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RESUMO 

 

Locke se insere no rol dos poucos filósofos que atribuem à educação o papel 

determinante de moldar e interferir, positivamente, no desenvolvimento humano e, 

consequentemente, na formação do indivíduo enquanto membro de uma sociedade. 

Formar para o exercício da cidadania é ato desafiador ante a gama de empecilhos e 

dificuldades que surgem nesta empresa. Todavia é inegável que através do ato 

pedagógico a natureza humana é modelada, que os homens se tornam cidadãos, 

promovendo por esta via, a possibilidade de minimizar o desejo individual em prol do 

bem-estar de uma coletividade, uma vez que por meio da razão o interesse geral se 

sobrepõe àquele do âmbito privado. A presente pesquisa visa analisar a relação entre os 

processos mentais que possibilitam o conhecimento e a educação nas obras Ensaio 

sobre o Entendimento Humano, Pensamentos sobre Educação e demais textos que 

compõem a obra de John Locke conforme referência bibliográfica. Nesse horizonte, o 

nosso objetivo consiste em demonstrar que na construção do seu projeto pedagógico já 

se encontra presente um modelo de operação cognitiva, cuja estrutura metodológica, 

tem sua condição de realização na experiência, a qual, conjuntamente se conecta à 

moral e à política. A partir desta estrutura de análise, torna-se exequível concebermos 

no pensamento do filósofo inglês que a metodologia que guia o processo de 

aprendizagem do conhecimento humano é idêntica àquela que permite a formação 

pedagógica do homem. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Locke is one of the few philosophers who refer to education the decisive role of mold 

and interfere positively in the human development and consequently, in the formation of 

individual as a member of a society. To form citizenship is challenging act in view of 

the range of obstacles and difficulties that arise in this company. However it is 

undeniable that through the pedagogical act the human nature is modeled, that men 

become citizens, promoting in this way, the possibility of minimizing the individual 

desire in favor of welfare of a collectivity, since by reason the general interest overrides 

the private interest. The present study aims to analyze the relation ship between the 

mental processes that enable the knowledge and the education in the works An Essay on 

the Human Understanding and Some thoughts concerning education, other texts that 

make up the work of John Locke as bibliographic reference. The purpose to demonstrate 

that the construction of their pedagogical project is already present in a model of 

cognitive operation, whose methodological structure has its achievement condition in 

the experience, which, together connects to the moral and to the politics. Based on this 

structure of analysis, it becomes practicable to conceive the thought of the English 

philosopher that the methodology that guides the learning process of human knowledge 

is identical to that which allows the pedagogical formation of the man. 
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RESUMEN 

 

Locke se inserta en la lista de los pocos filósofos que dan a la educación el papel 

determinante de moldar e interferir, positivamente, en el desarrollo humano y, por 

consecuencia, en la formación del individuo como miembro de una sociedad. Formar la 

ciudadanía es un acto desafiador ante la serie de obstáculos y dificultades que se 

presentan en esta empresa. Sin embargo, es innegable que a través del acto pedagógico 

la naturaleza humana es modelada, que los hombres se conviertan en ciudadanos, 

promoviendo por esta vía, la posibilidad de minimizar el deseo individual para el 

bienestar de una colectividad, ya que por medio de la razón el interés general prevalece 

sobre lo de ámbito privado. Esta investigación tiene como objetivo analizar la relación 

entre los procesos mentales que permiten el conocimiento y la educación en el Ensayo 

sobre el Entendimiento Humano e Pensamientos sobre la Educación y otros textos que 

componen la obra de John Locke según referencia bibliográfica. En este contexto, 

nuestro objetivo tiene lo intento de demostrar que en la construcción de su proyecto 

pedagógico ya está presente un modelo de funcionamiento cognitivo, cuya estructura 

metodológica, tiene su condición de cumplimiento en la experiencia, la cual, en 

conjunto se conecta a la moral y la política. A partir de esta estructura de análisis, se 

hace factible concebir en el pensamiento del filósofo Inglés que la metodología que guía 

el proceso de aprendizaje del conocimiento humano es idéntico aquel que permite la 

formación pedagógica del hombre. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Locke
1
 se insere entre os poucos filósofos que atribuem à educação o papel 

determinante de moldar e interferir positivamente, no desenvolvimento humano e, 

consequentemente, na formação do indivíduo enquanto membro de uma sociedade. Por 

sua vez, quando o objetivo é formar o cidadão, surge toda série de dificuldades e 

inegavelmente, é através do ato pedagógico que a natureza humana é modelada, que os 

homens se tornam cidadãos, surgindo assim, mesmo compassadamente, a possibilidade 

de minimizar o desejo individual em prol do bem-estar de uma coletividade, uma vez 

que por meio da razão o interesse geral se sobrepõe aquele do âmbito privado. Desta 

forma, retomamos a concepção pedagógica do empirista inglês quando concebe que o 

próprio homem tem em si mesmo a possibilidade de delinear seu destino, desde que 

eleja isto como prioritário e o faça atribuindo a si, e não a acontecimentos externos, toda 

a responsabilidade pelas suas decisões criando para tal fim um método adequado que 

sirva de guia para bem trilhar este caminho. 

Constata-se através do contato com sua obra, que as variantes de interesse no 

pensamento de Locke contemplam desde o modo pelo qual a mente
2
 humana age 

                                                           
1
 Locke nasceu em Bristol na Inglaterra em uma família de comerciantes. Estudou em Westinter 

School entre 1646 e 1652, transferindo-se depois para Chris Church College de Oxford. A primeira 

escola, conforme Enguita, voltava-se para a educação dos filhos das classes altas, sua organização interna 

era muito rígida, assim como seu currículo que possuía como disciplinas as variantes linguísticas que iam 

desde línguas clássicas, até o hebreu e árabe. Na segunda escola, graduou-se em 1655 como bacharel e, 

em 1658, obteve o título de mestre das artes. Seu interesse maior se referia a conteúdos de ciências 

naturais e medicina. Tornou-se professor desse último colégio até 1665 e 1666. Trabalhou como 

secretário para alguns nobres ingleses na Alemanha e na França, tendo sido eleito para a Royal Society de 

Londres, na qual travou amizade com o Conde de Shaftesbury, defensor do liberalismo e contrário à 

política absolutista. O Conde era membro do parlamento britânico e se opôs à política de Carlos II, que o 

perseguiu, forçando seu exílio na Holanda. Locke, então seu secretário, acompanhou-o. Em 1688, 

colaborou com uma revolução que levou ao trono Guilherme III de Orange. Em 1691, Locke publicou 

“Considerações sobre as consequências da diminuição dos impostos e o aumento do valor das moedas” 

pouco conhecida e, em 1695, “A adequação do cristianismo à razão”. Seus textos mais conhecidos e aqui 

trabalhados em nossa dissertação são “Ensaio sobre o entendimento humano” e “Alguns pensamentos 

sobre educação” que receberam várias edições enquanto ele estava vivo. Em 1714, dez anos após sua 

morte, publicou-se a primeira edição de suas obras completas. (ENGUITA, Cronologia, 1986). 
2
 Apesar de não comparecer em nenhum dos livros de Locke o conceito mente como palavra 

integrante dos seus títulos, conforme salienta Yolton na obra Dicionário Locke, nos valeremos do 

presente termo no intuito de designar tanto propriamente o termo mente, quanto entendimento, este último 

amplamente utilizado pelos modernos, a exemplo do Hume e Kant. Locke procura descrever mente e 

entendimento, ambos como “faculdades cognitivas do homem e a forma como este utiliza para conhecer 

os objetos com que entra em contacto”(LOCKE, 2010, p.22) o que não abre margem a aproximações com 

a Filosofia ou teoria da mente e a possível relação mente-corpo conforme fizeram racionalistas modernos 

como Descartes, Leibniz etc.   
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quando busca o conhecimento, tema que constitui mais notadamente o seu 

Ensaio,
3
quanto às questões concernentes à filosofia moral e à política, as quais se 

conectam a sua filosofia da educação. Consideramos, portanto, que em face da 

interligação dos processos mentais do conhecimento com a educação, e destes com a 

filosofia moral, Locke se cerca, em grande medida, da sua filosofia da educação para 

fundamentar “a arte de conduzir corretamente os homens em sociedade” ou seja, a 

política. 

Assim, analisando o conjunto de seu pensamento filosófico, é justificável 

concebermos, a partir de uma visão alargada, o co-pertencimento da sua filosofia moral 

com a sua teoria do conhecimento e desta com o seu projeto pedagógico, condição que 

justifica conceber a formação humana como arte de educar. Esta estrutura interpretativa 

possibilita demonstrar que se há em Locke uma forte preocupação tanto com as 

condições do conhecimento, quanto com a formação humana, então seu projeto 

pedagógico seria motivado pela urgente necessidade de desenvolver as faculdades e 

potências humanas em face da mais correta condução das relações sociais e políticas, 

sobretudo motivado pela necessária mudança na sociedade inglesa de sua época, que, 

indiscutivelmente fora fomentada por meio do processo educacional. 

Neste horizonte, a presente pesquisa visa analisar a relação entre os processos 

mentais que possibilitam o conhecimento e a educação na obra de Locke no intento de 

demonstrar que na construção do seu projeto pedagógico já se encontra presente um 

modelo de operação cognitiva, cuja estrutura metodológica, tem sua condição de 

realização na experiência, a qual conjuntamente se conecta à moral e a política. A partir 

desta estrutura de análise, torna-se exequível concebermos no pensamento do filósofo 

inglês que a metodologia que guia o processo de aprendizagem do conhecimento 

humano é idêntica àquela que permite a formação pedagógica do homem. 

Assim, com base na exposição dos argumentos precedentes defendemos que no 

seu pensamento Locke demarca os princípios de sua filosofia estabelecendo um novo 

fundamento para o tema da educação na modernidade, isto, por sua vez, atesta que o 

inglês pode ser visto como o primeiro moderno a expor as condições de possibilidade, 

                                                           
3
As referências ao texto do Ensaio remetem ao Ensaio Sobre o Entendimento Humano, trad. 

Eduardo Abranches de Soveral, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2010, Vol. I e II. Sempre que 

necessário ou oportuno, faremos comparativo da tradução com o texto original An Essay on the Human 

Understanding, Peter H. Nidditch ed., Oxford: Clarendon Press, 1975, que é a edição definitiva das obras 

de John Locke. Doravante nos utilizaremos da palavra Ensaio para designar a referente obra. 
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em face da necessidade de repensar a educação no seu século. Desse modo Locke 

contrapõe-se ao modelo de homem formado pela educação tradicional até então 

cultivado na sociedade inglesa, em face da “corrupção da juventude” e nesse sentido, 

propõe uma nova forma de educação que, voltada para a necessidade de ‘formar para a 

vida’ (vitae discimus), resulta na elaboração de um modelo de formação humana, ou um 

projeto pedagógico concebido como arte, capaz de conduzir e viabilizar o projeto social 

burguês à época requerido
4
. Assim, no tocante ao campo pedagógico, Locke propôs 

uma formação que tomasse como mote central a recusa aos diversos dogmatismos ainda 

vigentes pela forte influência e herança medieval. Esta condição realocava o homem 

como centrum e como tal, o desafio que se instaurava era o de, abandonando os 

apriorismos e/ou toda espécie de fundamentos transcendentes, nele encontrar uma nova 

fundamentação. Desse modo, a formação almejada por Locke tomaria como ponto de 

partida a negação à velha “escola” e seus padrões, e por meta o abandono aos 

radicalismos ideológicos, à cegueira da intolerância até então presente e toda espécie de 

absolutismo tão forte neste período. Livre então da prisão do desígnio divino, afeiçoado 

pela vida terrena e humana, o sujeito a ser formado pela pedagogia lockeana, tornar-se-á 

senhor de si, e o cuidado com o vigor corporal assume importância análoga ao cultivo 

dos valores éticos. À parte os anacronismos, o burguês proposto por Locke é o 

gentleman cristalizado ainda hoje no imaginário ocidental. 

Conforme assinalamos a filosofia da educação de Locke é aqui interpretada 

como fruto da conexão de sua teoria do conhecimento com o seu pensamento 

educacional, cuja estrutura é sustentada pelo empirismo metodológico, e se efetiva na 

prática da política. Assim, a hipótese que guia a nossa pesquisa é a de que, conforme 

Locke, se a mente humana consiste em uma tabula rasa, vazia de valores, conceitos e 

ensinamentos de toda e qualquer ordem e, se justamente por isso encontra-se 

predisposta à formação, então, uma vez conhecida a estrutura do seu funcionamento 

voltado para o conhecimento, pode-se afirmar que, no processo de aprendizagem, a 

                                                           
4
O século XVII foi marcante e trouxe consigo grandes transformações na Europa. Tais 

acontecimentos promoveram significativas alterações nos mais diversos seguimentos da sociedade, a 

exemplo do campo político, do religioso, do campo científico e filosófico, o que resultou, dada a 

proporção, na busca de mudanças cruciais no âmbito pedagógico também. Na Inglaterra, especificamente, 

o empirismo assume a condição de baluarte em defesa da burguesia que tinha como opositores monarcas 

e senhores feudais. A História então nos mostra que desta querela originam-se às duas primeiras 

revoluções burguesas (1648 e 1688) e que este seguimento buscava, como aponta Ghiggi et Oliveira, 

“espaços de liberdade para pensar os problemas com os quais os homens se defrontavam, um clima de 

exigências em relação à fundamentação das novas relações que estavam sendo apontadas”( Ghiggi et 

Oliveira, p.12). 
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formação humana é construída por meio da vinculação de valores morais e políticos, 

objetivando atingir na prática social, o ideal de homem e de sociedade e este deve 

conectar-se, necessariamente, a um modelo pedagógico que concebe 

metodologicamente a experiência como elemento central, tanto no processo do 

conhecimento quanto nas relações sociais constitutivas das ações humanas. 

Pelo já apresentado, torna manifesto que nosso interesse reside na análise da 

pedagogia proposta por Locke sob o prisma interpretativo do vínculo com sua teoria do 

conhecimento, bem como da exequibilidade prática do seu projeto formativo no campo 

da política, em conexão com a moral; esta é, portanto, a relação de co-pertecimento 

explorada na presente pesquisa. Para tal fim nossa dissertação encontrar-se-á disposta 

em duas partes: no primeiro capítulo, intitulado Origem e extensão do conhecimento em 

Locke, trataremos da concepção empirista do pensador inglês no tocante ao debate 

moderno sobre o problema do conhecimento e dos seus limites assinalando sua relação 

direta com o seu projeto pedagógico. No segundo capítulo intitulado, A Educação como 

cultivo à ética a ao vigor corporal, analisamos o conceito lockeano de educação 

defendendo que há um alargamento ao que comumente era nomeado como ‘educar’, 

concebendo o processo ensino-aprendizagem, não somente como um mero campo do 

‘letramento’ ou do cultivo à aprendizagem restrita à escola, mas numa ampliação 

conceitual que toma a educação como processo de formação que envolve desde os 

cuidados com o corpo, vislumbrando a saúde físico-emocional, até o ideal de formação 

cidadã, notadamente, àquele modelo pleiteado em sua sociedade, enquanto corresponde 

às boas maneiras no trato social. Além do que examinaremos o método proposto por 

Locke apresentado na obra Pensamentos sobre Educação
5
 por meio de uma análise que 

direciona o nexo estrutural entre conhecimento e educação procurando demonstrar 

desde a base na qual se sustenta a sua pedagogia, e o modo, ou o como formar que 

resulta, efetivamente, numa práxis social. 

 

 

 

                                                           
5
 As referências ao livro Pensamentos sobre a Educação remetem a LOCKE, John. 

“Pensamientos sobre la educación. Madrid: Akal, S.A., 1986 Traducido del inglés por La Lectura y 

Rafael Lasaleta, como também a versão francesa Locke, J. Quelques pensées sur l’éducation, Paris, 

Librairie Philosophique J. Vrin, 1992. Doravante nos utilizaremos da palavra Pensamentos para designar 

a referente obra. 
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I – ORIGEM E EXTENSÃO DO CONHECIMENTO EM LOCKE 

 

 

À parte os pré-socráticos, na história da filosofia, o problema da origem e 

extensão do conhecimento sempre foi uma questão digna de ser posta reiteradamente no 

horizonte das reflexões filosóficas. Na modernidade este tema foi revigorado e tomou 

um destino diametralmente oposto na medida em que de um lado os filósofos chamados 

racionalistas, representados por Descartes e Leibniz, estabeleceram parâmetros que 

contrariavam o estatuto empirista inaugurado a partir das reflexões do Lord Bacon. 

Desse modo, racionalistas e empiristas, cada um a seu modo e, por consequência, da 

posse de um método específico criado para este fim, arvoravam para si, o quinhão mais 

importante neste processo que, cada um a seu turno, garantia as bases mais seguras e 

revestidas de verdade para alcançar o conhecimento tão almejado.  

Em meio a esta disputa, que envolvia não só o campo epistemológico, mas 

por extensão a ciência, a pergunta pela possibilidade do conhecimento trazia consigo a 

indagação pela capacidade que o homem possui em adentrar no espaço de sua 

apreensão. Com isso, resta claro a preocupação em estabelecer as bases seguras acerca 

da apreensão dos dados sensíveis, bem como do modo como se realiza o processo do 

conhecimento. Considerando, pois, que o conhecimento implica, ao mesmo tempo no 

processo ensino-aprendizagem e que este, reside nas ideias de formação do homem, 

logo se pode considerar que entre o conhecimento e a educação reside inegavelmente 

um vínculo constitutivo. . 

Neste horizonte, o presente capítulo abordará primeiramente a concepção 

empirista do pensador inglês John Locke, no tocante ao debate moderno sobre o 

problema do conhecimento e dos seus limites, para a partir de então apontar sua relação 

direta com o seu projeto pedagógico e deste, enquanto condição prática da realização 

política.  
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1.1- A MENTE COMO TABULA RASA NA ARTE DE EDUCAR 

 

 

Movido pela pergunta que é o conhecimento? cujo teor semântico comporta em 

si a marca característica de toda uma tradição inserida no modo próprio do fazer 

filosófico, Locke propôs-se investigá-lo, estabelecendo como prioridade compreender o 

alcance do seu limite, de sua extensão, da origem e dos seus fundamentos. Esta tarefa, 

que, grosso modo, pode-se categorizar como procedimento comum na filosofia inglesa 

moderna tinha origem certa e precisa: o pensador inglês que empenhava-se em “saber 

algo da forma como nosso entendimento chegou às noções que dispomos”( LOCKE, 

2010, p. 22) e “determinar a fronteira que separa o conhecimento
6
 propriamente dito da 

simples opinião”( LOCKE, 2010, p. 23). 

 Neste caminho, a investigação acerca do funcionamento da mente e sua atuação 

voltada para o conhecimento, tornara-se o tema explícito da obra Ensaio Acerca do 

Entendimento Humano. Ao inglês, não interessava deter-se somente em uma fisiologia 

da mente, - mesmo atestando sua vontade de enveredar nessa investigação e a 

importância de que ela gozava – tampouco intentara deter-se tão somente naquilo que 

poderia ser determinado como sua essência; importava a Locke inquirir o próprio 

entendimento, concebendo-o analogicamente aos nossos olhos que, embora “nos 

permita ver e compreender todas as outras coisas, não se apercebe a si próprio”( 

LOCKE, 2010, p. 21). Assim sendo, foi preciso posicionar o entendimento e constituí-lo 

num objeto para si mesmo, ou seja, Locke estabeleceu uma enquiry do entendimento 

colocando aquele que investiga como investigado; o instrumento que conhece como 

objeto posto a ser conhecido, procedimento que poderia ser comparado àquilo que Kant 

nomeara de “revolução copernicana”
7
.  

                                                           
6
 Na filosofia de Locke ocorre conhecimento quando nosso entendimento está apto a perceber a 

conexão ou o acordo, o desacordo e a oposição que se fazem presentes em nossas idéias. Todavia, 

processo distinto ocorre com a opinião que é, segundo o filósofo, aceitar ou admitir qualquer proposição 

como verdadeira sem o devido conhecimento do que seja. 
7
 Comumente é atribuída a Kant, após leitura atenta do que apontara Hume em sua obra acerca da 

natureza do entendimento humano, a chamada revolução copernicana. Sabendo que John Locke não teve 

o intuito de criar um novo sistema filosófico tal como fez Kant e como tantos outros o fizeram, e a 

evidência disto está em sua lavra presente no Ensaio, na Carta ao Leitor, quando diz que “nem todos 

podem aspirar a ser um Boyle [....] e o incomparável Sr. Newton e outros da mesma estatura, já é ambição 

bastante a de ser um simples operário aplicado a limpar e desobstruir de velharias o caminho do 

saber”(LOCKE, 2010, p.10). Importa registrar que a modéstia de Locke não ofusca a grandiosidade de 
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Conforme assinalamos acima, no Ensaio, Locke procura explicitar a origem, 

certeza e extensão do processo de obtenção do conhecimento, utilizando-se de um 

método considerando por ele simples e histórico. Histórico não pode ser confundido 

com o método praticado no campo da história. Na perspectiva de Locke, trata-se 

somente de observar como a mente apreende e consegue ter noções sobre as coisas em 

geral.
8
 A adesão a este caminho conduzirá o inglês à procura de uma resposta para a 

seguinte objeção, concernente às faculdades cognitivas do homem: “como este (homem) 

às utiliza para conhecer os objetos que entra em contato”( LOCKE, 2010, p. 22 grifo 

nosso). Salientemos que a estes objetos, o empirista nomeia ideias. 

Convém assinalar que muito embora, ao nos depararmos com a leitura do 

Ensaio, pudéssemos precipitadamente esperar do pensador inglês um percurso tal que 

de início procurasse defender a experiência como posição única formadora de 

conhecimento
9
, isso porque é lugar comum o erro da generalização àqueles que 

pensaram a filosofia na Inglaterra, sobretudo nos manuais que propõem dar conta do 

tema, ressaltamos que John Locke inicia sua investigação dialogando coma tradição 

acerca do assentimento usual das correntes filosóficas em sua época, de que haveria na 

mente, certas ideias ou princípios impressos e trazidos nela ao sermos criados. 

Entretanto, o pensador inglês em sua teoria do conhecimento explicita que a origem das 

ideias é fruto de um processo que se inicia com a percepção das coisas através de nossos 

sentidos e, por isso, a sua obra trata da determinação do valor e do alcance do 

conhecimento mediante o exame da mente. Conforme ele salientara, para esta empresa, 

devemos “conseguir descobrir as possibilidades do entendimento, balizar a sua 

extensão, determinar que coisas lhes são proporcionada e acessíveis”( LOCKE, 2010, 

p.24) ou seja, convém investigar os processos mentais, por meio dos quais nós 

conhecemos. Neste ínterim, desviando o olhar da coisa vista para o olho que a vê, das 

coisas conhecidas para o entendimento que as conhece, surge então uma questão à parte, 

todavia, não menos importante no Ensaio que é, precisamente, “descobrir como é que 

tais ideias entram no espírito”( LOCKE, 2010, p.27). 

                                                                                                                                                                          

seu empreendimento na medida em que abraçando a meta de determinar “a origem, a certeza e a extensão 

do conhecimento humano”, anterior ao filósofo de königsberg, sua investigação se põe como a primeira 

forma de trabalho crítico, como aponta Michaud (MICHAUD, 1986, p. 73). Neste caminho, a pesquisa 

epistemológica que tomou fôlego em sua obra, teve como resultados a procura por determinar quais são 

os limites e as fronteiras que separam o conhecimento da mera opinião. 
8
 Cf. Michaud, 1986, p. 74 

9
 Nos referimos aqui as ideias de reflexão que não se constituem resultado direto da empiria, mas 

uma consequência delas, geridas pelos processos mentais. 
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Dando início a essa abordagem, Locke assim intitula o Capítulo I do Ensaio: 

Não há princípios especulativos inatos. Que isto então propõe? De acordo com 

Michaud trata-se, primeiramente de um duro ataque ao corpo doutrinário do século 

XVII segundo o qual os “princípios inatos ou impressos por Deus nos espíritos, 

identificáveis pelo consentimento universal de que são objeto, constituem o fundamento 

do conhecimento e mais ainda, da moral e da religião”( MICHAUD, 1986. p.77.). 

Noutras palavras, o filósofo inglês estabelece como ato inaugural de sua construção 

teórica, a negação da máxima tomada como irrefutável acerca do que preenche a mente 

e sob que condições ela opera. Desta forma, não há outro lugar ocupado por Locke 

senão o do empirismo, cujo postulado arbitra a negação ao inatismo
10

. Conforme 

veremos, tal consideração tornar-se-á determinante para o seu projeto de educação.  

Consequentemente, esta postura adotada pelo inglês, não somente vai de 

encontro ao campo epistemológico já consensuado por uma tradição, mas traz ainda 

consigo grande importância para o âmbito da educação, já que, conforme Locke, sendo 

a mente humana uma tabula rasa, ou seja, uma vez que pode ser comparada a um papel 

em branco, ela está apta a ser preenchida, de sorte que as ideias que consigo promovem 

conhecimento, se conectam a educação num processo formativo mais amplo. 

Locke dirá que: 

 

 

Todas as ideias derivam da sensação ou reflexão. Suponhamos, 

pois, que a mente é, como dissemos, um papel em branco, 

                                                           
10

 Inatismo é a doutrina filosófica que sustenta o pressuposto de que somos detentores de ideias 

inatas e que elas se encontram na alma desde o nosso nascimento. Essa corrente de pensamento tem sua 

origem em Platão e a modernidade a recebeu via a retomada desta filosofia pelo pensador medieval Santo 

Agostinho. Todavia, em seu tempo, Locke estabeleceu um diálogo profícuo com um platônico de 

Cambridge, o filósofo Ralph Cudworth(1616-1688). Esse pensador sustentava a tese de que, através do 

inatismo podemos demonstrar a existência de Deus e que o empirismo, de Locke inclusive, conduzia ao 

ateísmo pelo fato de que era tomado como verdade a afirmação de que nada estaria no intelecto se não 

tivesse passado antes pelos sentidos. No Ensaio, Locke refuta Cudworth afirmando que é possível provar 

a existência de Deus sem qualquer fundamentação inatista na medida em que pode ser demonstrada por 

uma variante da prova por contingência do mundo. Assim a existência do ser contingente, isto é, o 

homem que adquire através da experiência o conhecimento, supõe a existência de um ser eterno, todo- 

poderoso e inteligente. É importante registrar que há divergências entre aqueles que enveredam no estudo 

do tema inatismo em Locke, no intuito de descobrir com quem o empirista dialogava sobre a questão; não 

é primordial para nossa pesquisa adentrar nesta seara. Todavia, é importante trazer aqui o alerta de Yolton 

que vê o embate lockeano com a corrente inatista de um ponto de vista amplo, a partir de generalizada 

difusão do assunto, por diversos autores, em panfletos e opúsculos do início de seu século e também o 

Bispo Duarte que em sua obra aponta para o fato de “que estudos recentes mostraram que Locke nesse 

ponto não luta contra Descartes” (DUARTE, 2003. p. 41), mas tinha ele como opositores declarados os 

platônicos de Cambridge. 
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desprovida de todos os caracteres, sem quaisquer ideias; como ela 

será suprida? De onde lhe provém este vasto estoque, que a ativa e 

que a ilimitada fantasia do homem pintou nela com uma variedade 

quase infinita? De onde apreende todos os materiais da razão e do 

conhecimento? A isso respondo, numa palavra, da experiência. 

Todo nosso conhecimento está nela fundado, e dela deriva 

fundamentalmente o próprio conhecimento. Empregada tanto nos 

objetos sensíveis externos como nas operações internas de nossas 

mentes, que são por nós mesmos percebidas e refletidas, nossa 

observação supre nossos entendimento com todos os materiais do 

pensamento. Dessas duas fontes de conhecimento jorram todas as 

nossas ideias, ou as que possivelmente teremos. (LOCKE, 2010, p. 

57). 

 

Vemos assim que o conhecimento para o filósofo inglês é construído por meio 

dos processos de operação mental, a partir da relação de ideias. As ideias, conforme já 

salientamos acima, compõem tudo aquilo que se põe à mente humana para ser 

conhecido, trazidos a ela através dos sentidos ou da reflexão. Locke as classificada em 

simples e complexas e essa divisão relaciona-se à maneira de compreensão no que tange 

ao ato de conhecer. Dessa forma, as ideias simples são aquelas originárias dos sentidos e 

da relação entre estes e a mente envolvendo, assim, o ato de reflexão, as lembranças e 

etc. Por sua vez as ideias complexas são aquelas relacionadas à percepção das coisas no 

modo que elas se apresentam bem como, das relações que se estabelecem e do lugar que 

ocupam no campo da percepção.  

Ora, considerando-se que a mente consiste numa tábula rasa, então os 

conhecimentos a serem inscritos no “papel em branco”, no âmbito pedagógico, tratam-

se de conhecimentos que abrangem uma esfera formativa, no sentido mais amplo. Estes 

são transmitidos pelo mestre a seu aluno, visando nesse processo formativo moldar o 

futuro cidadão. Essa condição, que se conecta à moral e à política justifica concebermos 

a educação como um lugar privilegiado e, portanto, com necessário destaque nas 

reflexões humanas isso porque, a educação é um processo que forma, instrui e conduz o 
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homem na formação do seu caráter, moldando-lhe para o exercício social. Por isso, 

Locke assim o fez e concebeu a educação como arte
11

.  

É preciso trazer a lume a amplitude na qual se insere a noção de arte na 

educação. No passado, Heródoto foi o primeiro a defini-la como téchne, apresentando-a 

como um "saber fazer de forma eficaz". Platão, a seu turno a concebeu como uma 

"realização material e concreta de algo". Na Idade Média o termo ars era empregado 

com a mesma acepção da téchne grega, porém essa ars tornou-se mechanica e foi aos 

poucos assumindo as feições do termo técnica tal como o entendemos a partir da 

modernidade. Conforme Sancho, 

 

A distinção entre técnica e arte era pequena, quando o que hoje 

denominamos de técnica se encontrava pouco desenvolvida. No entanto, 

a téchne não era uma habilidade qualquer, mas aquela que seguia certas 

regras, pelo que também o termo tem sido usado como ofício. Em geral, 

téchne acarreta a aplicação de uma série de regras por meio das quais se 

chega a conseguir algo. ( SANCHO, 1998. p.28). 

 

Assim, conforme Locke, a educação é concebida como arte de conduzir 

corretamente os homens e visa a sua formação integral. Nela, o exemplo ganha lugar de 

destaque e consoante à abordagem metodológica que o empirista propõe, este 

mecanismo pedagógico deve ser bem empregado pelo preceptor
12

, uma vez que é ele o 

modelo, notadamente no que concerne à formação moral, a observação de valores e 

regras as quais servirão de modelo para formação social e política do gentleman. 

Ora, sendo a educação responsável pela inscrição de toda sorte de conhecimento 

na tabula rasa, e uma vez que esta perpassa tanto pelo trato com o físico, como também 

pelo instrutivo, culminando no ápice que é a formação moral, então a presença de um 

                                                           
11

 Muitos creditam a Kant, a Rousseau ou a ambos somente, o fato de estabelecer a compreensão 

da educação e dos processos pedagógicos como uma arte. Resta-nos aqui apontar que esta consideração é 

equivocada na medida em que tal entendimento já se encontra presente no § 90 dos Pensamentos. Arte de 

educar em Locke aproxima-se do conceito grego de paideia, ou seja, ela é um programa de educação que, 

uma vez voltada para transmissão de um conjunto de conhecimentos específicos, procura proporcionar ao 

gentleman uma formação para a cidadania. 
12

 No segundo capítulo desta dissertação desenvolveremos o tema que tem como questão a escolha 

do preceptor, seu papel e importância na educação doméstica. 
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preceptor ou professor qualificado toma um lugar central no pensamento pedagógico do 

empirista inglês. Assim, para 

 

 

formar como é necessário o jovem cavalheiro, faz-se necessário que o 

preceptor seja um homem bem educado, que conheça os variados 

costumes e possua uma diversidade de ações corteses necessárias ante 

a variedade de pessoas, tempos e lugares[...]( LOCKE,1986, p. 124. 

Trad. Nossa.). 

 

 

Seguindo a consideração acerca das qualidades necessárias ao educador, quanto 

mais dotado de conhecimento e atitudes nobres ele for, melhor será o desenvolvimento e 

a aprendizagem alcançada pelo gentleman, uma vez que a formação, conforme 

pontuamos acima, apoia-se muito mais no exemplo que nos livros. Desse modo, o 

processo pedagógico deve envolver integralmente o ser humano com base na 

consideração de corpo e mente sãos, o que, por conseguinte, é condição da 

categorização de sua pedagogia como antropocêntrica. Esta se mostra na relação 

unitária entre valores morais e políticos e formação do conhecimento, estabelecida com 

base em um modelo de homem requisitado na então sociedade de sua época, 

contrariamente aos tradicionais valores construídos simplesmente pela suposição da 

existência de ideias inatas. 

Portanto, com base no conhecimento adquirido, podemos categorizá-lo como um 

filósofo educador que concebe a experiência como fonte dos conhecimentos originados 

a partir das ideias, o que implica afirmar, por esta via, que a mente é vazia, sem 

precedentes teóricos ou estruturas de conceitos prévios à existência, noutras palavras, 

não existem conhecimentos a priori e ideias inatas, já que para Locke, toda ideia deriva 

do campo empírico e através da arte de educar formamos o gentleman, modelando-o, 

posto que é justamente “a educação é o que dá brilho as outras qualidades”( 

LOCKE,1986, p. 124. Trad. Nossa.) do ser humano e, consequentemente, no processo 

formativo convém assinalar a importância do papel da linguagem na formação humana. 
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1.2– PALAVRAS E LINGUAGEM NO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM 

 

 

 

No livro III do Ensaio (Das Palavras ou da linguagem em geral) John Locke 

dedica-se ao tema da linguagem, notadamente, procurando destacar sua verdadeira 

serventia, sua significação e de onde provêm os chamados erros e confusões na 

comunicação. O inglês procurou, filosofando sobre a linguagem
13

, conectá-la 

diretamente ao problema do conhecimento na perspectiva de sua origem. Neste aspecto, 

esta investigação aproxima-se mais de uma necessidade de elementos para justificar sua 

teoria das ideias, mas por se tratar das condições do conhecimento humano, tem 

também uma relação direta com o problema da educação. Se observarmos a pontuação 

feita pelo próprio Locke no Ensaio, constata-se que sua intenção era uma vez descrito 

em detalhes o problema acerca da origem das ideias, imediatamente analisar a utilização 

delas no horizonte da apreensão do conhecimento pela mente humana. Assim, a 

justificativa que o empirista evoca para a guinada no seu percurso originário, ainda no 

Livro II, é a de que, uma vez feita uma  

 

[...] análise mais profunda, descobri que há uma conexão tão próxima 

entre as ideias e as palavras, e que as nossas ideias abstractas e os 

termos gerais têm uma relação tão constante uns com os outros, que é 

impossível discursar clara e distintamente sobre o nosso 

conhecimento, que consiste totalmente em proposições, sem 

considerar, em primeiro lugar, a natureza, o uso, e a significação da 

Linguagem, o que terá de ser o assunto do Livro seguinte. (Locke , 

2010, p. 536-37). 

 

                                                           
13

 Nossa intenção, neste sub capítulo, não é de entrar na esteira da Filosofia da Linguagem e 

discutir aspectos deste âmbito centrado no que Locke refletira sobre o tema. Trilhar este caminho, 

conforme fizeram uma infinidade de comentadores, pesquisadores e interpretes deste tema em nosso 

filósofo, a exemplo de Kretzman em “La tesis principal de la teoría semántica de Locke”, ou de Daros in 

La constrution semiótica empirista según Locke, seria tema que demandaria minunciosidade e trabalho 

específico. Todavia, nosso viés, talvez menos apreciado no que tange à linguagem em Locke, é o de 

tomar a linguagem como elemento socializador e também viabilizador da aprendizagem. 
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Conforme Yolton
14

, no século de Locke o interesse pela origem e natureza da 

linguagem era generalizado. À época, a procura por uma língua considerada natural e 

dada por Deus àqueles primeiros e bíblicos moradores de nosso planeta que, por sua 

vez, fora perdida no tempo, resultaria em última instância, na possibilidade de, uma vez 

encontrada, pacificar as querelas sobre a aparente desordem entre as palavras e as coisas 

que elas procuravam representar. Locke inseriu-se neste debate, todavia, não 

procurando investigar a existência ou a negativa da existência desta língua, tampouco 

comungando com aqueles que assim procediam, mas traçando num percurso de 

investigação no qual analisava prioritariamente se a linguagem e as palavras são inatas, 

conforme considerara o conhecimento, questão que justifica a inserção temática da 

linguagem em sua obra. 

Assim, com base na análise da questão da linguagem, tal como Locke a 

elabora, podemos nos posicionar de modo categórico: Locke não defendia a linguagem 

como dádiva originária, concedida ao homem através da ação do Criador. Em sua 

argumentação introdutória no Ensaio, ele via na linguagem muito mais uma convenção 

que o resultado de uma manifestação da vontade divina para com a humanidade. 

Segundo Locke, “[...] o homem tem naturalmente órgãos aptos a formar os sons 

articulados a que chamamos palavras. Mas isso não chegava para produzir linguagem”( 

LOCKE, 2010, p.541.). Ora, na compreensão do empirista, a necessidade da construção 

da linguagem diz respeito a uma maneira inexorável que o ser humano possui de 

manifestar as ideias, que são invisíveis aos outros. Além do mais, a linguagem tem a 

função de estabelecer a interação social, uma vez que, o pensamento que a detém, pode, 

por esta via, ser comunicado ao outro.  

Desse modo, “as palavras vêm a ser utilizadas pelo homem como sinais de 

suas ideias”( LOCKE, 2010, p. 541. Grifo nosso.), como marcas sensíveis de sua 

significação, sem as quais, num processo de interligação entre ambas, nem as ideias 

seriam compartilhadas e tampouco valeria qualquer criação de palavras sem uma 

referência imediata àquelas, tornando-se um abuso de ordem linguística: é essa a defesa 

de Locke. Por isso, falar ou fazer uso da linguagem, transmitindo conhecimento de 

forma inteligível é despertar no espírito alheio e de quem ouve, o mesmo significado 

que preenche o conteúdo mental de quem fala. Neste aspecto, vê-se como é 

imprescindível observar a atuação e, sobretudo, as qualidades de quem educa pois, 

                                                           
14

Cf. YOLTON, 1996, p.149. 
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como diz o empirista “as palavras significam, na boca de cada homem, as ideias que 

tem no espírito e que quereria exprimir por aquelas palavras”( LOCKE, 2010, p. 547.). 

Em face da hipótese proposta, pode-se afirmar categoricamente que a 

linguagem exerce um papel determinante no pensamento do empirista. Tal fato talvez 

não tenha gerado a devida atenção nos estudos da filosofia lockeana, essa afirmação se 

deve ao fato da escassa bibliografia abordando objetivamente esta temática, ou seja: em 

Locke a linguagem em seu uso pragmático é condição de possibilidade para o 

estabelecimento dos laços sociais e de interação entre membros de uma determinada 

comunidade linguística. Ora, educa-se o homem para a sociedade e uma vez que a 

linguagem é usada para transmitir as impressões mentais na condução do que está 

impresso no pensamento do outro, ela assume um papel civil e amplia a comunicação, a 

exemplo das disputation. Locke concebe a linguagem como um facto entre pessoas, 

tendo em vista que toda comunicação humana busca expressar ideias, sentimentos, 

juízos e portanto, conhecimento e aprendizagem por meio da linguagem. Esta 

possibilita, portanto a interação entre os membros de uma sociedade. 

Neste sentido ele dirá que, 

 

Na verdade, na conversa comum, os nomes gerais ou substancias, 

determinadas na sua significação vulgar por algumas qualidades 

evidentes (como pela forma e figura nas coisas de conhecida 

propagação seminal, e na maior parte das outras substancias pela cor 

ligada a outras qualidades sensíveis) esses nomes servem bem para 

designar as coisas a respeito das quais queremos conversar uns com 

os outros.(LOCKE, 2010, p. 660. Grifo nosso). 

 

Seguindo o mesmo itinerário, nos Pensamentos sobre a Educação, quando 

nosso autor trata da instrução, ele chama atenção, também, para a questão aqui 

suscitada: “quando o menino sabe falar é o momento de ensiná-lo a ler”( LOCKE, 1986, 

p. 208. Trad. nossa.) A interpretação desta afirmação vai além daquilo que é 

propriamente posto a termo: Ela assinala para a demarcação temporal que Locke adota 

como marco inicial para instruir
15

 ou seja, que quando a criança domina a oralidade, há 

                                                           
15

 No inicio da Seção XXIV Locke chama atenção para o seguinte fato: em sua obra, a instrução 

será tratada em último lugar e a ela será destinada uma menor extensão. A priori poderia soar paradoxal 
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já presente elementos mínimos de maturidade, ou condição cognitiva para apreender, 

fato este que, com o requisito do domínio da fala obtido, segue-se o passo seguinte que 

é a aquisição da leitura e consequentemente a uma sequência de outros procedimentos 

de ‘progressão’, uma vez que os conhecimentos são propostos à aprendizagem. Convém 

ressaltar, que a fala da criança na primeira idade denota uma dupla afirmação: 

demonstração de linguagem oral dominada e, acesso a uma melhor interação social, pois 

como afirma, 

 

 

As pessoas só aprendem as palavras e só se servem delas no diálogo 

com os outros, para poderem ser compreendidas; isto apenas se pode 

fazer quando, pelo uso ou por mútuo consentimento, o som que eu 

formo com a ajuda dos órgãos da voz desperta no espírito de um outro 

que o escuta a mesma ideia que pretendo transmitir-lhe quando 

pronuncio(LOCKE, 2010, p. 554). 

 

 

Assim, o papel da linguagem na condição de faculdade discursiva (LOCKE, 

2010, p.39.) coloca-se como canal de mediação no processo ensino-aprendizagem posto 

que, através dela, o conhecimento é construído e transmitido. Ela é importante também 

no papel viabilizador das relações sociais dentro da estrutura de compreensão lockeana, 

o que permite concebê-la, como uma das mais importantes qualidades humanas. Nesta 

via nos diz o inglês que “[...] as crianças não aprendem normalmente essas ideias, nem 

entendem os nomes que as representam até que, tendo exercitado por largo tempo a 

inteligência com ideias particulares, sejam capazes de uma conversação racional com 

os outros”.( LOCKE, 2010, p.39. Grifo nosso,) 

                                                                                                                                                                          

tal afirmação, mas como o próprio Locke alerta, a instrução é “um meio de adquirir qualidades mais 

altas”(LOCKE, 1986,p. 208)e esta postura alinha-se dentro de seu projeto pedagógico ao entendimento de 

que, não sendo o objetivo principal preparar o aluno para ser um ‘letrado’, mas um gentleman, a instrução 

mesmo necessária, torna-se secundária. Ora, o alvo almejado por Locke é o cuidado com o corpo e a 

formação ética do espírito humano e nisto reside o papel principal da educação em sua ótica. Pouco valor 

teria então, segundo ele, proporcionar boa instrução se o aprendiz tivesse uma natureza ética degradada. 

Neste prisma, Locke é veemente em aconselhar aos pais de sua época que, ao procurar um preceptor ou 

professor quando surgir a preocupação em educar seus filhos, não o faça voltando sua atenção somente 

para o “letramento”, mas para uma formação que priorize os valores éticos e os bons costumes em 

primeiro plano. 
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Enfim, segundo Locke, “a fala é o grande elo que une a sociedade, e o canal 

comum por meio do qual os progressos do conhecimento são levados de um homem 

para outro e de uma geração para outra(LOCKE, 2010, p.695.) e o papel do educador, 

com vistas a ampla possibilidade proporcionada por ela, deve ser, de maneira racional, o 

de bem utilizá-la para aumentar e não entravar, conforme diria em relação ao recorrente 

em seu tempo, a formação do homem. Importa salientar que essa posição de nosso autor 

indica um afastamento e ao mesmo tempo uma crítica ao uso da linguagem concebida 

na perspectiva do inatismo
16

, que, inclusive, teve grande influência na formação do 

homem ainda na modernidade. Esta linguagem, de natureza dogmática, era usada de 

forma abusiva e generalizada, adentrando no campo da mera ilusão verbal, pois sua 

utilização nem sempre condizia a uma associação necessária entre idéia e palavra. 

Portanto, como salienta Locke na Carta ao Leitor,  

 

 

há um tanto tempo que certas formas de falar, vagas e sem sentido, 

são tidas por mistério das ciências, e que palavras difíceis e mal 

usadas, com pouco ou nenhum significado, são impostas como sendo 

o conhecimento mais profundo e a mais alta especulação[...]ela 

(linguagem) serve de capa à ignorância e é obstáculo ao verdadeiro 

saber(LOCKE, 2010, p.11).  

 

 

Nesta esteira, o sub capítulo que se segue, procurará evidenciar a recusa de Locke ao 

inatismo no âmbito da educação.  

 

 

 

                                                           
16

 Sobre o inatismo como modelo de linguagem ver a nota 17. A proposito, ainda sobre a inovação 

do pensamento de Locke em face da linguagem do inatismo ver as considerações de Kant no Prefácio à 1ª 

Ed. da Crítica da Razão Pura, nas preleções Sobre a Pedagogia e no Ensaio sobre o instituto filantropo de 

Dessau, fundando por Basedow. Este, como leitor de Locke, introduz uma nova metodologia que culmina 

numa reforma do sistema educacional alemão, fato que pode ser associado à experiência prática resultante 

também das considerações lockeanas sobre a educação. 
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1.3 - A NEGAÇÃO AO INATISMO NO MÉTODO LOCKEANO DE ENSINO 

APRENDIZAGEM 

 

 

Um dos traços mais fortes do pensamento de Locke é sem dúvida, sua tese 

contra o inatismo. No livro I do Ensaio, nosso autor dedica-se à análise do tema, 

tentando demonstrar quais equívocos foram erigidos a partir do estabelecimento deste 

ponto de partida nas questões filosóficas e no pensamento inglês de forma abrangente. 

Tais demonstrações se ligam ao fato de que no século XVII, essa doutrina constituía-se 

em fundamento do conhecimento, da moral, dos assuntos religiosos, do campo político 

e ainda neste prisma, do campo educacional. Assim, todo este conjunto de saberes era 

fundamentado com base naquele viés. Conforme salienta Locke, tanto o campo 

especulativo, quanto o campo prático, era submetido a aceitação de vários 

dogmatismos
17

. 

As verdades inatas, oriundas do modelo dogmático medieval e daquele 

apresentado pelo cartesianismo, apresentavam-se revestidas do consenso universal, 

constituindo-se, por esta via, em pedra de toque na construção do conhecimento, na 

forma de conduta do homem e no delineamento dos currículos escolares, o que 

demonstra que o seu alcance era generalizado e envolvia vários segmentos da sociedade 

até então. Para Locke importava estabelecer uma crítica a esta postura e, 

consequentemente, oferecer um novo mecanismo de apreensão do conhecimento, de 

princípios morais e, sobretudo, de uma nova didática a partir de outros princípios 

inerentes ao seu empirismo radical
18

.  

Ora, ainda no tocante à questão, especificamente no campo especulativo, a 

crítica de Locke foi direcionada ao cerne do que sustenta o pensamento inatista. O 

inglês procurou investigar se pela circunstância de certos princípios serem 

universalmente aceitos por toda humanidade atestava, inexoravelmente, as suas 

existências antes ou no ato do nascimento do homem. As proposições “o que é, é” e “é 

impossível que a mesma coisa seja e não seja”( LOCKE, 2010, p. 32.), a partir do 

âmbito que foram empregadas, tornaram-se um forte argumento a favor do inatismo e 

                                                           
17

Esta terminologia foi empregada por Eduardo Abranches de Soveral, na apresentação da 

tradução do Ensaio. 
18

Terminologia empregada pelo Bispo Duarte. Cf. DUARTE, 2003. p.40. 
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eram amplamente difundidas e sustentadas pelo assentimento
19

 e pelo critério da 

evidência. Para Locke, tais proposições gozavam de um prestígio absurdo, isto porque a 

“Humanidade não aceita universalmente nenhum princípio(LOCKE, 2010. p. 32). 

Para fundamentar sua crítica Locke usa o seguinte argumento, para conceber 

esta universalidade como equivocada, o fato de nem as crianças, nem os “menores’ no 

uso da razão, serem detentores destes princípios, só os conhecendo quando do uso e da 

operação das suas faculdades mentais, fato que, por esta via, torna-se insustentável 

garantir conhecimentos inatos, a partir da “máxima generalidade de uma proposição”( 

LOCKE, 2010. p. 43), conforme assim procederam na Escolástica.  

Muito embora, a posição dogmática adotada à época compreendesse que ao 

chegar à idade da razão todos os homens de fato ascenderiam e alcançariam aquelas 

verdades impressas na mente, para o empirista inglês aceitar esta condição sem a devida 

reflexão era adotar um grande non sensi com o indevido rigor, pois, como argumenta, 

“estar no entendimento significa precisamente ser conhecido;[...] estar no espírito e não 

ser conhecido, estar no espírito e nunca ser apreendido, é o mesmo que dizer que algo 

está e não está no espírito e no entendimento”( LOCKE, 2010. p. 34). Com isto, a 

adoção desta forma de pensar implicaria o que se segue: ou a não consciência de tais 

proposições na mente, ou que a razão, per si, é quem produz conhecimento neste 

âmbito, o que faz percebermos que ambas hipóteses tornam pouco sustentável a 

veracidade do inatismo. Tal rejeição permite que Locke estabeleça também reflexões no 

âmbito prático a fim de demonstrar a possibilidade de máximas morais. 

Assim, então valendo-se do exemplo e das informações oriundas da História da 

Humanidade, através das mais variadas fontes de literaturas de viagem sobre locais 

exóticos, a exemplo das Américas, precisamente o Peru como cita no texto do Ensaio e 

era comum e muito apreciado à época, aponta-nos que os argumentos contrários a tese 

inatista, no campo das ações são ainda mais fortes, pois, como expõe “se os princípios 

especulativos não gozam de um real consenso unânime por parte de toda 

Humanidade[...] mais facilmente se compreenderá que outro tanto se verifique com as 

máximas morais”( LOCKE, 2010. p. 53), isso porque, concluiu ele, tantas sejam as 

comunidades sócio-linguísticas, tantos são os fundamentos arbitrados para regrar as 

                                                           
19

A definição de assentimento, conforme YOLTON, 1996, “é a admissão ou recebimento de 

qualquer proposição por verdade, com base em argumentos ou provas que são descobertas para nos 

persuadir a recebê-las como verdade, sem conhecimento seguro do que é”.. 
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ações da coletividade ali existente, de modo que o caráter universal de uma só regra 

moral não encontrará amparo, no sentido de sua exequibilidade, facilmente. 

Por esse fator, toda norma e princípios práticos, pontuará Locke, será indagado 

pelo que lhe fundamenta, e requerem a aplicação do entendimento para a descoberta das 

verdades que procuram sustentar. Isso ocorre devido à natureza constitutiva pertinente a 

cada um deles e ao modo como foram elaborados, o que gerará, para todos os casos, a 

fiel obediência ao que preceituam quer por conveniência, quer por um consenso entre 

pessoas dentro de sua comunidade e é este o ponto nevrálgico da tese que ele contraria, 

posto que, se desta forma não se comportassem, automaticamente seriam recebidas 

como verdades indubitáveis, ao serem compreendidas ou assentidos pela primeira vez, 

não necessitando então de qualquer esforço ou reflexão mais apurada. 

Ora, as razões que conduziram a muitos tomarem alguns princípios como inatos 

foi o fator de maior discórdia apontado por Locke em sua argumentação. Muito embora 

reconheça que alguns fundamentos da natureza humana sejam inatos, tais como a busca 

pela felicidade e a aversão a miséria, pelo fato de serem reconhecidas suas presenças em 

todas as pessoas de todas as idades, para o pensador inglês há neste ínterim uma 

diferença marcante: elas são inclinações do nosso desejo para o bem em virtude das 

quais, através das primeiras impressões recebidas pelos sentidos, certas coisas nos 

agradam ou nos desagradam, mas isso não quer dizer, necessariamente que estes 

móbiles atuem regulando nossas ações; eles só as influenciam de forma distinta, porque 

distintas são nossas impressões de prazer e dor, de felicidade e tristeza, através da 

singularidade constitutiva de cada pessoa. 

Portanto, no intuito de reforçar sua argumentação anti-inatista, apontando o 

comportamento humano como convencional, nosso autor chama atenção para a ação do 

homem em guerra, na qual toda e qualquer formulação de regras morais e, 

consequentemente os valores que em cada povo são erigidos, não são levados a 

cumprimento naquele momento e, pelo contrário, sequer vemos rebates de consciência 

nos desmandos cometidos, tais como roubos, assassinatos, raptos e são, nos diz 

Locke,“a prática alegre de homens que se sabem livres de punição e censura”( LOCKE, 

2010. p. 59). Parafraseando John Locke, tornando uma afirmação sua numa 

interrogação também nossa, “como poderiam os homens transgredir essas regras, sem 

cuidados e com perfeita serenidade se elas fossem inatas e estivessem estampadas nos 

seus espíritos”( LOCKE, 2010. p. 59)?  
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Por esta via, tanto nos assuntos morais, quanto no campo do entendimento 

propriamente dito, fica patente a passividade da mente, uma vez que, não trazendo ela 

consigo informações e dados prévios que norteiem e deem referencial às ações 

humanas, necessariamente há de ser preenchida, formada portanto. É neste ínterim que 

Locke nos chama atenção para um fator primordial que, sendo a capacidade -e só ela- 

inata, o conhecimento é adquirido”
20

, o que, por esta condição, acentua o processo de 

formação educacional como, inequivocamente, fundamental na formação humana. 

Ora, imagem da mente vazia ou como uma folha de papel em branco, conforme 

já mencionamos, atesta por seu turno, um desmoronamento da tese inatista, já que, 

como expusera Locke em sua investigação, todo conhecimento tem caráter adquirido e 

no homem ele é construído e não espontâneo, conforme poderíamos auferir do inatismo. 

Esse aspecto, que é de grande valia, atribui à aprendizagem uma função ampliada 

daquela praticada no tempo do moderno empirista, pois a educação não deve ser vista só 

como um acúmulo de conhecimento próprio a ser armazenado na mente através da 

memória, mas num processo permanente de desenvolvimento cujas operações mentais 

são sempre requisitadas. 

No Ensaio, Locke expõe em uma passagem, a maneira como o processo de 

conhecimento é realizado até a aprendizagem. Julgamos importante trazer ipsis litteris o 

excerto por dois motivos: 1) a clarividente exposição didática do empirista, 

demonstrando sinteticamente sua teoria do conhecimento passo a passo, envolvendo em 

sua totalidade, quase todos os passos seguidos na elaboração do Ensaio e que aqui neste 

capítulo procuramos acentuar; 2) face ao tema desenvolvido neste sub-capítulo, essa 

passagem resume sua tese que é contrária ao inatismo. O empirista assim nos diz: 

 

 

Primeiro, os sentidos deixam entrar as ideias particulares e com 

elas como que abastecessem um armário ainda vazio; depois o 

espírito gradualmente vai se familiarizando com elas, alojando-as 

na memória e dando-lhes nomes; por último faz sobre elas 

abstrações e pouco a pouco aprende a usar nomes gerais. Desta 

maneira, o homem se fornece com as ideias e as palavras que 

constituem o material sobre o que actua sua faculdade discursiva. 

E assim o uso da razão dia a dia se torna maior, à medida que usa 

o material que utiliza. Mas, embora o emprego das ideias gerais e 

dos termos que as representam cresça ao mesmo tempo que o uso 

da razão, nem por isso se conclui que aquelas são inatas. É certo 

que o conhecimento de certas verdades se verifica muito cedo; 
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Cf LOCKE, 2010, p. 34 
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mas isso não prova também que seja inato, pois se bem 

observamos, verificaremos que ele é formado por ideias 

adquiridas e não originarias: são as ideias relativas às coisas 

externas que primeiro e mais frequentemente impressionam os 

sentidos das crianças, e que, portanto, elas mais cedo adquirem, e 

é já na posse destas ideias que o entendimento descobre depois 

que umas se assemelham e que outras diferem, provavelmente à 

medida que vá dispondo da memória e seja capaz de reter ideias 

distintas. Mas, seja assim ou não, uma coisa é certa: as crianças 

comparam essas ideias muito antes de falarem, ou de chegarem ao 

que se chama <<uso da razão>>, pois elas conhecem certamente, 

antes de saberem falar, a diferença entre as ideias doce e amargo 

(isto é que o doce não é amargo) assim como mais tarde sabem, 

quando chegam a falar, que as azedas e os rebuçados não são a 

mesma coisa.(LOCKE, 2010, p. 39-40). 
 

 

 

Uma análise mais detalhada da citação acima, permite-nos afirmar que: os 

sentidos são a porta de entrada das ideias e que a mente é como um armário vazio; 

que as ideias se alojam na memória
21

 e por esta razão podem ser nomeadas; que 

pouco a pouco apreendemos a usar nomes gerais. O texto citado afirma ainda que 

ideias e palavras são dadas ao homem como material de discurso e que a razão 

progride com base no uso desse material; que o uso crescente da razão possibilita 

afirmar que nada há nela de inato. Por fim, comparamos as ideias antes de se falar, o 

que resta clara a tomada de posição de Locke quanto a obtenção do conhecimento: é a 

sensação a sua fonte.  

Esta posição do empirista tem em sua retaguarda implicações variadas e traduz-

se numa crítica ao inatismo que, na linguagem de muitos leitores, a exemplo de Dom 

Luciano, assume a natureza de um empirismo radical. A principal implicação, em nosso 

ver, é a procura por demonstrar que a criança não é um homem em miniatura, não 

obstante Locke ter a plena noção que ela possui o mesmo equipamento intelectual 

fundamental que se encontra no adulto, a mente. Esta posição de nosso autor trás à 
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 A questão da memorização ou aprender de memória foi um tema muito discutido por Locke nos 

Pensamentos sobre a Educação, notadamente no § 175 ao analisar o estudo das línguas. Na análise 

erigida pelo nosso autor, resta clara a importância atribuída pela escola em sua época a este modo de 

educar que, por conseguinte, transfigurava-se em sua própria finalidade. Locke era contrário ao 

estabelecimento da educação centrada na memorização de excertos de determinada obra, como também 

em guardar de cor infindáveis capítulos de livros, pois via nesta ação pouca ‘vantagem’ na medida em 

que tal ato desprezava outras e talvez, mais importantes qualidades que a mente humana possui, a 

exemplo da reflexão. Ora, a memorização de bons, sólidos e louváveis ensinamentos de autores diversos, 

como também sua repetição com frequência devem ter um propósito claro: ter à mente sempre vívida 

destas impressões a fim de que o pensamento possa voltar-se sobre si mesmo( notadamente sobre suas 

ações). Assim, como afirma o empirista, uma coisa é o exercício da memória, que é de suma importância 

para alcançar o conhecimento, e outra bem distinta é entender que a tarefa da educação reside e encerra-se 

no ato de ensinar a memorizar. 
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nossa compreensão que o homem tem disposições, tem capacidades inatas a serem 

desenvolvidas pela educação e que portanto, é através da experiência que o 

conhecimento é obtido. Deste modo, Locke põe em xeque a concepção tomada como 

verdade de que o homem é plenamente passivo e que por isso a educação deveria estar 

centralizada na aprendizagem de memória, gerando a possibilidade de compreendê-la – 

a educação - como um desenvolvimento do entendimento
22

, que, por sua vez, 

transforma-se num instrumento de busca da verdade, de autocontrole e de autonomia ao 

enfraquecer o ideal de homem cortesão e voltado à vida espiritual, propondo a seu turno 

o gentil-homem, o homem racional, próprio à sociedade moderna. 

Do exposto, podemos concluir que: as ideias são a nossa fonte única de 

conhecimento, trazidas à mente pela experiência através dos sentidos, o que podemos 

atestar, diante do percurso realizado, como fundamento seguro utilizado por Locke para 

negar todo e qualquer equívoco epistemológico que atribua ao inatismo os louros no 

procedimento justo no processo de formação do homem. Assim, a experiência se põe 

como pedra de toque nos processos mentais na aquisição do conhecimento, justamente 

por não haver precedentes originários na mente humana, tornando assim importante o 

papel da educação, na medida em que é possível moldar o caráter e instruir sempre 

compreendendo que a formação ocorre através de um processo contínuo, de um moldar 

tal qual a metáfora da cera e do percurso do rio, e que, é a educação que faz a diferença 

entre os homens. 
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 Locke define entendimento como instrumento potencial do ato de pensar (LOCKE: 1999, 145). 
 



34 

 

II – A EDUCAÇÃO COMO CULTIVO À ÉTICA E AO VIGOR 

CORPORAL 

 

 

A modernidade trouxe consigo uma efervescente transformação no modo de 

pensar e agir do homem até então imerso na medievalidade. Não obstante os passos 

neste rumo estabelecidos pelo renascimento, de forma distinta, ela denota e comporta -

ainda em nosso tempo- a semântica e a marca do “novo”, trazendo consigo a barreira 

que separa o passado démodé do futuro já em alcance. Como afirma Morão, consoante 

aos reflexos do período moderno, “vivemos e fruímos dos seus efeitos; temos um 

mundo que mudou radicalmente de rosto por força das suas múltiplas e excepcionais 

criações científicas e técnicas”(MORÃO, 1996. p. 02). Desta mudança decorre um novo 

olhar em relação tanto ao corpo, que extrapola o sentido doutrinário difundido pelo 

pensamento cristão-medieval, qual seja, de que é ele o lugar onde repousa a alma, 

quanto ao campo doutrinário que sustenta a ética e a educação com os processos de 

formação. 

Consoante ao corpo, salvo melhor juízo, foi com a filosofia cartesiana que a 

modernidade reinseriu em suas investigações filosóficas a nova visão em relação à 

corporeidade. Neste expediente o surgimento da mecânica moderna e a construção de 

máquinas semoventes conduziram o homem à procura por entender e explicar as 

funções fisiológicas por meio das leis mecânicas
23

. Descartes, atenta Donatelli, “ao 

explorar a analogia entre corpo e máquina, tem como objetivo dissipar esse 

encantamento perante algo que não se conhece” (DONATELLI, 2011. p. 93). Podemos 

considerar que Locke segue este percurso, compreendendo e aduzindo ao corpo um 

cuidado distinto. A ética e a educação, por sua vez, ganham um novo paradigma: o 

antropocentrismo. Este passo, como sabemos, tira de centro a divina direção e realoca o 

homem, de forma gradativa, como um fim em si mesmo. 

                                                           
23

 A fim de compreender melhor os desdobramentos cartesianos sobre o tema, importa consultar o 

artigo “Descartes e Louis de La Forge: o mecanicismo na descrição do corpo humano e a questão da 

sensação” da Profª Marisa Donatelli, in Modernidade Filosófica: um projeto, múltiplos 

caminhos/Edmilson Menezes, Everaldo de Oliveira, organizadores – São Cristóvão: Editora UFS, 2011. 
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O objetivo deste capítulo é expor o pensamento de Locke sobre a educação 

partindo do argumento que o filósofo busca integrar a formação do homem aos cuidados 

com o corpo, ao desenvolvimento da ética e da cidadania num ambiente que não aquele 

desenvolvido já pelo Estado inglês, que era a escola nos moldes como a 

compreendemos em nossos dias. Para alcançar nosso objetivo dividiremos o presente 

capítulo da seguinte forma: primeiro faremos uma exposição sobre os cuidados e a 

preocupação com o corpo. Em seguida, analisaremos a proposta de formação do 

gentleman e seu propósito pedagógico na sociedade moderna, assim como a educação 

doméstica e arte de ensinar com vistas à formação cidadã. 

 

 

2.1- DOS CUIDADOS E DA CONSEVAÇÃO CORPORAL 

 

 

Nos Pensamentos, o cuidado e a preocupação com o vigor corporal e a saúde 

ganharam grande destaque dentro da pedagogia lockeana. Muito se fala
24

 que este traço 

característico de sua didática devia-se a sua formação em medicina consoante seu 

exercício nos trabalhos em preceptoria. De toda forma, este olhar diferenciado com a 

saúde do corpo demarca sua presença já no § 1, com a famosa frase de Juvenal, Mens 

sana in corpore sano. Locke aponta evidentemente, para o que, na espinha dorsal de sua 

obra de educação, funda-se como ponto indispensável à plena execução de seu projeto 

de formação do gentleman.  

Através do viés da história da educação, podemos constatar que o zelo pelo qual 

John Locke tratava a constituição física aponta para um diametral distanciamento do 

medievo. Sabemos que este momento na história do homem pleiteava um sistema de 

ensino que, além da studium generale (o Trivium: lógica, gramática e retórica; 

Quadrivium: aritmética, música, geometria e astronomia), fosse, eminentemente, 

voltado para gerar um tipo de homem imerso na vida espiritual, cuja supremacia da 

alma em relação ao corpo defendida por Santo Agostinho
25

 deveria não somente ser 
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 Tanto no Prólogo quanto no corpo do texto, precisamente na nota cinco, Enguita expressa este 

aspecto que aqui apontamos. Cf, ENGUITA, 1986. 
25

 Na concepção agostiniana, a alma é descrita em si mesma como “uma substância racional feita 

para reger sobre o corpo”. Para uma melhor compreensão do tema e das possíveis nuanças que o conceito 

comporta, é promissor consultar as obras: A Filosofia Na Idade Média. Trad. Eduardo Brandão. São 

Paulo: Martins Fontes, 2001 como também Introdução ao Estudo de Santo Agostinho. Trad. Cristiane 
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tomada como uma verdade in totum no âmbito teológico, mas, a seu turno, servir de 

guia para a vida terrena, tomando como pano de fundo a adoção de um privilegio ao 

reino dos fins. Conforme Hilsdorf, em relação aos parâmetros educacionais adotados 

por Locke frente ao tempo que lhe precedera, “essa atitude empirista resultou no avanço 

do conhecimento do homem como um ser físico e moral” (Hilsdorf, 2005, p.67, grifo 

nosso), compreendendo-o então como um todo orgânico e material, não obstante, 

espiritual também. 

Um corpo fortalecido, conforme o filósofo pedagogo, gera na mente um estado 

de confiança e resistência as intempéries da vida moderna, tornando-se a seu turno, a 

condição mais adequada ao novo modelo social requerido no momento. A privação às 

inclinações e aos desejos desordenados é quem modela a natureza psicológica do jovem 

em formação e nesta esteira, o autocontrole corpóreo resulta ainda em resistência às 

inclinações e às vicissitudes, oriundas nas paixões. Assim, a formação defendida por 

Locke, que se traduz em requisito necessário para o sucesso da vida em sociedade e 

também como melhor forma de se alcançar a felicidade no mundo, tem sua culminância 

no estabelecimento da necessária integração entre corpo e espírito. 

Neste horizonte nos admoesta Locke: 

 

Havendo sido tomados os cuidados adequados para manter o corpo 

forte e vigoroso, de tal forma que possa ser capaz de obedecer e 

executar as ordens da mente, a tarefa seguinte e mais importante é 

dispor a mente corretamente, de modo que em todas as ocasiões ela 

seja adequada à dignidade e excelência de uma criatura racional. 

(Locke, 1986, p.165. Trad. nossa).  

 

A execução desta tarefa não seria simples, uma vez que se tratava de enfrentara  

a tradição, ou transpor uma forte ideologia. Conforme Cambi, a proposta do empirista 

revestia-se de uma novidade inusitada e era “marcada pela regra do "endurecimento", 

que exclui a excessiva "delicadeza" e os "demasiados cuidados"(CAMBI, 1999, p. 319). 

Assim, acerca dos cuidados corporais, Locke propunha que  o discípulo deve tomar ar 

                                                                                                                                                                          

Negreiros Abbud Ayoub. São Paulo: Discurso Editorial; Paulus, 2006, ambas de autoria de Étienne 

Gilson. 
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puro, fazer exercícios e cultivar o sono
26

 na medida certa; seu regime alimentar tem de 

ser aquele menos sofisticado possível e nenhuma bebida forte deve ser apreciada em 

demasia
27

. O uso de vestuário não demasiadamente quente e apertado era outro aspecto 

importante para o cultivo do vigor, isso tanto para que não atrapalhasse a mobilidade, 

mantendo o corpo sempre alerta e posto a uso e para que pudesse, mantendo-se frios os 

pés e a cabeça, criar resistência frente às mudanças climáticas naturais, ou seja, o 

gentleman deveria receber de seus pais um tratamento corporal similar aos filhos dos 

“honrados agricultores ou colonos”
28

 muito embora à época, isso pudesse desagradar 

sobretudo as mães pelo protecionismo a que acometiam seus filhos. 

Convém assinalarmos ainda para a importância e bem estar gerado através do 

zelo com a saúde corporal, que de igual modo assume grande papel na preocupação com 

o vigor físico. Para Locke um corpo saudável é resultado da observância de dois 

aspectos chaves, quais sejam: prevenção e tratamento. No que tange à prevenção o 

pedagogo inglês apontará que os cuidados com a disciplina proporcionada desde a tenra 

idade, notadamente buscando efetivar na rotina do gentleman àquilo que apontamos em 

parágrafos anteriores (ou seja, de excluir a delicadeza, trabalhar a rigidez etc), constitui-

se passo decisivo, pois o hábito torna-se grande aliado. Por outro lado, no que se refere 

ao tratamento, ou dos préstimos do auxílio da medicina no trato contra as enfermidades, 

Locke demonstra receio e atenta para o resguardo na fruição deste recurso, sendo a seu 

turno, incisivo quando externa a seguinte objeção: 

 

 

[...] quiçá pudessem esperar de mim que prescrevesse algumas 

regras médicas a fim de evitar as enfermidades: não tenho que 

                                                           
26

 Em suas orientações sobre o sono, o empirista compreende que boas horas dedicadas ao ato de 

dormir são importantes para o crescimento saudável da criança, muito embora alerte que à medida que ela 

for crescendo, o tempo permitido para ela repousar deve diminuir, adequando assim a quantidade de horas 

dormidas diariamente pela idade, pelo temperamento e pelas suas características. Porém, para ele o sono é 

uma dádiva da natureza e a intervenção do preceptor neste quesito deve ser a menor possível, até porque o 

filósofo compreende que dormir bem nos faz sempre acordar mais disposto e como bom humor. 
27

 Quanto aos alimentos e bebidas e o modo de sua ingestão pelo educando, Locke estabelece 

alguns conselhos que aqui trazemos à evidência: Não tornar hábito a ingestão de carne diariamente; No 

café-da-manhã e no jantar, priorizar a alimentação acompanhada de leite, como também valer-se de sopas 

ou papas como alimentos neste período; Não estabelecer como regra uma hora exata para se alimentar; 

Como forma de saciar a fome entre as refeições, valer-se de comer pão seco; Tornar habitual a ingestão 

de água, muito além da necessária para saciar a sede e quanto as frutas, estas devem estar maduras 

quando de seu consumo. 
28

 Cf. LOCKE, 1986, p. 35. 
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dar mais que uma e esta deve ser rigorosamente observada, a de 

não propiciar ao jovem medicamento algum(LOCKE, 1986, p. 

63. Trad. nossa).  

 

 

Ou seja, já que o médico não faz outra coisa senão receitar remédios, argumenta  Locke, 

é melhor pouco ou nenhum uso dos seus serviços, salvo quando os cuidados caseiros 

não surtirem o efeito desejado que é o restabelecimento da saúde.  

Ao delinearmos que o cuidado
29

 com o corpo assume grande importância na 

formação do gentleman para Locke, podemos concluir que prepará-lo e formá-lo 

perpassa, necessariamente, pelo trabalho com o físico
30

. É este passo introdutório que 

proporcionará o devido suporte aos seguintes, que são o cuidado da moralidade e da 

capacidade intelectual. Portanto, a Locke interessa entregar à sociedade inglesa de sua 

época um cavalheiro que deva ser vigoroso fisicamente e que por isso alcance uma vida 

saudável, levando em conta a extrema necessidade de observação à higiene. Seu corpo, 

tanto quanto seu espírito devia ter o preparo para a lida diária nos moldes requeridos 

pela sociedade burguesa que, eminentemente, leva em consideração às ocorrentes 

oscilações do dia a dia, e os possíveis contatos com as mais variadas culturas e modos 

de vida daquele século.  

Em nosso próximo sub-capítulo, seguindo esta  linha de análise, procuraremos 

demonstrar o perfil do gentleman conforme o modelo proposto pelo empirista inglês, 

levando em consideração a sua relação com os anseios da nova sociedade burguesa ora 

em construção na Inglaterra moderna.  

 

 

                                                           
29

 Ainda importa registrar que os cuidados corporais, defendido por Locke, perpassavam pela 

prática da natação e do cooper ao ar livre. O preparo físico visa tornar o gentleman apto e sempre 

disposto as mais difíceis tarefas. Por isso seu corpo deve estar preparado às mais severas exigências que a 

ele possam ser impostas.  
30

 Para Locke há uma relação direta entre o corpo bem cuidado e a personalidade do homem. Fato 

que chama atenção é que para ele, as pessoas que possuem um ventre excessivamente livre ou preso, 

sofrem em sua grande maioria, além das questões orgânicas, da saúde do espírito. Se o abdômen não tiver 

a liberdade para a excreção, ou se for preso, a correção através de exercícios e do hábito apropriados deve 

ser realizada ainda na fase de criança, pois uma vez não trabalhado com cuidado, estas disfunções 

ocasionarão, pela acomodação que se instaurará na mente através do hábito, problemas emocionais de 

difícil solução.  
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2.2 - A FORMAÇÃO DO GENTLEMAN NA SOCIEDADE MODERNA 

 

Os Pensamentos, obra escrita de forma epistolar, desde sua origem nas cartas ao 

Lord Ashley, comportam os requisitos necessários às mudanças ocorridas no sec. XVII 

no campo da educação. Esta obra de Locke, conforme já apontamos, o conduz a tomar 

como ponto central em seu pensamento, a formação do homem de modo a aproximá-la 

ao perfil pretendido pela burguesia em ascensão. Por esta via foi que o empirista inglês 

desenvolveu um plano de estudos pensando as matérias de formação do gentleman em 

sintonia com a utilidade a que elas devem prestar ou seja, ao desenvolvimento do aluno 

com vistas à formação social e políticas bem como às funções que ele deva 

desempenhar quando alcançar a idade adulta.  

No texto intitulado Memória e história da Educação: entre práticas e 

representações, Clarice Nunes chama atenção para a escola como celeiro de memórias 

que trazem consigo traços ‘representativos de determinada sociedade’. Na escola e no 

entorno que se presentifica nela, encontramos elementos representativos de ordem 

material e simbólica que apontam para o caráter intencional existente em cada item ou 

exigência posta por uma dada comunidade, noutras palavras, encontramos aí marcas que 

caracterizam um determinado conjunto social que nas práticas de formação procuram 

estabelecer um modelo de sociedade. Esses elementos significativos tais como “lugares, 

roupas e objetos só ganham plenamente sentido a partir das relações sociais que se 

travam no cotidiano, o que pressupõe levar em conta o enquadramento social (político e 

histórico) do comportamento humano e de seus valores”(NUNES, 2003, p.09). Através 

destas lentes, podemos nos referir ao XVI e ao XVII como séculos marcantes, 

carregados de significantes e de elementos importantes que, fomentaram e geraram a 

identidade moderna e as transformações sócio-educacionais ora presentes.  

Conforme assinalamos, nos séculos XVI e XVII ocorre o confronto entre o velho 

e o novo, trazendo consigo mudanças que dada a importância produzida, inegavelmente, 

trouxeram reflexos em diversos seguimentos para a sociedade contemporânea. Como 

exemplo, citemos a nova ciência, a busca por reafirmação da classe burguesa e a 

laicização cultural. Foi também neste período que o l´ancien pensée sucumbe ao novo 

face à dimensão antropocêntrica do humanismo, aos gritos por liberdade e à pontual e 

reiterada busca pela inovação. E com o retorno aos clássicos estabelecendo uma nova 
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ordem de compreensão da natureza humana, conforme Cambi, resta ao homem moderno 

“submeter-se a uma remodelação, através do ideal do ‘cortesão’ e das regras de 

‘sociabilidade’, que estabelece os princípios e as formas da socialização”(CAMBI, 

1999, p. 244).  

A modernidade é conflituosa em sua essência. Neste prisma, a mudança se torna 

requisito caro no sentido de rejeição a um modelo de sociedade não mais aceito nos 

moldes então praticados. Segundo Cambi, este período procura: 

 

(...) realizar um tipo de sujeito humano bastante diferente daquele 

medieval: menos “natural” e mais “social”, mais constituído de normas, 

de interdições, de transferências que vem redefinir, ao lado dos 

comportamentos, a identidade, tornando-a cada vez mais dependente da 

sociedade civil. Trata-se de normas e interdições que dizem respeito ao 

corpo, à linguagem, ao discurso, às relações sociais etc, que negam 

odores, referências à parte do corpo, a funções, que impõem ritos e 

cerimônias, utensílios de uso cotidiano(como ocorrerá depois com o 

garfo), praxes sociais de reconhecimento (saudações e etc) que a partir 

da sociedade de corte penetram na sociedade civil(CAMBI, 1999. p. 

307). 

 

 

Mas de onde seriam produzidas estas transformações que a partir do sec. XVII 

reorganizariam a sociedade e a preparariam para o novo perfil de homem almejado? 

Esta pergunta não pode ser respondida de forma simples, principalmente pela 

pluralidade de caminhos que conduziram a sociedade moderna ao novo, tais como o 

campo científico, o horizonte da arte e da busca pela tolerância nas manifestações 

religiosas etc, todavia é inegável que por todos estes espaços, a via que conduzia a 

mudança tinha seu ponto de partida nas práticas de educação. Por isto é que o período 

moderno é tão plural na adoção de reformulação do ensino e de um novo modelo 

escolar, voltados justamente para atender a esta nova sociedade que tende a romper com 

o controle espiritual e mundano tão forte, levando assim este homem em formação a 
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aproximar-se da ideologia liberal que preconiza a existência de um Estado laico e não 

mais de natureza eclesiástica. 

Tomando como referência o universo histórico à época, podemos apontar ao 

menos três fatos que em nosso ver levaram Locke a pensar um modelo de educação com 

bases distintas daquele proporcionado pela Eclésia no medievo, são eles: 1) A vigência, 

com vigor, conforme já apontamos, do sistema escolar medieval. Nele, de um lado, 

tinha-se a corrente dominicana que preconizava um modelo educacional voltado para a 

valorização do racional, como um instrumento mais útil e seguro de penetrar no âmbito 

da fé. Por outro, a visão dos franciscanos em cuja pedagogia repousava a noção da 

supremacia da fé em relação à razão. Todavia em ambas vertentes, a preocupação 

imperante com a educação voltava-se para o universo religioso e o reino dos fins, sendo 

adotado para isto um curriculum
31

 que destoava dos novos anseios da sociedade 

moderna em construção. 2) O nascimento do Estado Moderno que é determinante para a 

(re)organização da educação. Nele engendra-se uma negação a então sociedade passiva 

e afeiçoada pela condição autoritária do clero e nobreza que resulta na procura, a seu 

turno, por separar o campo religioso daquele político e social. 3) A procura também 

moderna pelo desvencilhamento no âmbito ideológico, do terreno religioso do 

mundano, afirmando a centralidade no homem e não em Deus somente. Em todos estes 

pontos, as direções e modelos de educação careciam por uma formação que 

humanizasse o homem por um lado, e por outro que conduzisse, gradativamente, ao 

alcance das modificações axiomáticas operadas no século XVI, nos terrenos político, 

religioso, ético, social e cultural, que configuram, inegavelmente, as bases para o novo 

na pedagogia e na educação. Locke voltava-se assim à educação do homem moderno, 

em face a estas transformações e à deficiência estatal no alcance do ensino ao modelo 

de homem que desejava formar, como uma possibilidade mais adequada a atingir a 

finalidade requerida pelo advento da modernidade. Como afirma Durkheim, “Era 

necessária uma revolução que destruísse o velho ensino e pusesse em seu lugar um 

sistema inteiramente novo” (DURKHEIM, 1995, p. 170).  

Deste modo, não seria forçoso apontar que o critério utilizado por Locke em sua 

obra de educação é pragmático, uma vez que visa uma prática social que demarca um 

caractere inerente aos pressupostos da sociedade burguesa então vigente. Por isso, 

                                                           
31

 A base deste curriculum era o quadrivium e trivium. 
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referindo-se ao campo epistemológico e que inegavelmente se conecta aos pressupostos 

didático-educacionais, Locke nos diz que “O nosso interesse, neste mundo, não é 

conhecer todas as coisas, mas unicamente aquelas que interessam à nossa 

conduta”(LOCKE, 2010. p. 26). Tal posição justifica a utilização das considerações de 

Locke na educação do homem moderno. 

Ora, a intenção do empirista inglês neste ínterim não era a de formar 

especialistas nas mais variadas ramificações da ciência em sua época, mas sim a de 

possibilitar uma formação social útil e que pudesse vir a ser desenvolvida ou 

aprofundada mediante o interesse do jovem educando, corrigindo vícios, promovendo-

lhe à apreciação da conduta virtuosa. Desta forma, ao invés de uma formação somente 

livresca e de palavras, centralizada nos estudos de línguas clássicas e de retórica, Locke 

propunha uma educação que possibilitasse o conhecimento humano e também mundano 

em consonância à nova ordem sócio-industrial, pautando-se pela via pragmática e pela 

preocupação de assegurar uma educação equilibrada entre os cuidados com o corpo e a 

formação do espírito. 

Não obstante à necessária observância do equilíbrio no trato corporal e da mente 

como requisitos chave em sua concepção de formação do homem moderno, segundo 

Locke, a educação do gentleman deveria ter um fim claro: este era a virtude. É neste 

aspecto que a formação intelectual ou corporal, à parte a importância de que gozam no 

conjunto de sua obra de educação, tornam-se secundárias, pois o mais importante fim da 

formação do homem é a “virtude e a prudência”(LOCKE, 1986. p.208). Elas são as 

qualidades mais altas, conforme aponta o empirista no § 147 dos Pensamentos, como 

também é o bem mais precioso que o preceptor deve proporcionar a aluno confiado a 

ele para formação. Assim, a virtude e a formação moral constituem-se o cerne, o núcleo 

da formação pensada por Locke para este homem moderno. 

Em análise a este período de modificações axiomáticas, Hilsdorf, estabelece que 

havia um ideal a ser atingido, um perfil de homem a ser formado, posto que, certos 

pressupostos ensinados para obtenção do padrão ora adotado, que era o cristão católico, 

não se sustentava mais ou até não eram mais tomados como irrefutáveis. Por isso, como 

afirma, 
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As propostas pedagógicas dos humanistas distinguiram-se, 

primeiramente, por suas novas finalidades: formar o homem enquanto 

homem, isto é, enquanto ser moral e civil, além de religioso (...) em 

terceiro lugar, pelos novos conteúdos que deveriam ser abordados: 

empenhados em formar o homem enquanto homem integral, não nas 

suas particularidades, buscava conhecimentos e atitudes em todos os 

conhecimentos e atitudes das Sete Artes Liberais, não apenas na 

metafísica condensada nas Summae.( HILSDORF, 2005. p. 17.) 

 

 

De mesmo modo e entendimento, afirma também Barrinuevo, que, a respeito da 

perspectiva histórico-pedagógica à época, nos diz que: 

 

 

O movimento utópico reformista necessitava de um conjunto adequado e 

doutrina sobre educação para que guiasse o processo da instrução. Não 

havia uma compreensão da formação da infância e das primeiras idades, 

tampouco uma percepção clara da psicologia da aprendizagem, do papel do 

jogo, do lúdico, da fantasia e da imaginação: nem a necessidade de 

organizar os estudos em acordo com as etapas de crescimento e interesse. 

Entretanto, as atitudes ante a existência humana seguiam direcionadas a 

preocupação com o pecado com a salvação.(BARRINUEVO, 2001, 

p.05.Trad. nossa) 

 

 

Sendo o gentleman aquele fortemente marcado para o cultivo da moralidade, da 

tolerância à divergência religiosa, cultural e social, então seus cuidados e preparação 

deviam, necessariamente, voltarem-se para o domínio e triunfo sobre as inclinações e 

desejos, seguindo a orientação de uma razão que o submete a sacrificar o prazer em 

detrimento daquilo que é mais útil. É neste ideal que Locke no § 38 dos Pensamentos 

diz que “O princípio de toda a virtude e de toda a excelência moral consiste no poder de 

recusarmos a nós mesmos a satisfação dos nossos próprios desejos, quando a razão o 

não autoriza”. (LOCKE, 1986. p.71) Esta condição é alcançada e desenvolvida através 

do poder do hábito e se exercida, como admoesta John Locke, desde o berço. Isto nos 
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leva a compreender que a concepção de formação do pensador inglês, evidentemente, 

distinta daquela oferecida em seu tempo, possuía fundamentos e uma didática que, para 

além de privilegiar um homem culto no falar que valorizava o estudo da 

linguagem(trivium)para depois dedicar-se ao exame das coisas(quadrivium) estava em 

consonância ao pensamento de Sêneca quando nos diz que “non scholae sed vitae 

discimus”.
32

 

Ora, uma vez explicitadas as condições estabelecidas à formação do homem 

moderno tanto pelas imposições sócio-históricas, quanto pelo ideal de Locke, importa 

também sabermos se há uma limitação quanto ao destinatário deste modelo educacional 

como de costume é atribuído à pedagogia do pensador inglês. A esta questão podemos 

tomar dois caminhos possíveis em sua explicação: ou engrossando o coro daqueles que 

assim compreendem, já que o ideal e a defesa da burguesia, conforme já apontamos, é 

clara no pensamento do inglês, como também, divergindo, tomarmos tanto uma 

advertência posta na primeira tradução dos Pensamentos para o francês realizada por 

um huguenote exilado na Holanda, como também uma reflexão a partir da noção de 

tabula rasa, que apresentamos no capítulo primeiro de nossa dissertação. 

No tocante à recepção do pensamento educacional de Locke na Europa do sec. 

XVII, conforme aponta Santos
33

, Pierre Coste logo ao traduzir para o idioma francês a 

obra Pensamentos que tinha acabado de ser publicada em 1695, no prefácio à sua 

tradução nos traz uma advertência, tomando como referência o então momento 

educacional da França. Argumentou ele que, em linhas gerais, a referida obra é pensada, 

em particular, para a educação de um gentleman, todavia, face à profundidade de seu 

alcance, isso não impedia que ela servisse também para a educação de toda a espécie de 

crianças, qualquer que seja a classe social a que pertença, desde o filho de um 

aristocrata ou de um representante da grande burguesia daquele século, quanto para a 

educação de qualquer indivíduo, desde que este tenha os meios (ou alguém por ele) de 

garantir para si um bom preceptor. Por extensão, isso nos quer dizer que ser tabula rasa 

não se constituía característica especifica da mente daquele indivíduo que pertencia à 

classe burguesa ou aristocrata da sociedade inglesa daquela época, isto é, o ser humano 

(espécie) nasce página em branco, portanto, é a formação que recebe que o fará um 

bruto ou um gentleman.  

                                                           
32

 Uma possível tradução para este ditado é: “não aprendemos para a escola, aprendemos para a 

vida”. 
33

 Cf. SANTOS 2005. 



45 

 

Assim, compreendemos que muito mais que uma defesa de Locke a este modelo 

de educação como uma prática exclusiva de uma classe elitista, conforme seria simples 

assim compreender, vemos a partir do que expusemos neste sub-capítulo, que o 

empirista inglês a defende por ser um modelo libertador da opressão instaurada à sua 

época, pelo regime político alicerçado pelo inatismo em suas possibilidades e 

abrangências cujo objetivo era o de promover, político-ideologicamente, rejeição social 

à teocracia anglicana com suas teses legitimadoras do poder absoluto real tanto no plano 

espiritual quanto no temporal, o que legitima o entendimento de que há a defesa 

irrestrita da liberdade do pensar e agir, a partir de uma formação calcada na experiência 

e na força de valores inculcados a partir de um perfil de homem racionalmente 

elaborado. Por esta razão é que se a formação, de uma forma geral, é vista como 

importante na modernidade e traz ecos desta interpretação até a contemporaneidade, é 

como afirma Charles, pelo fato dela “ser, antes de tudo, tarefa de filósofo” (CHARLES, 

2011. p 72.).  

 

 

2.3 – O PAPEL DETERMINANTE DA EDUCAÇÃO DOMÉSTICA: EXPERIÊNCIA, 

RESPEITO E FAMILIARIDADE.  

 

 

Na modernidade, as práticas de formação no âmbito do lar, eram bastante 

intensas e aconteciam em virtude, tanto das crises ocasionadas pela nova ordem axial 

deste período, quanto opção de um modelo pedagógico considerado mais adequado à 

formação liberal. Na Europa, a noção de que a educação doméstica caracterizava-se 

como um privilégio das camadas mais abastadas, gradativamente foi cedendo lugar a 

um forte apreço da população em geral, o que, por consequência, levou os pais à 

propiciarem às crianças de outras camadas sociais, que não aquelas de família 

aristocrata, a ascender a este tipo de educação.  

Esse movimento pedagógico que vislumbrava uma melhor preparação para a 

vida adulta e, no caso dos meninos, uma formação voltada para a ocupação das funções 

prioritárias na sociedade moderna, passou de marca de progresso e ascensão social 
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apenas das elites, à aspiração de outros segmentos da população e isto em virtude da 

qualidade pedagógica que tinha como características principais, a disciplina e o apreço 

aos bons costumes. Deste modo, se a Locke interessava a formação do gentleman na 

modernidade, importa fazê-la no ambiente doméstico, tendo em vista a generalizada 

disseminação de maus costumes e hábitos não louváveis e adequados a um homem de 

bem.  

Locke defende a educação doméstica veementemente e conforme muitos 

interpretes da obra afirmam, a exemplo de Enguita ( ENGUITA 1986), isto se deve em 

grande medida ao fato de o empirista, assim como outros filósofos de seu tempo, ter 

assumido por um período de sua vida a função de preceptor
34

. Em nossa visão, muito 

além do trabalho que o empirista desempenhou na preceptoria, esta defesa pela 

educação doméstica deve-se pelo fato dela comportar um modelo apropriado de 

formação às causas modernas; de procurar uma formação alicerçada no exemplo que, 

diante das circunstâncias pelas quais a educação era praticada - em escolas públicas, 

com turmas numerosas entregues a um mesmo mestre - somente uma reformulação em 

busca de novos princípios poderia trazer os frutos esperados e as transformações 

pretendidas. Neste prisma, Os Pensamentos surgem, indiscutivelmente, como uma obra 

de educação que marca a modernidade, justamente por ser forjada através de uma práxis 

oriunda do lar e dos procedimentos pedagógicos que nele se realizava, através de uma 

incessante procura por encontrar mecanismos e táticas adequadas à realização de uma 

finalidade especifica, qual seja, aquele que está em consonância ao ideal burguês 

defendido pelo nosso autor.  

Para que fosse concretizada a execução desse modelo de educação, a figura do 

preceptor
35

 torna-se imprescindível. Sua contratação, e principalmente a seleção dos 

temas e das habilidades a serem inculcados nos discípulos era da alçada e competência 

familiar, já que não havia um currículo padrão. Este aspecto, em nossa compreensão, 

aponta para um ponto chave: na educação doméstica havia a necessidade em equacionar 

o que deve ser ensinado e o que é possível e necessário ser apreendido pelo infante. 

                                                           
34

 Segundo Enguita(ENGUITA, 1986, p. 14) Locke foi preceptor dos filhos de nobres, a exemplo do 

Conde Shaftesbury e de Sir John Banks. Em sua velhice ainda continuou neste trabalho com a educação 

de Francis Cudworth Masham, como também supervisionou a educação dos filhos de Edward Clarke a 

quem dedicou os Pensamentos, consolidando assim sua experiência como educador e adepto da educação 

doméstica. 
35

 Preceptor, tutor, mestres das casas, todos estes termos dizem respeito à função exercida por 

um professor que no âmbito familiar exerce a função de docência e de formação de pessoas. No sub-

capítulo seguinte, trataremos do tema da preceptoria. 
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Como afirma Vasconcelos
36

, àqueles (família e preceptor) cabia “decidir sobre o que e 

como seriam ensinados os seus filhos, muitas vezes caminhando em um sentido diverso 

daquele que o Estado propunha. Assim, por estas condições que apontamos, esse 

modelo de formação proporcionava um espaço propício ao ensino de novos paradigmas 

ideológicos e filosóficos, pois, como expõe Vasconcelos, os preceptores eram na 

maioria das vezes “[...] os grandes difusores e intérpretes das ideias “modernas” dos 

filósofos pensadores” (VASCONCELOS, 2005. p.120).  

Consoante a sua práxis, a educação doméstica fornecia uma condição melhor de 

observação da criança em formação. Este fator contribuía em grande escala para uma 

análise mais precisa e minuciosa da sua natureza e temperamento, fazendo assim o 

preceptor observar e retrabalhar os hábitos e costumes. Ora, a partir da identificação dos 

seus defeitos e propensões - aliado a isso, o respeito pelo outro, a familiaridade pela 

qual aconteciam os processos de aprendizagem e a força da experiência de quem se 

punha a promover a formação - a tarefa de encontrar para o gentleman as melhores 

estratégias de moldar-lhe o caráter, de cuidar do seu corpo e mente, tornar-se-ia exitosa, 

pois como afirma Locke, “as boas qualidades são a riqueza do espírito”(LOCKE, 1986, 

p. 125).  

Para o filósofo inglês, cada homem é um ser singular e por isso possui uma 

natureza interna que o diferencia dos demais. Assim, “a mente de cada homem contém 

traços peculiares e iguais a seu rosto que os distingue de todos os outros, e de igual 

modo não pode haver dois jovens que possam ser guiados por um método totalmente 

idêntico” (LOCKE, 1986. p. 275. Trad. Nossa). Ora, se Natureza faz de cada homem 

um ser distinto ao outro, importa sempre avaliar e escolher os melhores modos de 

transmissão do conhecimento para obtenção da boa educação que é a formação do 

caráter e segundo Locke, aquele que educa deve, necessariamente ter a constante e 

necessária vigilância a fim de propor as devidas mudanças metodológicas a este fim, e 

justamente por isso, ante a familiaridade em que era desenvolvida, a educação no lar 

constituía-se num espaço privilegiado de formação em consonância a esta visão. Esta 

posição acolhe o argumento que levantamos, qual seja, de que o pensador inglês tem 

apreço pela educação doméstica, justamente pelas possibilidades que nela são criadas 

em variar e adequar mecanismos pedagógicos postos à formação do caráter e dos bons 

costumes. 
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VASCONCELOS, 2005. 
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Nos Pensamentos, na Seção VII § 70, intitulado Sobre as vantagens de uma 

educação doméstica, Locke inicia o referido capítulo admoestando que o ambiente 

doméstico é o local mais apropriado para educar o jovem
37

. Neste contexto, o empirista 

sabia que a educação no lar poderia gerar no jovem a inexperiência frente ao 

conhecimento do mundo e uma predisposição à inocência frente à sociedade. Possuía 

também a compreensão de que o contato com a rudeza e os vícios morais presentes na 

sociedade e por extensão na escola, seriam reconhecidamente, danosos ao caráter em 

formação. Entretanto, analisado perdas e ganhos, admoesta que melhor seria a formação 

em âmbito privado, por dois aspectos: primeiro pela condição ofertada de o preceptor 

acompanhar de perto o plano de estudos que pautado pelo sentido pragmático e pelo 

exemplo, tem a preocupação de assegurar uma educação equilibrada do corpo e espírito; 

segundo e com uma importância mais acentuada, cultivar a virtude, pois esta é “a coisa 

mais difícil de adquirir que o conhecimento do mundo, se a perde o jovem, será difícil 

reencontrá-la” (LOCKE, 1986. p. 98. Trad. Nossa).  

Para John Locke, a degradante situação moral e a rotineira prática dos maus 

costumes protagonizados pela juventude em sua época, tinha endereço certo. Devia em 

muito ao modelo precário de formação adotado na Inglaterra de seu tempo, que 

utilizava-se dos castigos, da visão de mundo e de homem focados na vida transcendente. 

Eram práticas, conforme Cambi, baseadas no “autoritarismo e nas punições corporais 

como métodos educativos,” (CAMBI, 1999. p 316). Essa formação promovia de um 

lado um aprendizado pautado na agressividade e por outro, diante do medo da 

condenação eterna, uma vida aprisionada pelos dogmas e como assevera Locke, “seria 

difícil adivinhar as qualidades que um pai poderia esperar de um filho[...]”(‘LOCKE, 

1986. p. 99.Trad. nossa) inserido num modelo de sociedade e numa escola neste 

contexto. Neste prisma, os mestres das casas deveriam ser vigilantes e astutos, pois 

como advertia nosso autor, o exemplo proporcionado pelas más influências que da 

sociedade decorriam, tem o poder maior para (de) formar que todas a regras e preceitos 

oriundos das instruções ao jovem ofertadas, isso em virtude dele ainda não possuir uma 

consciência e um caráter moralmente formados.  
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Faz-se necessário registrar que o cerne da pedagogia de Locke não é a instrução. Ela assume um lugar 

secundário em relação ao ideal de formação por ele proposto. Por esta circunstância o trabalho do 

preceptor não se resume somente ao ensino das artes liberais, mas tem como meta à formação do caráter 

e dos bons costumes.  



49 

 

Ainda no tocante ao uso dos castigos ou do chicote como mecanismo que 

auxiliassem no processo ensino-aprendizagem, segundo Locke esta prática constituía-se 

num procedimento inapropriado e desabonado de justificativa. Para ele, os processos de 

formação deveriam ser mediados não pelo sofrimento, nem pela imposição do medo, 

mas pelo gosto e pelo prazer e o preceptor seria o grande responsável por isso, pois 

como salienta Locke “[...] a verdadeira forma de ensinar as coisas é inspirar nas crianças 

o gosto e o amor aos estudos que forem propostos; é estimular para sua atividade e 

aplicação." (LOCKE, 1992, p.95. Trad nossa). Deste modo, a formação do Gentleman 

deveria ocorrer num ambiente que privilegiasse os bons costumes e como afirma 

Cambi, de “princípios de liberdade e da autonomia dos educandos” (CAMBI, 1999. p 

316). 

Ora, os preceptores - modelos de exemplo e depositários da confiança gerada da 

relação com o jovem em formação - eram os responsáveis por desenvolver o método 

adequado ou seja aquele que, “levando em conta as diversas condições, é o mais fácil, o 

mais breve, e o mais apropriado para fazer os homens virtuosos, úteis a seus 

semelhantes [...]"(LOCKE, 1992, p. 25 Trad. nossa). Eles também deveriam ser a porta 

por onde as questões convenientes e as práticas apropriadas à idade e à maturidade do 

jovem gentleman- consoante às suas faculdades e disposições naturais – adentrassem no 

âmbito da sua experiência pessoal, salvaguardando-o assim, dos vícios que se adquire 

no âmbito externo ao familiar, na sociedade portanto. 

Na defesa da educação doméstica, Locke nos diz que: 

 

[...] estou seguro de que todo aquele que possa custear um preceptor e 

educar seu filho em sua casa, assegurar-lhe-á, melhor que a escola, 

boas maneiras, pensamentos varonis e sentimentos do que seja digno e 

conveniente, sem contar que o fará lograr melhor êxito nos estudos, 

além de amadurecer com brevidade o homem que está adormecido no 

menino.(LOCKE, 1986, p.100. Trad. nossa) 

 

 

Assim, era através do trabalho pedagógico desenvolvido num ambiente voltado 

para o culto das boas maneiras que a boa educação seria atingida. Para Locke é ela que 
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“dá brilho a todas as outras qualidades e as fazem úteis, proporcionando a estima e a 

bondade das pessoas que cercam o gentleman (LOCKE: 1986, p.65, Trad. nossa). Sem 

ela (a boa educação) todas as qualidades que porventura o homem venha adquirir, não 

conseguem fazê-lo senão um homem dado ao orgulho, a pedantia, a arrogância, um rude 

propriamente dito, sem o real e devido entendimento de como deve portar-se na 

condição de um cavalheiro. 

É esta educação nobre e liberal que forma o gentleman, aquele que dentre tantas 

qualidades cultiva o respeito ao seu semelhante, sendo em sua essência afeito a  

tolerância que permite reconhecer o que pensa diferente dele não como um fim posto a 

aniquilação, mas balizado pela razão, garantindo-lhe o direito ao respeito e à 

preservação. 

Em suma, a grande tarefa destina à educação no lar
38

, que é aquela que torna 

possível a existência da tríade que sustenta o sistema educacional lockeano – ensino da 

moral, intelectual e o trabalho com o corpo
39

- é a de moldar o caráter e a mente do 

educando, procurando com isso a garantia de uma formação digna de hábitos e 

qualidades superiores. Os pais, segundo o empirista, devem empregar suas economias e 

privarem-se do que puder, deixando de lado, inclusive, a aquisição de inutilidades como 

brinquedos, roupas e tantas outras coisas passageiras e supérfluas a fim de proporcionar 

uma formação digna a seus filhos. Como diria nosso filósofo “é um mau cálculo fazer a 

criança rica de dinheiro e pobre de espírito” (LOCKE, 1986, p.122. Trad. nossa), num 

contexto em que a preocupação maior deve residir em esconder a mais vergonhosa das 

                                                           
38

A educação no lar, cuja defesa, conforme salientamos, era encampada no pensamento do Locke, não se 

limitou a seu tempo, tampouco àquele de cujo sistema educacional fora herdeiro direto, mas perpassou 

chegando ao início do século XX. Nascimento, em seu livro A Escola de Baden Powell, nos trás registros 

desta prática ao relatar particularidades pertinentes à formação da esposa do Lord Baden Powell. Conta-

nos o professor que Olave St. Clair Soames, nunca frequentou a escola convencional, os colégios de 

época e foi educada por preceptores de sua família, notadamente em esfera privada. Sua educação ia 

desde música e a aprendizagem do violão, até cuidados com o corpo, pois ela era uma desportista, 

praticava tênis, patinação, equitação e remo. Este fato para além de uma mera curiosidade é um atestado 

da continuidade desta prática que por muito perdurou não só na Inglaterra, mas por boa parte do 

continente europeu, chegando até nosso país, conforme nos mostra os estudos da professora Maria Celi 

Chaves já citado anteriormente.  
39

Também é importante registrar, a semelhança que se apresenta entre a pedagogia de Locke e 

aspectos apresentados por Nascimento, nas praticas escotistas. O professor Jorge no livro A Escola de 

Baden Powell quando analisa a pedagogia desenvolvida no escotismo, nos revela o entusiasmo do Lord 

Powell pelo pensamento de Locke no que diz respeito à Tolerância e ao tema do Liberalismo. Penso que 

para além desse registro há ainda uma proximidade muito grande com outros aspectos que chamaria de 

práticos na execução dessa pedagogia ativa, pois o programa defendido pelo Lord Baden-Powel “era 

norteado pela disciplina, observação, saúde, patriotismo, cavalheirismo e salvamento(NASCIMENTO, 

2008. p.37) aspectos esses, conforme expusemos no corpo de nosso texto, presentes também, em boa 

parte, na pedagogia do Locke. 
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nudezas que é a ignorância e as más inclinações ou seja, deve ser escolhido a formação 

do espírito e do caráter ao invés dos adornos e ostentações inúteis. 

 

 

2.4- A ARTE DE EDUCAR: FORMAÇÃO PARA A CIDADANIA 

 

 

Se a boa educação adquirida no âmbito do lar é alcançada através do cultivo dos 

bons hábitos e do exemplo, conforme vimos nas linhas precedentes, então a figura do 

preceptor ganha no pensamento educacional de Locke, um destaque à parte, pois nela 

reside, em grande medida, o sucesso nos processos de formação do gentleman.  

A criança para Locke nasce com a capacidade de raciocinar, como também dos 

mecanismos mentais propícios a realizar ações com os dados que lhe são fornecidos 

pelos sentidos. Todavia, segundo o pensador inglês, isso não implica a posse da 

experiência e aprendizado necessários que a tornem um ser autônomo e que por 

consequência tenha já o conhecimento e a experiência do perigo que as seduções dos 

maus costumes existentes no mundo externo ao lar possam lhe oferecer. Por esta razão, 

é imprescindível assisti-la desde que comece a falar com presença de um adulto que, 

observando a capacidade e a maturidade do infante, ensine tanto assuntos mais 

complexos, isto é, aqueles circunscritos ao campo ético, político, do conhecimento da 

ciência etc quanto outros comuns, porém não menos importantes, como o autocontrole e 

a própria preservação. Neste aspecto, não se coloca como infundado assegurarmo-nos 

que o preceptor assume um lugar central na pedagogia de Locke, porque sua tarefa, tal 

qual a da família, é a de dotar e capacitar o gentleman não só dos conhecimentos que 

pertencem ao universo da instrução, mas aqueles que imprescindíveis ao universo social 

tais como a urbanidade, a tolerância etc que, por sua vez, formam o caráter e já que 

constituem-se em virtudes sociais. 

Assim posto, podemos indagar: segundo o empirista inglês, quais são os 

requisitos necessários a um preceptor que o torne capaz de formar o infante consoante o 

modelo pretendido de homem moderno na proposta liberal que é o cidadão?  
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Na Seção IX dos Pensamentos, o filósofo inglês oferece ao leitor os conselhos 

necessários para a realização da boa escolha de um preceptor, caracterizando-o a partir 

dos parâmetros que estão em conformidade à natureza de sua pedagogia e ao modelo de 

homem que procura formar. Locke, nesta parte do seu texto pedagógico, trata com 

riqueza de detalhes, fundamenta e esclarece como deve ser realizada tal tarefa, já que 

selecionar bem este mestre das casas é condição chave na arte de ensinar. Assim, uma 

vez que a meta é formar para a cidadania, o preceptor é aquele que melhor conduzirá o 

jovem ao alcance desta finalidade. 

Nesta esteira, nos diz o empirista que o preceptor não deve somente possuir 

“costumes sóbrios e instrução” (LOCKE, 1986, p. 124) conforme pensava boa parte dos 

pais à época. Muito além, ele deve ser um profissional seleto e não demasiado jovem já 

que a experiência é fator fundamental e indispensável na aquisição do conhecimento 

sociocultural (costumes, gostos dos diversos povos e inclusive do seu país). Por esta via, 

é através deste saber apreendido que o gentleman será preparado contra os vícios sociais 

das mais variadas natureza.  

Ora, semelhante a um pai que tem por obrigação ser exemplo, é indispensável 

que o preceptor seja um homem de boa índole, de caráter ilibado, que demonstre não em 

palavras ou em conselhos vazios de correspondência às suas atitudes, mas na própria 

condução de sua vida, a dignidade e a notória capacidade para bem conduzir a formação 

de um jovem. Também tornar-se necessário que ele seja dotado de moderação, de 

ternura e de discrição, predicativos estes que, associados ao fino trato, tornam-se muito 

útil parar ensinar ao aprendiz como ser cortês.
40

 

De igual modo, deve ser sóbrio e de boa reputação ou seja, um homem que viva 

em estado de harmonia e paz interior consigo e com o outro; que goze de prestígio e 

respeito perante a sociedade porque sempre trilhou o caminho dos bons costumes e das 

ações dignas a qualificar um ser humano como ético. Também deve ser culto, erudito e 

habilidoso na arte de transmitir conhecimentos produzidos pela ciência. Como se 

percebe, estas qualidades são nobres e demonstram um refinamento de caráter e uma 

natureza distinta no que tange ao modo de conduzir-se em meio à sociedade, denotando 

assim ser possuidor de civilidade e características raras, como salientará Locke. 
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 Esta qualidade para Locke é de extrema importância, e não é apreendida através dos ‘livros’, 

como poderíamos pensar. Ante a sua peculiaridade, a cortesia é adquirida através do exemplo, fato que 

aponta para a necessidade de extrema atenção na escolha preceptoral. 
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Ora, a seleção do preceptor era tarefa que demandava tempo e paciência, que 

requeria, a seu turno, uma atenção apurada dos pais a fim de encontrar numa só pessoa 

tamanha quantidade de predicados e como afirma Locke, muitas vezes se punha como 

motivo de grande desestímulo. Todavia, o gosto e o prazer de “bem formar seu filho”, 

de vê-lo pari passo moldar seu caráter e por consequência, tornar-se um cidadão 

conhecedor de direitos e cumpridor de deveres, era a valiosa recompensa que deveria 

motivar tamanho esforço e desprendimento, pois, 

 

 

O grande trabalho do preceptor é o de moldar a conduta e a forma do 

espírito; estabelecer em seu discípulo bons hábitos e os princípios da 

virtude e sabedoria; dar-lhe pouco a pouco uma ideia do mundo; 

desenvolver nele a tendência a amar e a imitar tudo o que seja 

excelente e agradável e para conseguir este objeto fazer dele vigoroso, 

ativo e diligente. A formação que lhe propõe não deve ter outro 

objetivo senão que o de exercitar suas faculdades, ocupar seu tempo, 

afastando-lhe da preguiça e de uma vida vadia e ensinando-lhe a ser 

aplicado e esforçado, inspirar-lhe, enfim, a adquirir gosto pelas coisas 

que acaba de aprender por seu próprio trabalho. (LOCKE: 1996, p.70, 

tradução nossa). 

 

 

Assim, urgia, de acordo com o empirista, iniciar a formação do gentleman em 

tempo e idade adequados
41

, visto que, assim procedendo, tornar-se-ia mais fácil 

modificar pelo hábito aquilo que, porventura pelo hábito foi solidificado em sua 

natureza, em seu temperamento e em sua forma de portar-se civilmente na sociedade. 

Deste modo, se o jovem desde cedo for bem guiado e disciplinado, já que, como afirma 

Charles, “os preconceitos se enraízam nas primeiras épocas da vida, quando a razão 

ainda não está formada”(CHARLES, 2011. p. 72) dificilmente tomará outro rumo em 

sua vida adulta que não o de um homem bem educado e cortês e justamente neste 

                                                           
41

 Cf. LOCKE, 1986, § 34 e 40. 
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ínterim é que a arte de educar assume na pedagogia de Locke o propósito de conduzir a 

criança ao desenvolvimento moral, intelectual não obstante também à cidadania. 

Nos pensamentos, o bom exemplo, oriundo das qualidades que o preceptor deve 

possuir é o grande mecanismo voltado para a plena consecução do projeto pedagógico 

lockeano e para isso, cabe a ele procurar os melhores e apropriados mecanismos para a 

formação do infante, negando toda e qualquer forma de castigo
42

 e imposição que 

constituía-se, como via Locke, no “método mais usual, mais curto e mais 

cômodo”(LOCKE, 1986. p. 77). Portanto, o mestre das casas, modelo de virtude e não 

autoridade personificada deve ser aquele que procure bem formar a criança, não pela 

memorização de regras
43

 e preceitos, mas através do exemplo e das constantes práticas 

de ações louváveis e que tenham como objetivo inculcar-lhes valores superiores, tais 

como dignidade, honestidade, firmeza de personalidade, apreço pela liberdade, etc. 

Assim procedendo, a relação, ocasionada pelo processo pedagógico, de respeitosa 

cederá lugar, progressivamente, a laços de amizade; de estado de dependência, comum 

na imaturidade do infante diante daquele que lhe educa, cederá lugar a uma confiante 

amizade que tem como sustentação o reconhecimento dos traços de igualdade e 

humanidade que preceptor e aluno possuem. É pelo poder que exerce o exemplo na 

formação, portanto, que Locke nos alerta a sempre “lembrarmos de que as nossas 

crianças, uma vez crescidas, são em tudo semelhantes a nós, têm as mesmas paixões e 

os mesmos desejos que nós.[...](LOCKE, 1986, p. 73. Trad. Nossa) o que justifica dizer 

que a formação da cidadania do gentleman não ocorre somente pelo conhecimento e 

ensino de regras e leis civis, mas é viabilizada por uma preparação que, acima de tudo, 

envolva valores sólidos, cristalizados e partilhados pelo conduta exemplar da família e 

do preceptor, concentrando-se em proporcionar a boa educação, o conhecimento do 

mundo, a virtude e o apreço à reputação. 
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 Argumentando sobre a necessidade de recusarmos um modelo de educação que privilegie o 

ensino pelo uso de castigos, como também por imposições severas e desmedidas, Locke dirá que: “Ora 

nós queremos ser tidos por criaturas razoáveis, nós queremos gozar da nossa liberdade, nós detestamos 

ser continuamente repreendidos, não suportamos o humor severo dos que vivem conosco e o hábito de 

nos manterem à distância. Quem assim é tratado, uma vez atingida a idade adulta, apressa-se a escolher 

uma outra sociedade, outros amigos, outras relações com quem possa viver mais livremente.”(LOCKE, 

1986. P. 73-74. Trad. Nossa) 
43

 Para Locke utilizar-se da memorização de regras como mecanismo de formação era, antes de 

tudo, uma ação que denunciava a carência de um método adequado à formação. Ora, na maioria das 

vezes, por não entender o que está sendo ensinado, a criança aprende o que ouve e da mesma forma 

esquece o que aprendeu, pois lhe falta ou a maturidade para a devida compreensão da aplicabilidade da 

regra, ou sua prática habitual. Assim, em consonância a máxima jesuíta, repelio mater studiorum, o 

preceptor deve primeiro ensinar a realizá-las, exercitá-las antes mesmo de cobrá-las, pois o hábito ao ser 

estabelecido, atuará por si mesmo sem a necessidade de pedir socorro com frequência à memória.  
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Demonstradas, de forma geral, as características exigidas ao preceptor na arte de 

educar, cumpre agora destacar a função e objetivos do processo de educação na 

formação humana, dentro do horizonte proposto por Locke na sociedade inglesa 

moderna, que, inegavelmente, contém princípios imprescindíveis à formação do homem 

contemporâneo. 

 

 

2.5- OS OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO HUMANA 

 

 

Os objetivos que conduziram Locke à elaboração de seu projeto pedagógico, 

notadamente dirigem nossa atenção a duas realidades que se complementam: uma que 

diz respeito à crítica empreendida pelo empirista ao modelo de educação adotado na 

Europa de seu tempo porque tinha como alicerce os pressupostos inerentes ao inatismo. 

Outra específica e derivada daquela, que fundamentada em novos paradigmas, 

procurava formular um modelo distinto de homem adequado aos anseios da 

modernidade em (trans)formação. De outra forma os fundamentos que dão suporte a 

crítica ao inatismo são a base sobre a qual sustenta-se a proposta lockeana de 

reformulação educacional. 

Conforme pontuamos nas páginas precedentes, o pensamento educacional de 

Locke tem forte ligação com as mudanças e as transformações pelas quais passou a 

Inglaterra na segunda metade do século XVII, modificações estas que envolviam o 

campo político, o religioso, assim como o educacional; destas três esferas a história nos 

mostra a inegável prevalência do âmbito religioso que sobre os demais promovia grande 

influência. 

Como sabe-se, a fé cristã que concebia o homem como um ser claudicante e 

dado ao mal porque pecador, ocasionou significativas alterações no modelo de 

sociedade até a modernidade. A doutrina do pecado original, amplamente defendida por 

uma parcela considerável de educadores, teólogos e pensadores de uma forma geral, 

sustentava que este homem possuía natureza e essência voltadas à transgressão e diante 

desta configuração que delineava a condição humana, o apoio divino tornava-se 
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imprescindível no intuito de reestabelecer à humanidade seu estado de originário
44

. 

Assim, os processos pedagógicos desde os anos Quinhentos voltavam-se para a 

formação do perfeito cristão ou do bom católico, como afirma Cambi
45

. Locke é 

contrário a este modo de conceber o homem, e por extensão, o modelo de educação 

praticado em sua época voltado àquele fim.  

Ao entender que os homens nascem todos iguais, são o que são pela educação 

recebida e não maus por herança ou pela natureza, o empirista põe em xeque a 

concepção tomada como verdade de que o homem é plenamente passivo, cuja 

aprendizagem deveria centrar-se na memorização. Esta posição de Locke possibilita 

compreender a educação e os processos de formação do ser humano, como um 

desenvolvimento do intelecto, que, por sua vez, transforma-se num instrumento de 

busca da verdade, de autocontrole e de autonomia ao enfraquecer o ideal de homem 

cortesão, voltado à vida espiritual e à erudição, propondo a seu turno o gentil-homem, o 

homem racional, próprio a vida em sociedade. 

Ora, o método pedagógico empreendido até a modernidade visava o letramento, 

a partir do ensino de humanidades; do cultivo a assimilação de lições, conforme 

salientamos, auxiliados por instrumentos de coerção rígidos, lentos e dolorosos
46

 nos 

procedimentos pedagógicos. A Locke, contrariamente, importava propor um modelo de 

educação que tivesse finalidade pragmática, isto é, que formasse um indivíduo capaz de 

garantir a liberdade individual de cada membro que compõe a sociedade politicamente 

organizada, como também da preservação dos bens materiais, da vida, possuidor de boa 

índole e afeiçoado à tolerância religiosa, o que justifica, por este ângulo, afirmarmos 

uma estreita proximidade de sua pedagogia, com sua teoria política, não obstante a ética 

também, na medida em que, conhecimento político e ética eram por ele compreendidas 

como instâncias indissociáveis. Como afirma Ribeiro, 

 

                                                           
44

 Este estado é o de santidade, de pureza e de uma vida regrada por valores inerentes ao 

pensamento cristão. 
45

 Cf. CAMBI,1999. p. 304-305. 
46

 Conforme Locke, as recompensas e punições servirão para manter as crianças no cumprimento 

dos deveres e auxiliarão muito nos procedimentos de formação do caráter. As qualidades que elas 

possuem, de tão poderosas, corrigem a conduta dos pequenos de forma mais adequada, pois uma vez 

colocada a honra e a desonra entre os incentivos e punições que mais estimulam o espírito, a criança 

estimuladas por eles, através da inspiração dos sentimentos de honra, do medo e da vergonha da desonra, 

terão estabelecidos em seus espíritos os verdadeiros princípios que, de forma permanente, criarão uma 

disposição inegável para o bem. 
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Estes pressupostos [...] constituem a base do optimismo político e 

pedagógico do filósofo e exprimem-se, no plano pedagógico, na 

afirmação do primado da educação moral e na ideia de que a educação 

é o caminho para o uso e gozo da liberdade e para o exercício da 

racionalidade.(RIBEIRO, 2005, p. 106) 

 

 Concebendo os processos de formação e obtenção do conhecimento como o 

resultado do itinerário das sensações à razão, na medida em que é a experiência 

adquirida pari passo que preenche a tábula rasa de conteúdos de toda ordem, Locke 

afirma que ao observarmos a natureza particular das crianças, perceberemos suas 

tendências e inclinações e com isso, poderemos dotá-las com maior proveito possível, 

das qualidades propiciadoras ao que o inglês entende como a tarefa primordial da 

educação: a formação o caráter, através das boas maneiras e da virtude
47

. Essa 

preocupação com o desenvolvimento do caráter, tendo como condições de 

possibilidades os mecanismos da mente e a inculcação de valores pelo hábito, conduz o 

empirista a dedicar boa parte dos capítulos dos Pensamentos a este fim, o que torna 

possível nos assegurarmos de que, para Locke, a vida virtuosa em sociedade, constitui-

se o objetivo mais caro no âmbito de sua reflexão pedagógica
48

 sobre o homem.  

Ora, educar com vistas ao alcance de uma vida virtuosa, é dotar o gentleman de 

cortesia que, segundo Locke, é 

 

 

                                                           
47

 Que é virtude para Locke? Nos Pensamentos o pensador inglês a concebe como prudência, boas 

maneiras, instrução, já que toma todas estas palavras por sinônimas, conforme a acepção mais popular. 

De toda forma o empirista demonstrará que as boas maneiras constituem-se num conjunto de qualidades 

importantes à formação do gentleman com vistas a sua ação em sociedade, já que, conforme Enguita(Cf. 

ENGUITA, 1986 nota 2. p 189), ela tem uma natureza pragmática. Ainda sobre a virtude no pensamento 

de Locke ver Yolton (YOLTON, 1996, p 282), que observando o conjunto de sua obra e relacionando-a 

àquela presente nos Pensamentos, a concebe como um indicador de desenvolvimento do caráter moral; a 

formação da mente para a virtude. 
48

 Sendo a virtude o bem mais cultivado na pedagogia de Locke, isso não implica dizer que os 

conhecimentos educacionais estão resumidos somente nela. Conforme apontamos, em vez de uma cultura 

de livros e de palavras centradas nas sete artes liberais, Locke propõe conteúdos, no âmbito da instrução, 

que possibilitem o conhecimento do mundo e dos homens. Neste aspecto adota como disciplinas a serem 

transmitidas ao educando: 1) No âmbito do conhecimento do mundo e dos homens: a geografia, a 

história, a cronologia, conhecimento das leis civis, história bíblica e ética; 2) No âmbito da ciência: a 

aritmética, a geometria, a astronomia, a física e a filosofia natural. 3) No campo das línguas: prioridade à 

língua materna, contemplando também o Latim e o Francês. 4) Como complemento à formação do lord: a 

dança, a música, a esgrima, a aprendizagem de artes úteis, como a contabilidade, e um ofício manual, que 

lhe sirva tanto como uma eventual utilidade ou distração do espírito, além das viagens. 
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[...]a graça, a conveniência no olhar, na voz, nas palavras, e nos 

movimentos, em gestos, em toda a atitude que faria com que se 

triunfasse no mundo, passar tranquilidade ao mesmo tempo em que 

encantasse as pessoas com quem se conversa. É a linguagem pela qual 

se expressa um sentimento de sociabilidade que não se podia aprender 

e nem praticar, a não ser pela observação e exemplo daqueles que 

eram, realmente, bem educados (LOCKE, 1986, p. 198. Trad. nossa). 

 

 

Este predicado, que segundo nosso autor é a mais agradável e atrativa de todas 

as qualidades civis, deve ser expressa de duas maneiras, a saber: cultivando uma 

disposição na mente para não ofender os outros; e demonstrando através dos gestos, 

olhares e toda espécie de comportamento externo, a boa vontade e o respeito para com 

todos. Assim, o gentleman não deve ser um homem que nas relações sociais apresente-

se portando defeitos como a rudeza, que é um agir disposto em não agradar e respeitar o 

outro; menosprezo, que é a falta de respeito que se transmite através do olhar, das 

conversas ou de gestos; espírito crítico, no sentido de encontrar faltas nas pessoas e 

apontá-las diante dos outros, ocasionando grande constrangimento e um exacerbado 

ânimo de disputa, que conduz a inconvenientes e a grosserias perante o semelhante. Ao 

contrário deve ser um homem “sincero e de boas intenções”(LOCKE, 1986. p. 201. 

Trad. Nossa), cujo saber transpassa a mera acumulação de conteúdos, que ama a 

(co)existência em sociedade e que pelo trabalho desempenhado para sua formação ética 

e respeito a valores, seja muito além de um cidadão que saiba “tirar o chapéu e 

cumprimentar”(LOCKE, 1986, p. 202) ao outro. 

Convém ainda assinalar que, segundo o empirista, a virtude não é adquirida 

através de uma forçosa adaptação a regras de conduta, criadas a partir de um conjunto 

de normas erigidas sob a égide de um determinado contexto social. De outra forma, ela 

é adquirida e desenvolvida pelo hábito cuja prática inicia-se já na infância, através do 

domínio dos apetites, das inclinações e dos desejos, seguindo a orientação duma razão 

que impõe o sacrifício do prazer e do agradável ao que é mais útil, à convivência 

harmoniosa em sociedade. 

Portanto, como dirá Locke, aquele que procura ser agradável com as pessoas 

com quem convive em sociedade, sem, todavia, inclinar-se à bajulação servil e humilde, 
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encontrou o segredo da arte de viver no mundo, de ser acolhido por todos e apreciado 

em todas as partes e para que isso se concretize, torna-se necessário, acima de tudo, 

habituar, à cortesia, as crianças e os jovens em formação.
49
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 Cf. LOCKE, 1986, p. 201. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Locke concebe que ao nascer com a mente semelhante a uma página em branco 

e tendo como inato os mecanismos mentais que transformam dados dos sentidos em 

conhecimento, o homem é um ser naturalmente predisposto à formação. Assim, a mente 

humana é tal qual a argila, que ganha nas mãos de um artesão habilidoso, as mais belas 

formas estruturais, mediante o emprego de técnica específica a este fim. Desse modo, a 

imagem da mente vazia que o empirista se apropria no Ensaio, resume a tese que se 

contrapõe, analiticamente, ao ideal inatista dirigindo-nos para a compreensão de que 

todo conhecimento que a mente possui foi adquirido e construído e é em virtude desta 

condição de possibilidade que, uma vez conhecida a estrutura de funcionamento da 

mente, voltada à apreensão do conhecimento e de predicados que são importantes à vida 

em sociedade, torna-se possível afirmar que, através dos processos de aprendizagem, 

podemos aperfeiçoar o homem, dotando-lhe de valores morais que refletem no âmbito 

político, objetivando desta forma, atingir na prática social, um determinado ideal de 

homem e, por conseguinte, de sociedade.  

Neste prisma, a presente pesquisa apontou para a relação de co-pertencimento da 

teoria educacional do filósofo inglês a sua epistemologia, demonstrando assim que na 

construção do seu projeto pedagógico encontram-se já presentes os fundamentos que 

sustentam seu empirismo radical, ou seja, que é a partir da experiência que o 

conhecimento é formado no homem e que desta condição construímos a formação 

humana. Por consequência desta estrutura de análise, torna-se exequível concebermos 

no pensamento de Locke que a metodologia que guia o processo de aprendizagem do 

conhecimento humano é idêntica àquela que permite a formação pedagógica do homem 

e estabelece, a seu turno, uma conexão entre as duas obras e os dois domínios do 

pensamento lockeano: a filosofia do conhecimento e a filosofia da educação. 

Desta forma, a pedagogia lockeana, sustentada pelos fundamentos filosóficos do 

empirismo, não pode ser tratada como uma teoria educacional, que no horizonte de sua 

aplicação, encerra-se na formação do gentleman moderno. Ao contrário, as questões e a 

profundidade com que o inglês trata da formação humana contribuíram e contribuem 
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substancialmente para fatores que julgamos importantes dentro do contexto educacional 

e que tem seus reflexos na contemporaneidade
50

. 

Um dos principais aspectos, como pôde ser constatado nas páginas precedentes, 

foi o modelo de comportamento que o gentleman deve alcançar mediante os 

procedimentos formativos propostos por Locke à sociedade inglesa de sua época. Com 

isso, se o tipo de homem definido pelo inglês nos Pensamentos proporcionou uma 

ampla transformação na educação inglesa moderna, no modo como a escola deveria 

educar, e na própria finalidade da educação, procurando gerar membros virtuosos 

através da inculcação de valores pela atuação daquele que desempenha a tarefa de 

formação, então a proposta educacional do empirista é digna de ser retomada na 

contemporaneidade, ante o estado inegável de crise de valores éticos pelo qual se 

encontra a sociedade hodierna. Assim, sendo o projeto político-pedagógico de Locke 

um instrumento aplicável à formação ética e à cidadania, pautado pelo uso da razão, 

nesse contexto, podemos afirmar que a educação contribui para legitimar a práxis 

política deste mesmo cidadão, na medida em que se põe, como condição sine qua non 

para o aperfeiçoamento das relações em sociedade.  

Não obstante a estas considerações, importa também registrar as importantes 

mudanças curriculares que Locke propôs em seu tempo no campo da instrução. Se na 

totalidade o conjunto de disciplinas idealizado por ele nos Pensamentos não atende ao 

momento presente de nosso sistema educacional, uma lição valiosa aprendemos: as 

mudanças paradigmáticas são necessárias quando os processos de formação assim 

exigirem, notadamente atendendo a uma demanda social desde que resulte de reflexões 

pautadas em fundamentos e princípios racionais, conforme fizera nosso autor. 

Em suma, pelo exposto, podemos afirmar que nas lições lockeanas, 

encontramos diversas propostas didático-pedagógicas que são passíveis de retomada nos 

processos educacionais contemporaneamente. Todavia, se em alguns pontos sua 

doutrina apresenta-se fora de contexto, o mesmo não ocorre no tocante ao cultivo dos 

valores civis e sociais, na necessidade do cuidado com o corpo e formação para a vida, 

                                                           
50

São três os fatores que nos chamam atenção neste aspecto e que resultam da proposta pedagógica 

de Locke: 1) A nova visão de homem, constituído por mente e corpo que, conforme Locke, ambas devem 

passar pelo crivo dos cuidados da educação; 2) O deslocamento de eixo da antiga visão didático-

pedagógica medieval, a qual girava em torno do conteúdo e do método, deixando de lado assim as 

singularidades caracterizadoras daquele que educa, como também do infante a ser educado; 3) O cultivo 

da memória, prática amplamente adotada à época que, a partir das reflexões do empirista, cederam lugar 

ao cultivo do entendimento e do juízo. 
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além da importância na aprendizagem de novos idiomas e do conhecimento do mundo. 

Neste horizonte, os seus postulados mantêm-se vívidos, atuais e pertinentes. 
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