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O artigo que segue foi elaborado a partir da análise de um dos 16 ensaios escritos pelo alagoano João Craveiro Costa
no ano de 1927, o qual intitula-se “Exames e Examinadores” publicado na Revista de Ensino que tratava da formação
de professores no período descrito. Como suporte no trabalho analítico do referido ensaio, optou-se pelo sociólogo
francês Émile Durkheim com sua obra A Evolução Pedagógica (1995) devido à relação entre ambos os autores no que
concerne a concepção de formação do indivíduo a partir do âmbito educacional denominado pelos mesmos de
“organismo escolar” e sua estrutura para o pleno desenvolvimento deste. Faz-se necessária ainda uma comparação
com a obra O Processo Civilizador do autor Nobert Elias a partir das leituras e comentários tecidos por Cyhnthia Veiga.

  The article that follows is drawn from the analysis of the 16 essays written by Alagoas João Craveiro Costa in 1927 ,
which is entitled " Examinations and examiners " published in Education magazine dealing with the training of teachers in
a specified . To support the analytical work of this test we opted for the French sociologist Emile Durkheim with his work
The Teaching Evolution (1995 ) because of the relationship between the two authors regarding the design of the
individual training from the educational framework called by the same "school body " and its structure to the full
development of this . Yet it is necessary a comparison with the work The author of Civilizing Process Norbert Elias from
the readings and comments made by Cyhnthia Veiga

1. Introdução
 
A primeira metade do século XX é marcada pelo processo de introdução da Escola Nova, um dos nomes dados a um
movimento de renovação do ensino, ocorrido na Europa, na América e no Brasil.
Dentro desse contexto, abrangendo os períodos de 1920 e 1930 surge a figura de João Craveiro Costa[1], que mesmo
sem ser pedagogo, criticava o ensino aplicado durante a época em Alagoas, o qual afinava-se com a metodologia
desenvolvida pela Escola Nova que tinha como principal nome na América o filósofo e pedagogo norte-americano John
Dewey (1859-1952), que via a escola como pequenas comunidades e não como meros locais de transmissão de
conhecimentos.
Em Maceió, Craveiro Costa foi por muito tempo diretor de Grupo Escolar e da Revista de Ensino[2], órgão da Diretoria
da Instrução Pública, numa época em que os problemas educacionais tiveram no Estado uma fase de verdadeiro
renascimento, pois o mesmo criticava as práticas ainda utilizadas no sistema educacional brasileiro, a priori em Alagoas.
Ensino mnemônico, interação entre a família e a escola no processo de ensino-aprendizagem e ineficácia na aplicação
dos exames são alguns dos itens discutidos pelo autor que afirmava “... 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.” (CRAVEIRO COSTA,1927)[3]
Em consonância com o pensamento do sociólogo francês Émile Durkheim (1858-1917), o alagoano tece críticas a
metodologia implantada na época pois a mesma não transformava o ser humano, tendo em vista que ele apenas
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reproduzia o que tinha aprendido, sem dessa forma utilizar o conhecimento na sua prática diária.
“Exames e Examinadores” é um dos 16 ensaios escritos pelo alagoano João Craveiro Costa publicado na Revista de
Ensino no ano de 1927, o qual foi elaborado por solicitação do Governo Federal que recém-chegado ao poder
necessitava obter informações acerca da real situação da educação escolar das unidades da federação, dentre eles
Alagoas. Apesar da motivação para a escrita dos textos, o escritor alagoano faz do material a primeira obra de História
da Educação do Estado de Alagoas, “Craveiro transformou o que poderia ser uma escrita de cunho meramente
burocrático num texto agradável e de alcance maior do que o pretendido pela encomenda.”(MADEIRA & VERÇOSA,
2011)
O ensaio escrito descreve o sistema de avaliação, na época não com tal denominação, porém com a mesma
significação, e sim como exames aplicados no Ensino Primário.
Partindo do pressuposto de que a instituição de ensino recebe a denominação de “organismo escolar” também presente
no pensamento de durkheimiano, o autor afirma que o “exame, ao final de cada ano letivo, é um achaque da escola
régia, que se tornou crônico no organismo escolar” (CRAVEIRO COSTA, 1927), dessa forma, o corpo encontrava-se
acometido de um mal-estar.
Craveiro ressalta no ensaio o papel de três grupos presentes no organismo escolar, bem como o funcionamento destes,
que são: os examinadores, os examinados e os professores, ao mesmo tempo que estabelece uma relação entre tais
grupos e a sua concepção acerca desses exames aplicados ao término de cada ano letivo.
Esse artigo objetiva analisar o ensaio escrito por Craveiro Costa, utilizando-se do ilustre pensador Durkheim o qual em
sua obra A Evolução Pedagógica destaca o desenvolvimento mental do indivíduo como a principal função da educação
até o século XIX.
É válido ressaltar que a escolha em analisar o artigo a partir do pensamento durkeimiano deve-se também a doutrina
positivista presente ao mesmo tempo nas ideias do socialista francês e em Craveiro Costa.
Estabelecendo um contraponto com Craveiro Costa será analisado o pensamento de Nobert Elias[4] a partir de sua obra
O Processo Civilizador segundo as leituras realizadas por Cynthia Veiga na qual apropria-se do pensamento elisiano
para explicar a formação do indivíduo na sociedade moderna, bem como suas ações.
A partir dos estudos feitos por Cyntthia Veiga passa a se ter a escola como sendo uma instituição civilizadora, e
exercendo esse papel a aplicação dos exames passa a ser necessária na medida em que constatavam o saber
adquirido pelos examinados, ou seja, a inclusão ou não dos mesmos no contexto civilizador.
 
2.1. A prática dos exames na concepção de Craveiro Costa sob o ponto de vista do pensamento durkheimiano.
 
Ao final de cada ano letivo eram aplicados os chamados exames, os quais objetivavam de forma excludente e seletiva,
a verificação da aprendizagem, que na visão de Craveiro Costa acontecia da seguinte forma: “Entretanto, ao término de
cada ano escolar, repetem-se as mesmas cenas, registram-se os mesmos episódios e, examinadores, em comissão
oficial, percorrem as escolas, esmiuçando o que a meninada devia ter aprendido...” (CRAVEIRO COSTA, 1927), ou
seja, apenas reproduzia-se o que se tinha aprendido em um determinado período desprezando os momentos reflexivos
e necessários como consequência da prática pedagógica, que nesse contexto Durkheim afirma:
“A pedagogia não é outra senão a reflexão aplicada tão metodicamente quanto possível às coisas da educação. Como
será possível, pois, que haja um modo qualquer da atividade humana que possa dispensar a reflexão? Não há hoje uma
esfera da ação na qual a ciência, a teoria, isto é, a reflexão, não venha a integrar-se cada vez mais com a prática e
esclarecê-la. Por que a atividade da educação seria uma exceção?” (DURKHEIM, 1995, p.12).
 
Partindo desse pressuposto percebe-se de forma clara a ineficácia produzida a partir da aplicação dos exames, que por
não considerar fatores pertinentes no desenvolvimento da prática pedagógica e aos componentes da mesma
transforma-se no mal-estar caracterizado por Craveiro e confirmado por  Cipriano Luckesi8 que retrata o ato de
examinar:
“O ato de examinar, quando utilizado no contexto do ensino-aprendizagem na escola, genericamente falando, toma o
educador e o educando como se fossem sujeitos existentes num vácuo de relações; como se existissem sem
interferência das complexas relações com as quais cada um está em contato e que têm papéis determinantes; como se
fossem sujeitos neutros, isentos das determinantes interferências administrativas, sociais, históricas, psicológicas,
biológicas e espirituais presentes em todos os seus atos.” (LUCKESI, 2011, p.189).
           
Por ser o ensino primário considerado por Durkheim (1995, p.14) como um organismo mais simples do que o
secundário, “Em primeiro lugar, o ensino secundário é um organismo muito mais complexo do que o ensino primário”
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não haveria a necessidade, consequentemente seria inoperante a aplicação de exames por parte dos examinadores,
pois os próprios professores das classes estavam aptos a examinar seus alunos.
 
“Numa escola elementar ou primária, cada classe, pelo menos em princípio, está nas mãos de um só e único professor;
consequentemente, o ensino dado possui uma unidade toda natural, uma unidade muito simples, que não precisa ser
cientificamente organizada: é a própria unidade da pessoa que ensina...” (DURKHEIM,1995, p.14).
 
Além do agravante da própria prática de examinar nos moldes já descritos nesse artigo, vale ressaltar ainda um dos
elementos indispensáveis de ser analisado devido a sua conduta e prática exercida no contexto: o examinador, que não
passava de um professor, porém com uma elevação de cargo que o separava daquele que exercia o ofício de ensinar
como bem descreve Craveiro  quando diz que “Professor – em regra o examinador é professor – oficial do mesmo
ofício, o seu alvo oculto às vistas circundantes é o colega, é mostrar que sabe mais que ele ou que ele não soube
transmitir o pouco que sabia.”(CRAVEIRO COSTA, 1927)
O examinador descrito por Craveiro Costa seria o que possivelmente poderíamos denominar de o analisador ou mesmo
aferidor, o qual lhe era atribuído como função da prática do seu exercício estava o fato de examinar àquele que não teria
sido preparado por ele, daí resultando numa figura que gerava em determinadas instâncias um certo pavor pela forma
como que o mesmo agia diante da situação, sendo considerado pelo autor como um membro do conjunto de animais
próprio de uma região explicitado da seguinte forma: “... Na fauna pedagógica, o examinador nutre-se vorazmente das
decepções que ele mesmo provoca ferindo implacável um alvo imperceptível, através dos pirralhos expostos à sua
voracidade sabichona.” (CRAVEIRO COSTA, 1927)
A partir desse contexto observa-se que a prática de examinar foca o olhar, de um lado, sobre o examinador, a figura que
elabora o instrumento do exame, o aplica e o corrige, e no outro âmbito, sobre o examinando, que está presente para
responder ao instrumento que está posto a sua frente, retratada por Craveiro da seguinte forma: “E diante da meninada
apavorada, na salinha garrida e repleta de curiosos, o examinador começa a exibir os seus vastos conhecimentos,
minucioso naquela trágica sabatina de fim de ano, minucioso e exigente, tudo ali, sabidinho, na ponta da língua –
regras, definições, tudo...” (CRAVEIRO COSTA, 1927)
Um outro segmento que passa a ser o alvo principal, o responsável pelo sucesso em caso de aprovação nos exames,
ou pelo fracasso em caso de reprovação, é o professor.
Craveiro Costa (1928) descrevia o professor como sendo “...um homem leal”, e tal virtude estava relacionada ao fato de
que, diferentemente do examinador, não tinha como objetivo amedrontar seus alunos dentro do processo de
ensino-aprendizagem, porém, talvez pela falta de uma formação mais abrangente no que diz respeito a um trabalho de
crítica ao ensino abstracionista da época, o qual estava baseado no processo de memorização, acabava por se inserir
no contexto dos exames. A respeito dessa necessidade qualificativa do corpo docente, Durkheim (1995, p.13) constata
que: “...Costuma-se dizer que uma preparação pedagógica é necessária, pelo menos, para o professor de ensino
primário...”
E o examinando? Qual a sua participação nesse meio? Nesse contexto, ele é simplesmente o que poderia dar
continuidade a sua caminhada educacional, caso atendesse às necessidades impostas pelo examinador, ou convidado
a “entrar na aprendizagem” em caso de uma reprovação. Em nenhuma instância era observada a situação psicológica
desse indivíduo, porém dela dependia alguns resultados nos exames, até porque Craveiro Costa (1927) afirma que: “...
O aluno tímido fará sempre um mau exame, embora esteja regularmente preparado, ao passo que o menino
desembaraçado, com um preparo medíocre, pode fazer um exame brilhante”.
Diante do exposto, das consequências advindas com a aplicação dos exames, o autor alagoano conclui declarando que
“É preciso acabar com o exame primário, que nada significa”, de forma clara, fica explicitada a necessidade de uma
reforma no processo educacional, reforma esta já proposta por Durkheim na França, à época do escrito A Evolução
Pedagógica:
“É preciso que esse grande trabalho de reforma e organização, que é necessário, seja obra da própria corporação que é
chamada a fazer-se e reorganizar-se. O ideal não é decretado: deve ser entendido, amado, desejado por aqueles cuja
tarefa é realizá-lo. Assim não há nada mais urgente do que ajudar os futuros professores de nossas escolas a formar
coletivamente uma opinião sobre o que deve tornar-se o ensino que será de sua responsabilidade, os fins que deve
procurar, os métodos que deve utilizar”. (DURKHEIM,1995, p.16).
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2.2. Os exames vistos a partir do processo civilizador de Nobert Elias segundo as leituras realizadas por
Cynthia Veiga
 
Nobert Elias escreve durante a Segunda Guerra Mundial “O Processo Civilizador”, nele trata questões pertinentes à
estrutura de uma sociedade civilizada e formula uma teoria sobre a formação do Estado, não enfatiza questões
referentes à escola, porém Cynthia Veiga, a partir de suas leituras traz o pensamento elisiano para estabelecer uma
relação com a História da Educação, chegando a afirmar que:
“Tais reflexões, sem dúvida, nos ajudam a pensar os problemas relativos à institucionalização da escola. Num primeiro
momento, sabemos que esse procedimento foi universalizado porque colado à produção do imaginário de sociedade
civilizada. Ou seja, estender a consciência de ser civilizada a toda a população demandou a produção de uma
instituição, a escola elementar, como unidade de referência civilizatória configurada por padrões homogêneos de acesso
ao saber racionalizado e formas de comportamento.” (VEIGA, 2008, p.164).
 
Dessa forma constata-se que Veiga de posse da análise do processo civilizador estabelecido por Nobert Elias, descreve
que a escola a partir do século XIX passa a ser considerada uma instituição civilizatória, e como tal precisava funcionar
de acordo com o estabelecido.
“...Nesse sentido, a escola elementar pública a partir do século XIX, se diferenciou de qualquer experiência anterior de
acesso ao saber; é inclusiva, destina-se à transmissão da racionalidade e formação controlada e homogeneizada da
opinião. Desse modo, a escola se estrutura como uma unidade de referência civilizatória...” (VEIGA, 2008, p.165).
 
Como sendo uma unidade de referência civilizatória, a escola passaria a funcionar como tal dentro de um conjunto de
regras organizadas pelos adultos, ou propriamente pelo Estado, adequadas para o seu funcionamento. Nesse contexto,
Elias refere-se aos modelos de comportamentos induzidos pelos adultos da seguinte forma:
“Em parte automaticamente, e até certo ponto através da conduta e dos hábitos, os adultos induzem modelos de
comportamento correspondentes nas crianças. Desde o começo da mocidade, o indivíduo é treinado no autocontrole e
no espírito de previsão dos resultados de seus atos, de que precisará para desempenhar funções adultas.” (ELIAS,
1939, p.202).
 
Tendo a escola como uma instituição civilizatória esta passa a desempenhar funções específicas a partir de uma
organização que atenda aos objetivos a serem alcançados por ela, é nesse contexto que introduzimos os exames que
aconteciam como forma de consolidar tal processo.
Craveiro Costa ao estudar a educação alagoana na época do escrito “Exames e Examinadores” (1927), era defensor 
dos conceitos pregados  pela Escola Nova, os quais estavam centrados nas ideias positivistas, e nesse contexto ele via
a necessidade de inserir o indivíduo no processo civilizador tratado por Veiga a partir do pensamento elisiano, porém a
crítica estabelecida pelo autor alagoano está na metodologia adotada para fazer tal inferência, ou seja, trazendo para o
contexto do escrito do seu ensaio, era a própria aplicação dos exames e sua ineficácia conforme constatamos quando
ele afirma que “Processo puramente artificial de verificação de aproveitamento, o exame, tal qual o praticamos, nada
verifica no sentido do seu próprio objetivo”.
Segundo Craveiro Costa (1927) “o exame, ao fim de cada ano letivo, é um achaque”, ou seja, um mal-estar
desnecessário e que poderia ser evitado, porém era aplicado como forma de verificação da aprendizagem nas escolas,
e que de certa forma tornou-se corriqueiro, habitual, sem nenhuma manifestação contrária.
Partindo do pensamento elisiano apropriado por Cynthia Veiga, questiona-se em que termos a aplicação dos exames
criticada por Craveiro Costa seria necessária no contexto do processo civilizador. Tendo a escola como instituição
civilizatória os exames passam a serem necessários no que diz respeito a uma das etapas que deveriam ser cumpridas
na instituição civilizatória que tinha como objetivo detectar o nível de aprendizagem adquirido pelas crianças,
constatando dessa forma a inclusão ou não destas no grupo considerado civilizado.
“... A escola como um coletivo identificado por uma geração, objeto de homogeneização dos comportamentos
(desenvolvimento dos sentimentos de vergonha e embaraço) e de saberes ( a leitura, a escrita, entre outros) e a escola
como produtora de individualizações e segregações, por meio das mais variadas ações, tais como testes escolares,
testes psicológicos, estigmatizações de classe, gênero e origem étnico-racial, procedimentos disciplinares, etc.,
articulando, assim, formas de inclusão e exclusão.” (VEIGA, 2008, p.169).
 
Sendo a escola uma instituição civilizatória e tendo etapas a serem desenvolvidas dentro do seu âmbito, o ato de
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examinar passa a ser utilizado no contexto do ensino-aprendizagem com regras pré-estabelecidas pela elite detentora
do poder educacional que tinha a missão de civilizar a sociedade citada por Veiga:
“Isso nos leva a indagar sobre quais os recursos de poder forma possibilitadores do estabelecimento de relações de
superioridade e estigmatizações sociais de maneira a fazer com que as elites se autointitulassem civilizadas e
portadoras da missão de civilizar as populações.” (VEIGA, 2008, p.164).
 
Dentro desse conjunto de regras, trazendo para a discussão de Craveiro Costa, constata-se que o ato de examinar não
estava fora dessa realidade, o qual também possuía princípios a serem obedecidos e como prova de tal afirmação,
cita-se alguns dos mandamentos a serem obedecidos por examinadores e examinandos conforme divulgado pela
Revista de Ensino (1927):
“Mandamentos do examinador: 1º-  Examina com calma os teus alunos: não eleves nunca a voz; 6º- Não ridicularizes ao
examinando: lembra-te de que ele é a parte fraca; 9º- Não censures aos teus colegas de banca; cada qual tem o direito
de ser incompetente ou injusto. Mandamentos do examinando: 1º- Apresenta-te preparado perante os réus juízes; 2º-
Trata os teus examinadores cortezmente, sem humildade nem altivez; 10º- Não percas a linha se tiveres de reclamar
perante a autoridade publica contra os teus examinadores...”
 
            Era dessa forma que a escola enquanto instituição civilizatória aplicava os exames e verificava o nível de
aprendizagem ou civilidade de seus alunos, cabendo de certa forma o sucesso ou o fracasso aos próprios componentes
do sistema como relatado na Revista de Ensino (1927) “Se uns e outros soubessem cumprir à risca os deveres, como
seriam suaves os trabalhos de exames”! e como seria fácil inseri-los nesta sociedade civilizada.
 
3. Considerações Finais
 
O movimento da Escola Nova difunde-se pelo Brasil e Alagoas não fica fora desse contexto no que se trata do âmbito
educacional retratado por Craveiro Costa no ensaio “Exames e Examinadores”, porém algumas problematizações são
colocadas em questão pelo autor quando o mesmo faz referência a determinadas metodologias aplicadas na época
descrita no texto (1927).
Dentre as críticas tecidas por Craveiro Costa no ensaio aqui descrito destaca-se o tipo de avaliação aplicada no ensino
primário quando da conclusão de determinada série e a consequente aprovação para a seguinte, a qual era
denominada de exame.
Craveiro Costa na realidade não critica o ato de examinar, mas sim, a forma como era executado tal ação, tendo em
vista que não atingia os objetivos pontuados pela Escola Nova que era contrário ao ensino mnemônico aplicado no
período dos exames.
Para analisar o ensaio escrito por Craveiro Cosa tomamos alguns dos elementos propostos pelo sociólogo francês
Émile Durkheim na sua obra A Evolução Pedagógica tendo em vista que em determinadas instâncias, ambos chegam a
partilhar das mesmas ideias a serem aplicadas na educação no que refere-se a formação mental do indivíduo.
Um dos elementos comuns a Craveiro Costa e Durkheim era que uma das funções da escola seria fazer com que o
indivíduo utilizasse o conhecimento adquirido na sua vida prática, ou seja, o ensino utilitarista, porém tal função não
estava sendo desempenhada à época do escrito, pois os indivíduos apenas reproduzem o que tinham aprendido e os
exames objetivavam fiscalizar esse aprendizado, daí a crítica realizada pelo autor alagoano.
Outra questão abordada no artigo a partir do ensaio de Craveiro Costa refere-se a escola enquanto instituição
civilizatória analisado por Cynthia Veiga a partir de suas leituras referentes ao pensamento elisiano e seu processo
civilizador.
Enquanto instituição civilizatória, a escola teria a missão de educar e moldar os indivíduos de acordo com os padrões
europeus determinantes na época, considerado por alguns, um referencial de sociedade civilizada para as demais
nações, e aqui em Alagoas tais padrões comportamentais começavam também a serem inseridos e desejados, mesmo
estando em uma outra realidade e dispondo de outros elementos próprios da região, daí a importância de fazer tal
contraponto.
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de 1920 e 1930.
 
[3] O livro utilizado para elaboração do artigo ainda não foi publicado, portanto não existe possibilidade de acrescentar
os números das páginas.

[4] Nobert Elias (Breslau, 22 de junho de 1897 – Amsterdã, 1 de agosto de 1990) foi um sociólogo alemão.
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