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RESUMO: A pesquisa se fundamentou nos textos de estudiosos como Tobias Barreto, 
Luiz Antônio Barreto e Jorge Carvalho do Nascimento, a partir destes, analisamos a 
construção descritiva dos elementos terminológicos. Os conceitos de método científico, 
objetos científicos, leis, homem e monismo, são determinantes para a compreensão 
pensada pelo sergipano acerca da educação. O artigo aborda contextualização histórica 
da problemática investigativa proposta por Tobias Barreto, suas relações e implicações 
teóricas, bem como a educação científica ou aos estudos do chamado “germanismo 
pedagógico”. A metodologia empregada tomou por base a aplicação de instrumentos 
que se inserem no âmbito da História Cultural. Conferindo ênfase ao significado e ao 
sentido que a educação assume, tanto conceitual, como da realidade sobre a qual a 
educação se volta para análises e intervenções. Neste contexto, se deram três registros 
importantes: o pensamento tobiático que constitui uma interpretação de caráter 
evolutivo das noções educacionais; a dimensão objetiva do conhecimento provindo da 
história, expressa uma tentativa de síntese entre o saber filosófico e o científico; o 
sistema filosófico tobiático é resultante dos muitos modos de pensar, em voga no seu 
tempo. Podemos destacar o positivismo, o racionalismo, o cientificismo, evolucionismo 
e o monismo, sendo estes determinantes na elaboração dos pré-supostos conceituais 
acerca da educação defendida pelo intelectual. Investigamos uma dimensão humana, 
essencialmente prática, mas que não exclui a reflexão filosófica sobre a dimensão 
histórica na qual se insere o homem. Podemos constatar uma estrutura racional ao 
discurso de Tobias Barreto que é determinante na configuração que o intelectual faz da 
educação. 
Palavras - chave: Tobias Barreto, Educação, História Cultural. 
 
 
SUMMARY: The research if based on the texts of studious as Tobias Barreto, Luiz 
Antonio Barreto and Jorge Oak of the Birth, from these, we analyze the descriptive 
construction of the terminológicos elements. The scientific concepts of scientific 
method, objects, laws, man and monismo, are determinative for the understanding 
thought for the sergipano concerning the education. The article approaches historical 
contextualização of the problematic investigativa proposal for Tobias Barreto, its 
theoretical relations and implications, as well as the scientific education or to the studies 
of the call “pedagogical germanismo”. The employed methodology took for base the 
application of instruments that if insert in the scope of Cultural History. Conferring 
emphasis to the meaning and the direction that the education assumes, in such a way 
conceptual, as of the reality on which the education if return for analyses and 
interventions. In this context, if they had given three important registers: the tobiático 
thought that constitutes an interpretation of evolutivo character of the educational slight 
knowledge; the objective dimension of the knowledge come from history, express an 
attempt of synthesis between philosophical knowing and the scientific one; the tobiático 
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philosophical system is resultant in the many ways to think, en vogue in its time. We 
can detach the positivismo, the rationalism, the cientificismo, evolucionismo and the 
monismo, being these determinative ones in the elaboration of the conceptual daily pay-
presumptions concerning the education defended for the intellectual. We investigate a 
dimension human being, essentially practical, but that it does not exclude the 
philosophical reflection on the historical dimension in which if the man inserts. We can 
evidence a rational structure to the speech of Tobias Barreto that is determinative in the 
configuration that the intellectual makes of the education. 
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As produções teóricas dos inúmeros pesquisadores, traz desde sempre uma 

sígne semelhança; a inquietação do não saber. Isto implica dizer que todos aqueles 

dotados de inteligibilidade no processamento fecundo da práxis produzem 

conhecimento. 

Para podermos compreender, sobre os objetivos que direcionava e 

impulsionava Tobias Barreto a aprender mais sobre as ciências, no sentido geral do 

termo, encontramos de forma contundente em suas palavras:  

 

A minha questão não é que este ou aquele indivíduo me aplauda; não 
gosto disso. O meu fim é andar às claras comigo mesmo. E também 
não se trata de saber se vivo longe ou perto de centro da civilização, se 
morro na cidade ou na roça. O que se faz preciso mostrar, é se ando 
em dia com as ideias correntes se o que ou digo e o que escrevo está 
ou não impregnado de espírito do tempo, tal qual ele sopra em 
mundos superiores ao nosso obscuro mundo. (BARRETO, 1990 
p.178) 

 
Ao reportarmos a história poderemos citar quantitativamente muitos 

contribuidores que numa tentativa heróica tiveram a sensibilidade futurística de 

sistematizar suas descobertas, consequentemente seus conhecimentos. E os registraram. 

Para tanto, este artigo pretende apresenta as idéias de Tobias Barreto acerca 

da educação, que é assumida pelo autor como processo racional e discutida a partir de 

alguns de seus conceitos significativos. Tais como, o método científico estudo do 

processo que determina a procura do conhecimento verdadeiro, objetos científicos que 

visa selecionar e distinguir os objetos para a investigação científica, as leis, como um 

conceito necessário para interligação lógica da natureza, o conceito de homem como um 

ser de ciência e sua dentição, e o de monismo como idéia unitária significativa no 

homem. 
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 Essas concepções exercem um papel importante no progresso da 

humanidade. São necessárias, tanto para o aprofundamento e compreensão do conceito 

de educação quanto para identificar as bases e pressuposto deste mesmo conceito. 

Assim trabalhado, observamos uma contribuição no debate sobre a investigação 

científica e uma preocupação do autor com respeito à produção intelectual brasileira: 

 

Literatura, no sentido amplo, no sentido atual, é sinônimo de vida 
espiritual: é uma estatística aprofundada de todas as produções 
intelectuais de um país, em uma época dada, ciência, filosofia, poesia, 
teatro, romance e até música e pintura. 
Assim se compreende na Alemanha... 
Vê-se, pois, como é vastíssimo o quadro literário. No Brasil, ao 
contrário, ser literato é fazer versos, romances ou dramas, qualquer 
quilate que eles sejam.(BARRETO, 1990, p.179) 

 
Esse quadro começou a se alterar na década de 60 do século XIX onde  

ocorreram fenômenos curiosos na literatura brasileira. Primeiramente no ciclo do 

romantismo, marcado por fatos de significação histórica, como a guerra civil americana, 

a reforma eleitoral inglesa e que por conseqüência introduzirão as idéias liberais que se 

conjugam com o romantismo juvenil na medida em que caminha incorporando o 

princípio democrático.  

Nesse sentido, o professor Jorge Carvalho do Nascimento em seu livro A 

cultura ocultada (1999) ressalta: 

 

No Brasil, o Romantismo se voltou ao trabalho de criar um conceito 
de nação no plano cultural (...). Assim, no Brasil, o Romantismo 
efetivamente consolidou um projeto de cultura nacional que não 
estava posto em sua plenitude. O Romantismo tem, desta forma, entre 
nós um outro reflexo. Não é revolucionário, mas é basicamente 
nacionalista e proporcionou bases essenciais para a formação da 
nacionalidade. (NASCIMENTO,1999, p.17). 

 

No que concerne ao ciclo naturalístico este desembocará no cientificismo.  

Surge um autêntico movimento cientificista, que se propõe exaltar o conhecimento e 

torná-la reconhecida na sua pluralidade. No entanto, em um primeiro momento, marcha 

em ideário totalizante não deixando que o processo educacional, propriamente dita, 

ocupe o seu lugar de fomentadora de idéias. Seguir um só curso autônomo é negar 

outras possibilidades de conhecimento. Nesse ideário, de coexistir o cientificismo 

positivista e uma concepção de ciência mais ampla é introduzida na cultura brasileira e 

assumida por Tobias Barreto. 
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Aquilo que denominamos complexo, não se ostenta no cabedal inatingível, 

mas pelo contrario, guina-se na simplicidade, tendo como partícipe causador o sujeito. 

Assim, ocorreu com um adolescente que se tornara evolutivamente um 

homem conhecedor de si mesmo e da ascese intelectual, preconizando o surgimento de 

novas idéias em nosso país, presenteando o simples Estado de Sergipe, em orgulhar-se 

de ter sido o berço de Tobias Barreto.  

Desejoso de conhecimentos acadêmicos, infelizmente restritos no Estado de 

Sergipe, conclui em 1854, com 15 anos, o curso de latim, na cidade de Lagarto, tendo 

como professor o Pe. José Alves Pitangueira. No crescente progresso chega à vila de 

Itabaiana, em 1857, para ensinar gramática latina, iniciando consequentemente o 

propugnar para adquirir uma licença na Assembléia Provincial para fazer o curso 

jurídico fora do Estado, conseguindo dois anos depois a almejada licença de seis anos (a 

estrada estava aberta), mas somente ele a poderia verdadeiramente alargar, e o faz.  

Muitos fatos demonstram que o imponente mulato, que goza da liberdade de 

não se permitir moldar pelas instituições, muito menos pelas ideologias, passa a ter 

como alvo de análise crítica as mesmas ideologias. Recordemos do período que 

encaminhava-se para o sacerdócio no Seminário da Bahia, ocorrendo a “não esperada” 

expulsão, para ele no dia seguinte ao de sua entrada, provocada por infringir a norma de 

horário de silêncio, quebrada noturnamente pela cantoria e sucessivas tonalidades 

dedilhadas do seu instrumento popular (o violão).  

Mas, enquanto vivera na Bahia, participara das aulas de filosofia que na 

época era vigente – o Espiritualismo Eclético – ministradas pelo Frei Itaparica, 

ramificando em Tobias o rigor filosófico suficiente para o autodidata se debruçar nas 

profundas meditações filosóficas. Como também em 1867, se candidata ao concurso da 

cadeira de Filosofia do Ginásio Pernambucano, conquistando assim a primeira 

colocação, mas não assumindo por não ter o título de doutor e nem obter o laço 

matrimonial, qualidades estas detidas pelo doutor José Soriano de Souza, doutor em 

Medicina e Filosofia, pela Universidade de Louvain, na França. 

Justifica-se então, a condição factual: 

∗ De simpatizante do Ecletismo Espiritualista num primeiro momento; 

∗ Adesão ao movimento – surto de idéias novas – onde reuniam os intelectuais e 

estudantes para combater o espiritualismo, utilizando-se de fundamentações positivistas; 

∗ De fundador da corrente Escola do Recife; 
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∗ Adesão ao monismo haickeliano, como base para uma fundamentação teórica; 

∗ A hipótese culturalista. 

Tobias Barreto capta os problemas ideológicos puramente por uma ótica 

filosófica. Apoia-se em investigar os problemas ditos metafísicos que foram rejeitados 

pelos positivistas, correspondendo-se com os filósofos alemães, para obter 

fundamentação teórica. Abre-se no Brasil uma nova época da intelectualidade suscitada 

por ele, um sergipano de estereótipos simples, mas dotado de inteligência. 

O lutar não se caracteriza somente pelas existências das várias modalidades 

esportivas no esforço da obtenção das primeiras colocações, nem quando falamos em 

sobrevivência para conquistar uma sonhada estabilização familiar ou particular. No 

entanto, este substantivo está empregado para um estudioso que luta contra as 

mediocridades, em constantes críticas publicadas, combatendo o atraso da 

intelectualidade do país, das administrações políticas e as incoerências religiosas. 

Tobias Barreto incorpora toda a armadura de luta contra a inércia no Brasil, 

principalmente nos estudos literários.  A conseqüência dessa luta é uma vasta obra 

filosófica e jurídica que tem como principais: Critica Social e Política; Critica a 

Religião; Critica a Literatura; Dias e Noites; Estudos de Filosofia; Estudos Alemães; 

Estudos de Direito I; Estudos de Direito II; Estudos de Direito III; Monografias em 

Alemão; 

As qualificações do nosso professor da Faculdade de Direito em Recife, 

detêm implicitamente toda a problemática de investigar as reflexões metafísicas, 

passando estas a se tornarem uma meta de resolução para o estudo. Ele afirma o desejo 

resoluto destas questões, no período em que dispõe do pensamento da aniquilação dos 

problemas ditos metafísicos, propostos por Comte (fundador do positivismo), como 

também no período da defesa de tese do seu amigo Silvio Romero, na Academia de 

Direito de Recife.  

“Não é tudo: pode-se dizer, sem medo de errar, que as raízes de cada 

sistema de metafísica repousam do fundo dos fatos da fisiologia” (BARRETO, 1999, 

p.190). Em outras palavras Tobias diz que a metafísica é inerente ao ser humano, não 

podendo o homem rejeitá-la, pois em ambos os estudos: físicos (busca o desnudamento 

do objeto) e metafísicos, busca a essência das coisas dos seus objetos. 

Houve de fato, por parte de Tobias Barreto, uma adesão parcial ao 

positivismo nos anos de 1868 a 1874. Mas isso não nos leva afirmar que fosse um 

defensor do positivismo. Ao contrário, provam os seus escritos que transitou em níveis 
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bem mais distintos do pensamento positivista. Há de se entender que Tobias Barreto faz 

uso da filosofia de Auguste Comte, mediando-a por vários elementos conceituais, 

almejando criticar o ecletismo espiritualista, corrente filosófica muito difundida na 

época. Essa posição que assume Tobias Barreto é que justifica o termo parcial. 

Todavia, essa parcialidade é totalmente quebrada quando também critica a 

corrente positivista a partir de 1875. O que o faz despertar para tal? Além de perceber 

que o positivismo não poderia, por muito tempo, satisfazer as solicitações da 

intelectualidade. O dado determinante que o faz despertar para as limitações do 

positivismo é a afirmativa lançada pela corrente filosófica de Comte, dando conta de 

que a metafísica estava morta.  No entanto, o nosso autor não concordava com esta 

afirmativa. Isto pode ser constatado pelas próprias palavras do autor quando afirma: “já 

eu nutria minhas dúvidas a respeito da defunta, que o positivismo tinha dado realmente 

como morta, porém que ainda sentia-se palpitar”. (BARRETO, 1990, p 219).  

O positivismo, por ser uma doutrina filosófica pregadora de que só seria 

fecundo o método utilizado pelas ciências positivas para a produção de conhecimento, 

considerando que só estas ciências fornecem o único critério de verdade e conhecimento 

possíveis, acabava por eliminar outras possibilidades de conhecimento. Com efeito, esta 

prática, reforça o cientificismo de forma exacerbada e radical. Procedendo segundo essa 

concepção positivista, chega-se a conclusão inevitável de que se deve excluir toda a 

pesquisa acerca de outras vias de conhecimento, pois conforme advogam os positivistas 

ela passaria a ter simplesmente uma relação de oposição com a natureza.  

O final da Idade Média, em que predominou toda uma postura teórica 

teocêntrica e, o emergir do pensamento moderno, marcadamente racionalista, 

determinaram o aparecimento de dois fenômenos fundamentalmente importantes no 

curso da história da filosofia e do mundo. Por um lado começaram a surgir as mais 

variadas explicações materialistas do mundo e por outro o início de uma grande crise da 

metafísica. 

As correntes filosóficas européias racionalistas e iluminista que 

predominaram nos séculos XVII e XVIII, se caracterizam por um afastamento e uma 

dissociação do pensamento metafísico, dificultando assim o aceso a dimensão 

ontológica do pensamento, conseqüentemente possibilitando especulações.  Do 

surgimento dessas duas correntes teórico-prática o homem assume uma atitude no plano 

do pensamento, admissibilidade das verdades objetivas e empíricas. 

Luiz Eduardo Menezes Oliveira nos diz: 
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Cabe ressaltar que essa idéia de Europa, tão presente em toda a 
legislação pombalina, emerge também no século XVIII, no mesmo 
momento em que a nação portuguesa está em processo de construção 
discursiva. Nessa perspectiva, Europa e Ilustração são partes 
inseparáveis de um mesmo todo (...) , uma vez que esta, assim como 
aquela, representa uma metalidade ou consciência supranacional em 
que as ideias circulam livremente, expressando uma espécie de 
República das Letras unida pelo culto à razão, mas também por um 
sentimento de superioridade com relação ao resto do mundo. 
(OLIVEIRA, 2010, p.10). 

 

Estas teorias são responsáveis por nos colocar diante da obra de um 

sergipano - Tobias Barreto - que indubitavelmente tem uma contribuição importante 

para o estudo. Tal contribuição é possível de análise quando estudamos os textos 

tobiáticos, pois não raro neles é possível encontrar subjacentemente colocado o 

elemento educacional. 

O objeto maior de investigação do artigo é incontestavelmente a 

problemática da educação subjacente ao pensamento de Tobias Barreto.  Neste sentido, 

a apropriação, via leitura e interpretação dos textos tobiáticos, constitui elemento 

importante na elucidação dos problemas relativos à instrução que se encontram presente 

no pensamento. 

Como estimulo nos apoiamos nas palavras do professor Jorge Carvalho: 

 

As minhas reflexões propõem que reexaminemos as expressões da 
cultura do século passado no país. Há necessidade de recuperar textos 
e discussões de política educacional dos chamados culturalistas 
brasileiros como instrumento para a reconstrução do quadro da 
mentalidade pedagógica no Brasil dos anos 800. Este trabalho se lança 
ao exame de duas dessas expressões: Tobias Barreto e Silvo Romero. 
Espero que seja possível fazer emergir uma releitura do pensamento 
brasileiro no século XIX e das representações do Brasil pelos 
republicanos. (NASCIMENTO, 1999, p.15). 

 

Da abordagem histórica, das investigações de Tobias Barreto suas relações e 

implicações teóricas e a suposta credibilidade como a ciência. Se deram dois registros 

importantes:  

(a) o pensamento tobiático constitui um processo evolutivo das noções de 

educação resgatada e re-valorizada a partir da concepção de ciência;  

(b) o sistema filosófico que ergue Tobias é resultante dos muitos modos de 

pensar, em voga no seu tempo, no campo da filosofia da história e da educação;  
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Dentre esses modos, podemos destacar o idealismo alemão e o positivismo 

cientificista incipiente de base comtiana. Com efeito, foram estes modos de pensar que, 

em última instância, determinaram a elaboração educacional desenvolvido por Tobias 

Barreto.  

O trilhar nas letras e o desenvolvimento das ciências que se acha colocada 

no pensamento de Tobias Barreto nos provoca a tentar resolver algumas questões que 

entendemos ser basilares, por exemplo, o avanço do tecnicismo decorrente do emergir 

do pensamento moderno. Aplicação prática desse conhecimento, que perpassa os 

séculos XVII, XVIII, XIX e XX, culminando com o utilitarismo exacerbado e o 

cientificismo propugnado. Evidentemente, todas estas questões tem como pano de 

fundo a problemática ideológica e a tendência ao pragmatismo. 

Diante dessas questões somos levados a questionar:a) existe uma valoração 

ético-moral dos atos humanos que se enquadram no âmbito dos problemas acima 

apontados? b) que papel pode desempenhar as ciências na tentativa de explicitar, esses 

ditos valores no curso da historicidade humana?  

O conjunto dessas questões apontam para a necessidade de uma especulação 

antropocêntrica (o agir e o pensar), mais profunda, isto é, uma especulação que procura 

dar ao homem a dimensão ontológica perdida. Tal dimensão corresponde a um 

perscrutar da realidade material e imaterial na busca do significado mais próprio que 

possa assumir o termo. 

Ao levar a cabo esta tarefa de explicitar as bases do pensamento de Tobias 

Barreto e buscar a relação que pretendemos estabelecer entre o humanismo, 

exaustivamente estudado por Tobias Barreto e a educação. Encontramos em suas 

palavras a presença de uma problemática muito sugestiva a qual expressa as seguintes 

idéias: 

Entretanto importa reconhecer e dizê-lo alto e bom som: a mocidade 
não é culpada dessa indiferença e quase tédio que se lhe nota em 
relação aos estudos jurídicos. O mal provém de outra fonte; e eu não 
sinto a mínima dificuldade em indicá-la.  
O mal provém do corpo docente, cujo talento de instituir, salvo uma 
ou outra árvore viçosa no campo sáfaro da regra comum, consiste 
justamente, bem ao invés do que pensava Rousseau, em fazer que os 
discípulos se horrorizem da instrução. 
[...]A mocidade, repito, não é culpada do mal que a estraga e inutiliza, 
ou, se alguma culpa tem, é compensada por igual senão maior porção 
de responsabilidade da parte dos mestres. Estes se queixam, como é 
natural, de que o corpo discente hodierno só se assinala pela falta 
absoluta de gosto e aplicação. Estou de acordo. Porém é justo que se 
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procure para o fenômeno uma explicação mais razoável, e não tão 
desairosa como a que se costuma dar (...). (BARRETO, 1990, p.229). 

 

 No esforço de ver com clareza suas principais convicções e indagações a 

respeito a educação. Tobias Barreto reflete sobre os estudos científicos que se 

processavam por dois aspectos básicos. O primeiro, por seu objeto de investigação claro 

e definido, característico de todas as ciências. O segundo diz respeito ao método 

empregado para aquisição do conhecimento verdadeiro. Isto implica dizer que a 

educação é ciência porque possui objeto e método definidos, expulsando tudo que é 

obscuro e incompreensível na mente. 

Para entrarmos propriamente no mérito da questão é necessário responder a 

algumas perguntas que dizem respeito ao método científico, seus objetos, suas leis, ao 

conceito de homem e de monismo. Sem dúvidas a resposta a estas perguntas ajudam a 

compreendermos de que forma é concebida a educação.  

O método cientifico é um processo que visa atingir o conhecimento 

verdadeiro sobre um objeto determinado, ou seja, de estudar todos os aspectos dos 

fenômenos da natureza. Está análise, por sua vez, está subordinada à severidade da 

lógica e a frieza do raciocínio. Por lógica se compreende um sistema de regras, ou um 

produto de indução de base experimental. Por raciocínio uma atividade inerente ao 

homem, capaz de se desenvolver e encontrar o sentido de sua existência no mundo da 

natureza.                                                                                                                                                                           

Nesse sentido, Tobias Barreto esclarece: “O método aplicável a qualquer 

ciência incumbida de estudar e explicar uma ordem de fenômenos, se resume em duas 

operações: observar e induzir”. (BARRETO, 1990, p.138). Cabe destacar, ele distingue 

dois tipos de observação: a externa, como compreensão do mundo; e a interna, como ato 

reflexivo. A indução, no entanto, consiste no processo de sair do particular, o homem, 

para ampliar, no sentido de compreender o que está no universo. Com efeito, a indução 

é um modo que o homem utiliza para chegar a uma sistematização lógica das coisas (do 

real), que o faz ter opiniões ¨fiéis¨ sobre as coisas em que acredita.                                                                                                                    

Dada as proporções de diferenciação o mesmo ocorre com os objetos. E isto 

é perceptivo, quando nos diz: “ser objeto de ciência não é o mesmo que ser objeto de 

conhecimento” (BARRETO, 1990, p.78).  O modo com o qual Tobias Barreto faz a 

distinção dos objetos para que os homens tenham uma nova informação do mundo é 

simples. Ao nos apropriarmos de qualquer objeto e submetê-lo ao método cientifico, 
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anteriormente explicado, este passa a ser objeto da ciência. Noutro extremo existem os 

elementos imateriais, aqueles que escapam aos métodos utilizados pela ciência. O amor, 

Deus, os sentimentos em geral, não podendo ser objeto da ciência, mas são objetos de 

conhecimento porque a inteligência humana aspira ao conhecimento de tudo, como 

satisfação particular.                     

O conceito de lei, por sua vez, obedece a um mecanismo natural, no sentido 

de perceber a lógica do mundo em sua harmonia. Para tanto, Tobias Barreto nos diz: 

O assombro que primitivamente o homem experimenta diante dos 
fenômenos naturais é a viva prova de que ele não tem com a idéia 
deles nenhuma noção da harmonia das coisas. Pelo contrário, a 
primeira impressão que experimenta é a expressão da desordem 
manifesta em tudo que percebe e observa. Quanto tempo não foi 
preciso para que o conceito da lei se aplicasse aos fatos da natureza? 
(BARRETO, 1990, p.175). 

 
Esclarecendo, as ciências estudam os fatos e buscam descobrir as leis a que 

eles estão subordinados. Assim vemos que todas as coisas se desenvolvem e nada 

permanece estável senão o fio invisível que chamamos leis e a que tudo se acha ligado. 

Podemos perceber uma relação de complementaridade entre os conceitos já discutidos 

que, de certa forma, interage com o conceito de homem.  

Mas de que tipo de homem fala Tobias Barreto?  

Em resposta de dois tipos de homem: o primitivo e o histórico, no sentido da 

ideia de movimento. Expliquemos melhor essa diferença a partir do conceito de história 

elaborado por Thompson: “A história em si não é uma temporalidade, mas uma 

categoria epistemologica que designa o objeto de uma certa ciência, o materialismo 

histórico” (THOMPSON, 1981, p.24). 

O homem pensado por Tobias Barreto interage com os períodos históricos. 

Para tanto, ele percebe que o homem visto como individuo capaz de constituir família e 

tribo; não se distingue dos outros animais porque também os animais tem família e 

tribos. Este tipo de homem é o homem enquanto espécie animal, primitivo, não fazendo 

parte da história, o que seria nas palavras do autor o homem pré-histórico.  

Em contrapartida, o homem-histórico é aquele que em um dado momento se 

separa em grupos distintos. Na formação e organização das sociedades e civilizações. 

Criando Estados e nações. Desenvolvendo um caráter que o distingue dos outros 

animais, ou seja, desenvolvendo ciência. Este tipo de homem é do gênero humano, e, 

portanto, superior. Esta idéia de superioridade é confirmada quando nos diz: “O homem 

histórico é melhor que o homem pré-histórico”. (BARRETO, 1990, p.208).  
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O homem visto como espécie animal é primitivo, enquanto do gênero 

humano é cientifico. Isto significa dizer que, da passagem do homem primitivo e 

selvagem para o homem histórico civilizado, capas de se desenvolver, ocorre um 

movimento, que o autor chama de consciência humana, ou o ser de ciência. Para ele o 

homem selvagem se espanta de tudo que não cabe nos moldes da sua imaginação, o 

homem culto já não tem motivos para tal espanto, pois aquilo que ultrapassa as 

proporções de uma imagem, podemos apreender sob o esquema de um conceito. 

Com está ideia preliminar Tobias Barreto afirma: “A tese tudo se move é 

verdadeira, porém é uma verdade parcial, que é preciso completar e esclarecer por esta 

outra: tudo se desenvolve”. (BARRETO, 1990, p.388). Nesse sentido, percebemos a 

relação intrínseca com o conceito de ciência educativa, de dois modos: 

 O primeiro diz respeito à ideia de desenvolvimento humano, que para 

Tobias Barreto, dividiu-se em dois períodos: o primitivo ou pré-histórico que parte do 

ponto mais longo do passado, da época dos primeiros seres vivos sobre a terra, até a 

origem do homem histórico; e o período científico ou histórico que toma como ponto de 

partida o homem, tal qual se mostra atualmente, construindo saberes. O segundo se 

refere à ideia de melhoramento humano, que consiste num processo temporal e 

intelectual.                                                                                                                                                   

Analisemos essa provocação trabalhada pelo autor: O homem pré-histórico 

demonstrou sua primeira evolução intelectual, quando pôde imaginar um modo de 

aumentar a própria força, manipulando armas e adaptando pedras ao serviço humano, no 

entanto, este feito não foi de todos ao mesmo tempo, mas de um só individuo, para 

Tobias Barreto de um ¨gênio¨. Tudo é produto do homem mesmos, de seu educação de 

seu trabalho, de sua criatividade, do seu conhecimento.   

O conhecimento, por sua vez, irá sempre permanecer no homem com todas 

as suas qualidades e aspirações. Estas, enquanto expressão do humano, possibilita-nos 

conhecermos os elementos materiais (que estão fora do mundo físico do homem) e os 

imateriais (que estão dentro do mundo físico do homem), ou seja, o mundo físico e o 

mundo metafísico.                                                                                                                                                                            

Para explicarmos a respeito do monismo, façamos uso de suas palavras que 

expõe a seguinte sentença: “O conceito do movimento, considerado como a expressão 

mais simples da imensa variedade dos fenômenos naturais da lugar a uma intuição 

científica do mundo que é exata no seu princípio, no seu ponto de partida – a existência 
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de uma só lei”. (BARRETO, 1990, p.387). Para Tobias Barreto, o monismo representa 

essa idéia unitária de todas as coisas, por via racional. 

O monismo é uma intuição geral do universo, como possibilitadora na 

formulação de uma lei do movimento aplicável às diversas esferas do conhecimento. 

Para Tobias Barreto tudo é um, tudo o que é complexo e distinto se unifica pelo simples 

olhar da razão, que nos instrui desde o geral ao particular. A razão humana é 

essencialmente unitária e centralizadora. 

Quanto tempo não foi necessário para percebermos os que outros já tinham 

percebido a exemplo de Faria Filho: 

 

A intuição dos grandes pedagogos do passado enriquece-se assim nos 
nossos dias pelo conhecimento psicológico do espírito da criança e das 
leis do seu crescimento. Hoje sabemos que a criança cresce como uma 
pequena planta, segundo leis que lhe são próprias, e que não chega a 
possuir verdadeiramente senão o que adquiriu e assimilou por um 
trabalho pessoal. (FARIA Filho, 2000, p. 497) 

 

A educação no pensamento de Tobias Barreto poderia ser resumida 

esquematicamente como segue:  

Na juventude, simpatizava com o ecletismo espiritualista, corrente 

dominante no país. tenha-se presente que essa corrente não equivalia, como se chegou a 

supor, a um dogma pronto e acabado, aceito na frança e copiado no Brasil, mas a uma 

discussão viva de todo um conjunto de temas filosóficos palpitantes e os brasileiros dela 

participavam ativamente, de que é uma prova a tradução em francês e publicação em 

Paris de um dos livros de Gonçalves de Magalhães (1811/1882), justamente aquele em 

que busca uma alternativa para a fundamentação da moral idade ensejada por Cousin;  

No fim do século XIX, encontra-se de modo destacado no denominado 

‘surto de idéias novas’. Trata-se de um movimento diferenciado, em que a juventude 

acadêmica e parte da intelectualidade buscam argumentos em Comte, Renan, Taine, 

etc., para refutar o espiritualismo reinante.  

A discussão filosófica não se dá isoladamente mas é parte da renovação 

literária em que se contrapõe naturalismo a romantismo e também do renascimento 

liberal com suas investidas contra a escravidão e outros aspectos retrógrados do nosso 

sistema político. O desfecho mais notável desse movimento é o surgimento da corrente 

positivista;  

Desembocando o surto de idéias novas no comtismo, Tobias Barreto cuidará 
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de aprofundar as divergências com as ideias de Comte e que aparecem claramente nos 

escritos da fase em que usa seus argumentos contra o ecletismo. Assim, jamais aceitou a 

teoria dos três estados e muito menos a religião da humanidade. Ao combater o 

positivismo, impulsiona a formação de uma nova correte, a que Silvio Romero chamou 

de Escola do Recife. Contrapondo a afirmação de Fernando de Azevedo: 

 

A única instituição de cultua geral criada, desde a Independência até a 
República, foi o Colégio Pedro II, fundado em 1837 – excelente 
estabelecimento de ensino secundário em que os estudantes, 
terminado o curso de sete anos, recebiam o grau e as cartas de 
bacharel em letras, depois de prestarem o juramento perante o 
ministro da Império que lhes punha sobre a cabel o barrete branco da 
Faculdade de Letras. (AZEVEDO, 1996, p.557). 

 
No processo de constituição da Escola do Recife a fase monista haeckeliana 

e do conceito neokantiano de filosofia, entendida como teoria do conhecimento. Esse 

conceito é incompatível com as doutrinas monistas, evolucionistas e positivistas, 

porquanto estas entendem a filosofia como síntese das ciências enquanto o neokantismo 

a define como um tipo de saber que não aumenta o conhecimento científico. O contrário 

pensa Tobias Barreto. 

Dos integrantes da Escola, somente Artur Orlando e o próprio Tobias expli-

citaria a incompatibilidade entre as duas visões. Sílvio Romero, Clóvis Beviláqua, 

Fausto Cardoso e os demais ficaram presos à filosofia sintética e por isto mesmo não 

tiveram maior sucesso na crítica ao positivismo. 

 Finalmente, nos últimos anos de vida, Tobias Barreto suscita a hipótese 

culturalista, antecipando uma das linhas fecundas de desenvolvimento do neokantismo. 

Nessa dimensão, não foi seguido por qualquer dos seus discípulos, que se limitaram a 

formular o culturalismo sociológico. Este, embora implicasse o abandono de inquirição 

de índole filosófica, teve o mérito de prescrever o ideário do fundador da Escola do 

Recife. 

Portanto, a educação concebida por Tobias é uma atividade que trabalha com 

hipóteses, investigação e diferenciação; é um saber que se constitui pela reflexão, pelo 

estudo dos fatos internos e externos, sua generalização e classificação; fundamenta-se 

em bases físicas e metafísicas, por admitir que é um erro querer dar a todas as coisas a 

forma determinada da verdade em sua totalidade.  

Uma dimensão humana, segundo entende o autor, que não exclui as 

reflexões filosófico-educativo sobre a dimensão ontológica na qual se insere o homem. 
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A consideração deste elemento último nos conduziu a identificar uma estrutura racional 

subjacente ao discurso de Tobias Barreto que é determinante na configuração que este 

faz da educação. 
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