
GODWIN 

William Godwin 1756- 1836- Filosofo, historiador, economista social e escritor. 

 

“Se o anarquismo é um mal, o despotismo é muitíssimo pior, se o anarquismo pode provocar 

centenas de mortes, o despotismo tem sacrificado milhões de vidas, só perpétua a ignorância, o 

vício e a miséria.” 

 

BEM- ESTAR COLECTIVO 

(…) Depende da essência da nossa alma, onde o dever é a melhor maneira de utilizar um ser para o 

bem-estar colectivo, onde a justiça compreende todos os valores morais (...) 

(…) È justo que se contribua na medida das minhas forças para o bem-estar colectivo (...) 

A virtude é o desejo de aumentar a felicidade de todos os seres (...) quanto mais forte for esse desejo 

maior é a virtude. A perfeição deste sentimento é uma deposição que permite que o bem feito a nós 

mesmos. 

O verdadeiro ser humano não é egoísta, nem ambicioso, nem tão pouco o amor das honrarias 

e da glória. 

 

DIREITO 

O direito é uma instituição de efeitos extremamente perniciosos. Quando se começa a fazer, nunca 

mais acabam. O livro onde são escritas aumenta constantemente e um dia o mundo será pequeno 

para todos os códices. 

Há a notar também, o carácter profético do direito. O seu propósito é descrever como os indivíduos 

se comportarão no futuro e mesmo estatuir de antemão sobre a conduta. Muitas vezes chama-mos 

direito à sabedoria de nossos pais. Isto, porem, é uma das mais curiosas ilusões humanas. 

O direito era grande parte consequência das suas paixões, timidez, da inveja e da ambição. 

Não devemos nós forçosamente e continuamente a modificar e a alterar a sabedoria de nossos pais? 

Não aperfeiçoa-mos quando demonstramos a sua ignorância, e condenando a sua intolerância? 

È perfeitamente exacto que nós somos imperfeitos, ignorantes e escravos de aparências. 

 Mas o estabelecimento de leis estáveis não pode ser o verdadeiro remédio. Se durante muito 

tempo alguém se deixar enlear passivamente nas malhas da obediência, habituando-se a 

regular o seu passo pela marcha de outros, a razão e a inteligência ficarão infalivelmente 

adormecidas. 
O que é preciso fazer para que a pessoa se levante em toda a sua força? 

Ensinar-lhe a ter consciência da sua pessoa, a não aceitar nenhuma autoridade, compreender o 

alcance dos seus precipícios e das suas acções. 

O reino absoluto da razão, eis o principio que deve substituir o direito. È evidente que as decisões 

judiciária tomadas, em seguida à abolição do direito seriam quase idênticas ás antigas, baseadas no 

preconceito e na rotina. Mas a rotina perdendo o seu ponto de apoio perderia pouco a pouco a sua 

força. 

 

ESTADO 

Godwin rejeitando o direito deve-se proceder da mesma forma para o estado; que considera este 

ultimo como uma das instituições jurídicas mais contrárias ao bem-estar colectivo. Estado, quer 

sobre a força, quer sobre o direito, quer ainda sobre o contracto. 

1. A primeira suposição renuncia a toda a justiça, porque declara legitimo todo o governo que 

precisa de força para impor as suas prescrições. Esta forma recomenda ao ser humano que se 

submetam passivamente a todos os males. 

2. A segunda é equivoca porque ou bem que significa a mesma coisa que a primeira, fazendo 

derivar de Deus todo o poder, ou então o seu valor é nulo até que haja um meio de distinguir 

governos aprovados por Deus. 

3. A terceira proposição pretendia significar que alguém pode conferir a outrem a direcção da 

sua consciência e a crítica dos seus deveres. 
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Nós não podemos renunciar à nossa autonomia moral. Por consequência nenhum governo pode 

fazer derivar o seu poder de um contracto primitivo. Todo o governo corresponde ao que os gregos 

chamavam de tirania. A diferença e que os governos despoticamente o poder exerce uma pressão 

uniforme sobre o espírito nas republicas fica mais móvel, seguindo o poder pela correntes da 

opinião publica. A existência de instituições governamentais tende sempre a restringir a mobilidade 

do nosso espírito e a limitar os nossos progressos. Não esquecer nunca que todo o governo é um 

mal porque significa a obediência da nossa consciência e dos nossos piropos juízos. 

 

II- O bem-estar universal exige que o estado seja substituído por uma vida comum e social dos 

homens, vida baseada unicamente no bem-estar de todos. 

 

Assim só depois da abolição do estado os homens encetarão uma vida social. 

(…) Sociedade e estado diferem entre si não só pelos caracteres mas pela sua origem. A sociedade é 

um bem, o estado quanto muito um mal “ necessário” (...) No futuro o exame comum do bem 

publico deverá agregar os homens os homens em sociedade. Ai dá-se um passo gigante para o povo 

empreender ele próprio o exame comum do bem público, e esse avanço, melhorará necessariamente 

os caracteres dos indivíduos (...) 

(…) E a obrigação do indivíduo isolado, por maior que se julgue, de se submeter à voz da 

comunidade atesta, ao menos exteriormente, o grande princípio de que cada um deve sacrificar as 

suas vantagens ao bem público. Estas sociedades deverão ser pequenas, e ter entre si o menos de 

relações possíveis. È indispensável a autonomia para estes pequenos territórios. Uma comunidade 

que segue as leis da razão não deve experimentar a necessidade de aumentar o seu território (…) 

Moderação e equidade não as encontrarás senão nas aglomerações restritas. O desejo de 

engrandecer o nosso território, de vencer estados vizinhos ou de os manter nos limites 

desejados, assim de como a de nos elevarmos pela astúcia ou pela violência, tudo isso não é 

mais do que a consequência de preconceitos e das ilusões. Poder e felicidade não fazem sentido  

(…) Segurança e paz valem mais do que um nome que faz tremer as outras nações. Se nós nos 

reunirmos seja em que latitude for é que a nossa tranquilidade interior ou o temor de um adversário 

comum assim o pedem. Mas a rivalidade entre nações é um produto da imaginação (...) 

As relações entre individuo-os não são nunca demasiado múltiplas nem demasiado livres; mas 

quando se trata de uma sociedade não é vantajoso que tenham muitos negócios em comum. 

(…) Desaparecem completamente os motivos principais de diplomacia (...) tornam-se supérfluos os 

oficiais, os embaixadores, cônsules, todos os artifícios inventados para ter o povo desconfiança (...) 

(…) Um júri seria estabelecido para julgar as ofensas corporais ou perpetuadas contra membros da 

sociedade. Esse tribunal não instituiria em vista um códice mas tendo simplesmente a razão em 

vista (...) a justiça geral e o interesse comum unem melhor os homens do que qualquer pergaminho 

assinado e lacrado (...) 

Os litígios entre diversas comunidades, ainda que pouco prováveis, poderiam contudo produzir-se. 

Para regular seria necessário o consentimento dos diferentes territórios a fim de serem aplicadas as 

leis da justiça e para em caso de necessidade, impor decisões (...) Eis porque de tempos em tempos 

deveriam se convocar assembleias nacionais (...) A humanidade está de tal modo depravada pelas 

instituições actuais que seria de recear que o seu bom funcionamento dependesse de repressões 

exteriores; mais tarde bastaria que os tribunais propusessem um compromisso em caso de litígio e 

que a assembleia nacional se limitasse a levar à colaboração no interesse de todos. Se os tribunais 

cessassem de julgar e dessem simplesmente conselhos, o poder diminui-se pouco a pouco e a 

razão fosse cada vez mais dominando. O governo não viria o dia em que os tribunais e as 

outras instituições públicas se tornem supérfluas? 

O filantropo instruído, com que prazer não entrevê ele o tempo feliz em que já não haverá estado, 

essa máquina grosseira que se tornou a única e perpétua causa de todos os vícios e que arrasta 

consigo muitas imperfeições que só poderão ser eliminados com sua completa aniquilação! 

 



 

PROPRIEDADE 

Rejeitando o direito de uma maneira absoluta, Godwin, rejeita a propriedade, com efeito a 

propriedade ou como ele diz “ o sistema actual de propriedade” - isto é a distribuição dos bens 

baseadas actualmente sobre o direito apresentam-se-lhe como uma dessas instituições jurídicas que 

maiores obstáculos opõem ao bem-estar de todos. A sabedoria dos legisladores e dos parlamentos 

tem servido para criar a mais absurda e detestável distribuição absolutamente oposta á natureza 

humana e aos princípios de justiça. 

 

(…) O acaso do nascimento cumula um simples individuo de riquezas imensas (...) Se sucede que 

um mendigo se torna um homem de dinheiro, toda a gente sabe que em geral não é devido à sua 

honestidade (...) Muitas vezes o homem mais activo e mais consciencioso vê-se em apuros para 

impedir que a família morra à fome (...) E se por acaso recebi a recompensa do meu trabalho dão-

me 100 vezes mais alimentos do que preciso e vestidos muito alem dos que posso trazer. Onde está 

pois aqui a justiça? 

(…) Suponhamos que sou o maior bem feitor da humanidade. È por ventura uma razão para me 

encherem de coisas de que eu não preciso, sobretudo se o que me sobeja é de máxima utilidade para 

centenas de milhares de homens? 

(…) A acumulação das propriedades enfraquece o poder da ideia, extingue a faixa do génio e lança 

os homens em preocupações sórdidas. Priva o capitalista dos melhores e mais poderosos estímulos 

da actividade e nada mais pode dar-lhe do que esplendores e invejas e esse triste prazer de destituir 

ao pobre, sob a forma de esmola, o que a razão confessa já pertencer a este. A desigual divisão de 

bens é também um obstáculo ao aperfeiçoamento moral. A violência certamente, teria já sido 

vencida pela razão e pela instrução, se a acumulação das riquezas a não tivesse fortificado. A 

circunstância de alguém possuir em abundância coisas que outros se acham absolutamente privados 

é uma fonte perene de crimes. (…) 

(…) Para realizar o bem-estar de todos é preciso que todos possuam com o que viver 

agradavelmente (...) as leis dos diferentes países determinam a propriedade de mil maneiras 

diversas, mas uma só entre todas é a mais conforme a razão. È injusto que um homem trabalhe em 

deteriorando da sua saúde ou mesmo da sua vida enquanto outro leva a vida em divertimentos (…) 

(…) Como seriam rápidos e sublimes os processos da razão se todos tivessem livre acesso no 

campo do saber (...) O progresso moral caminharia paralelamente ao processo intelectual. Os 

vícios ligado inseparavelmente à ordem economia desaparecerá necessariamente em uma 

ordem social onde todos participarão igualmente das dádivas da natureza (...) O ódio entre 

vizinhos desaparecerá (...) e a filantropia ocupará o trono que a razão lhe tiver preparado (...) Desde 

que o direito fosse abolido a equidade passaria o primeiro plano das nossas preocupações (...) 

 

REALIZAÇÃO 

 

A transformação que o bem-estar comum reclama produzir-se-á do modo seguinte: Os homens que 

tiverem reconhecido esta verdade convencerão os outros da necessidade de uma transformação em 

vista o bem-estar universal, e como consequência inevitável o direito, o estado e a propriedade 

desaparecerão, começando uma nova era. 

(…) A nosso entender a força das armas serão sempre suspeita (...) Descer ao campo da lide é 

abandonar terreno sólido da verdade (...) Todos os nossos esforços deve tender para a maior 

conversão possível de homens (...) Os meios que devemos dispor para convencer rapidamente os 

homens da necessidade de uma transformação social são a demonstração e a persuasão. A melhor 

garantia do triunfo de uma ideia está na discussão livre e sustentada (...) Quando a convicção de 

que o bem de todos exige uma transformação das nossas contribuições, tiver penetrado 

profundamente as consciências então o direito, a propriedade e o estado terão perdido a razão 

da sua existência (...) 

(…) O simples desejo de agir será um a irredutível força centrífuga, e os adversários curva-se 



perante o sentimento geral da humanidade impulsionado pelo estímulo da razão. 

Como poderá efectuar-se a mudança das nossas instituições? 

(…) Com efeito, é de desejar que as decisões mais importantes das representações do povo sejam 

submetidas á aprovação ou rejeição dos departamentos representados, pelas mesmas razões que 

desejamos que as decisões tomadas pelos departamentos somente vigorem nos que as tiverem 

adoptado (...) 

1. A consequência primária deste sistema seria (...) reconhecer-se-ia imediatamente que é 

impossível obter o consentimento livre de um grande número de departamentos ou pessoas (...) 

 

2. Reconhecer-se-ia desde logo que é uma complicação inútil enviar aos departamentos, para 

respectivo exame, leis em alcance geral. De onde resultaria que para muitos casos, o melhor era 

conceder aos departamentos a faculdade de legislar. Assim o império de um homem com a sua 

legislação unificada, transforma-se à desde logo em confederações de pequenas comunidades (...) 

espécie de concelhos de anciãos. 

 

3. A terceira consequência seria o desaparecimento gradual da legislação. Uma numerosa 

assembleia, saída das diferentes regiões de um vasto império, com a função exclusiva de legislar, 

tem por sua natureza uma noção exagerada do número de leis necessárias. Uma grande cidade 

acomodará facilmente um código complexo sob a influência do zelo mercantil e concederá 

franquias e imunidades. Mas os habitantes de uma pequena comuna, vivendo ainda muito 

simplesmente terra a terra, compreenderão que é inútil ter leis gerais, sendo antes preferível julgar 

as questões que se apresentem conforme a oportunidade, do que servir-se de um conjunto de normas 

estatuídas de antemão. 

 

4. Consequência deste sistema:- tornar possível a eliminação da propriedade. O nivelamento de 

classe e de posição favorece o nivelamento de fortuna. Não só as classes humildes da sociedade, 

mas igualmente as outras classes compreendiam a injustiça da distribuição actual da propriedade. 

Os ricos e os poderosos não recuarão diante da perspectiva da felicidade universal, desde que lha 

mostremos em toda a sua nitidez e com todo o seu encanto. E ainda mesmo que os ricos 

obstinassem a preocupar-se exclusivamente dos seus rendimentos e dos seus prazeres, facilmente os 

faríamos convencer que é impossível resistir á verdade, que é perigoso provocar o ódio do povo e 

que, finalmente, seria do seu interesse fazer ao menos algumas concessões. 

 

      
 

 

 


