos pais 

ou à benevolência acidental de outros, não resultará necessariamente 

que alguns jovens serão educados em virtude, outros em vício, e ainda 

outros serão privados de toda a educação? A estas considerações foi 

acrescentado "que a máxima que prevaleceu na maioria dos países 

civilizados, segundo a qual a ignorância da lei não justifica a sua violação, 

é em grande medida iníqua; que o governo pode, na justiça, punir-nos 

por certos crimes se não nos tiver previamente impedido de o fazer, o 
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que não pode ser feito a menos que haja algo semelhante a uma 

educação pública". 

A bondade ou inconveniência desta teoria será determinada pela 

consideração da tendência benéfica ou maligna que ela envolve. Se a 

intervenção dos juízes num sistema de ensino geral fosse favorável ao 

bem público, seria certamente injustificável se tal função não fosse 

cumprida. Se, por outro lado, tal intervenção se revelasse prejudicial, 

seria injustificável e errado defendê-la. 

Os defeitos de um sistema nacional de educação derivam em 

primeiro lugar do fato de que cada instituição oficial implica 

necessariamente a ideia de permanência e conservação. Este sistema 

tenta expressar e disseminar tudo o que já é conhecido, de utilidade 

social, mas esquece que ainda há muito mais para ser conhecido. 

Assumindo que no momento da sua implementação oferece os 

benefícios mais substanciais do conhecimento, tornar-se-á 

gradualmente inútil à medida que a sua duração for sendo prolongada. 

Mas o conceito de inutilidade não exprime exatamente os seus defeitos. 

Além disso, restringe o voo do espírito e sujeita-o à fé em erros 

comprovados. Tem-se observado frequentemente que a educação dada 

nas universidades e outras instituições públicas estava, no espaço de um 

século, atrasada em relação ao conhecimento possuído pelos membros 

da mesma sociedade, livre de obstáculos e preconceitos. A partir do 

momento em que um sistema toma forma institucional, oferece 
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imediatamente esta característica inconfundível: o horror da mudança. 

Por vezes, um choque violento pode forçar os porta-vozes oficiais de um 

sistema filosófico ultrapassado a decidir a favor de um menos 

antiquado, caso em que estarão tão obstinadamente apegados à 

segunda doutrina como estiveram à primeira. O verdadeiro progresso 

intelectual exige que as mentes trabalhem com agilidade suficiente para 

captar os conhecimentos alcançados pelos homens mais esclarecidos da 

época, tomando-os como ponto de partida para novas aquisições e 

novas descobertas. Mas a educação pública sempre gastou as suas 

energias na manutenção dos preconceitos. Em vez de equipar os seus 

alunos com a capacidade de colocar qualquer proposta à prova de 

exame, ensina-lhes a arte de defender os dogmas estabelecidos. 

Estudamos Aristóteles, Tomás de Aquino, Bellarmine ou Coke, não com 

a intenção de descobrir os seus possíveis erros, mas com a disposição 

de que o nosso espírito se identifica com todos os absurdos em que 

incorreram. Esta característica é comum a todos os estabelecimentos 

públicos e mesmo naquela insignificante instituição das Escolas 

Dominicais, onde se ensina principalmente a venerar a Igreja Anglicana 

e a curvar-se humildemente perante cada indivíduo elegantemente 

vestido. Tudo isto não é de forma alguma contrário ao verdadeiro 

interesse do espírito e deve ser esquecido antes da aquisição do 

verdadeiro conhecimento. 
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A capacidade de perfeição é uma característica do espírito humano. 

O homem renuncia ao seu atributo mais elevado quando adere a 

princípios que a sua consciência rejeita, mesmo que anteriormente os 

tivesse considerado justos. Ele deixa de viver intelectualmente a partir 

do momento em que fecha para si próprio o caminho da investigação. 

Ele já não é um homem, mas o espectro de alguém que foi. Nada é mais 

insensato do que estabelecer uma separação entre um credo e as razões 

objetivas das quais depende a sua validade. Se eu perder a capacidade 

de demonstrar as provas dessas razões, a minha condenação não será 

mais do que um preconceito. Influenciará as minhas ações através de 

preconceitos, mas não será capaz de as encorajar como uma verdadeira 

compreensão da verdade. A diferença entre o homem guiado desta 

forma e aquele que preserva a liberdade do seu espírito na sua 

totalidade, é a diferença entre a covardia e a coragem. O homem que é, 

no melhor sentido, um ser intelectual, tem o prazer de rever 

constantemente as razões que o levaram a uma certa convicção, de 

repetir essas razões aos seus semelhantes, que podem estar igualmente 

convencidos, o que, ao mesmo tempo, lhes confere uma maior 

consistência no seu próprio espírito; além disso, estará sempre bem 

disposto a receber objeções, pois não sente a vaidade de consolidar um 

preconceito. Aquele que for incapaz de realizar um exercício tão 

saudável não será capaz de cumprir qualquer função meritória. Segue-

se, portanto, que nenhum princípio pode ser mais fatal na ordem da 
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educação do que aquele que nos ensina a considerar um determinado 

julgamento como definitivo e não sujeito a revisão. Isto aplica-se tanto 

a indivíduos como a comunidades. Não existe uma proposta 

suficientemente válida para justificar a criação de instituições 

destinadas a inculcá-la de forma definitiva nos espíritos. Tudo pode ser 

objeto de leituras, de exame, de meditação. Mas evitemos o ensino de 

credos ou catecismos, sejam eles políticos ou morais. 

Em segundo lugar, a ideia de uma educação nacional é baseada na 

falta de compreensão do espírito humano. Tudo o que um homem faz 

por si próprio será bem feito. Tudo o que os seus vizinhos ou o Estado 

tentarem fazer por ele será mal feito. A sabedoria aconselha-nos a 

encorajar os homens a agirem por si próprios, não a mantê-los num 

estado de eterna tutela. Aquele que estuda porque quer estudar 

compreenderá o conhecimento que recebe, compreendendo 

plenamente o seu significado. Aquele que ensina por vocação, fá-lo-á 

com energia e entusiasmo. Mas a partir do momento em que uma 

instituição pública se encarrega de atribuir a cada um o papel que deve 

desempenhar, todas as tarefas serão realizadas com frieza e 

indiferença. As universidades e outras instituições de ensino oficiais há 

muito que são notadas pela sua estupidez formal. A autoridade civil dá-

me o direito de utilizar os meus bens para certos fins; mas é uma 

presunção vã acreditar que posso transmitir as minhas opiniões da 

mesma forma que posso transferir a minha fortuna. Removam todos os 
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obstáculos que impedem os homens de conhecer a verdade e os 

impedem na busca do seu próprio bem; mas não procurem 

absurdamente isentá-los do esforço necessário para o efeito. O que eu 

adquiro porque é a minha vontade de o obter, eu estimo ser de justo 

valor. Mas aquilo que me é concedido livremente pode tornar-me 

indolente, mas não me pode tornar respeitável. É em grande medida 

insensato tentar proporcionar a qualquer pessoa os meios de ser feliz, 

independentemente dos seus próprios esforços. A concepção de um 

sistema educativo nacional baseia-se na ideia tantas vezes refutada no 

decurso deste trabalho - mas que nos é novamente apresentada de mil 

maneiras diferentes - que é impossível iluminar os homens a não ser por 

meio de verdades oficiais. 

Em terceiro lugar, o princípio da educação nacional deve ser 

rejeitado devido à sua óbvia aliança com o princípio do governo. Esta é 

uma aliança de natureza mais espantosa do que a antiga e 

frequentemente repudiada união entre a Igreja e o Estado. Antes de 

colocar uma máquina tão poderosa nas mãos de um agente tão 

ambíguo, devemos refletir bem sobre as consequências de uma tal 

ação. O governo não deixará de utilizar a máquina educativa para 

reforçar o seu próprio poder e para perpetuar as suas instituições. 

Mesmo assumindo que os funcionários governamentais têm a melhor 

intenção de fazer algo que eles acreditam ser meritório, o mal não será, 

portanto, menor. As suas opiniões, como instigadores de um sistema de 
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educação, serão sem dúvida análogas às que têm como políticos. Os 

mesmos conceitos que determinam a sua conduta como estadistas 

inspirarão os seus métodos de ensino. É falso que os jovens devam ser 

ensinados a reverenciar uma constituição, por excelente que seja. 

Devem ser ensinados a reverenciar a verdade, e só na medida em que a 

constituição participa da verdade, de acordo com um julgamento 

independente, será digna de veneração. Se o sistema educativo 

nacional tivesse estado em vigor quando o despotismo estava no seu 

auge, provavelmente não teria conseguido suprimir totalmente a voz da 

verdade, mas certamente teria dificultado consideravelmente o seu 

desenvolvimento. Mesmo nos países onde prevalece a liberdade, é 

razoável supor que muitos erros são admitidos, e uma educação 

nacional tende essencialmente a perpetuar esses erros, ajustando todos 

os espíritos de acordo com um molde único. 

Não acreditamos que a observação de que o governo não pode 

punir os criminosos na justiça, a menos que os tenha previamente 

ensinado a conhecer a virtude e a distingui-la do pecado, deva merecer 

uma resposta especial. É desejável que a humanidade não tenha de 

aprender uma lição tão importante por um meio tão perverso. O 

governo pode razoavelmente presumir que os homens que vivem na 

sociedade sabem distinguir que atos são criminosos e contrários ao bem 

público, sem que seja necessário declará-lo por lei e anunciá-lo através 

de arautos ou através dos sermões do clero. Já foi dito que a mínima 
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razão é suficiente para me ensinar a não fazer mal ao meu vizinho, mas 

nunca me proibirá de enviar um maço de lã para fora de Inglaterra ou 

de imprimir a constituição francesa em Espanha. Esta reflexão leva-nos 

à essência do problema. Os verdadeiros crimes são percebidos sem o 

ensino da lei. Os alegados crimes, que escapam ao discernimento da 

nossa consciência, são, de fato, atos inofensivos. Não há dúvida que o 

meu próprio entendimento nunca me ensinará que a exportação de lã 

é um crime. Mas não acredito que o seja realmente, só porque uma lei 

o estabelece. É uma triste e desprezível justificação de punições 

injustas, a que foi previamente anunciada aos homens que deveriam ser 

as suas vítimas. É um remédio pior do que a doença. Aniquilem-me, se 

quiserem; mas não tentem destruir no meu espírito o discernimento 

entre o justo e o injusto, através da chamada educação nacional. A ideia 

de tal educação, e mesmo a necessidade de uma lei escrita, nunca teria 

tomado forma se o governo e a jurisprudência não tivessem efetuado a 

conversão arbitrária dos inocentes em culpados.   

 


