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Resumo 
A presente pesquisa tece apontamentos sobre o pensamento filosófico, social e 
político de Rui Barbosa, bem como sua relevância no cenário educacional 
republicano em meados do século XIX. Rui Barbosa defende uma nova concepção 
de educação e de sociedade, fundamentada em ideais liberais e no que ficou 
conhecido como “iluminismo brasileiro”. Sua concepção de educação visa a 
escolarização da sociedade brasileira e a formação emancipatória dos indivíduos; 
uma formação pautada em princípios humanistas, de um ensino público, laico, 
universal, obrigatório e de qualidade. 
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Introdução 

A pesquisa visa explanar as concepções políticas e sociais de Rui 

Barbosa, um dos intelectuais que mais contribuíram com as discussões a respeito da 

educação brasileira entre fins do século XIX e início do século XX. Rui Barbosa 

deixou um grande legado teórico quanto às questões políticas, sociais, filosóficas e 

educacionais de sua época. 

Sua concepção política é influenciada pelos princípios democráticos, 

o que o faz ser um defensor, dentre outras temáticas, de um movimento de 

escolarização da sociedade brasileira, que possa promover a formação de cidadãos 

livres e emancipados. Rui Barbosa dedica-se a estudar e observar a concepção de 

educação em vigência nos países europeus e nos Estados Unidos, estabelecendo 

assim uma relação com a educação no Brasil. A partir destes estudos constata que a 

precariedade e a crise do ensino brasileiro não é apenas conjuntural, mas também 

estrutural. Uma precariedade e uma crise educacional que atinge toda a sociedade, 

todos as esferas da vida nacional (política, economia, justiça, religião, moral, saúde 
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etc). Para tanto, entende que deveria ser realizada uma profunda reforma em todos 

os setores da educação e em todas as escolas brasileiras.  

Esta reforma anunciada pelo autor estava amparada em profundas 

análises e reflexões teóricas, que foram sintetizadas em uma de suas principais 

obras sobre educação, os Pareceres, redigidos em dois volumes entre 1882 e 1883. 

O primeiro deles versa sobre a Reforma do Ensino Secundário e Superior (1882) e o 

segundo sobre a Reforma do Ensino Primário e várias Instituições Complementares 

da Instrução Pública (1883). Nessa reforma, Rui Barbosa analisa diversas 

tendências filosóficas e educacionais que serão explanadas durante o capítulo, bem 

como um sistema de ensino laico, gratuito e obrigatório e uma reforma na 

metodologia de ensino, substituindo o ensino mútuo pelo intuitivo. 

Sua trajetória de lutas por direitos políticos e sociais (sobretudo os 

relativos à educação) teve início precoce em Salvador, na Bahia. Filho de João José 

Barbosa de Oliveira, médico, deputado provincial e diretor da Instrução Pública do 

Estado, e de Maria Adélia Barbosa de Oliveira, recebeu desde cedo a educação 

rigorosa que o marcaria por toda a vida. Aos cinco anos inicia o chamado “ensino 

primário” e demonstra muito gosto pelas letras, o que lhe garante, em poucos dias, o 

perfeito domínio da leitura e da conjugação de verbos. Os estudos iniciais eram 

complementados em casa, onde recebia aulas de piano e oratória.  

Entre 1861 e 1864 cursou seus estudos no Ginásio Baiano. 

Destacou-se recebendo medalha de ouro por ter conquistado o primeiro lugar. Com 

quinze anos terminou o curso de humanidades e preparou-se para estudar Direito, 

matriculando-se na Faculdade de Direito em Recife (1866). Na faculdade, participou 

da Associação Acadêmica Abolicionista, entrando em conflito com um professor e 

sendo obrigado a terminar o curso em São Paulo. Em 1870 graduou-se em Direito e, 

devido a problemas de saúde, antecipa sua volta à Bahia. Em 1877 ingressa na 

Câmara Baiana e no ano seguinte no Parlamento do Império (MAGALHÃES, 1999). 

No cargo de relator da Comissão da Instrução Pública desenvolve 

um plano de reforma do ensino que tem como um dos objetivos principais exigir que 

o Estado assuma a responsabilidade pela oferta da educação – o que garantiria, em 

sua concepção, o acesso das camadas populares. Em 1882 vem a público a 

primeira parte dos Pareceres (sobre o Ensino Secundário e Superior), que traz como 

princípios básicos a concepção de uma educação gratuita, laica e obrigatória.  
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O ano da proclamação da República, 1889, também é marcante em 

sua trajetória como intelectual. Torna-se redator chefe do Diário de Notícias. Este 

importante veículo de comunicação da época tem papel fundamental não apenas no 

desenvolvimento de seu pensamento, mas, sobretudo na propagação dos ideais 

republicanos. Em 1891 participou ativamente da elaboração da primeira Constituição 

Republicana. Assume a direção do Jornal do Brasil em 1893; neste mesmo ano é 

exilado em Londres por ter sido acusado de fomentar a Revolta da Armada. 

Regressa ao Brasil em 1895 e é eleito senador da república. 

Rui Barbosa foi um intelectual de extrema influência no processo de 

transição do Império para a República, no fim do século XIX e início do século XX. 

Foi um defensor dos ideais liberais, o que pode ser verificado na questão do 

abolicionismo, de alinhamento ao desenvolvimento industrial, aos ideais 

republicanos e a democracia.  

No campo educacional acontecem no Brasil não somente debates a 

respeito de sua relevância para o desenvolvimento do país, mas também iniciativas 

que encaminhem uma progressiva institucionalização da escola no país. Dessa 

forma, Rui Barbosa posiciona-se a favor da universalização da instrução pública 

(ensino obrigatório, laico e gratuito), desde o jardim de infância até a universidade 

(HILSDORF, 2011). Para Lourenço Filho (2001, p.35), a pedagogia de Rui Barbosa 

apresenta atributos singulares, uma vez que o mesmo não exercia o ofício de 

educador, no entanto, se apropriou do tema como tal 

Rui não figura como profissional do ensino. Salvo pequena 
participação que deu a um curso noturno para analfabetos, quando 
estudante em São Paulo, não exerceu o magistério; também não 
desempenhou cargos de administração, não foi inspetor de ensino ou 
diretor de escola. Seus escritos sobre educação, todos produzidos no 
limitado prazo de um lustro, precisamente o que mediou de 1881 a 
1886, tiveram caráter episódico, decorreram da política, foram 
aspectos da luta do doutrinador e reformador social. 

 

Viana Filho (1943), salienta que desde criança Rui Barbosa foi 

despertado para o mundo da literatura, aprendendo a ler com apenas cinco anos. 

Rui Barbosa passava a maior parte de seu tempo lendo, fato que deu ensejo ao seu 

grandioso conhecimento bibliográfico. O que lhe fez, mesmo sendo formado em 

direito, um grande conhecedor e militante das mazelas educacionais. Lourenço Filho 

(2001, p. 46), por sua vez, afirma que Rui Barbosa “[...] propõe um sistema público 

de educação, o mais amplo e perfeito. Deseja-o para que haja verdade política, 
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regime de liberdade, compreensão cívica, formação profissional e riqueza geral”. O 

intelectual acreditava que a educação pudesse promover uma completa 

transformação na estrutura social. Em sua concepção, somente uma educação 

pública, obrigatória, laica e de qualidade como aquela proposta nos Pareceres 

colocaria fim à ignorância e daria lugar à verdadeira instrução que o povo tanto 

ansiava. Portanto, foi visionário de um sistema nacional de ensino que conciliaria a 

formação humanista e científica, alinhado às grandes propostas educacionais 

mundiais. 

De acordo com Machado e Mormul (2013) o autor carregava consigo 

a bandeira da liberdade, por este motivo defendia a abolição da escravatura, a 

mudança do regime monárquico pelo republicano e uma educação emancipadora, 

na qual se pudesse formar homens livres e cidadãos conscientes. Assim, sua defesa 

era em prol de uma ampla reforma educacional, pois acreditava que a educação era 

primordial para o desenvolvimento do país. Ao analisar os sistemas de ensino em 

países europeus e nos Estados Unidos, Rui Barbosa encontra modelos instrucionais 

que lhe permitiram identificar a precariedade do ensino brasileiro, bem como a falta 

de investimentos financeiros significativos por parte do Estado. 

O anseio do pensador em defender e demonstrar a relevância da 

educação o levou a observar o fenômeno da criminalidade. A partir dos estudos e da 

coleta de dados em seis Estados norte-americanos, concluiu que a expansão de 

redes escolares está ligada à redução da criminalidade. Em estados como Nova 

York e Pensilvânia, bem como na União Americana como um todo as pessoas sem 

acesso à instrução pública praticavam maior número de crimes em relação às 

pessoas que tinham acesso à cultura letrada. Os dados revelaram que a educação 

pode mudar a organização de uma sociedade, promovendo redução significativa de 

problemas sociais como a criminalidade (LOURENÇO FILHO, 2001). 

 

Objetivos 

Nosso objetivo é fazer um estudo cuidadoso do pensamento 

filosófico, social e político de Rui Barbosa a partir de seus Pareceres, identificando 

sua concepção de educação e suas propostas de reformas para o país. Dessa forma 

a pesquisa propõe ampliar a criticidade das discussões sobre a sistematização da 

educação brasileira, bem como discutir a relevância e a influência de pensamentos 

filosóficos para o desenvolvimento de novas propostas e teorias educacionais. 
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Metodologia  

A metodologia utilizada no artigo foi a pesquisa de textos 

bibliográficos, principalmente textos do próprio Rui Barbosa, como os Pareceres 

sobre a educação (Mais especificamente o volume X, que versa sobre a reforma do 

ensino primário, de 1883). Faremos uma análise crítica dos Pareceres e 

complementaremos com artigos de importantes comentadores e estudiosos do 

pensamento do autor no Brasil. Além disso, confrontaremos suas propostas com o 

pensamento filósofos clássicos que influenciaram na formação de seu pensamento 

liberal e democrático. 

 

Referencial teórico 

1. Contexto educacional do Período Imperial  e da República Velha 

A história da educação brasileira revela um processo de avanços e 

retrocessos, marcada inicialmente pela chegada da Companhia de Jesus no século 

XVI (1549). Durante o Brasil Colonial, os jesuítas, impulsionados pela Contra-

Reforma da Igreja Católica, foram incumbidos de catequizar os índios. A Ordem dos 

Jesuítas deixou como legado para nosso país uma tradição de educação elitista, 

direcionada aos filhos dos colonizadores, além de promover e difundir um sistema de 

ensino predominantemente religioso. Ao comentar este episódio da história Rui 

Barbosa (1883, p. 16) afirma, “Indubitavelmente a escola converte-se em 

instrumento de influência nas mãos do clero; e este é um dos terrenos em que mais 

difícil nos será por ora, a competência da iniciativa individual e do poder público 

contra os recursos de prestígio religioso.” 

No século XVIII, com a Reforma Pombalina, realizada pelo primeiro-

ministro de Portugal, Sebastião José de Carvalho e Mello, a Companhia de Jesus foi 

expulsa da Metrópole e da Colônia. A partir desta Reforma, surgem algumas 

propostas de mudanças quanto à organização de um sistema nacional de ensino, 

como a criação de imposto para financiar a educação –  o chamado “subsídio 

literário”. 

Com a chegada da família real, em meados do século XIX, ocorrem 

mudanças significativas no que concerne aos aspectos culturais e educacionais, 

como discorre Oliveira (2004, p.947) 
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O país passa a viver um ambiente de efusão cultural, em que se 
destacam a criação do Museu Real, do Jardim Botânico, da 
Biblioteca Pública e a Imprensa Régia. No setor educacional, surgem 
os primeiros cursos superiores, embora baseados em aulas avulsas 
e com um sentido profissional prático. Dentre eles, distinguiam-se a 
Academia Real da Marinha e a Academia Real Militar (depois 
transformada em Escola Militar de Aplicação), que formavam 
engenheiros civis e preparavam a carreira das arma. Já os cursos 
médico-cirúrgicos do Rio de Janeiro e da Bahia foram o embrião das 
primeiras Faculdades de Medicina. 

 
Apesar de tais mudanças, o sistema educacional brasileiro ainda 

privilegiava apenas uma camada da população, os filhos da elite intelectual, 

fundamentando uma educação aristocrática, regida por uma economia patriarcal, na 

qual apenas os homens das classes mais abastadas se destacavam como sujeitos 

legisladores, autônomos, pertencentes a lideranças políticas. 

Em 1834, é institucionalizada a “dualidade de sistemas”, a partir de 

um Ato Adicional do Imperador instituindo uma “política inicial” com o intuito de 

descentralizar a administração do Império. Segundo este Ato as Províncias seriam 

delegadas a legislar sobre a instrução pública viabilizando a educação primária e 

secundária, enquanto ao poder central ficaria a incumbência de normatizar e 

promover a educação no Rio de Janeiro (capital do país na época), e da educação 

superior em todo Império. Entretanto, devido à ausência de recursos nas províncias 

e a indiferença das elites locais quanto à sistematização de um ensino efetivo, o 

ensino primário ocorreu de forma muito precária. Já o ensino secundário foi 

designado à iniciativa privada, mais precisamente, à instituição religiosa. 

Oliveira (2004) explicita que durante a transição do Período Imperial 

para a República Velha surgiram outras tentativas de descentralização do ensino, 

bem como indica a primeira Constituição da República, de 1891. Mas apesar das 

tentativas de reformas do governo central, o sistema dual de educação permanecia 

sem grandes alterações. As elites intelectuais continuavam tendo acesso a escolas 

secundárias e superiores, a fim de garantir sua formação acadêmica. As massas 

tinham apenas acesso precário à escola primária e à escola profissional, cuja 

finalidade era dar uma formação técnica, voltada ao mercado de trabalho. Dessa 

forma, mesmo com boas propostas de mudanças, as tentativas de ruptura com o 

sistema de educação vigente não obtiveram o sucesso esperado, uma vez que não 

dispunham de estrutura e tampouco apoio político da aristocracia. O ministro 

Benjamin Constant, por exemplo, expressa sua insatisfação falando em termos de 
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uma “[...]  substituição de currículo acadêmico por um currículo enciclopédico [...]; o 

ensino seriado; maior organicidade do sistema em todos os níveis de ensino; e por 

fim, a criação do Pedagogium, centro de aperfeiçoamento do magistério” (OLIVEIRA, 

2004, p. 950). 

Com base nisso, pode-se perceber que no século XX houve uma 

intensificação nas tentativas de sistematização do ensino brasileiro, oriundos do 

pensamento político e filosófico dos pioneiros da educação. Dentre eles destaca-se 

Barbosa, o qual teve um relevante papel no cenário educacional no fim do século 

XIX e meados do século XX, defendendo um ideal de educação, uma escola laica, 

obrigatória e um ensino público de qualidade. Tais ideais deram ensejo a 

movimentos educacionais como a Escola Nova, as reformas promovidas por 

Francisco Campos (1931-1932) e Gustavo Capanema (1942-1946), que se 

consolidará na primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 1961, 

representando um avanço histórico para a educação brasileira.  

 

2. Educação e Liberalismo 

O liberalismo, enquanto corrente filosófica, política e econômica, 

surgiu a partir da influência das teorias iluministas que defendiam os ideais de 

liberdade, igualdade e fraternidade e a estimulavam revoluções de cunho burguês 

que ganharam força em toda Europa e na América do Norte. 

A educação brasileira sofreu grande influência dessa tendência de 

pensamento, que se consolidou no país no século XIX. Ferraro (2009, p. 308) afirma, 

“o liberalismo passou a constituir-se na ideologia da burguesia em ascensão e do 

modo de produção capitalista em expansão”. Ferraro (2009) destaca três 

perspectivas diferentes do liberalismo que marcaram a Europa durante o século 

XVIII e que depois tiveram com forte influência na escolarização também aqui em 

nosso país: a de Bernard Mandeville, o qual se posicionava contrário a uma 

educação gratuita para todos, tendo o mercado como regulador da educação; a de 

Adam Smith, defensor do mínimo de instrução pública para todos (ler, escrever e 

contar); e a de Marquês de Condorcet, favorável a um ensino público, laico, 

obrigatório e gratuito. 

Durante o século XIX, no Brasil, apesar da resistência e da luta de 

alguns militantes em defesa de um ensino de qualidade à todos os cidadãos, a 

estrutura social e política rígida do país dificultou maiores avanços em relação à 
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educação. Ferraro (2009, p. 321) argumenta que “Um país agrário, latifundiário, que, 

até quase final do Império, teimosamente ainda se mantinha escravocrata, 

dificilmente teria ido além de Mandeville em assunto de educação.” No entanto, o 

liberalismo defendido por Marquês de Condorcet carregava ideais que 

posteriormente foram defendidos por outros pensadores, que deram ensejo a 

legislações e discussões que norteiam a educação atual. Segundo Ferraro (2009, p. 

319), “Condorcet se contrapõe a Mandeville e vai além de Smith, porquanto vê a 

instrução pública como um dever da sociedade (do Estado), em relação ao povo, 

aos cidadãos”. 

Rui Barbosa (1883, p. 02), reconhece Condorcet, em seu parecer 

sobre a reforma do Ensino Primário, como uma figura importante que sustentou o 

ideal de sistematização da instrução pública.. 

Condorcet, [...] reivindicava, perante Assembleia Legislativa, o direito 
próprio a todos os cidadãos “de fundarem livremente institutos de 
ensino.” É grande, nestes assuntos, a autoridade do homem ilustre, 
em que os mais idôneos juízes reconhecem hoje “o primeiro 
pedagogista da Revolução Francesa.”  
 

Rui Barbosa, influenciado pelas teorias liberais de sua época, 

defendeu a necessidade de “ocidentalizar” o Brasil; um país cujo contexto, se 

comparado ao europeu, apresentava divergências notórias. Enquanto na Europa se 

valorizava ideais como a liberdade, extinção de privilégios, reconhecimento dos 

sujeitos como iguais, no Brasil o cenário era outro. Ainda vivia-se em um sistema 

escravocrata, com claros privilégios de algumas camadas sociais. Resumidamente, 

uma sociedade que vivia a inexperiência democrática. Esse desejo de elevar o Brasil 

ao nível de países europeus, ou seja, a ideia de “ocidentalizar” o país foi uma 

tentativa de promover uma espécie de potencialização em seu desenvolvimento 

histórico e cultural (VENANCIO FILHO, 2007). 

Rui Barbosa, além de tudo, era militante e defensor das eleições 

diretas, uma vez que acreditava na consolidação da democracia por meio da 

liberdade de consciência dos indivíduos. Venâncio Filho (2007, p. 268), salienta que 

democracia e liberalismo são indissociáveis “[...] o liberalismo é inseparável da 

democracia, e, pois, um país só será verdadeiramente democrático se a 

representação exprimir a vontade real do povo”.  

 

3. Pareceres sobre a educação e lições de coisas 
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Segundo Lourenço Filho (2001, p. 48), a concepção educacional de 

Rui Barbosa está intimamente atrelada à sua concepção político-social, ou seja, sua 

concepção de Estado. Na base de sua proposta de reforma educacional está a 

necessidade da criação de um Ministério de Instrução Pública: 

No projeto que defende, desde logo admite, como medida 
intermediária, uma diretoria-geral de instrução pública na pasta do 
Império, como alçada sobre todo o país, ou, nas suas palavras, 
“consagrada, privativamente, ao serviço da educação nacional”. 
Defende a ideia de inspetorias nacionais de ensino e um Conselho 
Superior de Instrução Nacional. Não é tudo. Defende a criação de um 
fundo nacional escolar, cuja fonte de recursos deveria ser um 
imposto per capita. Propõe ainda um Museu Escolar Nacional, ou 
órgão central de estudos pedagógicos, também incumbido de 
levantar a estatística geral do ensino. 

 
Rui Barbosa defendeu a relevância da estatística escolar, de modo a 

ser sistematizada por órgãos do governo, o qual só ocorreu cinquenta anos depois 

de sua proposta. Esta prática foi iniciada no Brasil por Mário Augusto Teixeira de 

Freitas, sendo concretizada pelo embaixador José Carlos de Macedo Soares, como 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (LOURENÇO FILHO, 2001). 

Foi pensando na reforma da instrução pública que Rui Barbosa 

escreveu seus Pareceres, suscitado de uma análise ao Decreto n° 7.247, de 19 de 

abril de 1879, o qual reformava o ensino primário e secundário no município da 

Corte e o superior em todo o Império, apresentado pelo ministro Carlos Leôncio de 

Carvalho (MACHADO; MOUMUL, 2013).  

Saviani (2006) descreve que a Reforma Leôncio de Carvalho deu 

ensejo aos pareceres escritos por Rui Barbosa em 1882. O Decreto expressava 

continuidades e rupturas, inovando no sentido de criação de jardins de infância, 

criação e regulamentação de escolas normais, bibliotecas e museus escolares, entre 

outros. Machado e Mormul (2013, p.280), explanam que “no Decreto de Leôncio de 

Carvalho, ficou explícita a prioridade da iniciativa particular, devendo o Estado 

basear sua ação na retirada de empecilhos que pudessem atravancar essa 

proposta”. Assim, a reforma proporcionou legados que se conservaram até a 

sociedade vigente.  

Os Pareceres foram escritos com riqueza de detalhes, expressando 

os ideais liberais de Rui Barbosa e aprendizados a partir de experiências em países 

europeus e nos Estados Unidos; um texto respaldado em uma exímia 

fundamentação teórica. Na obra salienta o dever do Estado com a instrução pública, 
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visto que Rui Barbosa atribuía o desenvolvimento e destino do Brasil a uma 

educação de qualidade (MACHADO; MOUMUL, 2013). Os Pareceres revelam ainda 

o anseio do autor por um sistema nacional de ensino, pautado na obrigatoriedade, 

gratuidade e na laicidade que permitisse a todos, independente de sua crença e 

classes sociais, o acesso a um ensino público, gratuito e de qualidade. A este 

respeito Lourenço Filho (2001, p. 67) afirma: 

O que ele deseja no grande plano que traçou, é que tudo se faça 
com harmonia e equilíbrio. Quer o desenvolvimento do ensino 
primário na maior extensão; defende a elevação do ensino 
secundário em novas bases; quer mesmo, antecipando-se de outros, 
de caráter técnico-profissional; revê os planos e a articulação do 
ensino superior, em diferentes cursos e escolas; propõe o 
desenvolvimento de institutos de cultura desinteressada, e projeta 
outros, para aplicação à agricultura e a indústria. Não se esquece da 
importância do ensino normal. Não descura os jardins de infância. 
Não esquece a importância para a instrução, e a de um Museu 
Pedagógico Nacional, para fins de documentação e propaganda de 
novos métodos didáticos. 

 
A proposta de Rui Barbosa é, assim, uma reforma para uma 

formação integral: física, moral e intelectual. Uma educação que leve em 

consideração as diferentes áreas do conhecimento, como a educação artística, 

econômica, física, a saúde, a formação cívica, etc. Seu projeto também incluía 

chamada “coeducação dos sexos”, na qual homens e mulheres teriam igual acesso 

ao ensino, sendo preservados os direitos de todos os cidadãos (LOURENÇO FILHO, 

2001). 

Do mesmo modo, também propõe uma reforma quanto a 

metodologia, apondo-se a memorização de textos e apostilas, o que provoca a 

automatização do ensino. Dessa forma defende o ensino intuitivo, lições de coisas. 

Rui Barbosa (1882, p. 80) explana:  

Do material técnico de ensino existem apenas os elementos mais 
rudimentares e os tipos mais primitivos. Tudo está revelando o 
domínio absoluto da palavra autoritária do mestre, ou das fórmulas 
ferrenhas do compêndio, servida pela memória passiva do aluno. 
Nada fala aos alhos da criança; nada lhe provoca os instintos de 
observação, nada lhe desperta a espontaneidade; nada a põe em 
contacto com o mundo e a natureza. 

 
Lourenço FIlho (2001) expõe o que o método intuitivo, fruto de um 

movimento impulsionado pelo pensamento de Pestalozzi, é um processo de 

aprendizagem do concreto para o abstrato, que compreende que os sentidos 

necessitam ser educados para a efetiva construção do conhecimento, ou seja, o 
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ensino pela intuição, pelo reflexo dos sentidos e da observação, pensando o ensino 

além da memorização de palavras. O método de ensino intuitivo opõe-se ao ensino 

mútuo ou sistema de monitoramento, o qual tinha o objetivo de ensinar um maior 

número de alunos utilizando poucos recursos, a fim de gastar menos com a 

educação. Rui Barbosa, pensando em criar um guia orientador para os professores 

primários criou uma versão para o método intuitivo, intitulado Primeiras lições de 

coisas, o qual em 1886 foi publicado no Rio de Janeiro. 

Desse modo, Rui Barbosa idealizava uma educação que 

promovesse a emancipação, a consciência crítica e a autonomia dos sujeitos, a fim 

de superar os métodos formais de educação, pois para ele seria pela educação que 

o país teria um amplo desenvolvimento social, político e econômico. 

 

Resultados e Discussão  

Pode verificar, a partir da pesquisa realizada, que o processo de 

sistematização da educação brasileira foi permeada por avanços e retrocessos, 

influenciado por movimentos políticos, pensamentos filosóficos e pelo empenho de 

muitos teóricos (como os pioneiros da educação), que dedicaram-se a pensar uma 

nova concepção de ensino, o qual promovesse uma educação emancipadora. 

Dentre os pioneiros da educação, destaca-se Rui Barbosa, jurista e defensor de uma 

educação laica, gratuita e de qualidade. Desse modo, infere-se que que a educação 

atual resulta dos movimentos educacionais que tiveram destaque nos séculos XIX e 

XX, bem como a influência do pensamento liberal, do movimento iluminista e de 

intelectuais que dedicaram-se a criticar o modelo rígido de educação vigente na 

época e propuseram uma nova concepção de educação brasileira, mais 

democrática, abrangente, flexível e humana. 

 

Conclusões  

Por fim, é possível concluir que as diversas transições sociais, 

políticas, filosóficas e educacionais que marcaram a sociedade brasileira durante o 

século XIX  e XX, resultaram em uma nova concepção de sociedade. Desse modo, 

tais fatores possibilitaram repensar a educação vigente, pelos quais foi elaborado 

criticamente um novo conceito de ensino. Rui Barbosa propôs um conceito de 

educação emancipatória, que promovesse a racionalidade, um ensino democrático, 

rompendo com a concepção de educação tecnicista, aligeirada e imediatista.   
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