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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.  
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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.  
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Em um dos artigos de Tobias Barreto, intitulado “A irreligião do futuro” de 1888 

ele informa: “Cada tempo tem seu demônio. O demônio do nosso tempo não é religioso, mas 
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político e social, se é que não basta dizer político, para exprimir uma e outra coisa” (p.368). 

Essa citação evidencia de certa forma, a preocupação de Tobias Barreto, assim como de 

outros integrantes da Escola de Recife, sobre a política social no Brasil. Discussões essas que 

não se limitavam ao país em questão, mas a outros que apresentavam explicitamente essa 

temática. Temática para solucionar talvez o problema da educação. 

Esse trabalho tem como propósito apresentar o contexto nacional da educação no 

Brasil, como reflexo das ideias estrangeiras, levando em consideração as representações 

políticas e econômicas do período. Para tanto, segundo as pesquisas realizadas pela 

historiografia em geral, nos revelam que no final do século XVIII, a exemplo de movimento 

como a Revolução Industrial, Revolução Francesa, a ideologia nacionalista e a filosofia do 

romantismo. Foram fatos que impulsionaram os avanços científicos e tecnológicos 

ocasionando alterações no cenário mundial, enquanto que, no século seguinte ocorreriam os 

efeitos dessas mudanças.  

No Brasil com a expulsão dos jesuítas por Sebastião José de Carvalho e Melo, o 

Marquês de Pombal, primeiro-ministro de Portugal de 1750 a 1777, em função de muitas 

diferenças de objetivos, ou seja, enquanto os jesuítas preocupavam-se com o curso de 

humanidades (erudito), Pombal pensava em reerguer Portugal da decadência que se 

encontrava diante de outras potências europeias da época. A educação jesuítica não convinha 

aos interesses comerciais emanados por Pombal. Uma vez que, as escolas da Companhia de 

Jesus objetivavam servir aos interesses da fé, Pombal pensou em organizar a escola para 

servir aos interesses do Estado.  

Além de sofrer a influência das alterações políticas e econômicas o pensamento 

pedagógico do século XIX precisa ser compreendido a partir do estágio em que se 

encontravam naquele momento a filosofia e as ciências, bem como da revolução cultural 

caracterizada pelos ideais românticos e pelo racionalismo iluminista.  

Nascido na Alemanha (1797), o romantismo espalhou-se depois pela Europa, 

exaltando os sentimentos, a individualidade, a espiritualidade, a vida nos seus aspectos de 

paixão, tragédia, heroísmo e mistério. Influenciou igualmente a exploração de temas contra o 

povo, história, nação, ou seja, o conjunto dos indivíduos unidos pela mesma língua e por laços 

de origens, crenças e tradições.  

Na filosofia, por exemplo, o romantismo alemão alargou o significado de 

formação, conceito complexo que representa mais do que o simples significado literal. 

Formação pode corresponder à ampla visão de um desenvolvimento espiritual por meio da 

cultura.  



3 

 

Reflexões essas suscitadas pelo filósofo Emmanuel Kant na Alemanha e 

estudadas por Tobias Barreto no Brasil o qual desenvolveu importantes artigos a respeito das 

possibilidades e limites da razão para conhecer a realidade. Ideias que repercutiram na 

definição de seu projeto educacional voltado para a construção de um agir e pensar 

autônomos. 

A propósito das ideias de Kant, diz Tobias Barreto: 

Ainda hoje é exato, o que disse Kant – que a metafísica é aceitável, se não 

como uma ciência, ao menos como uma disposição natural; e nada existe, 

portanto, demais ridículo do que a falsa pretensão de certos espíritos, que 

querem abolir, uma vez por todas, essa mesma disposição, inerente à alma 

humana (BARRETO, 1990, p.216). 
 

Seja numa tendência idealista de Hegel destacando a capacidade de Kant em 

atribuir à razão de impor formas a priori ao conteúdo dado pela experiência. E até mesmo a 

corrente materialista que influenciou de certa forma, a vertente socialista representada por 

Marx. O próprio Tobias é vitima de criticas por parte de alguns pesquisadores que o julgam 

ter interpretado erroneamente as teorias de Kant. 

O Positivismo do francês Augusto Comte (1798-1857), iniciador dessa corrente, 

partia do pressuposto de que a humanidade e o próprio indivíduo, na sua trajetória pessoal 

passa por diversos estágios até alcançar o estado positivo, que se caracteriza pela maturidade 

do espírito humano.  

O termo positivo designa o real, em oposição às formas teológicas ou metafísicas 

de explicação do mundo, que predominavam na filosofia até então. Para Comte, "todos os 

bons espíritos repetem, desde Bacon, que somente são reais os conhecimentos que repousam 

sobre fatos observados". Isso significa que, por meio da observação e do raciocínio, o 

indivíduo é capaz de descobrir as relações invariáveis entre os fenômenos, ou seja, suas leis 

efetivas.  

Segundo Giovanni Reale: 

O positivismo exprime a exaltação provocada no século XIX pelo avanço da 

ciência moderna, capaz de revolucionar o mundo com uma tecnologia cada 

vez mais eficaz: Saber é poder, Esse entusiasmo desembocou no 

cientificismo, visão reducionista segundo a qual a ciência seria o único 

conhecimento válido. Desse modo, o método das ciências da natureza - 

baseado na observação, experimentação e matematização, deveria ser 

estendido a todos os campos de indagação e a todas as atividades humanas 

(REALE, 1991, p.231). 

 

Outra decorrência do positivismo é a concepção determinista, que atribui ao 

comportamento humano às mesmas relações invariáveis de causa e efeito que presidem as leis 
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da natureza. Por exemplo, para Taine, um dos seguidores de Comte, o ato humano não é livre 

já que é determinado por causas das quais não pode escapar como a raça (determinismo 

biológico), o meio (determinismo geográfico) e o momento (determinismo histórico).  

Da perspectiva positivista, Comte define a sociologia como uma física social, 

aplicando a ela os modelos da biologia para explicar a sociedade como um organismo 

coletivo. Submetido à consciência coletiva, resta ao indivíduo pequena possibilidade de 

intervenção nos fatos sociais. Na mesma linha, ao desenvolver o método sociológico, 

Durkheim recomenda que os fatos sociais sejam observados como coisas.  

Igual intenção orientou o método da psicologia, ainda que o próprio Comte admi-

tisse ser impossível contornar o seu caráter subjetivo. Apesar disso, a psicologia experimental 

surgiu no final do século XIX. Os primeiros psicólogos abandonaram as especulações de 

caráter filosófico - sobre a origem, o destino ou a natureza da alma ou do conhecimento, por 

exemplo - e, seguindo a tendência naturalista do positivismo, aplicaram o método 

experimental voltando-se para os aspectos do comportamento que podiam ser verificados 

exteriormente.  

Os pioneiros da psicologia experimental foram os alemães Veber, Fechner, Hel-

mholtz e Wundt, este último responsável pelo primeiro laboratório de psicologia experimental 

em Leipzig, em 1879. 

Só depois surgiram teóricos de outra tendência genericamente chamada de 

humanista, que, ao criticar o positivismo, procuravam garantir a especificidade do objeto das 

ciências humanas, distinguindo-as das ciências da natureza.   

Maria Luisa Santos Ribeiro, explica: 

No campo educacional, a orientação positivista do ensino intensificava a luta 

pela escola pública, leiga e gratuita, bem como pelo ensino das ciências. O 

próprio Augusto Comte estava convencido de que a educação deveria levar 

em conta, cada indivíduo, as etapas que a humanidade percorrera: o 

pensamento fetichista da criança seria superado pela concepção metafísica, e 

esta, finalmente, pela positivista, no momento em que atingisse a idade 

madura (RIBEIRO, 2005, p. 58) 

 

O positivismo permeou de maneira eficaz a pedagogia daí em diante, ora de 

maneira explícita, ora camuflada. Entre os seguidores mais próximos, dois se interessaram 

especificamente pela educação: Herbert Spencer e John Stuart Mill.  

No cenário desse debate, uma das propostas cogitadas era a do idealismo e do 

socialismo através de seus representantes os filósofos Hegel e Marx.  

No saber filosófico, o conceito de idealismo não se confunde com o sentido 

comum do termo, que identifica a atitude de pessoas com um grande ideal moral ou intelectu-
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al. Do ponto da teoria do conhecimento, idealismo é o nome genérico de diversos sistemas 

filosóficos segundo os quais o ser ou a realidade são determinados pela consciência: são as 

ideias que produzem a realidade, porque "ser" significa "ser dado na consciência.  

Hegel (1770-1831), é o mais importante dos pensadores idealistas do século XIX, 

desenvolveu a filosofia do devir do movimento, do vir a ser. Ao explicar o movimento 

gerador da realidade, Hegel desenvolve a dialética idealista, em que a racionalidade é o 

próprio tecido do real e do pensamento.  

Para explicar a realidade em constante processo, Hegel não utiliza a lógica tradi-

cional, aristotélica, inadequada para compreender o movimento, mas estabelece os princípios 

de outra lógica a dialética. A abordagem dialética deriva um novo conceito de razão e de 

história.  

Ou seja, comenta Giovanni Reale: 

Enquanto os filósofos anteriores estavam preocupados em afirmar ou rejeitar 

a capacidade da razão para alcançar a verdade eterna e imutável, Hegel 

argumentava que a razão é histórica. Nesse sentido, o presente é visto como 

resultado de longo e dramático processo. A história não se faz linearmente, 

como acumulação e justaposição de fatos no tempo, mas por verdadeiro 

engendramento, cujo motor interno é a contradição. Essa transformação se 

processa por tese, antítese e síntese, os três momentos da dialética (REALE, 

1991, p.131). 

 

O papel do Estado para Hegel é muito grande, afirmando que, em determinado 

momento do processo, ao superar a contradição entre o privado e o público, ele se torna uma 

das mais altas sínteses do Espírito objetivo, o que permite a superação da subjetividade 

egoísta, para vivermos melhor em sociedade.  

Para Hegel, a educação é um meio de espiritualização humana, cabendo ao Estado 

incentivar esse processo. Diz Hegel: "Só no Estado tem o homem existência racional. Toda 

educação se dirige para que o indivíduo não continue a ser algo subjetivo, mas se faça 

objetivo, no Estado".  

Contemporâneo de Hegel e conhecido nos meios intelectuais europeus antes dele, 

o filósofo idealista Fichte (1762-1814) valorizava sobremaneira a educação. Ele parte da ideia 

de que a natureza humana não nos é dada, mas nos humanizamos na medida em que nos 

afirmamos como sujeitos, capazes de consciência de si e de atividade livre. Por isso, a 

educação não se restringe alarmar "alguma coisa no homem", mas o "homem ele mesmo".  

No campo educacional, vários educadores iniciados por Froebel surgiram os 

jardins da infância. O interesse pela educação estendeu-se às escolas normais, denominação 

genérica dada aos cursos de preparação para o magistério.  
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Friedrich Froebel (1782-1852) nasceu na Turíngia, região da Alemanha. 

Aprendeu com os filósofos idealistas e, no campo da pedagogia, seguiu muitas ideias de 

Pestalozzi. Uma visão mística marca seu pensamento e obra.  

Não é segredo a admiração de Tobias Barreto a esses pedagogos e tantos outros: 

[...] Frederico Diesterweg, um notável espírito alemão, o qual, com 

Pestalozzi e Froebel, é o terceiro na série dos grandes pedagogos da Idade 

Moderna, se exprime deste modo: A liberdade do povo, e a felicidade do 

povo, pela cultura do povo, não pode ser conseguida por meio da instrução 

parcial, ministrada a um só sexo (BARRETO, 1991, p.64). 

 

Sua principal contribuição pedagógica resulta da atenção para com as crianças na 

fase anterior ao ensino elementar, ou seja, a educação da primeira infância. Pioneiro, fundou 

os Kindergarten jardins de infância, em alusão ao jardineiro que cuida da planta desde 

pequenina para que cresça bem, pressupondo que os primeiros anos são básicos para a 

formação humana.  

Froebel, A educação do homem (1826), privilegiava a atividade lúdica por 

perceber o significado funcional do jogo e do brinquedo para o desenvolvimento sensório-

motor e inventou métodos para aperfeiçoar as habilidades. Estava convencido de que a alegria 

do jogo levaria a criança a aceitar o trabalho de forma mais tranquila.  

Embora a fundamentação teórica da sua psicologia tenha sido objeto de críticas 

severas, é inegável a influência da pedagogia de Froebel, expressa na difusão dos jardins de 

infância espalhados pelo mundo.  

Os cuidados com a metodologia, que se acentuavam desde a Idade Moderna, to-

maram contornos mais rigorosos em virtude das novas ciências humanas, sobretudo da 

psicologia.  

Ao lado da expansão da rede escolar, outro objetivo dos educadores no século 

XIX era formar a consciência nacional e patriótica do cidadão. Até então a educação tivera 

um caráter geral e universal, mas agora se dava maior ênfase à formação cívica, certamente 

em razão das tendências nacionalistas da época. O movimento romântico na Alemanha 

repercutiu na pedagogia daquela época.  

Sobre a Educação Alemã, desde a época de Lutero que a Alemanha aplicava 

atenção à educação elementar. Porém, a derrota com o exercito de Napoleão, prejudicou 

bastante a organização escolar cuja reconstrução coube ao ministro da Prússia, Wilhelm voo 

Humboldt (1767-1835), filósofo e linguista. Suas reformas enfatizaram a integração dos graus 

de ensino, visando a uma escola unificada, que deveria ser aberta e acessível a todos.  
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A reformulação da escola elementar sofreu a influência do suíço-alemão Pes-

talozzi, enquanto a secundária manteve o caráter nitidamente humanista e erudito. O 

coroamento do processo completou-se com a criação da Universidade de Berlim em 1810, 

símbolo da nova cultura germânica.  

Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) era um suíço-alemão nascido em 

Zurique, atraiu a atenção do mundo como mestre, diretor e fundador de escolas. Suas obras 

principais são “Leonardo e Gertrudes” (1781) e “Gertrudes instrui seus filhos” (1801). 

Embora as suas atividades tenham se iniciado no século XVIII, elas amadureceram no 

começo do século XIX.  

Estudioso de Rousseau e Basedow, Pestalozzi sempre se interessou pela educação 

elementar, sobretudo das crianças pobres. Em 1774, fundou em Neuhof uma escola em que 

recolhia órfãos, mendigos e pequenos ladrões. Com avançada concepção, que aliava formação 

geral e profissional, tentou reeducá-los recorrendo a trabalhos de fiação e tecelagem. A 

experiência durou apenas cinco anos, porque o jovem educador não conseguiu mantê-la 

financeiramente. 

Como bom discípulo de Rousseau, estava convencido da inocência e bondade 

humanas, por isso, é tarefa do mestre compreender o espírito infantil, a fim de estimular o 

desenvolvimento espontâneo do aluno, atitude que o distancia do ensino dogmático e 

autoritário, A psicologia proposta por Pestalozzi era ainda incipiente e ingênua, mesmo 

porque no seu tempo essa disciplina ainda não tinha se constituído como ciência, mas a sua 

tentativa indica uma direção que seria constante na pedagogia daí em diante. 

Para Pestalozzi, o individuo é um todo cujas partes devem ser cultivadas: a uni-

dade espírito-coração-mão corresponde ao importante desenvolvimento da tríplice atividade 

conhecer-querer-agir, por meio da qual se dá o aprimoramento da inteligência, da moral e da 

técnica, Daí a importância dos métodos para a organização do trabalho manual e intelectual: 

segundo ele, deve-se partir sempre da vivência intuitiva, para só depois introduzir os 

conceitos.  

A criança tem potencialidades inatas, que serão desenvolvidas até a maturidade, 

tal como a semente que se transforma em árvore. Semelhante a um jardineiro, o professor não 

pode forçar o aluno, mas ministrar a instrução "de acordo com o grau do poder crescente da 

criança". Ou seja, o método para educar funda-se em um princípio simples: seguir a natureza. 

A família constitui a base de toda a educação por ser o lugar do afeto e do trabalho 

comum. Também é positiva a experiência religiosa íntima e não-confessional, que diz respeito 

à pessoa e, portanto, não se submete a dogmas nem a seitas. Em outras palavras, despertar o 



8 

 

sentimento religioso na criança não significa fazê-la memorizar o catecismo.  

Pestalozzi exerceu profunda influência em vários países da Europa, e suas ideias 

chegaram até os Estados Unidos. Grandes pensadores, como Fichte, Schleiermacher dela 

fizeram parte, imprimindo-lhe forte tendência para a discussão filosófica da cultura geral.  

No decorrer da segunda metade do século XIX no Brasil e no mundo, com a ex-

pansão das escolas públicas, o Estado, assume cada vez mais, o encargo da escolarização. 

Com a atenção dada à educação elementar, contrária à tendência até então voltada para o nível 

secundário e superior. O cuidado com o método de ensino, baseado na compreensão da 

natureza antropológica. 

Mesmo que tenha persistido a tendência individualista, própria do liberalismo, 

surgiram nítidas preocupações com os fins sociais da educação e a necessidade de preparar as 

pessoas para a vida em sociedade. Enfatizando a relação entre educação e bem-estar social, 

estabilidade, progresso e capacidade de transformação. Daí o interesse pela expansão das 

disciplinas humanas e científicas. 

Na busca de estudar e explicar o conceito de educação como ciência é o que faz 

Tobias Barreto assumi-la como processo racional e discuti-las a partir de alguns de seus 

conceitos fundamentais.  

Tais como: O método científico, atividade que estuda os processos determinantes 

do conhecimento verdadeiro; Os objetos científicos que visa selecionar e distinguir os objetos 

para a investigação científica; O conceito de lei, como um conceito necessário para 

compreender a lógica da natureza; O do homem, como um ser de ciência e sua distinção; E 

finalmente o do monismo como ideia unitária significativa no homem, a partir da cultura. 

Antes de entrar propriamente na discussão, questiono o que impulsionava Tobias 

Barreto a aprender mais sobre as ciências, no sentido geral do termo? A resposta, 

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 moro na cidade ou 

na roça. O que se faz preciso mostrar, é se ando em dia com as ideias 

correntes se o que eu digo e o que escrevo está ou não impregnado de 

espírito do tempo, tal qual ele sopra em mundos superiores ao nosso obscuro 

mundo
4
 (BARRETO, 1990 p.178). 

 

“Andar às claras comigo mesmo”. Ao reportarmos mentalmente, a alguns fatos 

históricos poderemos em nível de exemplificação citar quantitativamente muitos autores, que 
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numa atitude “heróica” tiveram a sensibilidade futurística de sistematizar suas descobertas, 

consequentemente seus conhecimentos. E os registraram numa forma de estar às claras 

consigo mesmo. 

Tobias Barreto também enveredou, mesmo que parcialmente 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 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 assumida por Tobias 

Barreto é que justifica o termo parcial. 

Todavia, essa parcialidade é 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 sua inteligência. O dado determinante 

que o faz despertar para as limitações do positivismo é a afirmativa lançada pela corrente 

filosófica do positivismo, dando conta de que a metafísica estava morta.  No entanto, o nosso 

autor não concorda com esta afirmativa. Isto é explicito 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).  

As correntes filosóficas europeias racionalistas e iluministas que predominaram 

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

pensamento metafísico, dificultando assim o acesso à dimensão ontológica do pensamento, 

conseqüentemente possibilitando novas especulações.  Do surgimento dessas duas correntes 

teórica-prática o homem assume uma atitude no plano do pensamento. Admissibilidade das 

verdades objetivas e empíricas. 

Estas teorias e tantas outras da história da educação nos coloca diante do reexame 

das obras tobiáticas que indubitavelmente tem uma contribuição importante para o estudo. Tal 

contribuição é possível de análise, pois não raro nelas é possível encontrar, subjacentemente, 

colocado o elemento educacional. 

Jorge Carvalho nos alerta: 

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 Sílvio Romero. Espero que seja possível fazer emergir uma 
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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, deram-se dois registros 

importantes: O primeiro, o pensamento tobiático constitui um processo evolutivo das noções 

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

Dentre esses modos, podemos destacar o idealismo alemão e o positivismo 

cientificista incipiente de base comtiana, materialismo, entre outros. Com efeito, foram estas 

correntes de pensamento que, de certa forma, ajudaram a elaboração conceitual de educação 

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 compreender algumas questões que 

entendemos ser basilares, a exemplo, do 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: existe uma valoração ético-

moral dos atos humanos que se enquadram no âmbito dos problemas acima apontados? 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 às seguintes ideias: 

O mal provém do corpo docente, cujo talento de instruir, salvo uma ou outra 

árvore viçosa no campo sáfaro da regra comum, consiste justamente, bem ao 
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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 procure para o 

fenômeno uma explicação mais razoável, e não tão desairosa como a que se 

costuma dar (...) (BARRETO, 1990, p. 229). 

 

 Se essa era uma realidade em um curso de status (Direito), imaginemos o que 

ocorria em outros cursos. Nesse esforço de ver com clareza suas principais convicções e 

indagações a respeito da 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 científico 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.                                                                                          

Cabe destacar, que 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.                                                                                                                     

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, anteriormente explicado, este passa a ser objeto da ciência. 

Noutro extremo existem os elementos imateriais, aqueles que escapam aos métodos utilizados 
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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 ideia 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, interagem 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 

epistemológica que designa o objeto de 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 indivíduo 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 primitiva, enquanto o gênero humano é 

científico. Isto significa dizer que, da passagem do homem primitivo e selvagem para o 

homem histórico civilizado, capaz 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 esta 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 educacional, 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".  

São verdades estas que qualquer espírito inteligente compreende sem esforço 

no sentido de que, perante a natureza, não há língua nem gramática, não há 

semítico nem indogermântico; o homem não fala nem falou ainda língua 

alguma, não exerce indústria, nem cultiva arte de qualquer espécie, que a 

natureza lhe houvesse ensinado. Tudo é produto dele mesmo, do seu 

trabalho, da sua atividade (BARRETO, 1990, p. 238). 

 

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 
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da imensa variedade dos fenômenos naturais dar lugar a uma intuição científica do mundo que 

é exata no seu princípio, no seu ponto de partida – a existência 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 (FILHO, 2000, p. 

497). 

 

Todas as informações, até aqui trabalhadas, denota a percepção de Tobias Barreto 

sobre a problemática da educação, uma vez que, o século XIX, diante da realidade brasileira o 

“demônio” não é religioso e sim político, eis o problema da educação. 
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