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RESUMO                                                              

No presente trabalho é feita uma análise dos escritos do intelectual alagoano João Craveiro 
Costa (1871-1934) sob o prisma do positivismo e do escolanovismo. O referencial teórico 
usado para tal estudo se trata da obra “Instrução Pública e Instituições Culturais de Alagoas” 
(1931) e os artigos publicados na Revista de Ensino (1927-1931), fonte histórica da pesquisa 
desenvolvida no mestrado. Para analisar a influência das referidas correntes pedagógicas nos 
escritos do autor, será realizado um breve estudo de tais concepções identificando o momento 
histórico que se instalaram no Brasil, bem como a relação com o tempo e o lugar da produção 
de Craveiro. O autor faz críticas sobre a organização da educação alagoana, defende uma 
educação técnica e profissional e destaca a importância da formação do professor e a 
introdução de novas metodologias de ensino para atender as finalidades da educação moderna.  
 
Palavras-chave: Positivismo-Escolanovismo-João Craveiro Costa 
 
RESUMEN 
 
En el presente estudio es un análisis de los escritos del intelectual alagoano João Craveiro 
Costa (1871-1934) a través del prisma del positivismo y escolanovismo. El marco teórico 
utilizado para este estudio proviene del libro "Educación Pública e Instituciones Culturales de 
Alagoas" (1931) y  los artículos publicados en  la Revista de Educación (1927-1931), fuente 
histórica de la investigación desarrollada en el Master. Para analizar la influencia de las 
tendencias pedagógicas en los escritos del autor, se llevará a cabo un breve estudio tales 
concepciones que identifican el momento histórico que se instaló en Brasil, y la relación con 
el tiempo y lugar de producción de lo Craveiro. El autor es crítico de la organización de la 
educación alagoana, aboga por una enseñanza técnica y profesional y pone de relieve la 
importancia de la formación del profesorado y la introducción de nuevas metodologías de 
enseñanza para alcanzar los objetivos de la educación moderna. 
 
Palabras clave: Positivismo-Escolanovismo-João Craveiro Costa 
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INTRODUÇÃO 

A educação no Brasil tem enfrentado inúmeras dificuldades para atender a demanda da 

sociedade por uma educação pública e de qualidade.  João Craveiro Costa ao retratar a 

situação vivenciada nas escolas alagoanas entre as décadas de 1920 e 1930 constatou tal 

realidade. Crítico da pedagogia tradicional propôs alternativas no campo educacional para 

atender as necessidades relativas a instrução diante da vida moderna em que a escola assume 

o papel de:  “ preparar o homem e formar o cidadão – o homem capaz de produzir, capaz de 

se colocar eficientemente na vida, útil a si mesmo e ao seu país; o cidadão com uma noção 

exata da pátria, consciente dos seus direitos e dos seus deveres.” (COSTA, 1927).2 

Com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder em 1930 e a nomeação de Francisco 

Campos para o “recém-criado Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública” 

(VEIGA, 2007, p. 257), uma das primeiras medidas do ministro foi verificar a situação em 

que se encontrava a educação em todo o Brasil na tentativa de elaborar um plano de reformas. 

No estado de Alagoas Craveiro Costa realizou esse trabalho através da obra: “Instrução Pública 

e Instituições Culturais de Alagoas”, que foi publicada pela primeira vez em 1931, sendo 

reeditada em 2011 graças ao trabalho desenvolvido pelo grupo de pesquisa, Caminhos da 

Educação em Alagoas, que fez a recuperação e digitalização desta produção do autor 

considerada relevante para pesquisas no campo educacional em Alagoas, que incluiu na 

segunda parte da reedição uma reportagem jornalística e 15 artigos publicados pela Revista de 

Ensino, a qual era destinada à formação continuada de professores e professoras de Alagoas, 

entre os anos de 1927 a 1931.  Estudioso da história e da política alagoana, também se 

posicionou sobre diversos assuntos pedagógicos como: a prática docente, o magistério 

feminino, o processo de avaliação, a educação moderna, entre outros.  Atento as mudanças 

                                                           
2 COSTA, João Craveiro. “A Escola Moderna”. Revista de Ensino. Maceió,  n°. 4 , julho-agosto de 1927. In: 
Instrução Pública e Instituições Culturais de Alagoas & Outros Ensaios, p. 130, 2011. 
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sociais e econômicas de sua época, defende a necessidade do estado em oferecer uma 

educação utilitária para atender aos interesses da nascente burguesia brasileira na formação da 

classe trabalhadora para o mercado de trabalho, embora em Alagoas, mesmo com o advento 

da República ainda predominava uma economia baseada no campo. Élcio de Gusmão ao 

caracterizar Alagoas à época da República afirma que era: ”uma civilização de natureza 

eminentemente rural, de base latifundiária, será assim, com um perfil profundamente arcaico 

que Alagoas irá ingressar na República, que ali vai chegar, como em outras partes do país, 

sem grandes alaridos e com um certo atraso”.  (VERÇOSA, 2006, p. 97).  

Para análise das correntes pedagógicas que influenciaram os escritos do autor faremos 

um breve estudo sobre o Positivismo e a Escola Nova no Brasil, assim como a contribuição de 

cada abordagem  para a educação brasileira, levando em consideração o momento histórico 

em que se instalaram no Brasil, e também as críticas feitas a essas correntes no campo 

educacional. 

A disseminação dos ideais positivistas no Brasil ocorreu “em vários setores da 

sociedade brasileira, como imprensa, parlamento, escolas, literatura e vida científica”  

(RUCKSTADTER, 2005, p. 7).  

Craveiro Costa recebeu influência dessa corrente em sua obra sobre educação em 1931 

e nos ensaios da Revista de Ensino, alguns deles serão analisados no presente trabalho. 

O escolanovismo também esteve presente nos escritos do autor principalmente na fase 

em que escreve para a Revista de Ensino (1927-1931). No artigo intitulado: “Ensino de 

História Pátria” em que se posiciona sobre o ensino de história para as séries iniciais, faz 

referência a John Dewey, conhecido como pai da “Escola Nova”, e a concepção do mesmo a 

respeito dos programas sobre a disciplina. “Se encararmos a história como narração de fatos 

passados é bem difícil legitimar-se-lhe a presença do programa de Instrução Primária” 

(DEWEY apud COSTA, 2011, p. 101).  

 

1.  NUANCES POSITIVISTAS NA OBRA EDUCACIONAL DE CRAVEIRO COSTA 

A partir do século XIX com a burguesia no poder e a Revolução Industrial 

desenvolvendo-se cada vez mais, esta classe, busca sua  afirmação no poder e tenta minimizar 

os conflitos existentes entre a mesma e a classe trabalhadora. Nesse sentido o filósofo 

Augusto Comte contribuiu para o projeto regulador da burguesia ao apresentar no campo 

teórico a explicação das leis que regem o mundo ao escrever a obra “O Curso de Filosofia 
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Positiva concluída em 1842, em um período em que “os operários empreenderam diversas 

revoltas contra a exploração do trabalho assalariado” (FAUSTINO & GASPARIN, 2001, p. 

159). A ordem para Comte era uma condição essencial e, por isso, ganhou a simpatia dos 

militares, políticos e intelectuais brasileiros que assimilaram o ideal positivista que se 

encontra na divisa da bandeira brasileira com o lema: ”Ordem e Progresso”. ”No positivismo, 

a teoria da educação se prende à doutrina educativa, que é total universal e redentora”, 

(RUCKSTADTER, 2005, p. 7). 

O positivismo corrente sociológica surgida na Europa no século XIX por Augusto 

Comte teve no Brasil um solo fértil para seu desenvolvimento. Para entendermos essa razão 

precisamos contextualizar o momento histórico brasileiro vivenciado no segundo reinado 

(1840-1889). Segundo Silva (1982, p. 3). 

No período monárquico a situação conseguira gerar insatisfação entre os 
políticos e intelectuais. A política adotada pelo Imperador D. Pedro II era de 
tal ordem que o poder estava sempre em suas mãos. [...] O Imperador 
conseguia sempre neutralizar a oposição, pois, a luta política realizava-se 
entre dois partidos, o Conservador e o Liberal, que se revezavam no poder, 
sendo os membros do Parlamento Imperial representantes da classe ruralista 
e eleitos por ela, ou seja, representantes da única aristocracia que o Brasil 
conheceu.  
 

Nesse aspecto não é difícil entender a oposição representada por elementos das forças 

militares do Exército que exigiam maior participação no cenário político brasileiro e para 

contestar a ordem estabelecida foram buscar inspiração no cenário europeu, através das idéias 

positivistas que “chegaram ao Brasil trazidas por brasileiros que foram completar seus estudos 

na França, tendo mesmo alguns sido aluno de Auguste Comte.” ( Ibid.). Com a introdução da 

filosofia de Augusto Comte no Brasil e a posterior proclamação da República em 1889, o 

positivismo passa a influenciar diretamente a nascente república que para consolidar esse 

ideal adota o lema positivista “Ordem e Progresso”  que encontra-se na bandeira brasileira. 

O Apostolado Positivista divulgava seus ideais sobre inúmeros temas como o fim da 

escravidão, a separação do Estado da Igreja Católica, o papel da mulher na sociedade, a saúde 

pública, e outros temas em voga, principalmente entre os anos de 1870 a 1927. Entretanto, “a 

educação teve um tratamento direto e indireto. Diretamente, através da publicação de folhetos 

específicos a respeito dos destinos da instrução pública, nos seus diferentes níveis de ensino. 

Indiretamente, no conjunto dos documentos”. (SILVA, 2007, p. 5) 
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Para os positivistas a educação tem “a tarefa de auxiliar a formação de novos hábitos, 

da mente e do caráter, disseminando novos padrões morais e intelectuais, visando à 

construção de uma unidade nacional em torno do projeto republicano” (Ibid., p. 7) 

Para explicar o crescimento e aceitação do positivismo no Brasil entre os políticos e 

intelectuais vamos nos reportar a Sérgio Buarque de Holanda no livro, “Raízes do Brasil” 

onde afirma que: “É possível compreender o bom sucesso do positivismo entre nós [...] 

justamente por esse repouso que permitem ao espírito as definições irresistíveis e imperativas 

do sistema de Comte” (HOLANDA, 1995, p. 158). 

Segundo o autor é marcante na sociedade brasileira a “facilidade com que se 

alimentam ao mesmo tempo de doutrinas dos mais variados matizes e com que sustentam, 

simultaneamente, as convicções mais díspares” (Ibid., p. 155). 

Esse ponto de vista defendido por Sérgio Buarque de Holanda é corroborado na obra 

de Craveiro quando este defende alguns ideais positivistas e liberais que nasceram na Europa 

e foram transportados para o Brasil sem levar em consideração a realidade totalmente diversa 

da economia e da sociedade brasileira frente às transformações vivenciadas no final do século 

XIX e início do século XX, fase de consolidação do capitalismo internacional. Craveiro Costa 

destaca a importância das instituições de ensino para oferecer oportunidades a população mais 

humilde a possibilidade de obter formação para ocupar postos no mercado de trabalho, uma 

vez que :  “Na escola é que se fará o combate à ignorância dos nossos sertanejos, dos nossos 

praieiros, dos nossos operários, (COSTA, 2011, p. 131).  

Craveiro demonstra sintonia com os debates sobre  o papel exercido pelo estado na 

garantia de uma educação voltada para a educação popular e na defesa da formação do 

trabalhador ao afirmar que:  “A instrução profissional, para todas as classes sociais, 

obrigatória, é o remédio.” (Ibid., p. 166). Em Alagoas foi criado em 1854 o Colégio de 

Educandos e Artífices para atender inicialmente aos órfãos e desvalidos e funcionava como 

internato, “além do curso de primeiras letras, aprendiam as artes de alfaiate e sapateiro. Havia 

também o ensino de música vocal e instrumental”, (Ibid., p. 69) foi extinto em 1861. No 

período republicano existia na capital alagoana, o Liceu de Artes e Ofícios com 

funcionamento noturno onde “aprendia-se topografia, encadernação, marcenaria, alfaiataria, 

além de um curso de letras” (Ibid., p. 60). Craveiro demonstrando indignação pelo descaso 

com a educação informa que o mesmo foi transformado em “viveiro de amigos do governo 

que desejavam ser contribuintes do Montepio dos Servidores do Estado” (Ibid., p.70), fato 

ocorrido na administração de Euclides Vieira Malta. Apesar da criação da Escola de 
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Aprendizes e Artífices durante o governo de Nilo Peçanha em 1909 com funcionamento 

regular e proveitoso, não atendia satisfatoriamente a necessidade do ensino profissional. 

Em sua obra educacional observa-se que Craveiro Costa está mais preocupado com a 

formação técnica voltada para o trabalho, do que com a formação livresca característica da 

educação ofertada para a formação dos filhos das elites, assim como o desenvolvimento de 

um sentimento patriótico, pensamento que é fruto das idéias científicas e sociais do século 

XIX, representadas pelas concepções positivistas preocupadas com o estabelecimento da 

ordem social para garantir o perfeito funcionamento de um  estado forte e centralizado através 

da disciplina e rigor que devem ser ensinados nas escolas. 

  

No que se refere ao ensino como tal, o Positivismo foi ardoroso defensor de 
uma educação inicial (que os positivistas denominavam de primeira e 
segunda infâncias) dada na família devido ao papel atribuído à mulher na 
formação moral e estética da personalidade das crianças. (CURY,2009, p. 
93). 

 

Percebe-se também na leitura da obra de Craveiro uma preocupação com a ordem 

social, considerada por ele fundamental na formação do indivíduo. Nesse aspecto há uma 

relação com pensamento de Durkheim que é adepto de uma linha de homogeneidade social e 

para isso lança mão de meios coercitivos para moldar a sociedade que em sua concepção é 

mais importante que o indivíduo. Para Durkheim, assim como para Craveiro Costa a 

sociedade tem que viver em harmonia, pois ambos defendem o ordenamento social, sendo 

necessário estabelecer esse controle desde a infância. “É preciso que o meio moral no qual a 

criança vive a envolva mais de perto para poder apoiá-la com mais eficácia”. 

(DURKHEIM,1995, p.111). 

Em artigo publicado na Revista de Ensino (1927-1931), sob o título: “Educação 

Cívica”3 a concepção de educação defendida pelos positivistas também ecoa nos escritos do 

autor alagoano, quando ressalta a importância de incutir na criança valores morais como a  

obediência e a ordem, ressaltando a autoridade masculina  no lar e o papel da mulher na 

condição de primeira educadora. “A mãe cuida da prole, cabendo-lhe a missão 

importantíssima da educação dos filhos e dos arranjos domésticos” (COSTA, 2011, p. 107). 

                                                           
3
 COSTA, João Craveiro. “Educação Cívica”. Revista de Ensino. Maceió,  n°. 2 , março-abril de 1927. In: 

Instrução Pública e Instituições Culturais de Alagoas & Outros Ensaios, p. 107, 2011. 
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2. ESCOLANOVISMO EM CRAVEIRO COSTA 
 

Na visão de Lourenço Filho, um dos maiores divulgadores do movimento 

escolanovista no Brasil tal concepção pedagógica: 

 
Não se refere a um só tipo de escola, ou sistema didático determinado, mas a 
todo um conjunto de princípios tendentes a rever as formas tradicionais do 
ensino. Inicialmente esses princípios derivaram de uma nova compreensão 
de necessidades da infância, inspirada em conclusões de estudos da biologia 
e da psicologia. Mas alargaram-se depois, relacionando-se com outros muito 
numerosos, relativos às funções da escola em face de novas exigências, 
derivadas de mudanças da vida social. (LOURENÇO FILHO, 2002, p. 58). 
 
 

Adolfhe Ferriére foi o fundador do Bureau Internacional d’Education Nouvelle 

em1899 e “ficou conhecido ainda por ser o redator dos trinta pontos da Educação Nova” 

(PERES, 2005, p. 116). Os escolanovistas da vertente européia também exerceram influência 

no Brasil e defendiam:  

A co-educação dos sexos, os trabalhos manuais na escola, a educação 
integral (educação moral, física e intelectual), os trabalhos livres, o trabalho 
coletivo, a (re) organização do tempo escolar, as excursões pedagógica, a 
auto-organização dos alunos (sistema de república escolar), o ensino baseado 
na experiência e nos fatos, na atividade pessoal e nos interesses espontâneos 
dos alunos, etc. (Ibid.) 

 

A análise feita pelo autor alagoano João Craveiro Costa (1871-1934) sobre a educação  

alagoana reporta-se ao campo teórico do positivismo, assim como, a pedagogia da Escola 

Nova que exerceu influência na esfera política e educacional brasileira. Suas propostas giram 

em torno de um ensino utilitário sem intelectualismo, voltado para o trabalho, quando faz 

referência ao filósofo norte-americano John Dewey (1859-1952), que influenciou educadores 

de várias partes do mundo e inspirou no Brasil o movimento da Escola Nova nos anos de 

1920 e 1930. 

A influência do pragmatismo de Dewey sobre a concepção de ensino em Craveiro 

Costa já foi tratada por Martins (2011, p. 5) “qualquer que seja o conteúdo a ser ministrado na 

escola deve ter utilidade na vida do aluno”. Nesse sentido Craveiro é um grande crítico do 

ensino livresco e mnemônico que não é capaz de atender as classes trabalhadoras ansiosas por 

um ensino profissional voltado para as exigências do mercado de trabalho que estava 

florescendo no Brasil no final do século XIX e início do XX. Craveiro estava preocupado em 
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formar cidadãos aptos ao trabalho que fossem úteis ao desenvolvimento do país e para essa 

função era fundamental que a escola cumprisse seu papel frente à sociedade alagoana. Em sua 

concepção isso não acontecia. 

Porque a escola não educa o homem para o trabalho, ensinando-lhe 
praticamente as coisas necessárias à vida. A escola apenas memoriza uns 
tantos conhecimentos, que se perdem mais tarde, porque o lavrador, o 
artífice, o pescador, o homem das camadas populares não encontra 
oportunidade de utilizar o que aprendeu na escola. (COSTA, 2011, p. 55) 

 

Os periódicos sobre educação em São Paulo foram analisados por Mate (2002) que os 

identificou como uma continuidade sobre os projetos pedagógicos que desde a década de 20 

eram discutidos no referido estado. Como reflexo da reestruturação dos projetos educacionais 

entre os anos 20 e 30, no estado de Alagoas não foi diferente. A Revista de Ensino foi 

“instituída pelo decreto n° 1140, de 25 de setembro de 1925, com o intuito de prover 

informação especializada aos professores da época” (COSTA, 2011, p. 95). Posteriormente se 

tornou órgão oficial do Departamento Geral da Instrução Pública e da Sociedade Alagoana da 

Educação Pública. “O valor documental das revistas pode ser apreendido no fato de que eram 

dirigidas ao professor, seu leitor principal e artífice de modos de ensinar e, também, porque 

traziam farto material sobre o modo como o ensino estava pensado e (re)organizado pelos 

administradores da educação” (MATE, 2002, p. 80). 

A influência do escolanovismo nos escritos do autor alagoano pode ser percebida 

quando o mesmo escreve sobre a educação em Alagoas o que a princípio significa uma 

sintonia de seu pensamento com as transformações sofridas no âmbito geral da sociedade 

brasileira, principalmente, no campo educacional. 

Em artigo publicado em 1931, denominado: “Escolas Mistas”4 Craveiro defende  as 

vantagens da coeducação para o ensino, o que demonstra sua afinidade com o projeto da 

Escola Nova. Como diretor do Grupo Escolar D. Pedro II, cuja nomeação ocorreu “em 22 de 

maio de 1929” (SILVEIRA, 1983, p. 128), constatou que: “com o regime das classes mistas 

cresceu a matrícula feminina, e o Pedro II pôde receber 400 crianças contra 340 do ano 

passado” (COSTA, 2011, p. 182). 

                                                           
4
 COSTA, João Craveiro. “Escolas Mistas”. Revista de Ensino. Maceió,  n°. 2 , abril-maio de 1931. In: Instrução 

Pública e Instituições Culturais de Alagoas & Outros Ensaios, p. 181, 2011. 
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Craveiro Costa criticava o ensino aplicado durante os anos de 1920 e 1930, em seus 

escritos e identificava-se com a metodologia desenvolvida pela Escola Nova que via a escola 

como pequenas comunidades e não como meros locais de transmissão de conhecimentos. O 

interesse que o ensino deve despertar no aluno, segundo Costa, é essencial para o êxito do 

aprendizado. E pela concepção preconizada pelo escolanovismo a aprendizagem do aluno vai 

depender diretamente do interesse que ele venha a ter pelos conteúdos, sendo importante 

nesse aspecto o trabalho exercido pelo professor e sua capacidade para estimular o 

aprendizado da criança: “O papel do educador na empresa da educação é proporcionar o 

ambiente que provoque reações ou ‘respostas’ e dirija o curso do educando”. (DEWEY, 1959, 

p. 199).  

Craveiro destaca a importância da formação do professor primário, na condução de um  

ensino que leve em conta a real necessidade de aprendizagem do aluno.  Sobre a escola de 

professores chega a enumerar as características exigidas para que a escola normal pudesse 

atender as novas exigências postas pela sociedade em curso e nesse aspecto critica o “ensino 

puramente livresco destinado a diplomar  meninas carecedoras de um amparo de vida. Tem de 

ser uma escola de formação técnica, de formação profissional nos moldes superiores da 

moderna orientação da escola primária”, (Ibid., p.131-132). Tal preocupação também foi 

demonstrada por Antônio Carneiro Leão em seu discurso, publicado em jornal local, quando 

assume o cargo de Inspetor de Instrução Pública do Distrito Federal.   

Enquanto não for possível deixar de fazer uma nomeação de technico de 
ensino baseada em fins differentes ao interesse immediato da instrucção; 
enquanto prevalecerem sympathias pessoaes, injunções políticas, na 
formação desse sacerdócio – que é a carreira do mestre- impossível será 
conseguir da educação todo o resultado que della se tem o direito de esperar.  
(JORNAL DE ALAGOAS, 1923). 

 

O Manifesto dos Pioneiros de 1932 foi usado por Getúlio Vargas como meio “mas não 

como fim político” (MENDES, 1987 p. 1), ou seja, “a Escola Nova no Brasil não mexe no 

conteúdo (transformações via educação) e sim nos métodos e técnicas. Ou melhor os 

conteúdos existem, mas frequentemente embutidos do exterior para o Brasil, lubrificados 

pelos métodos e técnicas, destinados, sobretudo à industrialização e a modernização” (Ibid.). 

Essa interpretação condiz com as propostas sugeridas por Craveiro Costa uma vez que o 

mesmo não propõe mudanças radicais e sim reformas no âmbito educacional para atender as 

novas demandas da sociedade alagoana que de acordo com seus escritos se encontrava muito 

atrasada no campo da educação.  
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3. ALAGOAS DOS ANOS 20 E 30: O LUGAR DA PRODUÇÃO DE CRAVEIRO 

COSTA 

 

Michel de Certeau nos auxilia na contextualização da produção histórica dos autores 

quando nos leva a analisar “a sua relação com um lugar, o do sujeito” (CERTEAU, 1982, p. 

57).  A contribuição de Certeau no livro A Escrita da História nos permite compreender a 

importância de analisar o lugar da produção de quem escreve para tentar compreender o 

sentido implícito das idéias defendidas. Para contrapor os escritos de Costa vamos analisar o 

contexto em que vivia e o cargo público que ocupava quando recebe a incumbência de fazer o 

levantamento da educação em Alagoas quando escreve a obra: “Instrução Pública e 

Instituições Culturais de Alagoas”, publicada em 1931, além dos ensaios que publica na 

Revista de Ensino entre 1927 e 1931. Segundo Certeau (1982, p. 57) “toda interpretação 

histórica depende de um sistema de referência”.  Para buscar esse referencial na obra do autor 

alagoano, vamos pontuar algumas questões sobre a escrita do intelectual apresentada em seus 

textos sobre a Educação em Alagoas. Em primeiro lugar como funcionário público e diretor 

de um periódico de natureza oficial destinada à formação continuada dos professores e das 

professoras, deveria veicular a perspectiva ideológica daqueles que governavam Alagoas à 

época.  

As décadas de 20 e 30 do século XX foram marcadas pelo intenso debate no campo 

educacional que culminou com uma série de reformas em vários estados brasileiros. Segundo 

Veiga (2007, p. 256) “Uma das ferramentas mais utilizadas pelos intelectuais reformadores 

foi a dicotomia antigo-novo, por meio da qual pretendiam demonstrar a validade de dois 

parâmetros básicos que procuravam implementar: a escola nova e a escola ativa em 

contraposição à então denominada escola antiga”. No cenário político brasileiro o momento 

histórico vivenciado por Craveiro quando se tornou diretor da Revista de Ensino (1927-1931) 

foi de “ crise das oligarquias e que culminou na Revolução de 1930 e na ascensão de Getúlio 

Vargas ao poder” (Ibid., p. 254). 

Apesar das transformações vivenciadas pelo Brasil desde a proclamação da República, 

Craveiro faz severas críticas ao modelo educacional vigente quando se reporta à função da 

escola no meio rural e urbano, o que demonstra a visão de um intelectual que foi influenciado 

pelas concepções de educação que naquele momento representava a proposta vinculada ao 

grupo político que comandava o país.                                                                                                                                                                      
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Para as populações urbanas, o ensino primário, como ainda o praticamos, 
prepara a criança para fazer no fim do ano um bonito exame. É a base da 
formação dos literatos, dos doutores, dos burocratas, à caça do diploma. Para 
o camponês nem tem essa utilidade. A escola, como está instituída, é, na 
zona rural, um aparelho incompleto e, em muitos casos, inútil. (COSTA, 
2011, p.55 ). 
 

Segundo Cury (2009, p. 99) “Nesse sentido, nem a educação escolar efetivamente 

existente, nem os iniciais projetos republicanos que, de algum modo, apontavam a educação 

como caminho de mobilidade social ou de redução das desigualdades foram construtores de 

um sentido real de coesão nacional”. A análise apresentada por Cury (2009) nos remete às 

críticas feitas por Craveiro sobre a organização em que a escola primária ainda se encontrava 

durante as primeiras décadas da República com características do período imperial quando foi 

aprovada a Lei de 1827 que determinou a criação de Escolas de Primeiras Letras com um 

“conteúdo curricular fundamental da escola primária: leitura, escrita, gramática da língua 

nacional, as quatro operações de aritmética, noções de geometria” (SAVIANI, 2007, p. 126).  

Craveiro Costa ao tratar da evolução do ensino primário em Alagoas se reporta às 

determinações tomadas com a chegada da família real no Brasil em 1808 e tece críticas ao 

regente por não ter dado a devida atenção ao ensino das primeiras letras.  

 

D. João VI, é certo, cuidou do ensino público no Brasil. Mas cometeu o erro 
de iniciar a obra educacional brasileira de cima para baixo. Em todo o país 
foram criados cursos de retórica, filosofia, latim, francês, matemática. 
Criaram-se academias e museus. Criou-se a imprensa. Mas a base de todo 
esse edifício, que seria a escola primária, que desde 1774 era uma instituição 
nacional nos Estados Unidos, não procurou fundar no Brasil. (COSTA, 
2011, p. 31) 
 
 

Faz referência também a determinação sancionada por D. Pedro I em 1827 “que 

impunha ao Estado a responsabilidade da regulamentação e difusão da instrução elementar” 

(Ibid., p. 33). Embora reconheça a existência de leis reguladoras do ensino, Craveiro afirma 

que nada foi feito em Alagoas nesse sentido. Também critica o tratamento dispensado à 

educação elementar quando ficou sob a responsabilidade das Províncias a partir da 

promulgação do Ato Adicional de 1834. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Craveiro Costa ao fazer o levantamento sobre a situação da educação em Alagoas, 

trabalho feito a pedido do Ministro da Educação de Getúlio Vargas, através da obra: 

“Instrução Pública e Instituições Culturais” (1931), não se resumiu apenas a apresentar 

relatórios sobre a instrução no estado de Alagoas através de um trabalho meramente 

descritivo, mas como um intelectual de seu tempo, e apesar de não possuir formação 

pedagógica, apresentou muito mais do que o exigido com reflexões e críticas que demonstram 

um conhecimento a respeito das idéias pedagógicas que estavam em debate à época em que 

escreve. Devido sua experiência como Inspetor Escolar, Inspetor de Instrução Pública e 

Diretor Escolar o deixaram à vontade para se pronunciar sobre temas variados como: 

educação popular, formação do professor, metodologia do ensino, administração escolar, a 

função da escola diante da vida moderna entre outros assuntos ligados ao campo educacional.  

Em seus escritos sobre educação na obra já citada e na Revista de Ensino (1927-1931), 

fonte para o estudo da pesquisa do presente trabalho, constata-se que há uma complementação 

entre o Positivismo e a Escola Nova em sua abordagem. O positivismo está presente em seus 

escritos ao defender os conceitos de nação, família, obediência e a importância de ensinar a 

criança desde cedo os valores morais, função destinada inicialmente à mãe e depois ao estado 

através da escola pública.  

A pedagogia da Escola Nova também influenciou os escritos de Craveiro Costa,  

principalmente quando o mesmo critica a metodologia empregada na transmissão dos 

conteúdos com forte tendência para a memorização ao apontar a necessidade da escola 

oferecer um ensino que leve em consideração as transformações da vida moderna.  

Craveiro “pensava na educação de seu povo, não demolindo, mas apontando erros para 

que a perfeição fosse atingida. Cogitava como Dewey, o grande educador americano, que a 

educação fosse um processo de reconstrução e reorganização” (SILVEIRA, 1983, p. 86) 
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