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RESUMO  

MACHADO, Sandra Maria Caldeira. Os serviços estatísticos em Minas Gerais na 
produção, classificação e consolidação da instrução pública primária (1871-1931). 
Dissertação (mestrado) - Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2008.   

Esta dissertação tem como objeto de estudo a instituição dos serviços de estatística, 
especialmente os educacionais, como formas de organização das categorias educacionais e 
escolares em Minas Gerais no processo de consolidação do Estado moderno brasileiro entre 
os anos de 1871 a 1931. Investigamos as relações estabelecidas entre a constituição de um 
aparato burocrático de recolha e sistematização de dados estatísticos e educacionais e o 
ordenamento da escolarização mineira no sentido de constituir categorias educacionais e 
escolares nos recenseamentos e nos registros escolares de 1871 a 1931. Para isso, foi 
importante investigar de que modo a estatística nacional, especialmente com os 
recenseamentos, contribuiu para a instituição e legitimação do Estado e da educação, em 
um duplo movimento. O limite temporal investigado inicia-se em 1871, ano em que foram 
dadas as bases para a criação da Diretoria Geral de Estatística na Corte na tentativa de 
instituir um sistema federal de estatística, e finaliza em 1931, ano da realização do 
Convênio Interadministrativo de Estatísticas Educacionais e Conexas, que estabeleceu as 
referências para a homogeneização das estatísticas educacionais brasileiras. Procedeu-se 
inicialmente, à discussão sobre as iniciativas em âmbito federal de organização das 
estatísticas, especialmente as censitárias, no sentido de compreender as questões 
educacionais inquiridas pelos recenseamentos de 1872 a 1920. Com isto, foi possível 
estabelecer as conexões entre a criação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e a 
relevância da educação nesse processo. Além disso, identificamos as relações entre as 
iniciativas nacionais e as realizações regionais ocorridas em Minas Gerais no que diz 
respeito às tentativas de ordenação de um sistema estatístico. Nesse processo, identificamos 
a organização do aparelho de estatística mineiro e a produção dos registros estatísticos 
escolares na seção de estatística escolar da secretaria do interior, de forma independente. 
Nos recenseamentos nacionais e nos relatórios do governo mineiro notamos que a produção 
e a divulgação das estatísticas educacionais e escolares contribuíram para o ordenamento do 
campo educacional, especialmente da instrução pública primária, pelas diversas categorias 
educacionais formuladas. Constatamos, ainda, que os dados escolares fizeram parte de uma 
estratégia de disseminação e consolidação da instrução pública mineira realizada pela sua 
divulgação em uma revista oficial, a Vida Escolar (1916-1926). O período pesquisado 
evidencia-se como um período bastante profícuo e significativo em que o pensamento 
contábil foi fundamental para a disseminação e consolidação do processo de escolarização 
em Minas Gerais.   

Palavras-chave: História da educação. Serviço de estatística. Instrução pública. Estatísticas 
educacionais. Ensino primário.   



RÉSUMÉ  

MACHADO, Sandra Maria Caldeira. Les services statistiques dans Minas Gerais dans la 
production, le classement et la consolidation de l'instruction publique primaire (1871-
1931). Dissertation (Maîtrise) - Faculté de Éducation, Université de São Paulo, São Paulo, 
2008.   

Ce travail a eu pour but de faire une étude sur l’institution des services de statistique, 
surtout ceux concernant l’éducation, en tant que des formes d’organisations des catégories 
éducationnelles et scolaires au Minas Gerais dans le processus de consolidation de l’État 
moderne brésilien parmi les années 1871 et 1931. Nous avons mis l’accent sur les rélations 
établies entre la constitution d’un appareil burocratique de récueil et sistematisation des 
données statistiques et éducationnelles ansi que sur la mise en ordre de la scolarisation 
mineira dans le sens de construire des catégories éducationnelles et scolaires dans les 
recensements et les enregistrements scolaires parmi les années 1871 et 1931. Pour cela il a 
été important d’étudier la façon dont la statistique nationale, surtout avec les recensements, 
a-t-elle contribué à l’institution et légitimation de l’État et de l’éducation dans un double 
mouvement. La limite temporelle  qui compose la recherche a pour point de départ l’année 
de 1871 - période où on a donné les bases pour la création de la Diretoria Geral de 
Estatística à la Cour, en quête d’instituer un système fédéral de statistique – et finit en 
1931, l’année de constitution du Convênio Interadministrativo de Estatísticas Educacionais 
e Conexas, qui a établi les références pour l’homogénéisation des statistiques 
éducationnelles brésiliennes. Nous avons commencé par la discussion à propos des 
initiatives d’ampleur nationale d’organisation des statistiques, surtout celles touchant les 
recensements, dans le sens de comprendre les questions éducationnelles y posées de 1872 a 
1920. Avec cela il a été possible d’établir les liaisons entre la création de l’Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística et le poids de l’éducation dans ce processus. En outre, 
nous avons identifié les rélations entre les initiatives nationales et celles régionales mises au 
point au Minas à propos de la construction d’um système statistique. Dans ce processus 
nous avons identifié l’organisation de l’appareil de statistique mineiro et la production des 
enregistrements statistiques scolaires dans la séction de statistique scolaire de la secretaria 
do interior d’une façon indépendante. Dans les recensements nationaux et dans les rapports 
du gouvernement mineiro nous avons noté que la production et la divulgation des 
statistiques éducationnelles et scolaires ont contribué à la mise en ordre du domaine 
éducationnel, surtout celui de l’instruction publique primaire à travers les plus diverses 
catégories éducationnelles formulées. Nous avons encore constaté que les données scolaires 
faisaient partie d’une stratégie de dissémination et consolidation de l’instruction publique 
mineira mise en place par le biais de sa divulgation sur un périodique official appelé Vida 
Escolar (1916-1926). La période étudié se montre assez révélatrice et significative dans un 
moment où la pensée comptable a été fondamentale pour disséminer et consolider le 
processus de scolarisation au Minas Gerais.   

Mots-clé: Histoire de l’éducation. Service de statistique. Instruction publique. Statistiques 
éducationnelles. Enseignement primaire. 
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INTRODUÇÃO   

Esta pesquisa trata da constituição dos serviços estatísticos mineiros e a produção 

de categorias educacionais (recenseamentos) e escolares (estatísticas escolares) no 

período de 1871 a 1931. Entretanto, para compreender a constituição deste trabalho 

enquanto uma questão de pesquisa é necessário atentar para as circunstâncias ou as 

“condições de emergência” em que o mesmo foi produzido. Nesse sentido, faz-se 

necessário retomar a minha trajetória enquanto integrante do Grupo de Estudos e 

Pesquisas em História da Educação (GEPHE) quando aluna da graduação em Pedagogia 

pela Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais.  

Como bolsista de iniciação científica desenvolvi alguns trabalhos 

problematizando a temática relativa às estatísticas educacionais no processo de 

escolarização em Minas Gerais, do final do século XIX a meados do século XX1. 

Naquele momento, nossa preocupação era produzir uma reflexão a respeito da rede de 

escolarização a partir dos dados educacionais da escola mineira do período de 1889 a 

19302.  

Em meio à documentação encontrada no Arquivo Público Mineiro e na biblioteca 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE/BH), chamaram-nos a atenção 

as diversas representações imagéticas divulgadas nos documentos oficiais que 

difundiam a idéia de um crescimento linear e constante da escolarização mineira3. Na 

análise dessa documentação, percebemos que a divulgação dos dados escolares e a 

problemática da falta de confiabilidade nos mesmos não indicavam uma preocupação 

com o seu processo de produção. Esse silêncio levou-nos a questionar os modos de 

fabricação dos dados escolares no sistema estatístico educacional mineiro. No artigo O 

lugar da educação na gênese dos serviços estatísticos em Minas Gerais (séc. XIX e 

                                                

 

1 Esta investigação compunha um projeto mais amplo denominado: Escolarização, culturas e práticas 
escolares: investigação sobre a instituição do campo pedagógico em Minas Gerais, 1750-1950, realizada 
no período de 2000 a 2003, com o apoio do CNPq, sendo orientada pelo professor Luciano Mendes de 
Faria Filho. 
2 Cf: NEVES, Leonardo Santos; CALDEIRA, Sandra Maria. Estatística Escolar e Políticas Educativas: 
instrução pública em Minas Gerais (1889-1945). Anais do 1º Congresso de Ensino e Pesquisa em História 
da Educação em Minas Gerais, FUMEC, Belo Horizonte, 2001. (Os textos apresentados no evento foram 
publicados em livro organizado por LOPES; GONÇALVES; FARIA FILHO e XAVIER, 2002). 
3 Cf: CALDEIRA, Sandra Maria, NEVES, Leonardo Santos. A História da Educação e a Estatística 
Escolar: as representações imagéticas educacionais nos registros oficiais em Minas Gerais (1889-1930). V 
Congresso de Ciências Humanas, Letras e Artes, UFOP, Ouro Preto, 2001. 
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XX)4 fizemos as primeiras incursões sobre a institucionalização desses serviços na 

produção dos registros educacionais. 

Paralelamente à discussão das estatísticas escolares, elaboramos um pequeno 

inventário da pesquisa em História da Educação em Minas Gerais5 a partir de um 

mapeamento dos trabalhos publicados em periódicos, anais de congressos e encontros 

de pesquisa no período compreendido entre 1985 a 2001. Nosso intuito foi o de 

entender a evolução das pesquisas realizadas na área de história da educação mineira, 

bem como as temáticas e os períodos históricos visitados pelos pesquisadores. Mais 

uma vez foi possível constatar que os dados estatísticos ainda não se constituíam como 

objeto de investigação nas pesquisas, sendo muitas vezes utilizados como fonte de 

investigação. 

Interessada em dar continuidade à análise desenvolvida como bolsista de 

iniciação científica no GEPHE, algumas questões foram privilegiadas no projeto 

aprovado no Programa de Pós-graduação da Faculdade de Educação da Universidade de 

São Paulo em 2005. O projeto apresentado para a seleção ao mestrado com o título 

Estado, estatística e educação na constituição dos serviços educacionais mineiros 

(1871-1931), propunha investigar as relações entre a estatística, as ciências modernas e 

os sistemas de governo num campo macro, buscando entender especificamente a 

constituição dos serviços estatísticos mineiros, especialmente os educacionais, no 

processo de consolidação do Estado brasileiro, no período de 1871 a 1931.  

A partir de diversas discussões nas disciplinas da pós-graduação, em reuniões 

com a orientadora, e especialmente por ocasião do exame de qualificação, o objeto foi 

se definindo e ganhando o formato atual. Algumas modificações foram incorporadas a 

partir das sugestões indicadas pelos integrantes do Núcleo Interdisciplinar de Estudos e 

Pesquisas em História da Educação da Faculdade de Educação da Universidade de São 

Paulo (NIEPHE)6. 

Assim a dissertação aqui apresentada tem uma relação direta com a minha 

trajetória acadêmica. O objetivo foi investigar a organização dos serviços de estatística 

                                                

 

4 Texto apresentado no II Congresso Mineiro de História da Educação em Minas Gerais, Uberlândia, 
2003. 
5 FARIA FILHO; GONÇALVES e CALDEIRA. História da educação em Minas Gerais: pequeno 
balanço e algumas perspectivas de pesquisa (1985-2001), apresentado no II Congresso Mineiro de 
História da Educação, ocorrido em Uberlândia, junho/2003 e publicado na coletânea, Pesquisa em 
História da educação no Brasil. GONDRA, José (org.). Rio de Janeiro: DP&A, 2005. 
6 Desde minha inserção no Programa de Pós-Graduação (FEUSP) tenho participado das discussões 
realizadas sistematicamente pelo NIEPHE, grupo coordenado pelas professoras Diana Vidal e Maurilane 
Biccas. 



 
23

 
em Minas Gerais e a sua relação com o ordenamento da escolarização no sentido de 

instituir as categorias educacionais e escolares nos recenseamentos e nos registros 

escolares de 1871 a 1931. Buscamos problematizar a relação entre a organização dos 

serviços estatísticos e a constituição de categorias educacionais. Para isso, foi 

importante investigar como (de que modo) a estatística contribuiu para a estruturação da 

educação mineira. A partir da compreensão de um sistema de estatística regional a 

pergunta fundamental que direcionou as análises da dissertação foi “o que interessa 

saber sobre educação nos registros escolares e nos recenseamentos?”. 

As balizas para efetivar a investigação referem-se ao processo de estruturação do 

Estado que, ao interrogar sobre o grau de instrução nos levantamentos populacionais ou 

ao exigir os recenseamentos escolares, difundia, ao mesmo tempo, indicativos de 

organização do campo educacional7. Ao realizar formas de visibilidade do social, 

também propunha uma burocracia própria que acabava por dar organicidade à instrução 

pública primária, determinando suas categorias. As propostas de conhecimento da 

população geral e da população escolar, em específico, foram um dos elementos da 

estruturação dos serviços estatísticos e educacionais e de legitimação do Estado. Tais 

propostas são utilizadas como forma de governo da população, que passa a ser 

governada e produzida como nação no intuito de fortalecer o Estado moderno, em 

implantação no país.  

Para analisar a constituição dos serviços estatísticos mineiros e a indicação das 

categorias educacionais no período de 1871 a 1931, nossa pesquisa privilegiou a análise 

de dados (ou tipologias) presentes em três fontes documentais. Assim, nosso olhar 

voltou-se para as estatísticas educacionais mineiras divulgadas nos recenseamentos 

brasileiros de 1872, 1890, 1900 e 1920; bem como para os dados escolares presentes 

nos relatórios da secretaria do interior (pasta à qual estava afeta a instrução) e nos 

relatórios dos presidentes da província mineira; além dos dados escolares difundidos na 

Revista Vida Escolar produzida em Minas Gerais no período de 1916 a 1926.  

O recorte temporal inicia-se em 1871, ano em que foram dadas as bases para a 

criação da Diretoria Geral de Estatística na Corte, e finda em 1931, ano da realização do 
                                                

 

7 A idéia de campo, nesta dissertação, se refere àquela formulada pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu, 
que define o campo científico como um campo de disputas: “o campo, e também o campo científico, se 
define entre outras coisas através da definição dos objetos de disputas e dos interesses específicos que são 
irredutíveis aos objetos de disputas e aos interesses próprios de outros campos (...) e que não são 
percebidos por quem não foi formado para entrar neste campo. (...) Para que um campo funcione, é 
preciso que haja objetos de disputas e pessoas prontas para disputar o jogo, dotadas de habitus que 
impliquem o conhecimento e o reconhecimento das leis imanentes do jogo, dos objetos de disputas, etc” 
(BOURDIEU, 1983, p.89). 
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Convênio Interadministrativo de Estatísticas Educacionais e Conexas, que formulou 

referências para a homogeneização das estatísticas educacionais brasileiras.  

Por meio da análise das fontes indicadas durante a investigação, foi possível 

verificar que, apesar das diversas tentativas de organização de um sistema de estatística 

em Minas Gerais, o mesmo só se efetiva em 1926. Dessa maneira, paralelamente a um 

sistema de estatística havia a produção dos registros escolares que ocorria de forma 

independente na secretaria do interior. Nos relatórios de governo, observamos que a 

produção e a divulgação das estatísticas escolares contribuíram para o ordenamento da 

instrução pública primária pelas diversas categorias educacionais formuladas. 

Constatamos, ainda, que os dados escolares fizeram parte de uma estratégia de 

disseminação e consolidação da instrução pública mineira realizada pela sua divulgação 

em uma revista oficial, a Vida Escolar (1916-1926).   

ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS COMO OBJETO DE PESQUISA  

Para tratar da temática referente aos serviços estatísticos educacionais fez-se 

necessário iniciar a discussão a partir das aproximações entre história, estatística e 

educação na formação do Estado-nação, visto que, o debate sobre a estatística 

educacional numa perspectiva histórica ainda está por ser instituído como campo de 

estudo consolidado no Brasil. Por isso, o diálogo para a constituição dos aportes 

teóricos que dão embasamento a esta investigação compõe-se de um referencial diverso 

que, ainda que não tenha a educação e a estatística como principal objeto de estudo, 

contribui de modo essencial a esta abordagem. Dentre esses estudos destacam-se 

aqueles atinentes à história demográfica, à história quantitativa, além da própria história 

da educação8. 

Nesse sentido, Faria Filho e Resende (1999) alertam-nos para a falta de estudos 

históricos referente à temática dos números. Ainda que os dados educacionais sejam 

utilizados nas pesquisas, nota-se a ausência de uma preocupação no que se refere à 

produção dos números escolares utilizados pelos pesquisadores da história da educação. 

Também Natália Gil (2007) afirma que a história das estatísticas de educação tem sido 

pouco estudada e, compõe, assim, um conjunto rarefeito de investigação.  

                                                

 

8 A pesquisa do professor Luciano Mendes Faria Filho sistematizada em Faria Filho e Resende (1999); 
Faria Filho e Biccas (2000); Faria Filho, Neves e Caldeira (2005), são os artigos que problematizam a 
estatística e a educação em Minas Gerais nos séculos XIX e XX. 
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Na esteira da reconfiguração do campo da história da educação possibilitada pela 

“virada cultural” é necessário destacar os trabalhos realizados pelo Grupo de Estudos e 

Pesquisas em História da Educação em Minas Gerais (FaE-UFMG). As pesquisas ali 

realizadas têm investigado, dentre outros aspectos, uma articulação entre o processo de 

constituição do Estado e a progressiva implementação de políticas educacionais 

buscando discutir as inter-relações entre o processo de estruturação do Estado na 

província mineira (e depois Estado) e aqueles de estruturação do serviço de instrução 

elementar (FARIA FILHO, 1999), a partir de um conjunto muito variado de 

documentos. 

No processo de legitimação e afirmação do Estado moderno no Brasil perpassa a 

idéia de que a possibilidade de o poder central influir no governo da população, na 

perspectiva do controle, seria fundamental contar com dados confiáveis sobre os quais 

pudesse gerir o país. Uma das formas, ao longo do Império e também na República, 

pelas quais o Estado tenta constituir uma nação que pudesse ser governada seria a 

organização dos sistemas nacionais de educação. Atuar na população por meio da 

instrução pública dava ao Estado o caráter civilizatório necessário à sua legitimação 

junto ao povo, além de ser uma das maneiras de intervenção nas realidades nacionais, 

em seus diversos ramos da administração.  

Cynthia Veiga (2003a), ao abordar a história política e a história da educação, 

relaciona historicamente “o problema de governar e o aparecimento da população como 

um campo de intervenção e a utilização de técnicas de intervenção do governo” (p.39). 

O recenseamento foi uma dentre as técnicas utilizadas para possibilitar a 

governabilidade da população. 

John Te Paske (1974), ao realizar um balanço da história quantitativa na América 

Latina, constata que “nos impérios espanhol e português o censo foi uma inovação da 

Ilustração introduzida na segunda metade do século XVIII” (p.293-4). Assim, 

observamos que, no Brasil, as práticas de contagem da população (por meio dos 

recenseamentos)9 foram elementos que compuseram o processo de consolidação do 

Estado moderno, inspirado no ideário de civilidade que vigorou no Império. Foi durante 

o século XIX que se iniciou “a obsessão quantificadora”10 ou a “febre de estatísticas”, 

nas palavras de Martin (2001). Segundo Regina Duarte (1995), durante o período 

                                                

 

9 O 1º censo brasileiro foi realizado em 1872. 
10 Expressão utilizada por Duarte (1995). 
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imperial e de modo mais incisivo na República, estavam em pauta as técnicas de 

controle da população, pois era necessário e urgente formar uma nação.   

Juntamente com o esquadrinhamento do território, o mapeamento da 
população assumia especial destaque (...) tornava-se urgente focalizar, 
quantificar e qualificar a população (...) Ao longo do século XIX, a 
valorização da importância e utilidade dos saberes estatísticos 
reafirmou-se (...) ‘Luz brilhante que esclarece o futuro’, a estatística 
fornecia as coordenadas para a implantação de medidas 
cientificamente deduzidas, que transformariam o Brasil (p.51-54).   

O estudo da constituição dos serviços de estatística no Brasil, tal como sugere 

Faria Filho (2003), permite entender e melhor dimensionar um conjunto de aspectos dos 

mais relevantes para a história da educação do país. É importante considerar o caráter 

produtivo das relações estabelecidas entre estado, educação e estatísticas, não com o 

intuito de hierarquizá-las, mas de analisá-las como produtoras de demarcações sociais 

que vão ecoar em instituições legitimadoras da República. As estatísticas como 

conhecimento de Estado são produtos e produtoras deste mesmo Estado. Em conjunto, 

as estatísticas educacionais permitem-nos pensar os modos como o Estado se relaciona 

com a população e relaciona a população, em um duplo movimento (FARIA FILHO; 

NEVES; CALDEIRA, 2005).  

Portanto, o objetivo da pesquisa é investigar como se constitui o sistema de 

estatística, especialmente de educação, em Minas Gerais, no período de 1871 a 1931. 

Na tentativa de esclarecer como esse serviço atua na produção do campo educacional, 

pretendemos compreender a relação entre o aparato burocrático e a produção de 

categorias educacionais (recenseamentos) e escolares (registros escolares). Nesse 

sentido, é preciso interrogar-se sobre as formas como o Estado produz a priori as 

referências que são os indicativos para o funcionamento da educação. Ganha relevo a 

problemática relativa às categorias educacionais na (re)configuração da escola pública 

primária mineira dada pelas definições das categorias (classificações) produzidas em 

outro campo de poder e saber, qual seja: o Estado, seja nos recenseamentos, seja nas 

estatísticas escolares produzidas pelos inspetores da instrução pública primária. Em 

resumo, objetiva-se compreender como os elementos da estatística configuram a escola 

pública mineira, definindo categorias fundamentais para o campo educacional no 

período de 1871 a 1931. 

Pensar a dinâmica de formação da estrutura estatística, que mobiliza diversas 

instituições, é desvelar um conjunto de referências formuladoras do Estado moderno 
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(FOUCAULT, 1986). Nesse sentido, podemos refletir, como sugeriu a professora Anne 

Marie Chartier11, a proposição de um estudo interrogando a construção de indicadores 

estatísticos. Segundo a autora, existem duas vertentes de pesquisa sobre a questão da 

estatística na França. Uma delas se lança a pensar a questão da utilização positiva dos 

dados, a outra, preocupa-se com a construção desses indicadores, como eles são 

produzidos “qual é a política dos grandes números?” É o que chamam de cartografia do 

território, compreendendo como o Estado usa a estatística para formar o território 

(REVEL, 1994). Quanto às categorias estatísticas, Anne Marie Chartier afirmou a 

importância de recuperar, na história da Diretoria Geral de Estatística (depois IBGE), a 

questão regional, especificamente de Minas Gerais. Seria importante compreender quais 

categorias se modificaram e quais permaneceram na institucionalização dos serviços, 

acompanhando e ou comparando as categorizações definidas pela Diretoria Geral de 

Estatística nos recenseamentos após 1872 e as categorias de educação nos censos 

escolares mineiros. Nesse sentido, a pesquisa parte de algumas indagações: 

- Como e quando ocorre em Minas Gerais a estruturação dos serviços de 

estatística? 

- Qual a relação entre a estruturação dos serviços de estatística educacionais e a 

organização do campo educacional mineiro?  

- Como se deu a constituição de categorias educacionais a partir dos 

recenseamentos nacionais (estatísticas educacionais) e das estatísticas escolares em 

Minas Gerais? 

Para responder a essas questões temos os seguintes objetivos específicos: 

- descrever e analisar os recenseamentos nacionais de 1872, 1890, 1900 e 1920 na 

história dos sistemas estatísticos do Brasil. 

- descrever e analisar as formas de produção das estatísticas escolares, provenientes 

dos registros administrativos como os relatórios da secretaria do interior e relatórios 

dos presidentes de Minas Gerais; 

- identificar e analisar quais são as categorias que aparecem nos recenseamentos 

nacionais sobre educação e nos dados escolares; 

- mostrar como se dá a consolidação e a divulgação das categorias em um suporte de 

divulgação de dados educacionais, como a Revista Vida Escolar. 

                                                

 

11 Durante a reunião em que foram apresentados e discutidos os projetos desenvolvidos pelos membros do 
NIEPHE, em 2005. 
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Operamos então com a estatística em um duplo movimento: como conhecimento 

necessário para o controle e realização de ações políticas, e também como produção da 

realidade social e especificamente educacional que ao ser instituída como sistema 

(serviço) oferece uma ordenação ao campo educacional.  

RELAÇÕES DA ESTATÍSTICA COM A HISTÓRIA E A EDUCAÇÃO  

A Estatística como conhecimento e produção histórica  

Ao estudar as estatísticas educacionais é necessário compreender, ainda que 

sumariamente, a legitimação da estatística como ciência no processo de formação dos 

estados nacionais nos países europeus ao longo dos séculos XIII ao XIX. Entretanto, a 

idéia não é buscar as origens da estatística, tal como uma história genealógica, mas 

discutir a partir de um esforço “arqueológico” as condições de emergência do discurso 

estatístico na modernidade, na perspectiva de Michel Foucault (2007). 

No contexto de quantificação da sociedade ocidental, assume fundamental 

importância o governo das populações, levando os gestores do Estado a cercarem-se 

cada vez mais de saberes especializados. Na configuração dos estados modernos, as 

estatísticas12 passam a ser essenciais na legitimação do governo dos reis. Como sublinha 

Revel (1994), entre os séculos XIII e XIX, as estatísticas tiveram papel central no 

conhecimento e produção do território francês, sendo largamente utilizadas para 

conhecer e governar a população por meio da cobrança de impostos e do recrutamento 

militar.  

Ao longo do século XIX, ocorreram muitas exposições nacionais e congressos 

internacionais de estatística, além da criação de instituições científicas13 o que 

contribuiu para a definição de algumas proposições dessa ciência. O primeiro congresso 

internacional de estatística foi em Bruxelas em 1853 por iniciativa do astrônomo 

Adolphe Quetelet14 (1796-1874). Dois anos antes, em Londres, ocorreu a 1ª exposição 

                                                

 

12 Posta em 1749 por Gotfried Achenwall (1719-1772), a palavra estatística vem do alemão statistik sendo 
vista como a ciência do Estado. 
13International Statistic Institute, criado em Londres em 1885, refere-se à ciência estatística, cujo 
profissional era o estatístico, e a International Association for Official Statistics, dos estaticistas, 
elaboradores das estatísticas, fundada em 1985, durante a 45ª sessão plenária do International Statistic 
Institute (SENRA, 2005). 
14 Ao pesquisarmos a história da estatística, o nome de Lambert Adolf Jaques Quetelet é constantemente 
citado devido a sua importância no processo de cientificização do campo com a teoria da probabilidade e 
a constituição da estatística social (George Rosen, 1994 apud Kulmman Junior, 2001). A estatística social 



 
29

 
universal15 pensada como uma vitrina do progresso da civilização, utilizando muitos 

recursos didáticos. 

Nas exposições, a visibilidade dos países aparecia em diferentes suportes, em 

que demonstravam suas realidades distantes por meio dos números, expostos em 

quadros, em gráficos e em cartogramas. Muitos países distribuíam elaboradas 

corografias aos visitantes, produzidas especialmente para aquele evento. Este foi o caso 

da corografia brasileira feita para a exposição Universal de 1889, em Paris, pelo 

governo imperial, com o título O Brasil por E. Levasseur com a colaboração do Barão 

de Rio Branco, do Visconde de Ourém, de Eduardo Prado, entre outros. A corografia 

elaborada pela Diretoria Geral de Estatística em 1873, para a exposição universal a 

pedido do governo imperial, cumpriu o mesmo feito. Ainda pode-se citar o pavilhão 

estatístico centrado no censo de 1920 na exposição nacional de 1922, realizada no Rio 

de Janeiro, por ocasião dos festejos da Independência16.  

Quanto à temática educacional nas exposições internacionais, o pesquisador 

Moysés Kulmann Júnior (2001) afirma que ela esteve presente desde 1862 em Londres, 

figurando ao lado da produção industrial e artística e da demonstração de novidades 

tecnológicas (KULMANN JÚNIOR, 2001). A análise do autor sobre as relações entre 

as exposições nacionais, os congressos e a educação evidenciou que o Brasil participou, 

à sua maneira, “desse processo que passou a considerar a educação como um dos pilares 

centrais para a normatização e o controle da sociedade ocidental moderna” (p.09). Para 

o autor, a educação não era vista como uma conseqüência do desenvolvimento 

econômico e social, mas como a base para a construção da vida civilizada sendo, 

portanto, a criadora do proclamado progresso. 

                                                                                                                                              

 

é uma vertente aplicada da estatística como conhecimento científico dos fatos sociais com condições de 
previsibilidade e objetividade, necessários ao seu progresso, determinando entender o passado e prever o 
futuro. Astrônomo e matemático belga, Quetelet foi responsável por organizar a primeira conferência 
sobre estatística em 1853, tendo publicado no ano de 1835 o livro Sobre o Homem (Sur l`homme), que 
fundou a chamada estatística social, elaborando o conceito de homem médio (l` homme moyen). Passou-
se então de uma estatística que computa o universo populacional para outra que foca o indivíduo no 
processo de individualização social. Adolphe Quetelet nasceu no dia 22 de fevereiro de 1796, na cidade 
de Ghent em Flandres, Bélgica. Freqüentou a Universidade de Ghent, doutorando-se em 1819. Estudou 
probabilidade em Paris sob orientação de Joseph Fourier e Pierre Laplace. Em 1848 publicou o livro Du 
Système Social (Dados biográficos retirados de http://www.ditizio.ecn.br/biografia/quetelet.html, 
acessado em 20/11/2006). 
15 As exposições universais ocorreram nas seguintes cidades: Londres, 1851; Paris, 1855; Londres, 1862; 
Paris, 1867; Viena, 1873, Filadélfia, 1876; Paris, 1878; Buenos Aires, 1882; Antuérpia, 1883; Paris, 
1889; Chicago, 1893; Paris, 1900; Luisiana, 1904; Milão, 1906; Bruxelas, 1910; S. Francisco, 1915, cf. 
Kulmann Júnior (2001); Senra (2005). 
16 Cf. Kulmann Júnior (2001); Senra (2005). 

http://www.ditizio.ecn.br/biografia/quetelet.html
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Kulmann Júnior (2001) identificou muitas metáforas utilizadas pelos autores 

para se referirem às exposições internacionais, sugerindo sempre a idéia de 

grandiosidade e hierarquização das nações, nas suas palavras:  

A imagem de templo indica uma devoção à mercadoria, à ciência, à 
tecnologia, à modernidade, (...) se relaciona a diferentes tradições 
religiosas: Michelle Perrot as chama de “catedrais da humanidade”, 
Margarida de Souza Neves faz referência a esse culto ao progresso e 
à civilização como uma “fé laicizada”, Marx e Engels vêem na 
Exposição de 1851 o “Panteão” da moderna Roma, onde a burguesia 
exibia seus deuses, Benjamin as considera “lugares de peregrinação 
ao fetiche que é a mercadoria” (KULMANN JÚNIOR, 2001, p.24, 
grifos originais).  

As exposições são exibidas como “vitrina do progresso da civilização” (SENRA, 

2005), imagem também utilizada por Michelle Perrot e Margarida Neves. Kulmann 

Júnior (2001) observa que a imagem de vitrine deveu-se à disposição de muitos 

produtos ao público visitante se encontrarem organizados em móveis envidraçados.  

A palavra estatística17 remete-nos a número, como podemos verificar nos 

sentidos atribuídos pelo dicionário. Um aspecto essencial a se considerar é a 

codificação, como diz Desrosières “toda contagem supõe uma codificação prévia. 

Contar é, em primeiro lugar, codificar” (DESROSIÈRES, apud FOUQUET, 

1995.p.136). As codificações constituem a definição de categorias (ou classes), que 

muitas vezes são estabelecidas juridicamente. Na ausência de uma norma jurídica, o 

estatístico, a partir do contexto social, a estabelece tornando-a mais esclarecedora. 

Assim estão consonantes com o debate social, sugerindo recortes na realidade e dando-

lhes sentido. Nessa acepção que acabei de anunciar, Anne Fouquet (1995) justificou a 

estatística como sendo o resultado de um debate social. Sobre esse aspecto a autora 

assim se expressou:   

Não se pode contar o que não é codificado, isto é, previamente 
definido pela sociedade: são portanto, as leis, os acordos coletivos, as 
normas sociais... que fornecem ao estatístico seus quadros de 

                                                

 

17 “Ciência dos fatos sociais expressos em termos numéricos, a qual ensina a conhecer uma nação debaixo 
do ponto de vista de sua extensão, população, indústria, agricultura, administração, instrução, força 
militar, marinha, comércio, etc, em um momento dado. 2. Conjunto de dados numéricos sobre um país em 
geral ou sobre qualquer ramo da sua atividade. 3. Ciência que tem por fim coligir e classificar os fatos, de 
acordo com o seu número

 

relativo e ocorrência, como base para indução de conhecimentos gerais”. 
FREIRE, Laudelino. Grande e novíssimo dicionário de língua portuguesa. São Paulo: Nova Fronteira, 
1954, v.3. (grifos acrescentados). 
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observação. As estatísticas se revelam, assim, tanto um reflexo como 
um componente do debate social (p.135).  

Jean-Louis Besson (1995), partilhando dessa discussão, constata que as 

estatísticas revelam o reflexo do olhar da sociedade sobre si mesma, sendo 

conseqüentemente o resultado da observação. Em tal medida, elas são bastante fluidas, 

mutáveis, instáveis, podendo variar de acordo com a cultura e com o tempo histórico. 

É, ao longo do século XIX, que se assiste à proliferação de uma estatística social18 

individualizada, utilizando-se para isso os recenseamentos, a educação primária e o 

recrutamento. Como afirma Eric Hobsbawm (1990):  

cada vez mais o Estado detinha informações sobre cada um dos 
indivíduos e cidadãos através do instrumento representado por seus 
censos periódicos regulares (que só se tornaram comuns depois da 
metade do século XIX), através da educação primária teoricamente 
compulsória e através do serviço militar obrigatório, onde existisse 
(p.102).  

Consideradas como mensurações construídas a partir de categorizações da 

realidade existente, porém distante, as estatísticas tornam-se assim, na expressão de 

Senra (2005) inspirado na teoria foucautiana, tecnologias de distância. Tais tecnologias 

faziam com que o governo, os indivíduos e cidadãos ficassem ligados por laços bastante 

estreitos, determinando o que veio a ser chamado de Estado-nação.  Sobre o conceito de 

nação Hobsbawm (1990) ressalta que, “só por um impulso forte para formar um ‘povo’, 

é que os cidadãos de um país se tornaram uma espécie de comunidade, embora uma 

comunidade imaginada, e seus membros, portanto, passaram a procurar (e 

conseqüentemente a achar) coisas em comum, lugares, práticas, personagens, 

lembranças, sinais e símbolos” (p.111). Aqui podemos lembrar a determinante função 

da língua nacional para o funcionamento e legitimação do Estado no governo do povo e 

na construção da própria nação. Para Hobsbawm, os Estados utilizaram uma 

“maquinaria de comunicação, crescentemente poderosa junto a seus habitantes – 

sobretudo as escolas primárias – para difundir a imagem e a herança da ‘nação’ e 

inculcar adesão a ela, bem como ligá-los ao país e à bandeira, freqüentemente 

                                                

 

18 “A unificação das linguagens, dos instrumentos de construção, de seus modos de apresentação teve 
início na metade do século XIX, com cientistas e estatísticos no quadro das organizações internacionais” 
(DESROSIÈRES, 1995.p.168). Dentre as diversas ciências, a estatística foi quem primeiro tentou elaborar 
uma linguagem universal. Os esforços de normatização foram empreendidos por Adolphe Quetelet (1796-
1874), “incansável propagandista do uso das estatísticas na condução das questões humanas” (idem, 
p.171). 



 
32

 
‘inventando tradições’, ou mesmo nações, com esse objetivo” (HOBSBAWM, 1990, 

p.112). Decorrente de todo esse movimento percebe-se a afirmação da ciência estatística 

como domínio privilegiado de aplicação científica na modernidade. 

Nessa mesma direção, o sociólogo Pierre Bourdieu (1996) discute a formação do 

Estado burocrático, relacionando-o à construção de uma consciência nacional, a partir 

da participação das pessoas (funcionários) na administração do Estado. O autor vincula 

a concentração de diversos capitais (cultural, econômico e social) na cobrança de 

impostos para a estruturação do campo burocrático. Para ele:   

A concentração do capital econômico vinculado à instauração de um 
fisco unificado acompanha a concentração do capital de informação 
(do qual o capital cultural é uma dimensão), ele próprio acompanhado 
da unificação do mercado cultural. Assim, muito cedo, os poderes 
públicos realizam pesquisas a respeito do estado dos recursos (por 
exemplo, desde 1194, a ‘avaliação dos sargentos’, enumeração dos 
carretos e dos homens armados que 83 aldeias e abadias reais deviam 
fornecer quando o rei reunisse seu exército; em 1221 um embrião de 
orçamento, um rol de receita e despesa). O Estado concentra a 
informação, que analisa e redistribui (BOURDIEU, 1996, p. 104-105).   

Na discussão sobre a formação de um Estado centralizado, nas sociedades 

modernas, a informação se torna imperiosa. Ao implementar, por diversos meios, a 

mensuração dos campos para serem tutelados pelo Estado, este está se instituindo, 

fortalecendo seu poder, aumentando seus tentáculos para âmbitos que antes não estavam 

sob seu domínio. A partir do que Bourdieu (1996) chama de uma unificação teórica, é 

que o Estado se burocratiza e, portanto, se legitima.  

(...) ele [Estado] é o responsável por todas as operações de totalização, 
especialmente pelo recenseamento e pela estatística ou pela 
contabilidade nacional, pela objetivação, por meio da cartografia, 
representação unitária, do alto, do espaço ou simplesmente por meio 
da escrita, instrumento de acumulação do conhecimento (por exemplo, 
com os arquivos) e de codificação como unificação cognitiva que 
implica a centralização e a monopolização em proveito dos 
amanuenses ou dos letrados (BOURDIEU, 1996, p.105, grifos 
acrescentados).  

Ao concordamos com as proposições de Bourdieu (1996), é possível pensarmos 

nos diversos instrumentos de objetivação e codificação da realidade utilizada pelo 

Estado ao longo dos séculos XIX e XX, na constituição do Estado moderno no Brasil. 

Esses instrumentos podem ser entendidos como possibilidades de ação ou mecanismos 
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de governo constituidores desse Estado, fortemente comprometidos com a racionalidade 

dita moderna. 

Para se constituir como referência acima dos indivíduos enquanto um campo de 

poder, o Estado busca formar uma nação. O elemento fundamental e ao mesmo tempo 

fundante de um Estado moderno é o governo do seu povo, a quem deverá dar condições 

de cidadania. Entretanto, para conhecer e efetuar as condições de governabilidade da 

população, o Estado realiza sobre a mesma todo um trabalho de codificação do qual o 

recenseamento é apenas uma parte. Para tanto, a estatística ou a ciência do governo, 

como prefere Foucault (1986), ocupa papel central. Nesse processo, realiza um trabalho 

essencial que permite planejar e efetuar ações políticas e, portanto, o fortalecimento 

deste mesmo Estado. “... como os estatísticos do Estado são investidos da possibilidade 

de atuar sobre a realidade; de fazer a realidade, contribui para dar existência real a essa 

categoria” (BOURDIEU, 1996, p. 135). Esse trabalho é realizado por meio da 

mensuração da realidade social. Nesse cenário, emerge a produção de diagnósticos, que 

funcionam como verdadeiras orientações dos planos governamentais. 

Michel Foucault (1986) ressalta a existência de um embate entre dois sistemas 

de governo, ao longo dos séculos XVI e XVII, a família e a população. Explicita que o 

sucesso da arte de governo ligada à idéia de Estado suplanta historicamente a soberania 

como regime de governo. A partir do século XVIII, a família deixa de ser a célula 

principal de governo, aparecendo como elemento secundário, pois é a população que 

será tomada como problema de governo, permitindo a expansão da teoria da arte de 

governar. Nesse processo, a estatística ou ciência do governo foi fundamental, como 

alerta Foucault (1986, p.288):  

Foi através do desenvolvimento da ciência do governo que a economia 
pôde centralizar-se em um certo nível de realidade que nós 
caracterizamos hoje como econômico; foi através do desenvolvimento 
desta ciência do governo que pôde isolar os problemas específicos da 
população; mas também se pode dizer que foi graças à percepção 
deste nível de realidade, que chamamos a economia, que o problema 
do governo pôde enfim ser pensado, sistematizado e calculado fora do 
quadro jurídico da soberania. E a estatística (...) tornar-se-á o principal 
fator técnico, ou um dos principais fatores técnicos, (grifos 
acrescentados).  

Para estudar tal fenômeno, o autor propõe o conceito de governamentalidade que 

pode ser aqui utilizado como ferramenta conceitual para compreender as formas 

utilizadas pelo governo no intuito de caracterizar essa população, além de se fortalecer 
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enquanto nova forma de poder. Sob este aspecto a população será pensada como o 

objetivo final do governo, sendo tomada como sujeito de desejos, direitos, necessidades, 

mas também como “objeto nas mãos do governo” (FOUCAULT, 1986, p. 289). 

É possível dizer, de acordo com as proposições de Hobsbawm (1990), Foucault 

(1986) e Bourdieu (1996), que a emergência de um campo burocrático totalmente 

quantificável produz a construção e a legitimação do Estado-nação que, como 

mencionado anteriormente, toma sob sua guarda diversos setores para que seja possível 

implementar mecanismos de governamento (VEIGA-NETO, 2005). É nesse contexto 

que a população aparece como um problema de governo e conseqüentemente a 

educação é tomada como uma resposta à possibilidade de governo dessa mesma 

população que, assim, transforma-se em nação, componente estruturante do Estado o 

qual ajudou a construir.   

É sobretudo por meio da escola que, com a generalização da educação 
primária durante o século XIX, exerce-se a ação unificadora do Estado 
na questão da cultura, elemento fundamental da construção do Estado-
nação. A criação da sociedade nacional acompanha a afirmação da 
possibilidade da educação universal: todos os indivíduos são iguais 
perante a lei, o Estado tem o dever de fazer deles cidadãos, dotados 
dos meios culturais de exercer ativamente seus direitos civis 
(BOURDIEU, 1996, p. 105-106).  

Os séculos XIX e XX marcam, progressivamente, uma maior autonomia da 

estatística que, ao se cientificar auxilia na própria formação de outras ciências, como a 

sociologia. Ao fazer parte da contabilidade dos diversos aspectos sociais, as estatísticas 

servem de base para a projeção dos rumos e da análise da sociedade moderna 

(MARTIN, 2001). A noção de estatística remete assim a uma idéia de objetividade, de 

norma, portanto de convenção social. 

A discussão sobre a estatística na formação do Estado moderno bem como sua 

pertinência na classificação social aponta para a importância de se tomar as estatísticas 

como objeto de investigação na história da educação, atentando para o caráter histórico 

e relacional que envolve a sua produção.  

Estatística e educação moderna: a população como problema de governo  

Como vimos, é no decorrer dos tempos modernos que vai se constituindo uma 

forma de conhecimento empírico-analista, decorrente do crescimento, na Europa dos 
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séculos XV e XVI, de uma numeração ou quantificação da sociedade (CROSBY, 1999). 

Contribui para isso também a construção dos Estados nacionais e a legitimação das 

ciências naturais com seu modelo racional do conhecimento. Nesse movimento a 

constituição dos sistemas de ensino passa a ser realizada pelo Estado e não mais pela 

Igreja criando uma nova forma de socialização: a escola moderna. 

O historiador português Antônio Candeias (2005), ao organizar um livro com 

artigos de pesquisadores portugueses e brasileiros sobre Estado, educação e estatísticas 

na implantação dos sistemas educativos, explicita que o tratamento dos números foi 

ganhando importância a partir da estruturação do Estado moderno, que cria formas de 

socialização cada vez mais complexas, arregimentando o povo para um projeto de 

civilização (FARIA FILHO, 2000b). Chama a atenção para a importância atribuída aos 

censos populacionais no contexto dos séculos XIX e XX19, realizados pelos Estados-

nação da Europa e da América, nomeados pelo autor como “fantásticos monumentos à 

racionalidade empírica da ação política” (CANDEIAS, 2005, p.11). 

Ao longo do século XIX, durante o processo de emergência da nação a educação 

é elemento central que o Estado sistematicamente assume na definição de uma cultura 

constituída pela escrita e pelos números (Candeias, 2005). A expansão da escola para 

faixas cada vez mais largas da sociedade, ou no processo de escolarização da sociedade 

como conceitua Faria Filho20 (2003), para o caso brasileiro, é fruto da influência de um 

longo processo histórico iniciado desde o século XIX na Europa. Pode-se perceber, 

nesse percurso, uma ligação entre o Estado–nação moderno e os sistemas educativos 

que indica o papel da escolarização dos sujeitos que passam a desejar uma mobilidade 

profissional via escola e, conseqüentemente, esta se legitima enquanto um valor social.   

“O império da ciência do estado”, marcado então por uma “autêntica avalanche 

de números impressos”, é a marca essencial da modernidade (RAMOS DO Ó, 2005). 

Para Giddens (1991), modernidade “se refere a estilo, costume de vida ou organização 

social que emergiram na Europa a partir do século XVII e que ulteriormente se tornaram 

mais ou menos mundiais em sua influência” (p. 11). Nesse modelo de organização, o 

Estado-nação adquire centralidade como sistema político, sendo um dos três pilares em 
                                                

 

19 Para o caso brasileiro veja FARIA FILHO; NEVES; CALDEIRA (2005). 
20 Faria Filho (2003) define escolarização a partir de dois sentidos; no primeiro o termo escolarização 
designa “o estabelecimento de processos e políticas concernentes à organização de uma rede, ou redes, de 
instituições, mais ou menos formais, responsáveis, seja pelo ensino elementar da leitura, da escrita, do 
cálculo e, no mais das vezes, da moral e da religião, seja pelo atendimento em níveis posteriores e mais 
aprofundados”; no segundo entende-se por escolarização “o processo e a paulatina produção de 
referências sociais, tendo a escola, ou a forma escolar de socialização e transmissão de conhecimentos, 
como eixo articulador de seus sentidos e significados” (p. 78).  
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que a modernidade se instala. Os outros pilares são: a velocidade das mudanças que 

ocorreram na Europa e no mundo ocidental e a abrangência que tais alterações 

alcançaram, que nos permite falar em globalização. A tecnologia, diz Anthony Giddens 

(1991), é a forma mais visível desse alcance que permite, a um só tempo, ligar 

diferentes lugares a um dado acontecimento. 

A partir da relação Estado, estatística e educação, Tom Popkewitz (2001) 

investiga a função das estatísticas educacionais na governança moderna. Esse autor 

entende que a relação entre os números e a constituição de uma racionalidade acaba por 

transformar a “alteridade” em diferenças que podem ser comparáveis e mensuráveis 

para a prática do governo. Popkewitz (2001) considera os números não apenas como 

ferramentas de governo, mas também como fabricações que são impressas nas práticas 

de governo pelas suas regras de racionalidade. Ao tratar as estatísticas educacionais 

como um sistema de razão, Popkewitz observa que a estatística é uma forma de 

classificação da realidade social, operando novas classificações ou reafirmando outras e, 

por isso, determinando a leitura da realidade, filtrando nosso entendimento a partir de 

categorias. Nesse sentido, a estatística é como ficção, pois as categorias não são reais, 

mas representações elaboradas para identificar e ordenar relações e permitir 

planejamentos sociais, além de permitir os arranjos dos números. Esse conhecimento é 

uma ciência que produz categorias que classificam a realidade social, produzindo 

inteligibilidades e expressando formas de compreender o mundo, fabricando diferentes 

categorizações (hierarquias) e dando a lê-las. A mente humana apreende melhor quando 

o mundo é recortado e representado, facilitando sua compreensão. Aqui é que se 

percebe o imperativo das categorizações que permitem selecionar, seccionar, ordenar, 

classificar o real, tornando-o compreensível, dominável, inteligível, em uma palavra: 

governável. Tais categorizações fazem, neste caso, da educação um problema técnico e, 

portanto, objetivo, em que é possível atuar.  

Partindo dessas questões é preciso considerar, para Minas Gerais, que uma 

população cada vez maior passou a freqüentar os bancos escolares e isso, certamente, 

produziu um novo impacto sobre a política escolar. Nesse aspecto, é importante discutir 

as relações dos serviços estatísticos educacionais implementados no Estado mineiro 

com a população escolar. A dinâmica de criação de serviços educacionais baseava-se 

permanentemente no interesse de aumentar o alcance do processo de escolarização. Para 

que isso ocorresse, foi necessário implantar uma política voltada para o recenseamento 

da população escolar. Percebe-se, dessa maneira, a importância da escolarização 
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definindo o próprio Estado moderno em Minas Gerais. Assim, as relações da escola 

com a população determinam uma escolarização pautada em alguns critérios, como, por 

exemplo, o número de crianças matriculadas ou em idade escolar e o número de 

crianças que freqüentam a escola. Pode-se aventar que a política escolar tem como base 

os dados demográficos e escolares, por isso entender como os mesmos são produzidos é 

fundamental. Nesse aspecto, é preciso enfatizar as contribuições de autores como Tom 

Popkewitz (2001) para a análise das categorias nos sistemas estatísticos. No sentido de 

entendê-los como indicadores de categorias educacionais produzidas pelos números, 

mas externas a eles, percebendo que a estatística é um discurso cuja lógica é a dos 

números que necessita ser surpreendida para ser desnaturalizada (POPKEWITZ, 2001). 

Os sistemas de classificações legitimam o campo (BOURDIEU, 1983) estatístico e 

possibilitam ao campo político as intervenções futuras em bases consideradas objetivas 

e seguras. A estatística é impulsionada pelo Estado, que, além de possibilitar a 

legitimidade desta técnica, está também se legitimando por meio de uma política de 

conhecimento e produção da nação, em um duplo movimento.  

MODOS DE PRODUÇÃO DOS DADOS EDUCACIONAIS NO BRASIL: 

LACUNAS E DESCONFIANÇAS   

Dadas as bases teóricas para compreendermos as interfaces dos estudos que 

tomam a estatística como objeto, no primeiro momento analisamos como a questão têm 

sido desenvolvida na história da educação brasileira. No segundo momento, verificamos 

como as pesquisas sobre Minas Gerais têm tomado a constituição do Estado moderno 

mineiro no processo de escolarização por ele desenvolvido. Isto implica uma discussão 

sobre a produção de dados estatísticos, nem sempre confiáveis, na tentativa de 

implementar uma política de instrução pública ao longo do século XIX e início do 

século XX.  

A pesquisa sobre educação e estatística: um campo em construção   

No Brasil, não é recorrente o uso das estatísticas como elemento de 

problematização e de tratamento das questões relativas à história da educação. Isso não 

significa, entretanto, que os dados educacionais não sejam utilizados como fonte nas 
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pesquisas. Decorre daí um outro problema, como alertamos anteriormente, que se 

relaciona à falta de questionamento sobre o processo de produção dos números 

educacionais. Assim, as análises são sustentadas a partir de dados cuja precariedade é 

desconhecida, ou, ainda que reconhecida é sumariamente desconsiderada. Nesse 

sentido, a perspectiva foucaultiana está aqui referida no sentido de problematizar um 

objeto bastante lacunar e descontínuo na historiografia educacional.  

Sem pretender esgotar as razões do desinteresse pela estatística como objeto na 

história da educação, pode-se destacar algumas possibilidades conforme apontam Faria 

Filho, Neves e Caldeira (2005). Uma delas liga-se ao processo de formação da história 

da educação no Brasil vinculada a um viés filosófico o que dispensa o uso de dados 

estatísticos. Outra razão é o afastamento das nossas pesquisas da história quantitativa 

tida como positivista. Por fim o fato da escolha dos objetos e a forma de elaboração dos 

mesmos prescindir de uma abordagem sobre a estatística escolar (FARIA FILHO, 

NEVES e CALDEIRA, 2005, p.220). Outra razão aventada por Gil (2007) é que a 

formação dos historiadores da educação distancia-se bastante das ciências exatas 

consideradas difíceis e entediantes. Quanto à questão considerada, uma última 

justificativa que pode ser levantada é a ausência no currículo da graduação em 

Pedagogia21 - área em que freqüentemente se formam os historiadores da educação – da 

estatística como disciplina. Ou ainda, quando presente, a disciplina é ministrada por um 

professor da área de exatas que, muitas vezes, está totalmente alheio à educação como 

campo de pesquisa em que a estatística é importante.  

A carência de historiadores da educação interessados nos dados educacionais 

como problema de pesquisa tem como conseqüência, além das questões concernentes ao 

próprio objeto como o uso inadequado ou o desconhecimento dos limites dos dados 

educacionais utilizados, um trabalho bastante solitário. Nesse cenário, algumas 

iniciativas devem ser mencionadas e foram fundamentais para a composição do objeto.  

Na história da educação brasileira constatamos duas possibilidades de trabalho 

com a estatística escolar. A primeira delas é a estatística tomada como problema de 

pesquisa e a outra possibilidade é a sua utilização como fonte. Essa distinção pode 

parecer óbvia, mas, se considerarmos apenas o primeiro conjunto de pesquisa, o diálogo 

pode tornar-se mais limitado, por isso achamos necessário enfatizar as duas 

possibilidades. 

                                                

 

21 Esse fato pode ser constatado em pelo menos duas grandes Faculdades de Educação no Brasil (FaE-
UFMG e FEUSP), ao analisar o currículo e verificar a ausência dessa disciplina.  
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Quanto à estatística como fonte, algumas observações devem ser consideradas, 

como o fato de o diálogo entre a história da educação e a demografia não ser uma 

constante nas pesquisas em história da educação mineira e brasileira. Essa operação 

exige um grande esforço do pesquisador, tanto na localização quanto na leitura dos 

documentos demográficos. 

As pesquisadoras Eliane Marta T. Lopes e Ana Maria Galvão (2001) atentam 

para a possibilidade e necessidade de se investigar os processos de institucionalização 

da escola como espaço de propagação dos saberes por meio das taxas de escolarização. 

Para distinguir o público que tinha acesso à escola em várias épocas e sociedades, faz-se 

mister o estudo das estatísticas educacionais, pois são “fonte fundamental para se 

conhecerem, por exemplo, os segmentos populacionais que freqüentaram a escola e a 

distribuição desses grupos por região, sexo, idade, classe social, raça/etnia” (LOPES; 

GALVÃO, 2001, p.53). As autoras reconhecem a dificuldade de se trabalhar com as 

fontes estatísticas no caso brasileiro e o imperativo de refletir sobre a sua produção e o 

seu uso.  

Em Minas Gerais, Cynthia Veiga (2005) e Marcus Fonseca (2005; 2007) têm 

utilizado as estatísticas escolares, em diálogo com os dados demográficos da população 

brasileira no século XIX, para conhecer a população da escola primária mineira naquele 

período. No artigo “Pretos, pardos, crioulos e cabras nas escolas mineiras do século 

XIX”, Fonseca (2005) utiliza dados demográficos contidos nos mapas de população, 

listas nominativas da população mineira, além dos mapas dos professores. A partir da 

perspectiva racial, a sua análise constata a predominância de alunos(as) negros(as) na 

escola mineira, numa porcentagem de 59% da população escolar. 

Tendo em vista as razões já elencadas sobre o desafio de se tomar os dados 

educacionais como objeto de pesquisa, vejamos as pesquisas que tem assumido essa 

posição no campo da história da educação brasileira. 

Num breve “estado da arte” temos a dissertação e a tese de Natália de Lacerda 

Gil intituladas respectivamente, Razão em números: a presença das estatísticas nos 

discursos educacionais divulgados na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos 

(1944-1952) (GIL, 2002), e A dimensão da educação nacional: um estudo sócio-

histórico sobre as estatísticas oficiais da escola brasileira (GIL, 2007). Além de alguns 

artigos de Luciano Mendes de Faria Filho22, Cynthia Pereira de Sousa (2004), Denice 

                                                

 

22 Faria Filho (1999a), Faria Filho; Resende (1999c), Faria Filho; Biccas (2000), Faria Filho; Neves; 
Caldeira (2005). 
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Barbara Catani e Cynthia Pereira de Sousa (2002), e recentemente os artigos de Diana 

Vidal (2006) e Cristina Gouvêa (2006). Esses autores realizaram algumas (e 

importantes) discussões sobre a temática referida em algum momento de suas 

investigações. Uma pesquisa se concretiza nas lacunas, ou como propõe Foucault 

(2007), na descontinuidade. Desse modo, nossa pergunta se valerá das referências 

construídas para se especificar na fresta ainda obscura, mostrando como as produções 

têm auxiliado, sob diversas perspectivas, na definição do objeto de investigação23. 

É necessário registrar que, dentre os pesquisadores da história da educação 

brasileira, o professor Luciano Mendes de Faria Filho pode ser destacado como sendo 

aquele que, em diversos artigos publicados na área, tem insistido na importância de se 

utilizar a estatística como objeto de investigação.  

Gil (2002), no estudo sobre a presença das estatísticas nos discursos divulgados 

na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (RBEP), objetivou problematizar as 

configurações e as funções assumidas pelos números nos discursos sobre a educação 

brasileira, compreendendo as permanências e as rupturas ocorridas nos argumentos. 

Além de mapear as categorias que organizam tais discursos, Gil (2002) localiza os 

temas que se destacavam apoiando-se na tecnologia dos números.  

Para efetivar tais intentos, em um primeiro momento, a autora relaciona o 

processo de expansão da escola de massas no Brasil e a preocupação cada vez maior 

com a produção de estatística do ensino, nas décadas de 1920, 1930 e 1940. A partir do 

conceito de estatísticas demográficas como instrumento de governo, que permite a 

inteligibilidade do real, aponta relações entre a construção dos estados nacionais e o 

aperfeiçoamento do seu aparato estatístico. Afirma que, na metade final do século XIX, 

no Brasil, assiste-se nos debates à necessidade de se aperfeiçoar o aparelho de coleta e 

tratamento dos dados quantitativos, assim os números eram utilizados com cautela. 

Segundo Gil (2002), é no período de 1930-1940 que se encontra uma melhor estrutura 

do aparelho do Estado produtor das cifras oficiais. Nesse momento o discurso de que a 

educação deveria ser estendida a toda a população estava pautado em cifras, que 

desejavam mostrar a necessidade da expansão das escolas públicas no país. 

Na tese de doutorado Gil (2007) dedica atenção ao processo de produção das 

estatísticas de educação, debruçando-se sobre a estruturação dos órgãos de produção de 

estatísticas educacionais oficiais no Brasil a partir de 1871 até a década de 1940. Na 

                                                

 

23 No seu “A arqueologia do saber” o autor faz uma crítica à idéia de originalidade, afirmando que os 
enunciados não escapam de seu momento histórico, portanto de suas condições de emergência. 
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tentativa de contribuir para a compreensão de determinadas imagens construídas pelas 

estatísticas sobre a escola, a autora examina as análises oficiais dos números do ensino 

identificando as lutas simbólicas empreendida por pessoas de reconhecido prestígio no 

campo educacional e estatístico. Na análise da argumentação em que se pautavam as 

estatísticas educacionais oficiais, nas décadas de 1930 e 1940, um conjunto de 

documentos produzidos no Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP) dirigido 

por Lourenço Filho e no Serviço de Estatística de Educação e Saúde (SEES) chefiado 

por Teixeira de Freitas foi decisivo para compreender os diferentes posicionamentos 

sobre a escola primária e sobre a estatística como instrumento de aferição e prospecção 

do ensino no Brasil.  

As pesquisas de Natália Gil (2002; 2007) possibilitaram ampliar um diálogo 

muito frutífero na construção do objeto. Por ser a única pesquisa - no formato de 

dissertação e tese - encontrada na área de história da educação que, como eu, utiliza as 

estatísticas como objeto central de análise, abre a possibilidade de afirmar a discussão 

no campo da história da educação. Quanto ao estudo sócio-histórico das estatísticas 

oficiais da escola brasileira (GIL, 2007) que trata das relações estabelecidas entre 

educação e estatística no país a partir da própria história das estatísticas oficiais 

brasileiras, nosso interesse coaduna-se no que se relaciona ao objetivo. Todavia, 

enquanto Gil (2007) estudou esse movimento em escala nacional, a presente pesquisa 

busca investigar o movimento de produção de um aparato burocrático de recolha e 

sistematização dos números oficiais em Minas Gerais entre os anos de 1871 e 1931. Tal 

movimento se articula com a produção de um lugar social para a educação por meio das 

categorias educacionais que aparecem tanto nos recenseamentos nacionais sobre o 

Estado central quanto nas cifras administrativas escolares. 

No âmbito da educação comparada, a professora Cynthia Sousa (2004)24 

problematiza a forma como a infância é constituída como objeto da “Pedagogia 

moderna”, pela mensuração da criança transformada em aluno, em Portugal e no Brasil 

(1880-1960). No contexto da emergência e da difusão da escola de massas, Sousa 

(2004) afirma que a infância foi tomada de forma gradual pelo Estado moderno que por 

meio dos dispositivos de regulação ou pelas tecnologias de governação (Ò, 2005), 

impôs a disciplina dos corpos e mentes. Tentando compreender como a criança é 

transformada em aluno por meio dos discursos pedagógicos circulantes e das práticas 

                                                

 

24 Material gentilmente cedido pela professora Denice Catani. 
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tornadas cientificamente válidas, Sousa (2004) analisa algumas revistas da imprensa 

periódica de educação e de ensino portuguesas e brasileiras do período de 1880 a 1960, 

destacando três eixos temáticos: a pedagogia, a psicologia e a estatística.  

A forma como essa infância vai se escolarizando passa a ser representada pelo 

pensamento demográfico ou pelo raciocínio populacional. Há o estabelecimento dos 

lugares e dos tipos de instrução especificada em categorias, classes e números 

constituindo um dispositivo discursivo acerca da infância (SOUSA, 2004). Esse 

momento caracterizou-se pela “inserção da psicologia no campo educacional, com a sua 

bateria de testes e medidas ancoradas em teorias que concebiam a alma infantil como 

uma realidade dinâmica, uma criação contínua e irredutível” (SOUSA, 2004, p.10). A 

utilização dos testes psicológicos para a organização homogênea das classes de alunos 

objetivava “medir, classificar, organizar, comparar, diagnosticar, estabelecer categorias 

relativas à normalidade e à anormalidade infantis” (p.32). Vale lembrar as discussões 

propostas por Popkewitz (2001) de que a aferição de caracteres individuais - nesse caso 

pela psicologia - em categorias produz subjetividades incluídas ou excluídas do sistema 

de classificação do universo escolar numericamente sustentadas. 

A criação do Bureau Internacional d’ Education, em Genebra, em meados de 

1920, significou um contorno mais definido nas práticas de quantificação do campo 

educacional, significou ainda, além do avanço, uma pressão para que os países 

estruturassem os seus serviços de estatística educacional, pois publicava estudos e 

análises dos sistemas de ensino nacionais (SOUSA, 2004).  

A análise realizada por Sousa (2004) forneceu elementos para pensar os dados 

educacionais como potencializadores de uma realidade escolar em implementação em 

Minas Gerais, ao longo do século XIX e XX. Entretanto, as categorias problematizadas 

pela autora dizem respeito à criança - aluno, enquanto nosso estudo pretende entender 

como as estatísticas ajudaram a conformar o campo educacional mineiro que é também 

composto pelas crianças-aluno, mas não apenas. O intuito é desnaturalizar as categorias 

produzidas na educação entendendo os discursos que atribuem sentido às cifras 

(BESSON, 1995), percebendo as codificações em um contexto histórico produzido 

pelas mentalidades políticas demográfico-estatísticas. 

Nos congressos da área, notamos a presença de duas mesas-redondas debatendo 

a questão da estatística educacional revelando a sensibilidade dos pesquisadores para a 

temática. O primeiro debate com o título Alfabetização, escolarização e processos de 

contagem e ordenação de populações na construção do Estado moderno: os casos do 
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Brasil e de Portugal, realizou-se no II Congresso Luso-Brasileiro de História da 

Educação (Porto Alegre, 2002) e contou com as contribuições de Denice Barbara Catani 

e Cynthia Pereira de Sousa25 e de Luciano Mendes de Faria Filho26. 

Nos dias atuais, chama a atenção a presença de outra mesa-redonda no IV 

Congresso Brasileiro de História da Educação em 2006 (Goiânia) com o título: “Mapas 

de professores como fontes para a história da escolarização no século XIX: questões 

teórico-metodológicas e descobertas da pesquisa”. Ainda que o título não contemple 

expressamente a temática, a estatística educacional foi abordada em duas apresentações 

de autoria de Vidal (2006) e Gouvêa (2006).  

O trabalho de Diana Vidal “Mapas de professores como fontes para a história da 

escolarização em São Paulo no século XIX: questões teórico metodológicas” aborda o 

modo como o Estado construiu formas de racionalização e controle do trabalho docente, 

suscitando documentos que informavam o poder público do funcionamento da instrução 

pública paulista. A autora tratou os mapas de professores como dispositivos de governo, 

revelando as apropriações realizadas pelos mestres no cumprimento de leis que 

instituíam a elaboração desses documentos. Dessa forma, Vidal (2006) evidenciou as 

categorias cobradas pelo governo e as formas como os professores (re)elaboravam tais 

categorias, construindo saberes sobre a realidade escolar e social dos alunos.  

A comunicação de Maria Cristina Soares de Gouvêa “A estatística social como 

técnica de governo: discurso sobre registro da população escolar (Portugal:1800-1900)” 

versa sobre  as representações discursivas nos instrumentos de registro da população 

escolar portuguesa ao longo do século XIX, utilizando como fontes a legislação 

educacional e os periódicos: Revista de Educação e Ensino e O Ensino.  A partir das 

contribuições da estatística social proposta por Quetelet no século XIX, que afirmou a 

antropometria como ciência, a autora constata o desenvolvimento daquela ciência no 

campo educacional nos oitocentos portugueses, inaugurando um modo cientificamente 

sustentado e numericamente dominante de classificar os sujeitos escolares. Nesse 

processo, a formação do professorado nas técnicas de escrituração para o controle da 

sala de aula tornou-se presente nas disciplinas como a Escrituração mercantil e Redação 

de assuntos pedagógicos em que se aprendia “a redação de papéis oficiais a que é 

obrigado o professor primário” (Moreninha, 1990, p.19 apud Gouvêa, 2006, p.5). 

                                                

 

25 O trabalho das autoras teve como título As estatísticas educacionais de ensino do Brasil e de Portugal e 
os organismos internacionais. 
26 Apresentou a comunicação História da Educação e Estatística Escolar: aproximações teórico-
metodológicas. 
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Fundamentadas direta ou indiretamente nos estudos de Foucault (1986) e 

Popkewitz (2001), as pesquisadoras Gouvêa (2006) e Vidal (2006) analisam as 

estatísticas como dispositivos de governo, avaliando os documentos produzidos pelos 

professores como instrumento regulador da relação Estado/escola. As informações 

produzidas pelos docentes são vistas como um repertório resultante da escrituração 

escolar posta em funcionamento pelos professores, relacionando-se a um saber 

demográfico.   

Observamos que algumas pesquisas em história da educação têm privilegiado o 

dado como meio de análise e outras, como objeto de pesquisa, o que é menos usual. No 

conjunto, podemos perceber que a estatística educacional é ainda uma discussão 

bastante tímida na área, o que contrasta com uma preocupação histórica sobre a 

produção dos dados no processo de ampliação da escolarização da população mineira e 

brasileira desde o início do século XIX.  

A constituição do Estado mineiro e a problemática da confiabilidade dos dados  

A questão da credibilidade dos dados em âmbito nacional ou regional relaciona-

se estritamente à discussão do processo de formação do Estado enquanto órgão de 

poder, saber e controle. Nesta pesquisa nosso olhar focaliza o estado de Minas Gerais 

como província/Estado em movimento que se constitui no e pelo discurso e práticas de 

funcionários, políticos e intelectuais que, pouco a pouco, põem em funcionamento uma 

máquina burocrática (BOURDIEU, 1996). Tal processo vincula-se a uma ordem vigente 

no todo nacional, mas tem suas especificidades. Tanto no período imperial quanto nos 

anos iniciais do século XX, a província (Estado) de Minas Gerais tem sido bastante 

visitada por pesquisadores mineiros, especialmente aqueles envolvidos com o GEPHE 

(FaE -UFMG). Essas pesquisas27 têm ajudado a elucidar como as relações estabelecidas 

entre o projeto republicano de educação e as ações do Estado mineiro afirmaram de um 

lado, o processo de escolarização, e de outro lado, a organização do estado moderno 

mineiro. Isso significa dizer que a produção de dados educacionais e escolares se deu 

nas ações do governo, tanto na perspectiva do controle quanto na de prospecção de 

                                                

 

27 Para conferir algumas pesquisas desenvolvidas no GEPHE veja as publicações: GOUVÊA e VAGO 
(org.) Histórias da Educação: histórias de escolarização. Belo Horizonte: Edições Horta Grande, 2004. 
FARIA FILHO, INÁCIO, ROSA E SALES. Escola, Política e Cultura. Belo Horizonte: Argvmentvm, 
2006. 
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políticas públicas. Assim, pode-se afirmar que o mau estado das estatísticas escolares - 

tantas vezes reiterado na documentação - revela também o mau estado da organização 

do Estado, ou melhor, a sua incipiência. Nesse sentido, tomamos tanto o Estado quanto 

as estatísticas produzidas em Minas Gerais como espaço de produções históricas. 

De acordo com Zeli Sales (2005), no século XIX nota-se a organização de uma 

política de instrução pública nos debates do Conselho Geral da Província (1825-1835) 

em que os políticos solicitavam dados sobre as condições da instrução pública. O 

discurso volta-se para as condições de precariedade da escola elementar entendida como 

espaço de difusão da leitura, da escrita, do contar e da educação moral (idem).  

Nesse mesmo período, Inácio (2004) evidencia o processo de escolarização em 

Minas Gerais entre 1825 e 1852, especificando a organização da instrução elementar na 

província mediante a formulação de aparatos legais e da ampliação do número de 

cadeiras de instrução públicas, problematizando os limites de acesso de toda a 

população às aulas de primeiras letras. Discute também a forma de apropriação de 

novos métodos de ensino pelos professores.  

Rosa (2001) privilegia a produção e circulação de discursos sobre a educação, a 

instrução pública e a formação de professores. A autora aponta a produção de um 

“modelo de professor” a partir das representações produzidas sobre a profissão docente, 

na primeira metade do século XIX, no momento de constituição da instrução pública 

primária mineira. Na sua análise considera a Escola Normal de Ouro Preto, criada por 

intermédio do art. 7, da Lei nº 13, de 1835, lei que é focalizada como espaço 

privilegiado de formação de um saber pedagógico constituído a partir da confluência de 

diversos discursos (o jornalístico, o legal, e aqueles encontrados nos relatórios dos 

presidentes da província) (ROSA, 2001). 

No período republicano, além de outras pesquisas, temos o trabalho de Irlen 

Antônio Gonçalves (2006) que versa sobre a política de implantação do projeto 

republicano de educação no estado de Minas (1891-1918) momento em que se 

configuraram os “grupos escolares” como unidade principal do ensino. Pautado 

especialmente nas contribuições teóricas de Michel de Certeau, o autor considera as 

reformas instituídas na instrução pública como espaços de “reinvenção da escola”. Além 

disso, discute as práticas e as relações pedagógicas diariamente travadas no interior do 

novo modelo de escola como momentos instituidores da própria organização interna dos 

grupos escolares. Assim, as normas e as práticas possibilitaram a constituição de uma 

nova cultura escolar em Minas Gerais (GONÇALVES, 2006). 
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As pesquisas realizadas sobre Minas Gerais ajudam a dimensionar o processo de 

instituição do Estado especialmente pelo recorte das políticas educacionais. O que 

perpassa todas essas discussões desde os trabalhos que tratam da instituição de uma 

política de instrução pública nos anos iniciais do Império, quanto aqueles que 

investigam a implementação de um projeto de educação republicana, é a falta de 

credibilidade nos dados estatísticos educacionais produzidos. O fio que liga estas 

discussões em períodos históricos diferentes é a existência de um sistema ainda 

incipiente de recolhimento dos dados escolares que revela as circunstâncias do estado 

das coisas públicas no seu processo de constituição e controle. Embora este não seja um 

problema apenas para o estado mineiro.  

A preocupação com os problemas da educação brasileira, no que se refere à 

produção dos dados, foi vislumbrada pelo conselheiro Rui Barbosa no final do século 

XIX, nos seus “Pareceres sobre a Reforma do Ensino Primário e Várias Instituições 

Complementares da Instrução Pública” (1882). Faria Filho e Biccas (2000) destacam as 

críticas que este conselheiro faz sobre a falta de confiabilidade dos dados estatísticos 

produzidos no século XIX pelo Estado brasileiro.  

Muito intencionalmente evitamos, até aqui, uma expressão técnica 
nesses assuntos, referindo-nos sempre à matrícula ou inscrição 
escolar, abstendo-nos sistematicamente de falar em freqüência. 
Entretanto, o que nós denominamos inscrição, ou matrícula, para 
sermos fiéis à realidade, é o que nossos documentos oficiais intitulam 
de freqüência, confundindo vocábulos diferenciados por significações 
absolutamente distintas; abuso indesculpável e da mais séria 
gravidade, nestas questões, cujo resultado é trazer enleado o público 
num engano acerca de noções fundamentais. Todas as estatísticas 
brasileiras organizadas oficialmente o que de fato consignam, é o 
número dos alunos alistados na escola, e não o dos que efetivamente a 
povoam. É fácil conceber que entre essas duas ordens de algarismos 
necessariamente medeia uma distância imensa. (...) é graças a esse 
defeito radical das nossas estatísticas educativas, que se tem nutrido 
no país uma ilusão de péssimos resultados neste ramo do serviço 
nacional (BARBOSA, 1947, apud, FARIA FILHO; BICCAS, 2000. 
p.130-1).   

Apesar de criticar os dados, Rui Barbosa aposta no papel fundamental da ciência 

estatística. Sem esta ciência, afirma ele, “não há progresso inteligente e firme, em 

instrução pública, sem uma boa estatística escolar que incuta profundamente no espírito 

do povo o sentimento das suas necessidades e dos sacrifícios impreteríveis” 

(BARBOSA apud VIDA ESCOLAR, 1918, p.IV). 
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No entanto, as mazelas estatísticas não são produzidas somente no campo 

educacional. O artigo de Luis Felipe de Alencastro (1997) também demonstra a falta de 

confiabilidade dos dados estatísticos em outros grandes projetos políticos. Alencastro, 

ao mencionar sobre o censo de 1872, afirma que houve grande manipulação estatística 

nos dados sobre população e exemplifica o fato de nenhum escravo ter sido computado 

como branco, “por decisão eminentemente ideológica... todos são computados como 

pretos (69%) ou pardos (31%)... o escravismo moderno reforça o estatuto legal do 

cativeiro com a discriminação racial: o escravo só podia ser preto ou mulato e nunca 

branco” (ALENCASTRO, 1997,p.88).  

A questão da confiabilidade dos dados é colocada por diversos autores como um 

grave problema. Sobre isso, o historiador Nicolau Servecenko afirma que se pode fazer 

de tudo com as estatísticas, mas não se pode jurar sobre elas. Essas afirmações apontam 

para a grande “ilusão das estatísticas”, para tomar emprestado o título do livro 

organizado por Jean-Luis Besson (1995). Porém, não somente como manipulações, é 

preciso tomar as estatísticas como produções históricas que devem ser compreendidas 

em um contexto datado historicamente. Afinal, o tempo é a condição da história como 

nos lembra Jacques Le Goff (1984).  

Lourenço Filho, em 1947, publica um artigo intitulado “Estatística e educação” 

na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos28, em que discute alguns aspectos da 

educação brasileira e conceitua a educação primária, analisando a questão do seu 

planejamento como função do Estado. Trata também do aspecto geográfico, do 

demográfico, do político-social, da administração escolar, do rendimento, da 

organização interna da escola e das despesas. Naquela oportunidade proclamava a 

centralidade da estatística para a educação, seja como forma de apresentação ordenada 

dos fatos, seja como método de análise e interpretação. Dizia ele que:  

Toda a educação sistemática pode ser apresentada como um 
rendimento. Esse rendimento permite observação, graduação, medida. 
Tudo o que existe, como observou alguém, existe em certa 
quantidade, e pode, por isso, ser medido. Os mais altos valores 
humanos admitem comparação, subordinação, hierarquia. (...) 
Problema de massa, a educação popular só se exprime, como 
realidade, em números. Tudo o mais, como já dizia David Hume, pode 
ser levado à conta da falácia e da ilusão (LOURENÇO FILHO, 1998, 
p. 65 e 71).   

                                                

 

28 Esse mesmo texto é reeditado pela RBEP, em 1998. 
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Lourenço Filho reconhece a necessidade de aperfeiçoar os aparelhos estatísticos 

para o melhor funcionamento dos sistemas escolares. Na década de 1930, ele foi um dos 

responsáveis pela implantação do novo serviço de estatística educacional e da fundação 

do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP) em 1937, ampliando as funções 

da estatística para além da constatação numérica:  

Até esse ano (1932), a comprovação do valor da estatística, no que 
diga respeito ao planejamento e organização da educação, pode ser 
feita pela negativa. Não será exagero dizer-se que a despreocupação 
dos problemas de ensino primário, até essa época, como obra 
nacional, se deve, na maior parte, à falta de levantamentos estatísticos 
periódicos que viessem atestar o andamento excessivamente vagaroso 
do desenvolvimento geral dos sistemas escolares estaduais 
(LOURENÇO FILHO, 1998. p. 70).  

Faria Filho e Fernanda Resende (1999), ao realizarem uma discussão sobre a 

organização do campo pedagógico mineiro via estatística, concluem que:  

com certeza não é por acaso que o texto de Lourenço Filho tenha 
merecido uma segunda edição, na Revista Brasileira de Estudos 
Pedagógicos, em 1998. Não é o INEP, órgão responsável pela 
publicação da revista, o órgão que, também, quer avaliar a educação 
brasileira "através dos números", e, algumas vezes, somente deles? 
Não temos visto, entre nós, os números "recuperando a aura 
pitagórica e reassumindo a vocação mística de signos com que Deus 
rege o universo", de que nos fala Sevcenko? (grifos originais)  

As formas de escolarização no final do Império e nos anos iniciais da República, 

bem como as críticas aos modos de produção dos dados escolares implicam diretamente 

nosso objeto de pesquisa. Afinal, os serviços estatísticos se configuram de modo 

diferente para atender um tipo de organização escolar que passa de escolas isoladas 

(século XIX) para grupos escolares (século XX). Como veremos, há implicações na 

forma de coleta dos dados escolares com o surgimento dos grupos escolares, em 190629, 

bem como as redefinições das categorias educacionais no novo modelo de 

estabelecimento de ensino.     

                                                

 

29 Lei nº 439, de 28 de setembro de 1906 (GONÇALVES, 2006, p.61). 
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A EDUCAÇÃO MINEIRA PELO OLHAR ESTATÍSTICO: MODOS DE FAZER 

A PESQUISA  

Até aqui o escopo foi construir o objeto de pesquisa justificando-o em um campo 

de ausências, especialmente da estatística como objeto na história da educação, 

buscando problematizar os silêncios (não-ditos) como espaços de investigação. Dessa 

maneira está-se tentando perguntar sobre o poder do discurso que, apesar de utilizar os 

dados estatísticos, não se pergunta sobre eles. Nessa linha, a tentativa localizada de se 

afastar do positivismo (história quantitativa) não mostra um afastamento da sua 

influência. Conforme suspeita Foucault30, a negação aponta para a idéia de que os 

números ainda exercem “novas formas na vontade de verdade”. Pois, “o discurso 

veicula e produz poder; reforça-o mas também o mina, expõe, debilita e permite barrá-

lo. Da mesma forma, o silêncio e o segredo dão guarita ao poder, fixam suas 

interdições; mas também afrouxam seus laços e dão margens a tolerância mais ou 

menos obscuras”(apud VEIGA-NETO, 2005, p.123). 

Para problematizar “em torno dos regimes de verdade” faz-se necessário, 

segundo Foucault em sua “arqueologia do saber”, superar a noção de história tradicional 

que desconsidera as descontinuidades em privilégio das continuidades totalizadoras. 

Objetiva-se buscar, uma história com suas interrupções e rupturas vistas nas 

regularidades em um esforço “arqueológico” para compreender que esse conhecimento 

atualmente:   

é o que transforma os documentos em monumentos e que desdobra, 
onde se decifram rastros deixados pelos homens, onde se tentava 
reconhecer em profundidade o que tinham sido, uma massa de 
elementos devem ser isolados, agrupados, tornados pertinentes, inter-
relacionados, organizados em conjuntos. (...) Podemos dizer, jogando 
um pouco com as palavras, que a história, em nossos dias, se volta 
para a arqueologia – para a descrição intrínseca do monumento 
(FOUCAULT, 2007, p.8).  

Nessa abordagem o problema é produzido pelo historiador que opera o 

documento produzindo-o como acontecimento, estranhando as obviedades. Assim a 

materialidade documental não será interpretada, mas trabalhada de forma que seu 

estabelecimento se dê pela organização, recortes; assim, o pesquisador “o distribui, 

                                                

 

30 Michel Foucault, em A Ordem do Discurso, aula inaugural proferida no Collège de France em 1970, 
tece rica análise a respeito das relações tensas entre o poder e a “vontade de saber”. 
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ordena e reparte em níveis, estabelece séries, distingue o que é pertinente do que não é, 

identifica elementos, define unidades, descreve relações” (idem, p.7).   

Nesse sentido, a discussão sobre a produção das fontes se torna imperiosa. 

Jacques Le Goff (1984) fala da necessidade de interrogar o documento também pelo não 

dito (não documentado), pois segundo ele a história se faz especialmente de documento 

quando estes existem, mas também se faz pela sua ausência. Destaca ainda a 

importância de datar o problema, pois o tempo é a condição da história “A periodização 

é o principal instrumento de inteligibilidade das mudanças significativas” (p.178). 

É importante interrogarmos sobre o lugar de produção desses documentos, 

como também realizarmos uma crítica interna e externa aos mesmos, que se 

transformam em fontes de pesquisa a partir do problema definido pelo historiador. 

Quem produziu os documentos? Com que intencionalidade? Em qual contexto? Estas 

são algumas questões pertinentes ao investigador durante a análise da documentação. É 

a pergunta do pesquisador que vai dar o contorno, o colorido à pesquisa, o documento 

não pode dizer o que não lhe foi questionado. Além da crítica às fontes, é necessário que 

o pesquisador estabeleça um diálogo com o campo teórico metodológico, ou seja, com a 

historiografia, para que sua análise se apóie em um arcabouço teórico produzido pelo 

campo. A estes diversos movimentos da pesquisa historiográfica Michel de Certeau 

(1982) chamou de “operação historiográfica”. Para ele, a escrita é um aspecto essencial 

do fazer histórico. Para ser história, a escrita deverá referendar-se em modelos culturais 

ditados pela historiografia. Também destaca, como Le Goff (1984), que a cronologia é 

sempre uma âncora na qual a história deve se pautar.  

A história é feita a partir de um lugar social e de uma prática: ida aos arquivos, 

leituras, recorte de um problema, leitura das fontes, confrontamento entre elas e a escrita 

que é o que dá sentido à narrativa histórica. No entanto, como sugerem Clarice Nunes e 

Marta Carvalho (1993) a ida aos arquivos, por si só, não responde aos questionamentos 

do historiador e nesse aspecto é que as condições de emergência do documento devem 

ser compreendidas. Ou seja, é essencial a crítica rigorosa às fontes, sua interpretação e 

seu entendimento a partir de um campo teórico metodológico rigoroso. 

Enfim, concordamos com Lopes e Galvão (2001), para se fazer história é preciso 

estar disposto para interpretar e ouvir o outro, o diferente, o marginal: “A disposição 

para se fazer história, ou para se ler o mundo como um dispositivo historiador, parte, 

antes de mais nada, de uma disposição radical para ler, ver, ouvir e contar... o outro”  

(LOPES; GALVÃO.2001,p.16). 
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Considerando estas referências, o corpus documental utilizado na pesquisa 

constituiu-se especialmente dos relatórios dos presidentes da província de Minas Gerais, 

mensagens dos presidentes de Minas Gerais (1889-1930), relatórios da secretaria do 

interior (1889-1915), legislação educacional mineira, Revista Vida Escolar (1916-

1926), publicações oficiais dos recenseamentos brasileiros de 1872 a 1920, relatórios do 

Ministério dos Negócios do Império, relatórios da Diretoria Geral de Estatística, 

relatórios do Ministério do Interior, relatórios da Indústria, Viação e Obras Públicas, 

relatório do recenseamento de 1920, dentre outros. Estes documentos foram consultados 

no Arquivo Público Mineiro e na biblioteca do IBGE, localizada em Belo Horizonte, no 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e na Biblioteca Nacional do Rio de 

Janeiro. Podemos dizer que, de modo geral, utilizamos fontes de natureza diferente 

(recenseamentos, relatórios e a Revista) que são emanados de órgãos oficiais, mas 

produzidos por sistemáticas distintas e com objetivos específicos.  

Ao operar em escalas de acontecimentos dispersos, o historiador se livra 

deliberadamente da “cronologia contínua da razão” e estabelece a periodização mais 

conveniente a partir de seu problema, isso torna a descontinuidade ao mesmo tempo 

objeto e instrumento de pesquisa. Nesta proposição, a temporalidade da pesquisa foi 

estabelecida tendo em vista o ano de fundação da Diretoria Geral de Estatística (DGE), 

1871, e finaliza em 1931 ano da instituição do Convênio Interadministrativo de 

Estatísticas Educacionais e Conexas. A periodização teve como dimensionamento as 

ocorrências pertinentes à história das estatísticas de educação no país relacionadas aos 

acontecimentos regionais. Como veremos, no decorrer do trabalho, a tentativa de 

organização das estatísticas regionais se dá em função, normalmente, das exigências 

dadas em âmbito nacional pela Diretoria Geral de Estatística. O recorte final é ancorado 

em um acontecimento nacional ocorrido em 1931 devido à relevância do trabalho 

realizado em Minas Gerais na década de 1920 que deu subsídio para a realização do 

convênio mencionado. 

Por um lado a história global quer reconstruir o princípio de uma sociedade, a lei 

geral que explica sua coesão, bem como a significação comum a todos os fenômenos de 

um período. Por outro lado, Foucault propõe a história geral como o esboço de uma 

narrativa que procura questionar as séries, os desníveis, os tipos de relações, as formas 

singulares de permanência e não busca “obter uma pluralidade [nem] assinalar (...) 

coincidências (...) mas sim determinar que forma de relação pode ser legitimamente 
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descrita entre essas diferentes séries, que sistema vertical podem formar (...) o jogo das 

correlações e das dominâncias (...) as diversas permanências”(2007, p.11). 

Tais questionamentos permitem construir uma “nova história” que é também 

passageira e, portanto, passível de outras interpretações, outros pontos de vistas. Ela não 

é absoluta, mas lacunar, construída a partir dos documentos arqueológicos por ora 

definidos. A compreensão de um campo de pesquisa assim definido resultou em uma 

dissertação que está organizada em 4 capítulos do seguinte modo. No primeiro, 

discutimos os recenseamentos nacionais brasileiros de 1872 a 1920 como formas de 

instituição do próprio Estado, e ainda, o papel da educação na definição de um sistema 

de estatística nacional, a partir do acordo com os estados da federação em 1931, com a 

unificação das estatísticas educacionais e conexas. No segundo capítulo, buscamos 

entender como se dá a configuração dos serviços estatísticos mineiros, destacando o 

papel de Teixeira de Freitas que, a partir do recenseamento de 1920, ensaiou 

inicialmente a unificação das estatísticas mineiras, que serviram de base para o mesmo 

processo em âmbito nacional na década seguinte. No terceiro capítulo, tratamos do 

ordenamento da instrução pública mineira pautada nos recenseamentos nacionais 

ocorridos no intervalo temporal de 1872 a 1920 e nos registros escolares, produzidos 

pelos professores e divulgados nos relatórios da secretaria do interior e também nos 

relatórios dos presidentes do Estado mineiro. Na seqüência, no quarto capítulo, 

analisamos a estratégia de disseminação e consolidação da instrução pública mineira por 

meio de um periódico oficial produzido pela secretaria do interior que circulou de 1916 

a 1926, a Revista Vida Escolar.                  
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CAPÍTULO 1: OS RECENSEAMENTOS NACIONAIS NA CONSTITUIÇÃO 

DAS ESTATÍSTICAS BRASILEIRAS  

Repetir repetir – até ficar diferente. 
Repetir é um dom do estilo 
(MANOEL DE BARROS).  

A partir de 1871 as diretrizes para a organização das estatísticas brasileiras, 

dentre elas os recenseamentos nacionais, são dadas pela recém criada Diretoria Geral de 

Estatística (DGE). Neste capítulo, o objetivo é explicitar como se deu o processo de 

ordenamento dos recenseamentos nacionais de 1872 a 1920. Nesse sentido, uma 

diferenciação se faz necessária entre a Diretoria Geral de Estatística e os 

recenseamentos. Apesar dessa instituição ter sido organizada para efetivar a estatística 

nacional, especialmente os recenseamentos, suas atribuições vão além dessa operação. 

No entanto, aqui nos interessa discutir as operações censitárias realizadas de 1872 a 

1920 no Brasil, pois isso nos dará subsídios para compreendermos as formas de 

produção de referência sobre a educação das províncias e posteriormente estados 

brasileiros, especialmente as estatísticas educacionais sobre Minas Gerais. 

A discussão sobre a criação dos serviços de estatísticas31 educacionais32 no 

Brasil, apesar de importante, será apenas mencionada na medida em que ajuda a 

compreender o contexto de formalização dos recenseamentos brasileiros. A necessidade 

de entender a constituição de uma estrutura nacional de ordenamento dos 

recenseamentos é pertinente devido ao fato das províncias, e depois, estados brasileiros, 

obedecerem às disposições dadas nacionalmente, apesar de nem sempre haver uma 

articulação. Ainda que a execução dos recenseamentos se dê em âmbito regional, eles 

apenas obedecem às regulações da Diretoria Geral de Estatística, ou seja, as categorias 

censitárias são projetadas por essa instituição.  

Não tem ainda o governo podido proceder á revisão dos Regulamentos 
para o Censo Geral do Imperio, e para o registro dos nascimentos e 
obitos. As graves occurencias, que fizerão sobr’estar na execução 
daquelles actos, certo justificarão por si só a demora que tem havido 
em os substituir ou alterar. Sobre as difficuldades sempre inseparaveis 
de trabalhos semelhantes ha ainda que attender a velhos 
preconceitos, e habitos inveterados, que não eh facil, nem mesmo 

                                                

 

31 Sobre a história da estatística no Brasil, veja Senra (2006, vol.1 e 2). 
32 Para entender a estrutura burocrática de recolhimento dos dados educacionais em âmbito federal, veja 
Gil (2007). 
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prudente atacar abertamente; ha mais que attender á vasta extensão do 
nosso territorio, pela maior parte inculto e despovoado; cumpre 
attender em fim á falta de meios de conducção para percorrer enormes 
distancias no interior; e se a tudo isto se juntarem considerações de 
outra ordem, quaes as que nascem do grande e variado numero de 
objectos de interesse immediato e transcendente, sobre que tem de 
providenciar a Repartição por onde devem ser expedidos os 
mencionados Regulamentos, ver-se-ha quanto são procedentes os 
motivos porque tem sido retardado esse trabalho. Conscio porêm o 
Governo da conveniencia de apressal-o fará todas as diligencias por 
concluil-o o mais breve que lhe for possivel. He tanto mais necessario 
cuidar-se de semelhante objecto, quanto eh certo que com os dados 
actuaes nenhum trabalho estatistico se póde organisar sobre o estado 
numerico da população do Imperio, que não sejam os quadros mui 
imperfeitos e incompletos de que já tendes conhecimento 
(RELATÓRIO DO MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS DO IMPERIO, 
1852, p.33, grifos acrescentados)33.  

As dificuldades de realização de um censo geral no Brasil são evidenciadas, 

neste relatório pelo então ministro e secretário d’Estado dos Negócios do Império, Sr. 

Francisco Gonçalves Martins, em 1852. As suas justificativas para o insucesso no 

empreendimento estatístico ecoam problemas invocados desde o início do período 

imperial e que continuarão a manifestar-se em épocas vindouras, marcando o próprio 

processo de afirmação, no Brasil, de uma agenda censitária. No entanto, há que se 

destacar o desejo e o reconhecimento da estatística como ciência fundamental para a 

produção e legitimação do Estado brasileiro já entre a elite imperial, num primeiro 

momento e, em seguida, na República. 

A preocupação em mensurar a abrangência populacional no Brasil, desde o 

século XVIII, seguia uma tendência dos Estados europeus. Entretanto, merece destaque 

o pioneirismo do Estado espanhol que, desde o início do século XVI, demandava a 

descrição e a contagem da população das áreas recém conquistadas na América 

(BOTELHO, 1998). Por isso mesmo, os estudiosos da história quantitativa atentam para 

o fato de que as pesquisas de fôlego sobre a história quantitativa espanhola se 

concentram nos séculos XVI, XVII e XVIII. Nas palavras de Juan Linz (1974) “las 

contribuciones más sobresalientes de la historia cuantitativa de España no traten de los 

siglos XIX o XX, sino de los siglos XVI, XVII y XVIII – el período que va del 

descubrimiento de América a la invasión napoleônica” (p.166-167).  

No caso da América portuguesa o empenho em contabilizar se efetiva após a 

reestruturação administrativa implementada pela Reforma Pombalina por volta de 1770, 

                                                

 

33 Neste estudo, foi mantida a grafia original nos excertos citados. 
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época em que o Estado português propõe, pela primeira vez uma contagem simultânea 

da população que compunha a América portuguesa. 

É fundamental considerar, para o período inicial do Império no Brasil, a 

coexistência de forças nem sempre homogêneas na constituição dos governos 

provinciais e do governo central. Após a Independência, essas duas instâncias de poder 

necessitavam negociar a unidade preservando a autonomia regional. Nessas 

circunstâncias, a constituição de um corpo de leis que definisse as ações das instâncias 

de poder nacional e local, particularmente uma legislação específica sobre os 

recenseamentos, não era tarefa fácil. Nesse sentido, vale ressaltar que a constituição do 

próprio Estado se deu na dinâmica da organização e do reconhecimento da sua 

população em nação. Alguns aspectos e atribuições dos conselhos provinciais, primeira 

forma de organização da unidade nacional, foram propostos em 20 de outubro de 1823 

(SALES, 2005), dando existência legal aos governos provinciais. Manter a ordem e 

civilizar os gentios era imperativo primordial para que se constituísse no país as 

condições de governamento (VEIGA-NETO, 2005).  

Nesse contexto, o conhecimento da população a ser transformada em nação para 

efetivar o poder central, substituía o caráter militar e econômico das contagens 

populacionais realizadas no período colonial. Pouco a pouco, percebe-se, uma nova 

configuração das estatísticas produzidas pelo Estado brasileiro que procuram revelar 

questões sociais, chegando a informar características individuais. 

É necessário considerar os momentos de constituição e legitimação do Estado 

nacional que se institui e ao mesmo é instituído no movimento da história política 

fomentada no Império e na República com rupturas e continuidades. Estas 

diferenciações se refletem nos modos de se fazer estatística nos vários tempos históricos 

do país. 

José Murilo de Carvalho (2003) menciona que o Estado brasileiro se legitimou 

exatamente pelo fato de haver uma elite com homogeneidade ideológica interessada na 

construção desse Estado que, para isso, procurava manter a ordem e a unidade nacional.  

Ilmar Rohloff de Mattos (2004) identifica a construção do Estado Imperial no 

Brasil como decorrência da ação de uma elite dirigente articulada em torno da coroa. 

Mas recupera a noção dialética entre o poder central e as províncias, pois era necessário 

haver um consenso nas províncias, para que a dimensão do projeto político conservador 

dos saquaremas, com seus princípios civilizatórios, pudesse ser bem sucedido. 
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Mirian Dolhnikoff (2003) complexifica a análise e sugere que havia uma 

articulação das diversas partes do território em um todo, garantindo a autonomia 

regional que permitiu uma direção central conduzida pelo Estado. Assim, a implantação 

do Estado se deu baseada em um jogo político nacional influenciado pelas elites 

regionais, que eram constituintes de uma elite política “cujo desejo de autonomia não 

era sinônimo de uma suposta miopia localista” e estava atrelado a um projeto nacional 

que adequava as aspirações regionais em um arranjo institucional. 

Na perspectiva de instituição do Estado nacional os recenseamentos compunham 

o cenário de instituição da nação que lhe daria legitimidade (BOTELHO, 1998). Apesar 

de não existir uma instituição responsável por realizar os recenseamentos bem como as 

estatísticas nacionais antes de 1871, o que se verifica é que há ações que antecipam a 

criação da Diretoria Geral de Estatística. Alguns intentos podem ser mencionados para 

problematizarmos a constituição de uma estatística censitária no país. 

Com a independência, em 1822, percebe-se uma crescente preocupação para 

conhecer o tamanho da população do Império inaugurando uma relação recíproca entre 

a estatística e o Estado liberal no sentido de instituir a nação brasileira. Assim, verifica-

se um esforço dos legisladores na formulação de dispositivos legais na tentativa de 

regulamentar a estatística do país, garantindo a legitimação do poder central. Nesse 

contexto é que pode ser vista a lei de 20 de outubro de 1823 que criava os conselhos 

provinciais e determinava, no seu parágrafo 7º do artigo 24, a organização da estatística 

nas províncias. Como constatou Joaquim Norberto de Sousa e Silva (1870)34 essa lei 

não deu resultados esperados, pois apenas as províncias do Maranhão (11 de dezembro 

de 1830) e de Minas Gerais (1832) se submeteram à solicitação aprovando suas 

resoluções.  

                                                

 

34 SILVA, Joaquim Norberto de Souza e. Investigações sobre os recenseamentos da população geral do 
Império e de cada província de per si tentados desde os tempos coloniais até hoje (edição fac-similar), 
São Paulo: IPE-USP, 1986. Este trabalho foi publicado originalmente como anexo do Relatório do 
Ministério dos Negócios do Império de 1870 pelo ministro e conselheiro Paulino José Soares de Souza, 
sendo utilizado como subsídio para o planejamento do Recenseamento Geral do Império, tem sido muito 
útil como fonte de informações para os pesquisadores que discutem a temática da estatística demográfica 
do país.  
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No caso de Minas Gerais, que nos interessa especificamente35, foi aprovada a 

Resolução, de 17 de julho de 1832, que incumbia aos juízes de paz o arrolamento das 

pessoas existentes nos distritos de sua jurisdição e, além disso, demandava dos juízes 

que procedessem contra as pessoas vadias e sem meios decentes de sobrevivência. 

Medida policialesca que, segundo Silva (1870), marca as resoluções mineiras e 

maranhenses e, por isso mesmo, descaracteriza a função essencial da estatística. Daqui 

pode-se depreender o que não seria papel da estatística no final do século XIX. Sobre 

isso o autor enumera os problemas dos quais padecem os “censos” realizados pelas 

províncias.  

Alguns censos da população [das províncias] achão-se eivados de 
vícios e inexactidões, taes quaes se notão geralmente nos seus mappas 
estatísticos, feitos sem plano, organizadas sem instruções semelhantes, 
que convergissem para um todo uniforme, levantados em annos 
desencontrados, quando deverião ser simultaneamente, e satisfazendo 
assim mal e descuidosamente às disposições de uma legislação 
disparatada em matéria em que pela sua homogeneidade mais 
deverião se harmonizar para preencher o fim que nesta parte teve em 
vista o Acto Addicional (p.12).  

Se analisarmos o trecho na afirmativa, é fácil identificar o que seria uma 

estatística desejável para Joaquim Norberto de Sousa e Silva (1870). Alguns elementos 

essenciais seriam a exatidão, a organização de planos e instruções semelhantes, que a 

tarefa se efetivasse simultaneamente para que as informações obtidas fossem 

homogêneas e harmônicas, pois seguiam uma mesma lei.  

No senado imperial Francisco de Assis Mascarenhas, o Marquês de São João da 

Palma, em 29 de maio de 1826, apóia a criação de uma comissão de estatística, 

indagando e propondo uma forma de se conhecer o país. “É um dos maiores trabalhos, 

que temos a fazer, e talvez o mais importante; porque sem termos a estatística como 

                                                

 

35“A província [mineira] é um caso sui generis no contexto mundial”, afirma Martins (2001).Como 
veremos no capítulo 2, esta especificidade pode estar no fato de Minas ter vivenciado, no período 
colonial, devido às suas riquezas auríferas, estruturas de controle mais forte com a presença do Estado 
português, e possuir o maior contingente populacional, com composição diversificada. No Império, Minas 
produziu ampla documentação (listas nominativas e mapas de população) na tentativa de conhecer seu 
povo, suas riquezas e, ao mesmo tempo, instituir o Estado-nação. Para os historiadores da educação, 
Minas é uma província de destaque, uma face importante do Estado imperial em que o discurso da 
instrução pública pauta os debates políticos, instaurando, assim, um discurso fundador, na tentativa de 
elaboração de um projeto geral de ensino, permitindo entender melhor o processo de escolarização no 
país (INÁCIO, FARIA FILHO, ROSA e SALES, 2006). Chamamos a atenção para a importância da 
história regional no sentido de “dar visibilidade às diferenças ou continuidades de outras histórias (...) 
produzindo elementos que possibilitem comparações, contraposições e aproximações (VEIGA, 2002b, p. 
34). 
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conheceremos o Brasil?” (ANAIS DO SENADO DO IMPÉRIO, 1827, apud SENRA, 

2006, p.48-49). 

O deputado da província mineira Bernardo Pereira de Vasconcelos36 (1795-

1850) legislou no conselho mineiro de 1826 a 1838 e lutou para que se efetivassem 

procedimentos e normas para o funcionamento da monarquia representativa. No âmbito 

do conselho da província mineira, o artigo 24 da lei de 20 de outubro de 1823 

estabelecia as obrigações sobre as quais os conselheiros precisavam legislar, dentre elas 

promover a educação da mocidade e fazer o censo e estatística da província (SALES, 

2005). Também no senado federal, a partir de 1838, Bernardo Pereira de Vasconcelos, 

reiterando o que havia feito em Minas, defendeu a obtenção das informações 

estatísticas. “Sem ella ou falhão ou difficultão-se os cálculos financeiros e 

administrativos, e mal podem avaliar-se e mesmo conhecer-se os melhoramentos 

moraes, physicos e políticos, que se devem fazer na organização social e nas suas 

diversas partes e relações” (apud SILVA, 1870, p.13).  

Ainda nessa década foi criada a efêmera Comissão de Estatística, Geográfica, 

Natural, Política e Civil37 pelo decreto de 25 de novembro de 1829, extinta em 27 de 

outubro de 1834. Em ofício de 9 de outubro de 1833, Raimundo José da Cunha Mattos, 

membro da comissão, afirma que a mesma não apresentava resultados devido à ausência 

de meios pecuniários e à falta de colaboradores hábeis para o serviço. Botelho (1998) 

acredita que, apesar da interrupção das contagens populacionais nas décadas de 30 e 40, 

é inegável que a comissão censitária tenha apontado um novo rumo aos trabalhos 

estatísticos que seriam retomados na década seguinte – 1850. José Murilo de Carvalho 

(2003) elabora e discute um quadro das revoltas nas províncias de 1831 a 1848, 

ilustrando bem o período conturbado que vive o Brasil imperial. Esse ambiente de 

conflito impossibilita que vá adiante a efetivação de estatísticas contínuas e seguras. 

Apesar da elite política demandar informações do ainda incipiente executivo 

brasileiro, eram as deduções que reinavam absolutas nos relatórios e nos jornais da 

época. As dimensões territoriais e, conseqüentemente, as longas distâncias entre as 

províncias, percorridas no lombo de mulas, caracterizam as formas de deslocamento na 

conjuntura da formação do Estado e seus aparelhos de controle (MATTOS, 2004). Em 

                                                

 

36 Para mais informações sobre este intelectual especialmente no que diz respeito à instrução, veja verbete 
de Faria Filho e Sales no Dicionário de Educadores no Brasil organizado por Fávero e Britto (2002). 
37 Era composta pelo diretor Dr. Joaquim de Oliveira Álvares (militar e político), José Saturnino da Costa 
Pereira (matemático, e engenheiro militar), Conrado Jacob Niemeyer (também matemático e engenheiro 
militar), Raimundo José da Cunha Mattos (militar, político e historiador), e pelo secretário José Maria da 
Silva Bittencourt. 
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fins de 1847 o estatístico brasileiro F. Nunes de Sousa deduzia n’O Diário do Rio de 

Janeiro que a população do Império totalizava 7.320.000 indivíduos. “Deste total 

2.120.000 eram brancos; 1.100.000 mulatos livres; 3.120.000 negros, escravos; 180.000 

libertos africanos; e 800.00, índios” (MATTOS, p.45). Os números inteiros revelam a 

possibilidade de dedução das totalidades. Não está aqui em discussão a veracidade dos 

números38, apenas chamamos a atenção para o fato de que, nesse período, eram comuns 

os cálculos engenhosos por ausência dos censos populacionais. Os critérios raciais e 

jurídicos empregados para classificar a sociedade imperial “não eram os únicos (...) 

utilizados quando se buscava conhecer a diminuta população do [vasto] Império” (p.45). 

Mattos (2004) chama a atenção para a existência de distinções que diferenciavam os 

habitantes do litoral dos demais do sertão. Em Relatório do Ministro da Justiça em 

1841, Paulino José Soares de Souza, verifica que:  

Essa população que não participa dos poucos benefícios da nossa 
civilização, falta de qualquer instrução moral e religiosa, porque não 
há aí quem lha subministre, imbuída de perigosas idéias de uma mal-
entendida liberdade, desconhece a força das leis e zomba da fraqueza 
das autoridades, todas as vezes que vão de encontro aos seus 
caprichos. Constitui ela assim, uma parte distinta da sociedade do 
nosso litoral e de muitas de nossas povoações e distritos, e 
principalmente por costumes bárbaros, por atos de ferocidade, e 
crimes horríveis (RELATÓRIO, apud MATTOS, 2004, p.46).  

O ministro Paulino José Soares de Souza, além de categorizar, quanto à 

civilidade, a população do sertão em situação inferior em relação ao litoral, considera os 

benefícios aos quais a população litorânea tinha acesso. Demonstra, assim, os 

condicionamentos da estruturação do país, daí podendo-se pensar nas dificuldades para 

acessar qualquer informação do estado das coisas ou pessoas em âmbito nacional.  

Condições estas que são freqüentemente reiteradas na década seguinte no relatório do 

então Ministro dos Negócios do Império Francisco Gonçalves Martins quando reclama 

dos velhos preconceitos, e hábitos inveterados e da já salientada extensão do nosso 

território, pela maior parte inculto e despovoado, além da falta de meios de condução 

(RELATÓRIO DO MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS DO IMPÉRIO, 1852).  

Esse conjunto de situações parece indicar uma distância entre as províncias de 

um todo nacional; no entanto essa desarticulação não deve ser entendida como falta de 

                                                

 

38 Apesar da crença recorrente na afirmação de que as estatísticas revelam a “realidade”, o discurso das 
lacunas e/ou imperfeições nos dados aparecem em diversas publicações oficiais, tanto referentes à 
população quanto relativos à instrução, dentre outros ramos da administração do Estado. 
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unidade, mas como um predomínio da autonomia regional. Nesse contexto, não existia 

uma sistemática de censos no Brasil anterior a 1872, mas faziam-se estatísticas, 

inclusive as demográficas, por meio dos registros eclesiásticos e dos registros 

aduaneiros, essenciais para a arrecadação das receitas. Podemos citar fontes 

diversificadas de produção de informação tanto emanadas dos órgãos oficiais como as 

secretarias provinciais de governo, quanto aquelas elaboradas por pessoas interessadas e 

curiosas.  

A disseminação das corografias39, por exemplo, evidencia estes esforços que 

tentavam organizar informações relativas a determinadas províncias indicando a 

produção de um lugar social para a estatística e, conseqüentemente, sua afirmação na 

dinâmica do conhecimento e também produção da nação brasileira ao longo do século 

XIX. O esforço de recorrer aos números para descrever os mais diversos aspectos que 

compunham o país acaba dando-lhes existência e também visibilidade. Criava-se, assim, 

um lugar distintivo para cada província escrutinada do todo nacional. Em síntese, 

produzia-se uma representação do país evidenciando suas riquezas e possibilidades, que 

ganhavam destaque nas corografias, nos relatórios, nos mapas populacionais, na 

legislação imperial (decretos e leis), nas solicitações e discussões das atas do senado 

imperial, dos conselhos provinciais, dentre outros documentos. Nesse inventário 

descritivo é que o país foi ganhando contorno e passando a existir como nação 

“moderna”.  

1.1 Recenseamento imperial de 1872: a construção de uma nação civilizada  

A primeira tentativa de realização do censo geral ocorreu na década de 1850, 

mas foi abortada devido a diversas revoltas40 que surgiram contra o regulamento do 

                                                

 

39 Podemos citar as corografias elaboradas para as províncias de Minas Gerais, Goiás, são Paulo e 
Pernambuco: 1. MATTOS, Raimundo José da Cunha. Corografia histórica da província de Minas Gerais 
(1837), Belo Horizonte: Itatiaia, São Paulo: Edusp, 1981(ed. fac.similar.); 2. MATTOS, Raimundo José 
da Cunha. Corografia histórica da província de Goiás. Goiânia (GO): Sudeco, Secretaria de 
Planejamento e Coordenação Geral do Governo de Goiás, 1979 (ed. fac.similar.); 3. ALINCOURT, Luiz 
d'. Memória Sobre a Viagem do Porto de Santos à Cidade de Cuiabá. Livraria Martins Editora, São 
Paulo, 1953 (ed. fac.similar.); 4.MÜLLER, Daniel Pedro. Ensaio d’um quadro estatístico da província de 
São Paulo ordenado pelas leis provinciais de 11 de Abril de 1836, e 10 de março de 1837. São Paulo: 
governo do Estado, 1978 (ed. fac.similar; 1 ed.:1838); 5. MELLO, Jerônimo Martiniano Figueira de. 
Ensaio sobre estatística civil e política da província de Pernambuco. Recife: Tipografia de M. F. de 
Faria, 1852. Foi sócio fundador da Sociedade Estatística do Brasil (1854). 
40 Senra (2006, vol.1) realça que não houve menção ao censo nos textos usados nas revoltas. A reação do 
povo se deu contra os registros, agora realizados pelos juízes de paz e não pelos párocos. Entretanto, não 
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registro civil, apelidado pelos revoltosos de “lei do cativeiro”, por entenderem que o 

mesmo objetivava escravizar a gente de cor41.  Apesar de não ocorrer o recenseamento, 

a iniciativa de 1852 foi importante para principiar nas províncias uma estrutura 

burocrática responsável pela estatística - as repartições provinciais42 - além de formular, 

pela primeira vez, uma legislação censitária no país43, centralizada no Ministério do 

Império44. 

Em relatório de 1870 Paulino José Soares de Souza então Ministro dos Negócios 

do Império, sabendo da necessidade das informações estatísticas, refere-se aos esforços 

realizados ao longo do período imperial e lamenta sobre o estado dos serviços de 

estatísticas nacionais e da necessidade de saber o “algarismo exato” dos brasileiros:  

A apreciação dos factos sociaes exige conhecimento dos dados 
positivos que revelem o estado do paiz (...). Estes dados porém não 
podem ser colhidos sinão á custa de inabalável perseverança, que 
infelizmente nos tem faltado (...). Apesar destas disposições a 
estatística entre nós ainda está embrionaria. Entretanto a 
opportunidade é a mais favoravel para tratar-se de tão importante 
ramo da administração. As prevenções contra este serviço não podem 
manifestar-se agora, que o estado mais lisonjeiro das finanças não 
deve fazer recear lançamento de novas imposições, e a feliz 
terminação da guerra contra o ex-Presidente da Republica do 
Paraguay permitte o licenciamento de numerosos batalhões que tanta 
gloria colherão nos combates. Mas não é possivel dar andamento 
desde já a qualquer projecto relativo ao censo geral do Imperio pela 
falta do necessario credito no orçamento em vigôr (...) Logo que 
houver credito especial empenhar-me-hei em realizar em todo o 
Imperio o trabalho que agora só foi possivel effectuar na Côrte. O 
progresso nacional não se compadece com a ignorancia em que 
estamos acerca do algarismo exacto da população do paiz 
(RELATÓRIO DO MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS DO IMPÉRIO, 
1870, p.24-25).  

Paulino José Soares de Souza não ficou apenas nas promessas. Para levar a 

efeito suas aspirações mandou avaliar, em minúcias, as condições das estatísticas 

brasileiras, dando a tarefa a Joaquim Norberto de Souza e Silva (chefe de seção do 

                                                                                                                                              

 

seria possível levar o censo adiante sem a tranqüilidade necessária para o ir e vir dos recenseadores, ou 
mesmo das famílias, que numa situação conflituosa, se sentiam ameaçadas, desprotegidas, abandonadas. 
41 O decreto de nº. 797, de 18 de junho de 1851, ordenava a execução do regulamento para organizar o 
censo geral do Império, e o decreto de nº. 798, da mesma data, mandava executar o regulamento dos 
registros dos nascimentos e óbitos. 
42 As províncias de São Pedro do Rio Grande do Sul e a do Rio de Janeiro avançaram mais nesse campo, 
Cf. Senra, 2006, vol.1. 
43 Que definiu data de referência e listas de família (não mais mapas de população, como anteriormente). 
44 O decreto nº. 2368, de 5 de março de 1859, reorganizou o Ministério do Império e atribuiu à 3ª secção o 
“encargo de organizar a estatística geral da população e quaisquer outros trabalhos estatísticos” 
(BOTELHO, 1998,p 45). 
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Ministério do Império)45. Além disso, o ministro ordenou a execução do censo na Corte 

para servir de ensaio ao censo geral. A iniciativa mais concreta tomada por Paulino José 

Soares de Souza relativa ao censo geral deu-se por meio da lei nº. 1829, de 9 de 

setembro de 1870 que no seu artigo 2º previa a criação da Diretoria Geral de Estatística 

(DGE) na capital do Império. Por decreto de nº. 4.676 de 14 de junho de 1871, a 

Diretoria Geral de Estatística passa a ser a primeira instituição brasileira de estatística 

com caráter público e nacional. As bases iniciais para a realização do primeiro censo 

brasileiro estavam legalmente dadas.  

Instalada em março de 1871, a DGE compôs-se de um diretor, 2 chefes de 

secção, 2 oficiais, 2 amanuenses, 2 praticantes e 1 contínuo. Apoiando-se na experiência 

extraída de outros países, nos congressos de estatística46 e na legislação do censo de 

1852, José da Silva Paranhos, o Visconde do Rio Branco, elaborou o decreto nº. 4856 

de 30 de dezembro de 1871 que definiu conceitos marcando o censo geral do Império 

para o dia 1º de agosto de 1872.  

Nessa data, a operação censitária ocorreu em quase todo o território nacional, 

exceto nas províncias de Minas Gerais47, São Paulo, Mato Grosso e Goiás que o fizeram 

posteriormente. O pessoal extraordinário na DGE para o trabalho no recenseamento de 

1872 era composto por 4 chefes de secção, 8 oficiais, 8 amanuenses, 8 praticantes e 2 

contínuos (RESUMO HISTÓRICO..., 1920).  

Obedecendo à regulação do decreto nº. 485648, o recenseamento deu-se por meio 

de boletins e listas de famílias que seriam preenchidas pelos chefes de famílias ou 

pessoa equivalente, caso soubessem ler e escrever, caso contrário os documentos 

deveriam ser preenchidos pelo recenseador.   

Art 3º. O recenseamento será feito por meio de boletins ou listas de 
família, em que se declare, a respeito de cada pessoa - o nome, o sexo, 
a idade, a cor, o estado civil, a naturalidade, a nacionalidade, a 
residência, o grau de instrução primária, a religião e as enfermidades 
aparentes. Também se declara a relação de parentesco ou de 

                                                

 

45 O resultado foi o Relatório Investigações sobre os recenseamentos..., 1870, já referido. 
46 Pela primeira vez o Brasil contou com um representante no Congresso Internacional de Estatística 
realizado em São Petersburgo em 1872, enviando como delegado oficial Francisco Adolpho Varnhagem 
(o Barão de Porto Seguro) que elaborou Relatório acerca dos trabalhos daquele evento. Cf. 
VARNHAGEM, Francisco Adolpho. Relatório acerca dos trabalhos do Congresso Estatístico de São 
Petersburgo, em agosto de 1872, apresentado ao governo imperial pelo Delegado Oficial do Brasil, 
Barão de Porto Seguro. Anexo ao Relatório apresentado à Assembléia Geral Legislativa (na abertura da 
primeira sessão da décima-quinta legislatura, 1872). 
47 No próximo capítulo será discutida as circunstâncias da operação mineira.  
48 Para compreender a regulação do recenseamento de 1872 acessei informações do Decreto nº 4856 de 
1871 fornecidas por Botelho (1998) e Senra (2006, vol.1). 
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convivência de cada pessoa com o chefe da família, e a respeito das 
crianças de 6 a 15 anos se notará se freqüentam ou não as escolas. 
(...) 
Art 6º. A obrigação de receber, encher com todas as declarações 
especificadas no art. 3º, e entregar ao respectivo agente recenseador 
(...) o boletim ou lista de família, incumbe ao chefe de família, (...) ou 
a quem as vezes o fizer (DECRETO Nº. 4.856 de 1871, grifos 
acrescentados).  

Sobre os dados educacionais presentes nas inquirições de 1872 chamam a 

atenção os aspectos referentes à instrução pública, especialmente a freqüência escolar 

para as crianças de 6 a 15 anos. Nos próximos recenseamentos observados estes dados 

passam a não figurar. 

Para a efetividade do censo, o território das paróquias seria dividido em seções a 

fim de facilitar o trabalho, como prevê o decreto nº. 4856, “Art. 9º Incumbe à comissão 

censitária; § 1º dividir o território da paróquia em tantas seções, quantas forem 

indispensáveis para que as operações do recenseamento, em cada uma delas sejam 

escrupulosa e facilmente executadas por um só agente recenseador” (apud SENRA, 

2006, p. 359). 

Em cada paróquia seria constituída uma comissão censitária composta por cinco 

cidadãos que deveriam ser conhecedores dos seus limites e habitantes e que ali 

residissem, nomeados pelo presidente da província ou pelo Ministro do Império, no 

caso da corte. Conforme o artigo 9 a escolha dos agentes censitários deveria “recair em 

pessoas que, além de saberem ler e escrever corretamente, sejam inteligentes, ativas 

probas e muito conhecedoras da paróquia ou das secções para que fossem nomeadas”. 

Os agentes recenseadores seriam os executores diretos dos trabalhos e os escriturários 

seriam designados tanto nas secretarias provinciais quanto na corte imperial para 

atuarem no recenseamento (BOTELHO, 1998; SENRA, 2006).  Todas as autoridades 

civis, militares e eclesiásticas seriam obrigadas a auxiliar (art. 16) e todos os 

funcionários públicos de nomeação ou eleição seriam obrigados a aceitar os encargos 

que lhes fossem confiados sob pena de multa e punições disciplinares. As comissões 

locais das paróquias eram responsáveis por distribuir o material aos agentes, fiscalizar 

seus trabalhos e recolher as listas preenchidas, corrigir as possíveis falhas e lacunas, 

além de impetrar as multas e encaminhar as punições previstas na lei49. 

                                                

 

49 Ar 7º. As pessoas que se recusarem a receber, encher ou entregar em tempo e à pessoa competente os 
boletins ou listas de família, ou na redação dos ditos boletins ou em sua verificação cometerem 
cientemente alguma inexatidão, ou alterarem a verdade dos fatos, serão processadas e punidas por crimes 
de desobediência (Lei 1829 de 9 de setembro de 1870) e, pagarão, além disso, a multa de 20$000 a 
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O material recolhido e revisado seria enviado ao presidente da província ou ao 

diretor geral do censo, no caso da Corte, acompanhado de um relatório circunstanciado 

do trabalho desenvolvido, além de uma relação das pessoas que se destacaram no 

processo de realização do censo e que, por isso mesmo, seriam merecedores de 

reconhecimento digno de louvores ou de recompensas, como trata o art. 1550, pois o 

censo não contou com remuneração pecuniária. Esse material seria enviado à DGE que 

apuraria os dados totais.  

A realização do censo de 1872 obrigou o Estado a estabelecer uma estrutura 

responsável pelos trabalhos de contagem populacional que ocorreria de 10 em 10 anos, 

qual seja a Diretoria Geral de Estatística. O mesmo aconteceu nas províncias que, 

obedecendo a preceitos legais, tiveram de organizar, nas suas diversas paróquias, as 

comissões que levariam os trabalhos à frente. Foi nesse processo que pudemos notar a 

formação de novas funções burocráticas no âmbito do Estado que exigiam competências 

no manuseio de um rol de documentos que comporiam, finalmente, o número e algumas 

características da população imperial. Podemos indagar que perfil profissional deveria 

possuir um agente recenseador no final do século XIX, nas diversas paróquias 

brasileiras, para estar apto a realizar os trabalhos do recenseamento. Conforme o artigo 

10, os recenseadores eram incumbidos de   

§ 2º proceder, nos dez dias posteriores ao designado para o 
recenseamento, ao recolhimento, por domicílios, das listas de famílias 
ou boletins distribuídos, tomando nota desse recolhimento, na lista de 
fogos, e devendo em cada domicílio ou morada verificar a lista ou 
boletim com o chefe de família, ou pessoa que encheu a mesma lista, a 
fim de serem corrigidos os erros e inexatidões. Aos mesmos agentes 
incumbe encher as listas ou boletins dos chefes de família, que não 
souberem ler e escrever, e dos que se tiverem recusado a enchê-la, 
solicitando para isso dos mesmos chefes de família, ou de pessoas da 
vizinhança, as informações e esclarecimentos necessários (ART. 10, 
DECRETO Nº. 4856 de 1871, grifos acrescentados).  

Como estipulou o decreto, os agentes deveriam dominar corretamente a leitura e 

a escrita, deveriam ser inteligentes, ativos, idôneos e conhecer bem a região a ser 

percorrida. A partir dos encargos citados, não podemos perder de vista o fato de que a 

                                                                                                                                              

 

100$000, imposta pelas comissões censitárias e cobradas executivamente pelos agentes fiscais da Fazenda 
Nacional (...). 
50 Art. 15: “Os bons serviços prestados nos trabalhos do recenseamento são declarados relevantes para 
todos os efeitos legais. Os presidentes, nas províncias, e o diretor geral de estatística, no município da 
corte, depois de concluído o recenseamento, enviarão ao Ministro do Império uma relação das pessoas 
que, por esses bons serviços, que serão especificamente declarados, se tiverem tornado dignos de 
remuneração honorífica”. 
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instrução pública atingia um reduzido número da população. Conforme constatou o 

próprio censo de 1872 um total de 5.579.945 indivíduos não sabiam ler nem escrever e 

1.563.078 habitantes sabiam ler e escrever, de um total de 7.143.023 habitantes livres, 

excluídos os menores de 5 anos (RELATÓRIO DGE, 1876). Nas municipalidades as 

pessoas que preenchiam os requisitos exigidos naquele momento faziam parte 

certamente de uma elite local, possivelmente eclesiástica. O fato de valorizar o saber 

letrado para dar conta do empreendimento censitário tirava dessa disputa a maioria da 

população local analfabeta. 

Tarcísio Botelho (1998) chama a atenção para o importante papel de apoio 

desempenhado pelo poder eclesiástico, pois em muitos lugares “a presença do pároco na 

comissão censitária fez com que muitas igrejas fossem usadas para sua divulgação ou 

como referência para a população”, sendo muitas vezes utilizadas como locais de 

recolhimento das listas de famílias, transformando o evento em ato público num cenário 

bastante agregador. Destaca-se a Igreja como agência de divulgação do recenseamento, 

pois nesse momento há fortes laços entre ela e o Estado. Prova disso é o fato da divisão 

do território ser feito por paróquias, unidade administrativa eclesiástica51. 

Joaquim Norberto de Souza e Silva (1870) realça sua preocupação com o tipo de 

profissional que deveria ser chamado a realizar o recenseamento. De nada adiantava ao 

país estar atento à legislação necessária à atividade estatística se não havia pessoas bem 

formadas ou adequadas a ocuparem cargos estruturais relativos aos serviços estatísticos.  

O exito dos arrolamentos não depende unicamente das leis 
regulamentares; está na escolha dos empregados que os devem 
realizar, e como estes dependem da nomeação de autoridade mais 
elevada, fácil será renoval-os procurando pessoas habilitadas para taes 
encargos (SILVA, 1870, p.16).  

Além da escolha dos recenseadores, era preocupação de Joaquim Norberto Silva 

a forma como o governo encaminharia as ações censitárias e por isso destaca a 

necessidade de divulgação e, conseqüentemente, o convencimento das pessoas sobre as 

intenções reais do censo. Para ele:  

                                                

 

51 MARTINS (2001, p.199) esboça um quadro muito ilustrativo sobre as divisões administrativas civil, 
jurídica e eclesiástica da província de Minas Gerais que pode auxiliar na leitura de documentos do século 
XIX. A administração civil inclui: presidente de província, assembléia legislativa e câmaras municipais; a 
jurídica é formada por: comarca, termo, distrito de paz; e a divisão eclesiástica compõe-se da(s): diocese, 
freguesias, capelas curadas. Tendo esse quadro claro, podemos entender porque o poder do Estado e da 
Igreja muitas vezes se fundia, implicando, inclusive o sucesso da operação de 1872. 
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É preciso, primeiro que tudo, que o governo geral mostre 
ostensivamente ligar a assumpto tão transcendente toda a importância 
que merece nas nações que nos precederão na marcha da civilização, e 
que procure por meio de publicações adequadas infundir nos ânimos 
das classes menos ilustradas, e que por ahi vivem arredadas e 
entregues a seus puros instinctos, a necessidade de semelhantes 
operações, que não têm por fim nem o recrutamento, nem o 
lançamento de novos impostos e outros pesados ônus, meros 
phantasmas com que se assombrão e que as perseguem quando se trata 
de incluil-as no numero que representa a totalidade da população de 
seu pais (SILVA, 1870, p.16-17).  

O recenseamento de 1872 serviu de laboratório para aprender a fazer fazendo, 

tentou estabelecer um aparato burocrático necessário à elaboração da estatística nas 

províncias. A legislação atenta para o poder fazer, mas não remete ao saber fazer 

(SENRA, 2006). Como explica Botelho, as diversas reclamações provenientes das 

províncias quando o Estado solicitava dados são explicativas da falta de estrutura para 

obtê-los. Decorre daí a demora na publicação dos resultados do censo, que ocorreu 6 

anos depois, o que implica diretamente a aplicabilidade das informações pelo Estado. 

Os problemas relacionados ao quadro deficitário de funcionários da DGE 

acabaram por dificultar a apuração total dos dados em 1878. Com um volume de 

trabalho mais rarefeito, logo depois, por força do decreto 8341 de 17 de dezembro de 

1881 a repartição foi levada ao nível de seção, encerrando um ciclo de realizações 

indiscutíveis.   

Ao final do Império ninguém mais duvidava da importância e da 
necessidade das estatísticas. Mas as condições para elaborá-las 
seguem frágeis; faltava consolidar a estrutura produtiva, a um tempo, 
a direção nacional e as direções provinciais, atuando em conjunto; 
infelizmente, não houve a configuração da estrutura local, embora 
tenha sido dita necessária. Faltava envolver o informante, 
convencendo-o a participar com disposição e vontade; se não 
convencê-lo, obrigá-lo (SENRA, 2006, vol1, p.546).    

A organização das repartições estatísticas nas províncias52, ao que tudo indica, 

foi se dando paralelamente aos recenseamentos nacionais, como no caso de Minas 

Gerais (decreto nº.10, de 21 de janeiro de 1890 cria a Diretoria de Estatística do Estado 

                                                

 

52 Exceto no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro que organizam suas estatísticas ainda na metade dos 
oitocentos. No caso do sul o Arquivo Estatístico é organizado em 1845 por Duque de Caxias e dirigido 
por Correa da Câmara que organizou as estatísticas gaúchas. Inspirado nessa experiência o presidente da 
província fluminense Luiz Pedreira do Couto Ferraz (Visconde do Bom Retiro) determinou a criação de 
um Arquivo Estatístico em 1851 que seria organizado por Ângelo Thomaz do Amaral (que sugeriu a 
criação), Cf (SENRA, 2006, vol.1). 
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de Minas Gerais) e São Paulo (Decreto nº 30, de 10 de março de 1891 cria a Repartição 

da Estatística e do Arquivo do Estado de São Paulo). No geral, a exigência da direção 

nacional de organização de estrutura regional não ocorria. 

Extinta a DGE pela lei nº. 2940 de 31 de outubro de 1879, o recenseamento de 

1880 foi transferido para 1887, marcando um período de “indiferença dos poderes 

públicos relativamente aos serviços da repartição” (RESUMO, 1920, p 415). 

Conseqüentemente coloca em risco a realização do próximo recenseamento, além da 

própria legitimidade do Estado em realizar as suas estatísticas. 

Devido à falta de verba destinada a este serviço a seção ficou constituída de um 

pessoal muito menor conforme explicita Pedro Leão Veloso no Relatório dos Negócios 

do Império em 1882. Os problemas estruturais relativos ao novo direcionamento da 

estatística, nesse período são muitos: “faltam-lhe para isso elementos de trabalho, certa 

liberdade de acção e autoridade bastante para fazer cumprir o seu regulamento” 

(RELATÓRIO DO MINISTRO DO IMPÉRIO, 1882, p.112). Por esses motivos o 

ministro Pedro Leão Veloso solicitou à assembléia geral para que se restabelecesse a 

antiga Diretoria, entretanto não foi atendido. Mesmo fato ocorreu em 1886 quando 

Ambrósio Leitão da Cunha, o Barão de Mamoré, ministro do Império, novamente 

reiterou o desejo de ver a antiga repartição restaurada, o que lhe foi negado.  

1.2 Os primeiros recenseamentos no Brasil republicano: 1890 e 1900  

Em 15 de novembro de 1889, há uma mudança no regime político do país. A 

República instituída foi pautada pelos ideais positivistas. Em nome do progresso, optou-

se pela liberdade dos modernos nos moldes liberais americanos, marcados pelo 

federalismo, principalmente a partir do governo de Campos Salles que governou de 

1898 até 1902. Essa nova organização política trouxe muitos problemas à elaboração 

das estatísticas, no nível federal, principalmente pela desarticulação havida entre o 

governo central e os estados53. 

O povo, alvo principal dos órgãos estatísticos em implementação e condição 

essencial da existência do Estado, é analisado por José Murilo de Carvalho (2002) no 

                                                

 

53 O decreto nº. 6, de 20 de novembro de 1889, dissolveu as assembléias provinciais passando suas 
atribuições aos governadores dos estados, provisoriamente, até que se elaborassem as constituições 
estaduais. Os governadores teriam, assim, a atribuição de “promover a organização da estatística do 
estado, a catequese e civilização dos indígenas e o estabelecimento de colônias”, papel antes exercido 
pelas assembléias e presidências provinciais (SENRA, 2006, vol.2). 
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texto “Os três povos da República”.  Ele argumenta que havia três povos ou “três caras 

do povo, na Primeira República. A primeira cara, a mais visível, era a do povo das 

estatísticas” (p.3). Aqui o autor se refere ao povo revelado pelos números dos censos, o 

povo civil. A segunda cara era a do povo que aparecia nos momentos determinados 

legalmente para a manifestação política como as eleições (as pessoas aptas a votarem 

deveriam ser maiores de 21 anos, alfabetizadas - as mulheres estavam excluídas), e a 

terceira cara era a do povo da rua, ativo, que agia com independência. Passemos, então a 

compreender as formas como se implementou na República a instituição que respondia 

pelos “povos das estatísticas” do qual falava José Murilo de Carvalho. 

O regime republicano, procurou restaurar a Diretoria Geral, o que fez pelo 

decreto nº.113-D de 2 de janeiro de 1890, levado a cabo pelo então ministro do interior 

Aristides da Silveira Lobo. Seu funcionamento se daria nas mesmas bases anteriores, 

sendo regido pelo regulamento do decreto nº 4676, de 1871, acrescido de mais uma 

seção que realizaria o registro civil dos nascimentos, casamentos e óbitos e o 

movimento geral da população (Art. 2º. Dec. 113 D, 2 de janeiro de 1890). Conforme 

decreto nº. 113 D, a DGE se comporia de 3 seções. As estatísticas da instrução ficariam 

a cargo da 2ª seção, com outros diferentes aspectos: 2ª: de indústria de viação e de 

transporte, caminhos de ferro, navegação fluvial e marítima, estradas de rodagem, 

administração e serviços públicos, instrução pública, correios e telégrafos, força 

publica, exército e armada, melhoramentos preventivos e de saneamento. A primeira 

seção se encarregaria dos seguintes dados: 1ª: de indústria- extrativa-agrícola- pastoril, 

manufatureira e comercial, justiça e polícia, finanças, estatística da receita, da despesa e 

dos empréstimos, caixas econômicas, montes de socorro, associações de beneficência e 

previdência (RELATÓRIO DO MINISTÉRIO DO INTERIOR, 1891).  

A reforma de 12 de abril de 1890 (decreto nº 331) atribui à DGE os seguintes 

trabalhos “Art 1º: executar diretamente e aproveitar, coordenar e analisar todos os 

trabalhos estatísticos que se relacionarem com o estado físico, demográfico, econômico, 

comercial, industrial, político, administrativo, moral e intelectual da República dos 

Estados Unidos do Brasil” (DECRETO N. 331, 1890). A Diretoria passou a organizar-

se em quatro seções. Agora as estatísticas educacionais ficariam a cargo da 3ª seção, 

juntamente com os seguintes aspectos: “viação e transporte (caminhos de ferro; 

navegação; estradas), instrucção publica e particular, obras publicas, correios e 

telegraphos, força publica, exercito; armada; estudos e melhoramentos preventivos e de 

saneamento; estatisticas diversas” (Art. 2º, DECRETO N. 331, 1890, grifos 
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acrescentados). O § 7º do art.1 mandava a DGE “propagar, pelos meios a seu alcance, o 

conhecimento da necessidade e das vantagens da estatística, promovendo o concurso da 

iniciativa individual para a prestação dos dados e das informações convenientes” (Art. 

1º, idem).  

Nesse período, pensar que haveria iniciativas individuais na prestação de dados 

evidencia um caráter visionário e utópico dos reformistas. Segundo Bulhões de 

Carvalho em 1908, essa reforma fez com que a DGE se arrastasse numa “vida de 

inglória e relaxamento”. Como Diretor da DGE em 1908 ele concluiu que “Tanto no 

Império como na República, a estatística foi sempre, sinão esquecida, pelo menos 

collocada em segundo plano, não se preoccupando jamais os poderes públicos em 

consideral-a a base essencial da administração” (DGE, 1908, p.3). 

Manoel Timótheo da Costa, diretor da Diretoria Geral de Estatística, apontando 

as vantagens da referida reforma, mostra-se indignado com o fato de que antes não fosse 

exigido concurso para a repartição,   

(...) nem noções de estatística nem de economia política e nem tão 
pouco, o que constituía notavel lacuna, o conhecimento da historia e 
da geografia, quer geral, quer do Brazil. Assim, exigir essas matérias e 
melhor preparo em mathematica elementar era um facto que tornara-
se necessário, pois esses conhecimentos são tão indispensáveis na vida 
commum, quanto de intima conexão com a sciencia estatística 
(MINISTÉRIO DO INTERIOR, 1891, ANEXO E, p.12).  

Demonstrações de continuidades do período imperial podem ser evidenciadas 

pelo recenseamento a realizar-se em 1890 que seguia a disposição da lei nº. 1829 de 9 

de setembro de 1871 que instituía a necessidade de realização de censos decenais. Dessa 

forma o censo de 1890 realizou-se praticamente nas mesmas bases de 1872.  O decreto 

nº 659, de 12 de agosto de 1890 instituía o segundo recenseamento da população dos 

Estados Unidos do Brasil. Determinava como data de referência o dia 31 de dezembro 

do ano corrente, ou seja, menos de cinco meses depois. As informações exigidas 

aumentaram, especificando a data de chegada dos estrangeiros ao Brasil, a idade 

segundo anos e meses e os defeitos físicos aparentes. As raças (usadas sem 

conceituação) foram definidas em 4: branca, preta, cabocla e mestiça. Todos os 

habitantes da República seriam recenseados por meio dos boletins ou listas de famílias. 

O material seria remetido para a DGE que efetuaria a apuração final dos trabalhos 

(BOTELHO, 1998; SENRA, 2006, vol.2). A parte referente à execução dos trabalhos 

daquele censo sofreu diferenças sensíveis. A paróquia continuava a ser a área de 
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referência mínima, mas as comissões censitárias de 4 membros, seriam presididas, de 

preferência, pelo subdelegado do distrito. Os outros membros seriam indicados pelas 

comissões censitárias e repartições estaduais de estatística, quando estas existissem. A 

responsabilidade pela coleta ficou a cargo dos estados, provocando demora excessiva na 

entrega do material. Houve também extravios dos boletins o que comprometeu o 

resultado do censo. O processo de recenseamento foi demorado, muitas paróquias não 

retornaram o material enviado. As publicações do recenseamento foram parceladas, 

iniciando-se em 1892 e concluindo-se em 1898. São 45 volumes de uma “biblioteca de 

maus livros” (SYNOPSE, 1890, p.IX). 

Botelho (1998) argumenta que a laicização abrupta, ocorrida na Proclamação da 

República, retirou dos párocos (muitas vezes participantes ativos do poder local) o 

prestígio que gozavam junto à população. Tal fato pode ter gerado desconfiança e 

promovido uma resistência da população aos “funcionários públicos” do recenseamento 

de 1890. Esse quadro, somado ao pequeno prazo para a organização do recenseamento 

em questão, repercutiram nos dados de 1890. Nesse sentido, Botelho (1998) chama a 

atenção para o fato de que o recenseamento de 1872 “pode ser encarado como uma 

vitória da burocracia imperial sobre os graves problemas e entraves que enfrentavam” 

(p.70), e finalmente colocou o país no distinto clube das “nações civilizadas” que 

realizavam as estatísticas populacionais. 

Manoel Timotheo da Costa (1891) lamenta reiteradamente a péssima recepção, 

nos Estados, às solicitações da Repartição sob seu comando, o que colocava em risco a 

elaboração das totalizações e assim “deixam de ficar concluídos importantíssimos 

trabalhos, devido à carência de informações” (p.14). Ainda, segundo o diretor essa 

resistência se devia à “grande repugnancia existente nas classes menos illustradas da 

sociedade, onde sempre a estatística tem encontrado sérios embaraços a adopção de seus 

princípios” (p.14). Procurando encontrar justificativas à atitude dos governos locais o 

diretor explicita a ausência dos resultados:  

Os trabalhos desta secção [2ª] na parte que versavam sob 
investigações dependentes de assumptos relativos à administração 
publica em cada um dos Estados, não foram, infelizmente, attendidos 
em seu maior numero, devido a que os Governadores, preocupados, 
como se achavam de preferência com os negócios políticos, não 
podiam de occasião tratar de outros misteres (MINISTÉRIO DO 
INTERIOR, 1891, ANEXO E, p.18).  
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Na tentativa de encontrar soluções a estes problemas e, consciente da necessidade de se 

criar, nos Estados, uma sistemática ordinária e ininterrupta de dados locais à repartição 

central, Timótheo Costa sugeria:  

Seria conveniente (...) distribuir-se ao menos pelas capitaes dos 
Estados, um pessoal proprio que, constituindo uma delegação da 
Directoria Geral de Estatistica, se encarregasse junto dos mesmos 
Governadores de todos os trabalhos concernentes à estatística 
nacional, executando-se assim sobre o mesmo principio de ordem e de 
rigoroso methodo scientifico as instruções communs que fossem 
adoptadas, para que do melhor modo fosse sempre mantida viva e 
interessante a corrente dos dados estatisticos, tão necessarios quanto 
indispensaveis ao estudo de qualquer materia ou organização de 
qualquer trabalho, principalmente em nosso paiz, onde ha a maior 
carencia delles (MINISTÉRIO DO INTERIOR, 1891, ANEXO E, 
p.18).  

Em Minas Gerais foi criada a Diretoria de Estatística do Estado em 1890, que 

não foi instituída por delegação da DGE, mas previa a realização do recenseamento 

decenal. 

O decreto de 22 de novembro de 1892, nº 1142 passou a Diretoria Geral de 

Estatística ao ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas (RELATÓRIO DA 

INDÚSTRIA, VIAÇÃO..., 1893, p. 236). Os relatórios dessa instituição indicam a 

insatisfação quanto à estrutura da repartição, a diminuição dos vencimentos54 e a falta 

de pessoal - de 39 funcionários em 1890, passou a 21, com a reforma de 1897. 

Entretanto, exerciam as mesmas funções anteriores nos moldes do decreto nº 331 de 12 

de abril de 1890, por isso aspiram por mudanças:  

Convém, aproveitando a experiência adquirida em 11 annos de 
pratica, collocar a repartição no mesmo pé em que se acham suas 
congeneres sul-americanas, alargando os seus meios de acção, dando 
caracter ordinario e permanente a muitos serviços que até agora são 
nella considerados extraordinarios e transitorios (RELATÓRIO DA 
INDÚSTRIA..., 1901, p.87).  

A década de 1890 a 1900, marcada pela reduzida produção de estatísticas e pela 

supressão de cargos na DGE, por outro lado, pode ser lembrada como aquela em que foi 

criada a tipografia da DGE - por ação do diretor Mendes da Rocha, no governo de 

Prudente de Moraes - o que lhe dava mais agilidade e autonomia em relação à Imprensa 

                                                

 

54 Pelo decreto nº 2768, de 27 de dezembro de 1897, os vencimentos do diretor, por exemplo, passaram de 
6:000$000 (decreto nº 113D de 2 de janeiro de 1890) para 4:800 (decreto nº 2768, 27 de dezembro de 
1897) (RELATÓRIO DA INDÚSTRIA..., 1901). 
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Nacional (SENRA, 2006, vol.2). A Lei orçamentária nº 266, de 24 de dezembro de 

1894, dá condições de criação da tipografia da repartição de estatística. Devido à falta 

dos relatórios da DGE não se sabe exatamente quando foi criada, mas em 1897 já 

funcionava com regularidade, conforme informou Joaquim Murtinho, no seu relatório 

das Indústrias, Viação e Obras Públicas de 1897 (p. 437).  

Essa retração na produção de dados no início da República é verificada também 

nos dados educacionais em Minas Gerais. Faria Filho e Biccas (2000), ao analisarem 

um artigo de Emílio Mineiro divulgado na edição comemorativa da Revista do Ensino 

de Minas Gerais (n.23) de 1925, constatam o pouco investimento na educação durante a 

transição de regime devido à mudança da capital mineira de Ouro Preto para Belo 

Horizonte e à organização política do Estado.  

1.2.1 E o recenseamento de 1900 não naufragou...    

O recenseamento de 1900 ocorreu em uma fase em que a estrutura da DGE 

encontrava-se reduzida com quadro mínimo de pessoal, resultado da reforma operada no 

governo de Manoel Ferraz de Campos Salles em 1897. A diretoria da DGE cabia a 

Mendes da Rocha que, criticou duramente a realização do censo de 1890 pelas 

condições políticas, e novamente rendeu-se a uma nova aventura censitária, em 

condições medíocres (SENRA, 2006, vol.2).   

Antônio Olyntho Pires, ministro da Indústria, Viação e Obras Públicas, em 1896 

menciona a necessidade da verba para realizar o censo e afirma que o censo de 1900 

pretende atender uma solicitação do Congresso Internacional de Estatística (Berna, 

1895) que sugeriu categorias homogêneas e, se possível, a simultaneidade da operação, 

no intuito de facilitar as comparações entre os países. Sugere também a necessidade de 

um conselho superior para afirmar a organização da estatística brasileira.  

A Repartição de Estatística precisa desde já de ser dotada de verba 
sufficiente para encetar os trabalhos preliminares do recenseamento de 
1900, sendo indispensavel que uma reforma completa a colloque em 
situação de poder promptamente attender às exigencias do serviço 
publico em geral, que não póde deixar de basear-se em uma boa 
estatística. Essa reforma deve incluir a creação de um conselho 
superior, pois que nenhum paiz conseguiu ainda firmar em bases 
solidas a sua organização estatistica sem o concurso daquelles que 
mais diretamente sentem a necessidade desse elemento de estudo. O 
Congresso Internacional de Estatistica, realizado em agosto do anno 
findo em Berne, resolveu convidar todas as nações a effectuar o 
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recenseamento das populações respectivas no anno de 1900. Já tendo 
sobre o assumpto a adhesão de 18 nações procurou conhecer a 
respeito a opinião do Governo brasileiro, o qual promptificou-se  a 
concorrer para esse serviço, tanto mais quanto é a epocha marcada em 
nossa Constituição para proceder-se a revisão censitaria 
(RELATÓRIO DA INDUSTRIA, VIACAO E OBRAS PUBLICAS, 
1896, p.509-510).  

Instruído por uma portaria, datada de 20 de janeiro de 1900 (sem número), dá-se 

início ao recenseamento de 1900, o terceiro do país. Para a realização do 

recenseamento, a portaria previa as comissões censitárias e os agentes recenseadores. 

Como instrumentos de coleta de dados foram adotados a carta de família, o boletim 

individual, a carta coletiva, e ainda, seriam utilizadas as listas censitárias e a devolução 

das informações. Nos Estados previa a presença de delegados da DGE e nos distritos 

haveria a formação de comissões censitárias compostas “do juiz de paz ou distrital em 

exercício [presidente da comissão], da autoridade policial mais graduada no distrito, e 

do escrivão do registro civil, quando houver”, e caso não houvesse caberia ao presidente 

indicar outro nome (SENRA, 2006, vol.2, p.72). 

Os resultados do censo de 1900 foram divulgados sob a forma de resumo, em 

1905, sob nome de Sinopse do recenseamento de 1900, já indicando os problemas 

enfrentados na sua totalização. Dessa forma, a apuração do recenseamento de 1900 

repetiu os óbices enfrentados em 1890 gerando insatisfação quanto aos dados 

divulgados:  

A apuração do numero de habitantes do Districto Federal, 
communicada officialmente em 29 de janeiro de 1901, suscitou geraes 
protestos pela insuficiência do algarismo obtido; o governo nomeou 
para estudar o assumpto uma comissão que, sem dúvida, attenta a 
capacidade de seus membros, saberá elucidal-a convenientemente 
(RELATÓRIO DA INDÚSTRIA..., 1901, p.87).   

O Relatório não indica os nomes dos componentes da comissão cujo parecer 

decidiu pela nulidade do censo referente ao Distrito Federal. Sendo esse o primeiro de 

muitos tropeços do recenseamento de 1900. Aliás, nesse período (1890 a 1900), os 

relatórios da Indústria não reproduzem os relatórios da DGE como anexos, como faziam 

anteriormente, apenas mencionam, em poucas palavras, as estatísticas. Além de não 

terem sido publicados os relatórios da DGE, supondo que tenham sido escritos, a única 

forma de acessar as informações do seu funcionamento é de forma indireta pelos 

Relatórios do Ministro da Indústria, Viação e Obras Públicas. 
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Um novo recenseamento no Distrito Federal é levado a cabo, em 1906, pela 

Prefeitura Municipal55 que tinha como prefeito Francisco Pereira Passos, figura bastante 

simpática aos números, e convencido da importância da estatística para a gestão pública. 

Conforme afirma Marco Santos56, Pereira Passos foi um exemplo do “poder fazer” 

como função de Estado da estatística e reclamava da ausência de um censo confiável 

exatamente da capital do país. 

Sobre a instrução o relatório da Indústria em 1906 diz o seguinte: “Do relatório 

apresentado pela Diretoria Geral consta que durante o anno findo foram preparados e 

serão em breve publicados em volume especial” (p.111), dentre outros, os trabalhos 

sobre a instrução pública e particular, primária, secundária e superior, “custeadas pelas 

municipalidades”, relativos aos anos de 1903 e 1904. 

Em 15 de novembro de 1906 sucede a presidência de Rodrigues Alves, o vice-

presidente Affonso Augusto Moreira Penna (ex-governador de Minas). Primeiro 

mineiro a governar o país, Affonso Penna iniciou efetivamente a política do café com 

leite. No ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas ocupava a diretoria Miguel 

Calmon du Pin e Almeida que nomeou para a presidência da DGE José Luiz Saião de 

Bulhões Carvalho57 em substituição a João Damasceno ocupando aquele cargo desde 

1901. 

Em 26 de abril de 1907 Bulhões Carvalho assume a Diretoria Geral de 

Estatística (cargo que exercia interinamente) e propõe uma reformulação. Além disso, 

salvou o censo de 1900 de um completo naufrágio, como expressou em Relatório 

enviado ao Ministro da Indústria, em 1908. Numa “exposição apresentada ao ministro 

da Indústria, juntamente com as bases do novo regulamento da Directoria Geral de 

                                                

 

55Em 1902 o prefeito Joaquim Xavier da Silveira assinou o decreto nº. 304, de 13 de janeiro de 1902, que 
regulamentava a Diretoria Geral de Polícia Administrativa, Arquivo e Estatística que foi dividida em duas 
subdiretorias: a 1ª cuidava da polícia administrativa e arquivo e a 2ª foi responsável pela estatística 
municipal e tinha como diretor Aureliano Portugal (médico-demografista, trabalhava na Diretoria 
Sanitária do Ministério da Justiça e Negócios do Interior) que levou a cabo o recenseamento da capital em 
1906 juntamente com Bulhões Carvalho. 
56 Assistente de pesquisa da obra de Senra (2006, vol.2, p.223). 
57 Bulhões Carvalho nasceu no Rio de Janeiro em 1866, formou-se em medicina pela Faculdade do Rio de 
Janeiro em 1888. Seu primeiro cargo no funcionalismo foi em 1892 como comissário da Inspetoria Geral 
de Higiene Pública. Como médico, sanitarista e demografista, trabalhou no Instituto Sanitário Federal e 
na Diretoria Geral de Saúde Pública. Foi membro da comissão executiva do recenseamento municipal do 
Distrito Federal em 1906, ocupando no mesmo ano a diretoria da DGE até 1909, onde realizou a reforma 
que “assinalou a ressurreição da antiga Diretoria Geral de Estatística”. Em 1915 volta à direção dessa 
repartição até 1931. Em 16 de julho de 1938, pela resolução nº. 70 foi-lhe oficialmente atribuído o título 
de “fundador da estatística brasileira” pelo Conselho Nacional de Estatística (RBE, 1940, n.1, vol.1). 
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Estatística”58 Bulhões faz importantes reflexões sobre os problemas da estatística 

brasileira e propõe as soluções, que serão materializadas no decreto nº.6628 de 5 de 

setembro de 1907 que reorganiza o serviço de estatística. 

Segundo ele, no Brasil “pouco se tem feito para tornar a estatística um auxiliar 

poderoso da publica administração” (RELATÓRIO DA INDÚSTRIA..., 1908, p.450), 

além disso, nunca se cogitou em uniformizá-la em todo o vasto território nacional.  

Decorre daí a desarticulação entre a esfera federal e a estadual, assim “cada Estado 

possue, em matéria de legislação, leis especiaes (...), o registro civil em alguns Estados é 

inteiramente descurado” (idem), lamenta o médico sanitarista.  

O decreto de 5 de setembro de 1907, veio atender às necessidades, 

freqüentemente, assinaladas nos relatórios do Ministério da Indústria, dando aos 

serviços de estatística ordenação adequada, segundo o ministro Miguel Calmon du Pin 

de Almeida, em 1908.  

Dentre outras medidas, o texto do referido decreto determinava a revitalização 

do quadro de pessoal59 mediante o aproveitamento de técnicos de reconhecido valor nos 

cargos de dirigentes, e a adoção do regime de concurso público para o ingresso nos 

postos iniciais e de acesso (art. 19 a 22). Seguindo as diretrizes dos Congressos 

Internacionais de Estatística, previa ainda, a criação de um Conselho Superior de 

Estatística (art.3), um órgão consultivo composto por 50 membros efetivos, como 

delegados de todos os estados, representantes do Congresso Nacional e membros de 

vários segmentos da sociedade. Presidido pelo ministro da Indústria, sua finalidade seria 

obter unidade no tocante às classificações relativas à escolha das fontes de informações, 

aos métodos de serviço, aos planos, aos quadros, aos questionários, às instruções ou 

programas que a administração submetesse ao seu exame. Era também objetivo da 

comissão dar parecer sobre as disposições e medidas a serem adotadas para que as 

publicações oficiais da União e dos Estados apresentassem certa homogeneidade. Os 

delegados estaduais, deveriam obter dos respectivos governadores informações 

uniformes relativas à divisão territorial e administração, observando os modelos 

estabelecidos pela Diretoria. 

Adotadas, essas medidas serviriam para dar unicidade à produção das estatísticas 

nacionais. Há que se registrar, entretanto, que esse colegiado não chegou a funcionar 

                                                

 

58 Anexa ao Relatório da Indústria, apresentado pelo Ministro Miguel Calmon du Pin de Almeida,em 
1908. 
59 A proposta de Bulhões propunha no total 73 funcionários na nova repartição (p.452). 
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regularmente devido às transformações por que passou a Diretoria, impedindo sua 

instalação e regulamentação (segundo relatórios de 1915 e 1916). Suas reuniões 

ocorreram somente na gestão de Bulhões, entre 1908 e 1909 e se restringiram às 

atribuições consultivas (SENRA, 2006, vol.2).  

Quanto a estrutura, a DGE compôs-se da secretaria e mais 4 seções, conforme o 

artigo 7 - decreto nº. 6628 de 5 de setembro de 1907. Vejamos a exposição de Bulhões 

sobre o decreto:  

A primeira [secção] se occupará do estudo das questões relativas ao 
aspecto territorial, considerado sob o ponto de vista physico, politico e 
administrativo, (...). 
A segunda terá a seu cargo tudo quanto se referir ao aspecto 
demographico, estudado quer no ponto de vista estatico 
(recenseamento, densidade e composição da população) quer sob o 
ponto de vista dynamico (registro civil, immigração, taboas de 
sobrevivencia, taboas de mortalidade, vida media, vida provavel, 
movimento sanitario e hygienico). 
A terceira se encarregará de colligir informações concernentes ao 
aspecto econômico (...). 
Finalmente a quarta se incumbirá dos assumptos ligados aos aspectos 
intelectual e moral organizando estatísticas relativas à instrucção 
publica e particular, ás associações scientificas, literarias e artisticas, 
á imprensa periodica, ás exposições, diversões e bellas artes, 
penalidade, criminalidade, suicidios, mendicidade, previdencia, 
beneficença, culto relligioso, hospitaes, hospicios, recolhimentos e 
asylos, policia civil, penitenciarias e estabelecimentos de repressão, 
socorros publicos e cathechése (MINISTÉRIO DAS INDÚSTRIAS..., 
1908, p. 451-2, grifos acrescentados).  

Além da reorganização da DGE, quatro outros feitos de Bulhões merecem 

destaque, nesse primeiro mandato: tirou do ostracismo a apuração do recenseamento de 

1900, assinou os acordos federativos que obrigaram os Estados a enviar informações à 

DGE quando solicitados (decreto nº 1850, 2 de janeiro, 1908), e organizou a publicação 

do Boletim Comemorativo da Exposição Nacional de 1908 que deu maior visibilidade à 

DGE. No âmbito educacional, especificamente, podemos citar a obra realizada sob os 

cuidados da 4ª Seção, chefiada por Oziel Bordeaux Rego, A Estatística da Instrução de 

190760.  

                                                

 

60 Essa obra foi publicada em 1916 com o título Estatística da Instrução de 1916 pela Diretoria Geral de 
Estatística, está disponível para consulta em http://biblioteca.ibge.gov.br. Para uma análise da mesma, 
veja Gil (2007). 

http://biblioteca.ibge.gov.br
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Na apresentação do livro “O que dizem os números sobre o ensino primário”, 

escrito por Teixeira de Freitas61 (1934), Lourenço Filho se referindo a Estatística da 

Instrução de 1916 afirma, que somente em 1907 houve a preocupação de realizar a 

estatística do ensino brasileiro, mas os resultados só vieram a lume em 1916. Para 

Freitas (1934) e Pessoa (1941), a estatística da educação brasileira ganhou expressão 

devido aos esforços de Oziel Bordeaux Rego, que tomou a estatística escolar como 

principal objetivo, no período de 1907 a 1916. Antes disso, os dados não apresentavam 

uniformidade na sua publicação, devido à falta de coordenação entre os Estados e a 

União. Essa obra, fundamental por ser a primeira relativa a todo o país, foi também um 

plano para guiar a DGE no levantamento sistemático e completo da estatística escolar. 

Ao assumir a direção da DGE, Bulhões se empenhou em retomar a apuração do 

recenseamento de 1900 que, segundo ele, foi encontrado “por concluir e completamente 

paralysados” (DIRECTORIA GERAL DE ESTATÍSTICA, 1908, p.10). Diz ainda que 

sabendo da “necessidade urgente de terminá-lo” nomeou uma comissão composta por 

José Marques de Oliveira, Oziel Bordeaux Rego e Luiz de Oliveira Figueiredo com o 

intuito de examinar e informar o que faltava para a conclusão dos trabalhos. Foi 

verificado, depois de exame minucioso, que “dos 20 estados da Republica, não havia 

siquer um em que a apuração estivesse definitivamente acabada” (idem). Autorizado 

pelo Ministério da Indústria a proceder à conclusão dos trabalhos, Bulhões levou a 

empreitada à frente, contando com a “competência e dedicação [de José Marques de 

Oliveira- chefe de seção- conseguiu] levar a cabo em poucos mezes o serviço de 

apuração e salvar do naufrágio completo, a que parecia condemnado, o recenseamento 

de 1900” (DIRECTORIA GERAL DE ESTATÍSTICA, 1908, p.10-11, grifos 

acrescentados). No relatório da Diretoria Geral de Estatística, apresentado ao Ministro 

da Indústria, Viação e Obras Públicas, Miguel Calmon du Pin e Almeida, em 31 do ano 

                                                

 

61Nasceu em São Francisco na Bahia em 1890, formou-se em Direto pela Faculdade de Ciências Jurídicas 
e Sociais do Rio de Janeiro, entrou no funcionalismo público por meio de concurso em 1908 na DGE. Foi 
nomeado por Bulhões Carvalho como delegado Geral do Recenseamento de 1920 em Minas Gerais, 
exercendo durante nove anos a direção do órgão estadual de estatística. Devido ao seu notável trabalho na 
direção daquele órgão, no governo Vargas, foi convidado pelo então ministro dos Negócios da Educação 
e Saúde Pública Francisco Campos, a dirigir os serviços da Diretoria de Informações, Estatísticas e 
Divulgação. Foi Teixeira de Freitas que em 1931 sugeriu o tema especial para debates “As estatísticas 
escolares de forma padronizada”, na IV Conferência Nacional da ABE a ser realizada no Rio de Janeiro, 
dando origem ao “Convênio entre a União, os Estados, o Distrito Federal e o território do Acre, para o 
aperfeiçoamento e uniformização das estatísticas educacionais e conexas” assinado em dezembro de 1931 
(FÁVERO; BRITO, 2002. p. 790-798. RBE, v.17, n.65, jan./mar., 1956, p.49-51). 
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de 1908, Bulhões Carvalho divulga os resultados com o título Resumo Geral do 

Recenseamento dos 20 Estados do Brasil62. 

É importante marcar a relação estabelecida pelo estatístico Bulhões Carvalho, 

entre o nível de instrução da sociedade e a forma como ela responde aos seus deveres 

cívicos. Nesse sentido, o desenvolvimento do ensino primário envolve a construção da 

cidadania que pode ser medida pela participação efetiva do povo e das instituições no 

registro civil, no recenseamento e, no caso das escolas, no envio dos dados às 

secretarias estaduais:  

Elevar o nível de instrução em todo paiz, desenvolvendo e facilitando, 
o ensino primário, é talvez, o melhor meio de remover os obstaculos 
que se oppõem ao cumprimento dos deveres civicos, a que nenhum 
cidadão deve eximir-se e cuja observância em maior e menor escala 
indica o gráo de aperfeiçoamento a que aspiram os povos cultos 
(DIRECTORIA GERAL DE ESTATÍSTICA, 1908, p.8).    

Para que se efetivasse uma rotina de remessa de informações para a Diretoria, 

Bulhões Carvalho elaborou os acordos federativos. Para facilitar o acesso aos dados o 

decreto nº 1850, 2 de janeiro, 1908, obrigava todas as autoridades federais civis e 

militares, os presidentes, diretores ou gerentes de fábricas, empresas, companhias, 

associações e outros estabelecimentos industriais, comerciais, de instrução e morais, 

bem como os particulares, nacionais ou estrangeiros, domiciliados em qualquer parte da 

República a prestar à Diretoria Geral de Estatística os esclarecimentos que lhes fossem 

solicitados, nos prazos, e segundo os planos e modelos adotados na citada Repartição 

(DIRECTORIA GERAL DE ESTATÍSTICA, 1908, p.7). O referido decreto também 

autorizava o governo federal a promover acordo com os governos dos Estados e com a 

prefeitura do Distrito Federal para obter das autoridades estaduais e municipais a troca 

de publicações e a remessa sistemática dos detalhes estatísticos que lhes fossem 

solicitados (idem). Essa medida de cooperação interadministrativa, a primeira do gênero 

no Brasil, foi fundamental para acabar com a deficiência de informações que, 

anteriormente, eram obtidas de forma indireta pelos registros administrativos.  

                                                

 

62 Sobre o número de analfabetos este censo totalizou os seguintes dados: em uma população de 
16.626.991 habitantes (excluindo o Distrito Federal) 12.599.282 eram analfabetos, retirando os menores 
de idade, os analfabetos somavam 7.270.000, ou seja, 30,2% da população. 
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Quanto ao Boletim Comemorativo da Exposição Nacional de 190863 é uma obra 

editada por Bulhões Carvalho após a exposição. Compõe-se, portanto, das informações 

estatísticas que fizeram parte da Exposição Nacional de 1908, realizada no Rio de 

Janeiro, em comemoração ao primeiro centenário de abertura dos portos às nações 

amigas, por D. João VI. “As estatísticas ora publicadas no boletim e os quadros muraes 

que figuraram na exposição provam o nosso consciencioso esforço para compensar as 

despesas do Estado na manutenção de um dos mais importantes ramos do serviço 

publico” (BOLETIM, 1908, p.VII).  

Fazem parte do Boletim informações relativas ao território, à população, ao 

movimento econômico e social – em que trata da educação no país. Com esta 

publicação, seu editor pretendia à luz da história “marcar no caminho dos seculos o 

primeiro estadio da vida do Brasil no mundo civilisado, sem a dependencia do vinculo 

colonial que prendia seu commercio nas relações internacionais” (BOLETIM. 1908, 

p.V). Para Nelson de Senra, esta publicação significou:   

uma conquista da DGE - que andava em baixa naquele período. Pouco 
depois da Exposição estava publicando uma obra que trazia, de forma 
consolidada, informações apresentadas no pavilhão do Distrito 
Federal, referentes ao recenseamento municipal de 1906, 
acrescentando análises e dados comparativos com estimativas para 
1907 e 1908, não só para a capital como para os demais estados (2006, 
vol.2, p.303).  

De um modo geral pode-se dizer que a entrada de Bulhões Carvalho na direção 

da DGE imprimiu um ritmo mais sistemático aos trabalhos estatísticos, tendo, 

posteriormente, uma longa e frutífera permanência (1916-1931). Além da experiência 

na realização do recenseamento de Pereira Passos no Distrito Federal, 1906, ele trazia 

também “a distinta reflexão dos demógrafo-sanitaristas, críticos ferozes das estatísticas, 

em especial das estatísticas demográficas, que tanto envolvia e dominava a DGE” 

(SENRA, vol.2, p.183). 

Com a morte de Affonso Penna, em junho de 1909, assume a presidência do país 

o vice-presidente Nilo Procópio Peçanha64. Essa mudança de direção nos cargos 

                                                

 

63 Apesar de considerarmos relevante, não foi nosso objetivo realizar uma descrição pormenorizada dos 
conteúdos da publicação. Para uma descrição geral da obra veja Senra (2006, vol.2, cap. 10). Sobre esta e 
outras publicações dos dados educacionais na esfera federal, veja Gil (2007). O Boletim encontra-se 
digitalizado no site do IBGE: http://biblioteca.ibge.gov.br. 
64 Permanece no poder até a eleição presidencial vencida por seu aliado Hermes da Fonseca que governa a 
nação até 1914. 

http://biblioteca.ibge.gov.br
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públicos chaves se reflete nas trocas de direção da DGE que passa a ser ocupada por 

Francisco Bernardino Rodrigues Silva (1853-1920) em 1909, ano em que Bulhões deixa 

o cargo, retornando a este posto em 1916 já na presidência de Venceslau Brás eleito em 

1914. 

A preocupação principal de Francisco Bernardino foi o planejamento do 

recenseamento de 1910. Entretanto ocorria uma crise político-militar determinada pela 

eclosão da Revolta da Chibata na capital federal, além dos movimentos messiânicos 

pelo país que conturbavam a vida republicana. Esse clima tenso não favorecia a 

elaboração de estatísticas e o censo de 1910 foi cancelado. A gestão de Francisco 

Bernardino foi marcada pela transferência da DGE ao Ministério da Agricultura, 

Indústria e Comércio (decreto n.º 7501, 12 de agosto de 1909) e pelo novo regulamento 

da Diretoria que amplia sua estrutura e aumenta os vencimentos dos funcionários 

(decreto nº.8330, de 3 de outubro de 1910). Nesse momento, houve uma expansão no 

atendimento da tipografia, que passa a atender aos outros órgãos do Ministério ao qual 

estava vinculada, o que provocou prejuízos para os volumes estatísticos. Ocorreu ainda 

na direção de Bernardino a segunda reforma, sob o decreto n.º 9 106, de 16 de 

novembro de 1911, pelo qual a Diretoria passa a denominar-se Diretoria do Ensino de 

Estatística. Além do nome esta reforma trouxe outra novidade: “a presença na capital de 

cada Estado e no Território do Acre de um delegado designado em comissão pelo 

ministro, sob proposta do diretor”, com a função de reunir, coordenar e enviar à 

Diretoria todos os dados que pudessem interessar à estatística geral da República, 

conforme seu art.21. Deve-se também a Bernardino a admissão de pessoal do sexo 

feminino nos serviços oficiais de estatísticas (FREITAS, 1943b, p.518).  

Com a questão dos concursos para acesso ao quadro de pessoal - iniciados com a 

reforma de 1907 permanecendo em 1911 - paulatinamente vai aparecendo a idéia da 

formação continuada dos funcionários na DGE, pois era evidente que a elaboração de 

estatísticas exigia formação especial.  

1.3 A consolidação dos serviços estatísticos: o recenseamento de 1920 e o IBGE  

A demonstração de forças diversas no campo político pode ser percebida pela 

“dança” na direção da DGE, que em 1915 tem, novamente, à sua frente, Bulhões 

Carvalho - ali permanecendo até 1931 - a convite de João Pandiá Calógeras, ministro da 

Agricultura, Indústria e Comércio do governo Venceslau Brás.  
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Ao retomar a direção da DGE, Bulhões propôs mais uma reforma (decreto nº. 

11476, de 5 de fevereiro de 1915) que, na verdade, reafirmava, com poucas mudanças, 

suas proposições de 1907 e que alterava algumas propostas de seu antecessor. Pode-se 

destacar o retorno ao nome original da repartição que deixa de se chamar Diretoria do 

Ensino de Estatística assumindo sua identidade anterior: Diretoria Geral de Estatística.  

Nos relatórios referentes aos anos de 1915 a 1917, o diretor externava reiteradas 

críticas sobre a “deficiência de informações” e acerca da necessidade de pessoas 

especializadas, capazes, bem formadas para enfrentar os trabalhos estatísticos. Isso se 

dava no fazer ordinário da Diretoria. Entretanto, o funcionamento ininterrupto daquele 

serviço fica visível na continuidade dos trabalhos da repartição e ainda nas diversas 

publicações, realizadas de forma mais sistemática, como por exemplo, o Anuário 

Estatístico do Brasil (1908-1912, vol.1) publicado em 1916. Há que se destacar, como 

faz Gil (2007), a manutenção do corpo de funcionários nos cargos de direção das seções 

de estatística que “no contínuo trato dos serviços por longos anos” (DIRECTORIA 

GERAL DE ESTATÍSTICA, 1921, p.6) deram seqüência aos trabalhos cotidianos ali 

realizados. A possibilidade de galgar uma posição na carreira do funcionalismo público 

certamente contribuiu para que os funcionários se empenhassem na realização de suas 

atribuições rotineiras e isso dava um funcionamento regular aos encargos daquela 

instituição, ainda que suas atribuições fossem amplas, dada a sua estrutura e “que o 

pessoal não basta pra attender aos encargos”, como afirma Oziel Bourdeaux Rego em 

parecer ao diretor da DGE em 1910 (DIRECTORIA GERAL DE ESTATÍSTICA, 1921, 

p.91) 

As décadas de 1920 e 1930 podem ser apontadas como aquelas em que se 

consolidaram as reformulações dos serviços estatísticos no país, que se iniciaram em 

1907. Algumas importantes realizações são dignas de nota: o recenseamento de 1920, o 

convênio inter-administrativo de 1931, a criação do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) e do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP).  

Em 9 de janeiro de 1920, o presidente Epitácio Pessoa e o Ministro da 

Agricultura, Indústria e Comércio, Ildefonso Simões Lopes, assinaram o decreto nº 

4.017 que mandava proceder ao censo no dia primeiro de setembro de 1920. O decreto 

nº. 14 025, de 21 de janeiro de 1920, deu providências regulamentares àquela operação. 

Cabia à DGE a direção geral da operação censitária e, nos Estados, haveria delegados 
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gerais e seccionais (parte dos estados) indicados pela repartição de estatística65. Nos 

municípios e nos distritos seriam formadas comissões censitárias. Essa medida foi 

fundamental, pois eventualmente podia ajudar na fixação de estruturas dos serviços 

estatísticos nos estados, como ocorreu em Minas, conforme veremos no capítulo 2. 

Previa-se a nomeação de agentes especiais para a fiscalização. A apuração seria 

centralizada na Capital com estrutura específica a ser extinta após os trabalhos. A DGE 

desenvolveu minuciosas instruções aos delegados gerais e seccionais, e às comissões 

censitárias, o mesmo ocorrendo para a apuração dos dados.  

No intuito de mobilizar a população para a importância do recenseamento, foram 

distribuídos cartazes, folhetos e realizaram-se palestras, seminários e conferências. 

Houve uma intensa propaganda do recenseamento de 1920 na imprensa brasileira, o que 

contribuiu para o sucesso do mesmo. Essa divulgação foi precedida por muitos debates 

travados entre alguns jornais, que duvidavam dos cálculos elaborados pelos órgãos 

produtores das estatísticas, afirmando que a capital já possuía a cifra invejável de um 

milhão de habitantes, o que sinalizava o grau de civilidade. Entretanto, pelas suposições 

da Diretoria Geral de Saúde Pública, isso não era verdade66. Além das querelas sobre a 

legitimidade dos cálculos estatísticos, havia em comum o desejo generalizado por dados 

seguros e oficiais para se saber “quantos somos”.  

Não precisamos insistir sobre os inconvenientes que decorrem desta 
falta de elementos estatísticos para o governo e para o 
empreendimento particular. Os principais defeitos da nossa legislação, 
em matéria econômica e financeira, os erros e os insucessos das 
nossas empresas industriais e os fracassos de muitas tentativas 
esforçadas na agricultura, nas manufaturas e no comércio são devidas 
a esta ausência de esclarecimentos sobre os fatos da vida nacional, que 
obriga os governantes, os legisladores e os homens de negócio a 
caminharem nas trevas, tateando e fazendo conjecturas sobre questões, 
que, nos outros países, são facilmente decididas pelo exame objetivo 
de dados estatísticos ao alcance de todos (O PAIZ, p.3, 3 ago.1919)67.  

Além de intensa propaganda, o recenseamento de 1920 contou com meios 

mecânicos de apuração dos inquéritos. Ademais, não se limitou a inquirir o aspecto 

demográfico, mas ampliou para outros aspectos da realidade brasileira, ainda 

desconhecida, como a atividade agrícola e industrial. Outra questão fundamental a ser 

                                                

 

65 Para dirigir o recenseamento em Minas Gerais o delegado nomeado foi Mário Augusto Teixeira de 
Freitas. 
66 A “polêmica do milhão” é tratada por Senra (2006, vol.2, capítulo 19). 
67  Citado em Senra, (2006, vol.2, p. 473). 
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considerada para o recenseamento de 1920 é o fato de que sua divulgação deveria 

coincidir com as comemorações do centenário da Independência do Brasil, em 1922. 

Nesse sentido o esforço deveria dobrar para alcançar os objetivos em vista. 

O trabalho desenvolvido em Minas Gerais no recenseamento de 1920 projetou o 

delegado Teixeira de Freitas no cenário nacional da estatística brasileira. No minucioso 

relatório enviado a Bulhões Carvalho intitulado “Recenseamento de 1920 em Minas 

Gerais”68, além de registrar o ocorrido durante a operação censitária, evidenciou sua 

preocupação relativa à economia, à política, à sociedade mineira e também ao 

analfabetismo exagerado e à evasão escolar. Realizou um acordo com o governador 

mineiro, Arthur da Silva Bernardes (1918-1922), para realizar pari passu com o 

recenseamento geral, um censo escolar. Devido a sua notável atuação, o governo 

convidou Teixeira de Freitas para realizar uma reforma no serviço de estatística do 

estado, dando-lhe plena liberdade de iniciativa (RBE, 1956). Na direção do Serviço de 

Estatística de Minas, de 1922 até 1930, ensaiou o sistema de cooperação 

interadministrativa entre a esfera federal e a estadual. 

Tal iniciativa, se obtivesse êxito, viria colocar fim às constantes reclamações de 

Bulhões Carvalho nos relatórios da DGE. Durante toda a década de 1920, e também em 

períodos anteriores, registrava-se repetidamente a lenta marcha dos trabalhos na 

repartição de estatística e também projetava-se uma idéia que poderia acabar com os 

problemas.  

Se os resultados dos seus inquéritos não são ainda perfeitos e se 
ressentem de falhas inevitáveis, a razão dessas deficiências ressalta 
logo ao encarar as dificuldades inerentes ao nosso meio social: a 
precariedade das fontes informantes a que é possível recorrer, (...), o 
mau aparelhamento do nosso sistema jurídico e administrativo no que 
respeita a verificação dos fatos que mais intimamente afetam a vida 
dos seus diferentes órgãos; e finalmente, as condições da própria 
Diretoria, cujas iniciativas só poderão alcançar o desejado êxito 
quando dispuser este departamento, nas suas várias unidades da 
República, dos elementos de ligação que o ponham em contato 
imediato com os governos estaduais, e por meio deles, com as 
autoridades que lhes estão subordinadas direta ou indiretamente. 
(RELATÓRIO DGE, 1930 apud SENRA, 2006, vol.2, p. 615).  

A idéia da centralização das estatísticas no país foi pensada por Bulhões 

Carvalho já na reforma de 1907 que propunha a cooperação entre as esferas federal e 

                                                

 

68 Este documento será analisado no próximo capítulo. 
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estadual. Entretanto, esse projeto não gerou frutos devido à interpretação literal do 

sistema federativo que, segundo Heitor Elói Alvim Pessoa69 (1940), levou aos “excessos 

da descentralização, com o sacrifício do aspecto nacional de alguns administrativos aos 

objetivos regionais e muitas vêzes, até, aos de alcance meramente local” (p.86). 

Perseguindo o fito da cooperação, Bulhões convocou a primeira Conferência Nacional 

de Estatística a realizar-se no Rio de Janeiro de 12 a 20 de outubro de 1930 que trataria, 

segundo ele, de uma “ação conjugada da Diretoria Geral de Estatística e das repartições 

centrais de estatística dos Estados na coleta de elementos estatísticos de interesse 

comum” (Apud PESSOA, 1940, p. 92) e assim seriam determinadas as atividades que 

cabiam à União e aos Estados para alcançar a unificação da estatística brasileira. 

Devido à sucessão de acontecimentos políticos de 1930, a conferência não se 

realizou, o recenseamento de 1930, que já estava sendo preparado, foi abortado, e ainda, 

Bulhões retirou-se da direção da DGE. Com a deposição do presidente Washington Luiz 

e a tomada de poder por Getúlio Vargas, o período é marcado pela presença de um 

Estado centralizador se opondo ao Estado liberal da chamada Primeira República. A 

marca do forte centralismo decorrente do governo Vargas também se reflete na 

preocupação em unificar os instrumentos de informação estatística. Sobre os serviços 

estatísticos em um regime racionalizador Simon Schwartzman (1983) afirma que os 

mesmos ganharam diretrizes adequadas assegurando eficiência e sistematização 

“imprescindíveis ao controle eficiente do plano de ação político-administrativa [de 

Vargas]” (p.163). 

Houve muitas mudanças na máquina administrativa em função da instituição do 

novo governo. Nessa configuração política ocorre a criação do Ministério do Trabalho, 

Indústria e Comércio (MTIC), pelo decreto nº 19. 667, 26 de novembro de 1930, e do 

Ministério da Educação e Saúde Pública (MESP)70 pelo decreto nº 19.402 de 14 de 

novembro de 1930. O MESP compreendia quatro departamentos nacionais: ensino, 

saúde pública, medicina experimental e assistência pública e integrava as repartições 

anteriormente pertencentes às pastas da Justiça e Negócios do Interior, da Viação e 

Obras Públicas, e da Agricultura, Indústria e Comércio. Fazia parte do MESP como 

secretaria de estado a Diretoria Geral de Informações, Estatística e Divulgação. O MTIC 

compreendia cinco departamentos: trabalho, indústria, comércio, povoamento e 

                                                

 

69 Chefe de seção na Diretoria Geral de Informações, Estatística e Divulgação, dirigida por Teixeira de 
Freitas. 
70 Essa pasta foi presidida por Francisco Campos que convidou Teixeira de Freitas a comandar os 
trabalhos da Diretoria Geral de Informações, Estatística e Divulgação em 1931. 
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estatística (especificamente a territorial, demográfica, econômica, financeira e social). O 

Departamento Nacional de Estatística (MTIC) deu sucessão aos trabalhos anteriormente 

realizados pela Diretoria Geral de Estatística (Ministério da Agricultura) e pela 

Diretoria de Estatística Comercial (Ministério da Fazenda) já extintos pelo governo 

(OLIVEIRA, 2005). O decreto nº 19. 670, 4 de fevereiro de 1931, regulamentava o 

Departamento Nacional de Estatística que tinha como finalidade:  

Art. 3º, coligir todos os elementos e informes estatísticos de outras 
repartições congêneres, federais, estaduais e municipais, de modo que 
se facilite a publicação de anuários que compendiem todas as 
informações de interesse geral do país. 
Parágrafo único: O Departamento promoverá, pelos meios a seu 
alcance, a sistematização dos serviços nessas repartições, de modo a 
uniformizá-los no Brasil (DECRETO 19.669, 1931).  

Além disso, era responsável pela realização e publicação das estatísticas 

territoriais e demográficas, econômicas e financeiras, e sociais. Estas atividades seriam 

organizadas em sete seções: 1ª) estatística territorial e demográfica, 2ª) estatística 

política e administrativa, 3ª) estatística do comércio de importação, 4ª) estatística do 

comércio de exportação, 5ª) estatística do comércio de cabotagem, 6ª) estatística 

agrícola e industrial, e outras estatísticas econômicas, 7ª) estatísticas sociais 

(compreendendo fundamentalmente os assuntos relativos à organização do trabalho e da 

previdência social) (DECRETO 19.669, 4 FEVEREIRO DE 1931). A direção do novo 

órgão foi entregue a Leo de Affonseca (1877-1949), que desde 1918, dirigia a Diretoria 

Estatística Comercial do Ministério da Fazenda. Em que pese o novo nome da 

repartição - Departamento Nacional de Estatística - pode se notar que a sua concepção e 

regulamentação inspirou-se na antiga DGE (reforma de 1907) o que caracteriza uma 

continuidade institucional.  

É perceptível que o ambiente centralizador deu subsídio à unificação das 

estatísticas brasileiras, entretanto, a idéia de justapor duas diretorias não contava com o 

apoio dos especialistas no assunto. Para Teixeira de Freitas, Leo de Affonseca 

sabiamente percebeu a inutilidade daquela medida e manteve sob sua única autoridade a 

direção das diretorias, mas fisicamente estavam separadas. Em entrevista ao jornal “A 

Manhã”, em 1943, Teixeira de Freitas avalia, sem meias palavras, a criação do referido 

Departamento:  
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Essa medida, embora aparentemente racionalizadora, era de fato, 
desaconselhável, senão mesmo errada, tanto administrativamente 
como técnicamente. Mantinha-se a imprópria subordinação da 
estatística geral, como um todo, - tanto vale dizer, como função 
eminentemente política do Estado, - a um Ministério que não o dos 
negócios políticos. E isto ao mesmo tempo que se retirava um grande 
setor estatístico, da dependência ministerial que só lhe dedicaria 
interesse secundário e nem tinha sequer os meios para favorecer seu 
desenvolvimento. Por outro lado, deixava-se esquecida a lição da 
experiência universal, que já tornara claro não ser mais possível, a um 
Estado moderno, gerir os seus negócios mantendo os diferenciados 
aparelhos do governo e da administração alheios à função estatística, 
afim de entregar êste essencial objetivo governamental aos cuidados 
de um órgão único (FREITAS, 1943b, p. 519).  

Compartilhando da posição de Freitas, no diagnóstico de Alvim Pessoa a 

tendência centralizadora não se firmou “pois aquelas duas repartições continuaram 

praticamente separadas, funcionando em prédios distintos e com certa autonomia, não 

obstante a subordinação legal a uma direção única” (PESSOA, 1940, p.93).  

De maneira paralela e de forma criativa, a atividade estatística educacional 

seguia firme na Diretoria de Informações, Estatística e Divulgação (Ministério da 

Educação e Saúde). Ali Teixeira de Freitas e Francisco Campos – que tinha Lourenço 

Filho como diretor de gabinete - desempenhavam diversas iniciativas, destacando a 

padronização das estatísticas naquele setor71. A Diretoria coordenou e orientou as 

discussões da 4ª Conferência Nacional de Educação, em dezembro de 1931, cujas 

deliberações resultaram no Convênio Inter-administrativo de 1931 que objetivou o 

desenvolvimento e unificação das estatísticas escolares e conexas72. Composto de 27 

cláusulas, o objetivo do Convênio, estabelecido na primeira cláusula, era:  

                                                

 

71 Numa análise muito fértil, Gil (2007) identifica que a educação e a estatística vinham sendo objetos de 
discussões sistemáticas nas décadas de 1930 e 1940 entre estatísticos e educadores, respectivamente entre 
Teixeira de Freitas (diretor do Serviço de Estatística de Educação e Saúde – SEES) e Lourenço Filho 
(diretor do Instituto nacional de Estudos pedagógicos –INEP), (Cf.Natália Gil, 2007, especialmente 
capítulo 2). 
72 O acordo foi assinado por 29 representantes de 23 estados da federação: Mário Augusto Teixeira de 
Freitas (Governo federal), Miguel Maria de Serpa Lopes (Alagoas), Álvaro Maia (Amazonas), Anísio 
Spínola Teixeira, Isaías Alves de Almeida (Bahia), Joaquim Moreira de Sousa, José Getúlio da Frota 
Pessoa (Ceará), João Manoel de Carvalho (Espírito Santo), Diógenes Pereira da Silva (Goiás), Luiz Viana 
(Maranhão), Virgílio Alves Correia Filho (Mato Grosso), Carlos Álvares da Silva Campos (Minas 
Gerais), Edgar Pinheiro Porto (Pará), José Pereira Lira (Paraíba), Leôncio Correia, Algacir Munhoz 
Mâder, Luiz L. de Araujo César (Paraná), Artur de Souza Marinho (Pernambuco), José Luiz Batista, 
Benedito Martins Napoleão (Piauí), M. J. Ferreira (Rio de Janeiro), Anfilóquio Carlos Soares da Câmara 
(Rio Grande do Norte), Ariosto Pinto, Augusto Meireles de Carvalho (Rio Grande do Sul), Adriano 
Mosiman (Santa Catarina), Sud Mennucci (São Paulo), José Rodrigues da Costa Dória (Sergipe), Anísio 
Spínola Teixeira (Distrito Federa), Alberto Augusto Diniz, José Assis Vasconcelos (Território do Acre). 
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uniformizar e coordenar todos os trabalhos oficiais educacionais e 
conexos, de modo que seja possível conhecer e divulgar rapidamente, 
com segurança, as condições gerais do Brasil, de cada Estado, do 
Distrito Federal e Território do Acre, em um determinado ano, quanto 
a todos os ramos de ensino, bem como os vários aspectos apreciáveis 
do aperfeiçoamento da educação e da cultura nacional (IBGE, 1939, 
p.11).   

A segunda cláusula definia a responsabilidade dos estados quanto ao ensino pré-

primário e primário e à união cabia a organização dos inquéritos relativos ao ensino 

profissional (especializado e não especializado, em todos os graus e categorias). A 5ª 

cláusula obrigava a uniformização dos registros escolares, possibilitada pela 

classificação a ser dada pela Diretoria Geral de Informações, Estatística e Divulgação 

(8ª cláusula) que acompanharia, sempre que possível, as conclusões do Instituto 

Internacional de Estatística (14ª cláusula). 

É necessário apontar que a padronização proposta pelo Convênio perseguia o 

estabelecimento de um padrão de normas e procedimentos na coleta dos dados 

estatísticos a serem adotados por todos os países. Estas são indicações sugeridas pelo 

Instituto Internacional de Estatística e pela Comissão de Cooperação Intelectual da Liga 

das Nações. Evidencia que o Brasil fazia parte de um contexto mundial que incluía 

outros países ocidentais, todos eles imersos no processo de difusão mundial da escola, 

ao longo dos séculos XIX e XX (NÓVOA; SCHRIEWER, 2000). A busca pela 

uniformidade dos dados educacionais em escala mundial pretendia, assim facilitar e/ou 

possibilitar a comparabilidade e a hierarquização dos países, como é o objetivo do 

Bureau International d’Education (fundado em Genebra-Suíça, em 1925), conforme 

analisou Cynthia Sousa (2005) no caso brasileiro e português.   

A atuação marcante daquela diretoria foi a propaganda e empenho tenaz em 

favor da criação do Instituto Nacional de Estatística, (decreto nº. 24. 609, 1934), 

visando “aproveitar, para a estatística geral brasileira, as experiências resultantes do 

Convênio de 1931, relativo às estatísticas educacionais” (FREITAS, 1943a, p.240). Em 

1931, Alvim Pessoa concebe e propõe uma lei de estatística em que estipula como 

condição essencial para o funcionamento das organizações a inscrição prévia em 

cadastros especiais para prestarem informes sobre suas atividades. Tal regulamentação 

resolveria a famosa “deficiência de informação” já tão mencionada. Depois de analisar a 

proposta de Alvim, Teixeira de Freitas redige uma carta ao ministro Francisco Campos 

que, em agosto daquele ano, encomenda-lhe um ante-projeto. Assim, assentado nas 
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reflexões de Alvim Pessoa e certamente apoiando-se no rastro de Bulhões Carvalho, 

Teixeira de Freitas elabora o projeto que propõe a criação do Instituto Nacional de 

Estatística e Cartografia que nas suas palavras constituiria um “sistema sui generis” que 

conservaria a autonomia, mas teria uma orientação comum, ou seja, a idéia da unidade 

respeitando as diferenças (DOCUMENTOS HISTÓRICOS, 1961). Em 1932 assume o 

ministério da agricultura Juarez Távora que solicitou ajuda a Teixeira de Freitas para 

estruturar um serviço especializado de estatística naquele ministério (SENRA, 2006, 

vol.2). Iniciava-se ali uma parceria profícua entre o poder-fazer de Juarez Távora e o 

saber-fazer de Teixeira de Freitas (e outros especialistas como Bulhões) que dariam 

novo fôlego a um projeto nacional de profunda reforma do sistema estatístico. 

O ministro Juarez Távora, com o aval do presidente Vargas, convocou uma 

comissão interministerial para estudar a situação dos serviços de estatística e propor a 

criação de um órgão capaz de orientar os serviços de estatística geral do país, além de 

coordenar com eles, os serviços especializados. Realizada em 16 seções, essa comissão 

era dirigida por Leo de Affonseca e tinha Teixeira de Freitas como secretário e relator.  

O parecer da comissão recomendou a criação do Instituto Nacional de Estatística com 

ampla autonomia administrativa, financeira e técnica dirigido por um Conselho Superior 

de Estatística. Previa também o incentivo ao ensino de estatística73 na instrução 

primária, secundária e em curso de especialização, assim como a publicação de uma 

Revista Nacional de Estatística74 (SENRA, 2006, vol.2). As sugestões da comissão 

ganharam corpo no decreto nº 24. 609, de 9 de julho de 1934, que criou o Instituto 

Nacional de Estatística (INE) subordinado ao Ministério da Justiça e Negócios 

Interiores dirigido por Macedo Soares.  

O mesmo decreto determinou a criação de 5 repartições centrais: 1) a Diretoria 

de Estatística Geral subordinada ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 2) a 

Diretoria de Estatística Econômica e Financeira novamente vinculada à pasta do 

Ministério da fazenda, 3) o Departamento da Estatística e Publicidade no Ministério do 

Trabalho, 4) a Diretoria de Estatística da Produção a cargo da Secretaria da Agricultura 

e 5) a Diretoria de Informações, Estatística e Divulgação que integrava a Secretaria de 

Estado da Educação e Saúde Pública (DECRETO, N. 24.609, 1934). No intuito de 

estabelecer de modo sistemático e permanente a coordenação de todos os serviços 

                                                

 

73 O primeiro curso superior de formação de estatísticos, ocorre em 1953, sob a direção do IBGE na 
Escola Nacional de Ciências Estatísticas (GIL, 2007, p. 138). 
74 Consubstanciada na Revista Brasileira de Estatística que publica seu primeiro número em 1940. 
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estatísticos de interesse geral, criou-se o INE como “entidade de natureza federativa, 

tendo por fim, mediante a progressiva articulação e cooperação das três ordens 

administrativas da organização política da República bem como da iniciativa particular, 

promover e fazer executar, ou orientar tecnicamente, em regime racionalizado, o 

levantamento sistemático de todas as estatísticas nacionais” (art.1º, decreto 24. 609, 

1934). 

O Conselho Nacional de Estatística, órgão colegial e representativo do INE, foi 

estabelecido no decreto nº 1. 200, de 17 de novembro de 1936 com as regulamentações 

empenhadas na Convenção Nacional de Estatística realizada em 7 de julho de 1936 em 

que Teixeira de Freitas foi escolhido secretário geral.  

Pelo decreto nº 1527, de 24 de março de 1937 funda-se o Conselho Brasileiro de 

Geografia que logo é incorporado à estrutura do INE. Com essa fusão, em 1938 cria-se 

a sigla IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Decreto-Lei nº 218, de 26 

de janeiro de 1938). Depois de um caminho longo e difícil, estava formado enfim o 

sistema nacional de estatística no país com ampla condição de trabalho, obra idealizada 

por Bulhões Carvalho e concretizada por seu seguidor, Mário Augusto Teixeira de 

Freitas.  

No âmbito educacional a década de 1930 mostra-se bastante fecunda na 

instituição de formas racionais de coleta dos dados educacionais. Em 1937 no bojo do 

movimento pelo mapeamento da educação nacional é proposta a criação do Instituto 

Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP)75 que se destinava a organizar, analisar e 

divulgar as informações educacionais por meio de trabalhos que versassem sobre o 

problema educacional realizado tanto por instituições pedagógicas públicas quanto 

particulares, como ressaltou Gustavo Capanema ao expor as razões de criação daquele 

órgão (GIL, 2002, p.16). Percebe-se dentre as ações do INEP a centralização no 

recolhimento das informações “por meio de pesquisas e inquéritos que possam auxiliar 

na montagem de uma ação de assessoria ás escolas e aos sistemas estaduais de ensino” 

(DANTAS, 2001, p. 25). Andréa Dantas afirma que a tarefa máxima que o Instituto se 

impôs “foi a de se constituir como um centro de pesquisas educacionais e assessoria 

técnica aos estados e ao próprio Ministério” (idem, p.32). A direção do INEP foi 

entregue a Lourenço Filho que reconhece a necessidade de aperfeiçoar os aparelhos 

                                                

 

75 Lei nº 378, de 15 de janeiro de 1937, inicialmente chamado de Instituto Nacional de Pedagogia, criado 
na gestão de Gustavo Capanema responsável pelo Ministério da Educação e Saúde. Para mais 
informações sobre a criação do INEP, ver DANTAS, (2001). 
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estatísticos para o melhor funcionamento dos sistemas escolares. Ele foi um dos 

realizadores do novo serviço de estatística educacional na fundação do Instituto 

Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP) em 1937 e da criação da Revista Brasileira de 

Estudos Pedagógicos (RBEP), possibilitando, além da simples descrição numérica, a 

pesquisa do fenômeno educativo, como destacou Rosário Lugli (2005). Assim 

implementou mudanças fundamentais nos objetivos dos levantamentos estatísticos 

educacionais, realizando aquilo já de muito requerido pelos funcionários da DGE, não 

apenas a recolha dos dados, mas o procedimento analítico para dar a ler a realidade 

aferida pelos números.  

***  

Neste capítulo evidenciamos algumas dimensões da organização dos 

recenseamentos realizados no Brasil de 1872 a 1920 destacando sua importância na 

regulamentação dos serviços de estatística no Brasil. A vinculação dos recenseamentos 

a uma estrutura burocrática é inevitável, pois foi paralelamente a essas operações que a 

mesma foi sendo fixada. Assim destacamos os recenseamentos como momento 

culminante, assim como formas de experimento da funcionalidade da máquina 

burocrática dos serviços.  

Apesar da desarticulação das províncias no que se refere às estatísticas, no 

Império, o Estado contou com a parceria com o poder eclesiástico ajudando na 

divulgação do censo de 1872. A divulgação para o povo, possivelmente, se deu de 

forma oral, comunicação predominante no Império, principalmente nas missas, não 

contando com a materialidade verificada em 1920. Na República, a divulgação do 

recenseamento de 1920 foi feita pela imprensa, contando-se, nas capitais dos Estados, 

com uma direção regionalizada que articulou as operações com a DGE no Rio de 

Janeiro. Os censos de 1890 e de 1900 foram importantes como processos para se chegar 

a uma estrutura unificada com as unidades federadas na década de 1930, ou seja, ao 

mesmo tempo em que se centraliza a apuração, o recolhimento é descentralizado nas 

diversas repartições estaduais. 

O perfil de funcionário público responsável pela estatística se modificou. No 

Império, esse profissional é nomeado pelo pároco, vincula-se a um serviço que não é 

agenciado apenas pelo Estado, mas tem o apoio da Igreja. Na República a natureza 

desse profissional é diferente, pois ele é um funcionário público. Dele exige-se uma 

formação específica por concurso e do Estado exige-se um orçamento anual para o 
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funcionamento da DGE (depois IBGE). Nos dois perfis de profissional destaca-se a 

importância da formação educacional. Inicialmente exige-se o saber ler e escrever para 

desenvolver as atividades de recenseador. Posteriormente para se adentrar aos quadros 

da DGE é fundamental uma formação mais sólida voltada para os conhecimentos 

estatísticos e geográficos, pilares do IBGE. 

A partir dos acordos regionais ensaiados inicialmente na educação é que foi 

possível estabelecer uma unidade nos trabalhos estatísticos. A seguir, vamos nos ocupar 

dos serviços estatísticos mineiros e a produção dos dados educacionais que permitiram a 

unificação das estatísticas brasileiras na década de 1930 com o esforço de Teixeira de 

Freitas.                                    
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CAPÍTULO 2: A CONSTITUIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA 

MINEIROS
76  

Pode ser então que voltar atrás 
seja uma maneira de seguir 

adiante...(BERMAN)  

Apesar de haver um desejo na esfera federal de que houvesse uma estrutura 

estatística regional, como constatamos no capítulo anterior, isso não foi possível para 

todas as províncias ou estados brasileiros. Em Minas Gerais, o século XIX pode ser 

considerado um período produtivo na configuração de formas de contabilidade da 

população a partir de 1820. No entanto, a implementação de um serviço de estatística no 

estado ocorre concomitantemente à organização do Recenseamento de 1920. A 

discussão relativa ao ordenamento da estatística nos séculos XIX e XX em Minas 

confunde-se com as formas de legitimidade do Estado, sendo intrínseca à sua condição 

de existência e articula-se ao processo de expansão que Faria Filho (2003) tem chamado 

de uma rede de escolarização nos séculos XIX e XX. 

Neste capítulo temos como objetivo analisar a estruturação dos serviços de 

estatística em Minas Gerais e as formas de produção dos dados educacionais. Para 

facilitar o trabalho analítico, elegemos algumas datas de direcionamento da discussão, 

pois nestes períodos verificamos uma fertilidade de ocorrências no âmbito da 

estruturação desse aparelho público no estado mineiro. A produção censitária que ocorre 

nos anos de 1821, 1833-1835, 1838-1840, 1862-1863, 1872 e 1920, constitui-se como 

evidências estruturais na análise e materializa-se em listas populacionais e na 

organização dos recenseamentos de 1872 e 192077.       

                                                

 

76 Devido à ausência de trabalhos que reflitam sobre esta questão, mas sem pretender esgotá-la, foi 
necessário tratar as principais discussões que estruturam os serviços de estatística em alguns momentos 
do século XIX, na medida em que estes tornam visível o movimento de instituição do próprio Estado 
mineiro bem como do campo educacional. 
77 Os recenseamentos brasileiros de 1890 e 1900, apesar de serem importantes como processos para se 
estruturar o recenseamento de 1920, não tiveram a mesma repercussão que o de 1872 e o de 1920. 
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2.1 Formas de dimensionar a população mineira no século XIX  

A região que formaria a província mineira foi responsável, em grande parte, por 

movimentar a economia da América portuguesa a partir dos finais do século XVIII 

devido às suas riquezas auríferas. Desse modo, experimentou um crescimento nas taxas 

de sua população ao longo dos séculos XVIII e XIX. Sua grande concentração 

demográfica e seu opulento mercado interno “tornou-a uma região articulada com 

vastas áreas da América portuguesa que se voltaram para seu abastecimento” 

(BOTELHO, 1998, p.81). A província mineira sustentou a maior população livre e 

cativa do Brasil no Império. Além disso, as análises sobre a província concluem que o 

declínio da mineração e a falta de uma economia exportadora não significaram uma 

retração econômica na província (BOTELHO, 1998, LIBBY, 198878). 

Como vimos no capítulo anterior, o esforço da esfera pública na busca do 

conhecimento da realidade econômica e social manifestou-se desde o século XVIII no 

país. Durante o governo imperial, a lei de 20 de outubro de 1823 atribuiu ao presidente 

de cada província a obrigação de realizar o censo e a estatística da província. Em Minas 

Gerais, os arrolamentos populacionais ocorreram no Império nos anos de 1821, 1833-

1835, 1838-1840, 1862-1863 e 1872. Entretanto, a fase colonial já contava com essas 

estimativas. A primeira deu-se em 1751, seguindo-se vários cômputos mais ou menos 

rigorosos, como demonstram Mário Augusto Teixeira de Freitas (1943c) e Joaquim 

Norberto Souza e Silva (1870)79.  

Durante a fase de Independência o primeiro arrolamento populacional mineiro 

ocorreu em 1821, levado a cabo pelo secretário do governo da província Luiz Maria da 

Silva Pinto80 utilizando-se de dados de vários anos (1812, 1814, 1815, 1816, 1818, 1819 

                                                

 

78LIBBY, Douglas Cole. Transformação e trabalho em uma economia escravista: Minas Gerais no 
século XIX. São Paulo: brasiliense, 1988. 
79Silva (1870) na sua memória histórica das estatísticas brasileira discorre sobre as diversas contagens 
populacionais ocorridas em Minas, além dos dados obtidos por engenheiros como Henrique Gerber em 
1861, conselheiro Oliveira Viana em 1764, Wilhelm Ludwig von Eschwege (escreveu o livro Pluto 
brasiliensis publicado em Berlin, 1833), os viajantes von Spix e von Martius (1823-1831), Auguste de 
Saint-Hilaire (1830), dentre outros. 
80 Alguns dados biográficos de Luiz Maria da Silva Pinto são contraditórios, há duas datas de referência 
para seu nascimento: uma de 1787 e outra de 1775, o mesmo ocorrendo com o nome dos pais. Nas 
alusões encontradas (Matos, 1981; RBE, 1940) há nomes diferentes para o pai e para a mãe. Nascido na 
Vila do Pilar, capitania de Goiás (1775?1787? - 1869) ficou órfão de pai (português) aos 2 anos de idade 
e veio com sua mãe (mineira) para Vila Rica, ficando sob a proteção do dominicano Frei Felipe. Estudou 
gramática latina e filosofia em um Colégio do Arraial do Sumidouro na província de Minas Gerais. Aos 
20 anos foi nomeado oficial da Secretaria do Palácio passando rapidamente a oficial-maior e sargento-
mor “em reconhecimento aos serviços prestados e ao seu real valor”, como disse o Visconde de Condeixa 
em 1805. Passou por numerosos cargos públicos em Minas Gerais, e ao mesmo tempo dedicava-se “à 
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e 1820). Silva Pinto realizou outras contagens populacionais em 1826 e 1829, 

apresentadas em mapas utilizados por Raimundo José da Cunha Matos na Corografia 

Histórica da província de Minas Gerais (1837)81, por isso o autor afirma que ao 

secretário de governo “se devem grandes trabalhos estatísticos” (Vol.2, p.56).  

Zeli Sales (2005) por meio das atas do Conselho Geral da província de Minas 

Gerais (1825-1835) discute a instituição de uma política de instrução pública para a 

província, constituindo-se como um momento de estruturação do próprio Estado 

nacional. A necessidade de instruir para formar uma nação ordeira e civilizada era 

imperativa nos discursos que ressaltavam a necessidade de escolarização do povo. 

Assim, a criação e/ou a expansão das aulas de primeiras letras - e de outros níveis de 

ensino - possibilitariam uma melhor estruturação do próprio Estado nacional. A partir 

dos aportes teóricos de Enni Orlandi (1993), Sales (2005) salienta que o debate 

produzido no Conselho Geral da Província a respeito da escolarização pode ser 

considerado um discurso fundador, pois se constituiu em um referencial para a 

concepção de outros discursos.  

Nessa perspectiva, percebe-se uma movimentação dos conselheiros - 

especialmente do bacharel Bernardo Pereira de Vasconcelos responsável pela “educação 

da mocidade” - no sentido de instituir formas de conhecimento da realidade das escolas 

mineiras. Naquele momento, o Conselho Geral propunha, pela primeira vez no Império, 

o pedido de um quadro geral da instrução pública em Minas Gerais. Tal quadro seria 

dado exatamente pelas estatísticas coletadas que ofereceriam um repertório das 

                                                                                                                                              

 

leitura dos principais tratadistas até adquirir sólidos conhecimentos da matéria [estatística]” (LUIS, 1940, 
p.548). Administrou a primeira tipografia oficial instalada em Minas (1822) a Typografia de Silva, pois 
herdara do pai os conhecimentos tipográficos (Matos, 1981, p.15, vol.2.), inaugurando a imprensa 
periódica mineira com “O compilador mineiro” jornal de 1823. Escreveu e editou o primeiro dicionário 
da língua portuguesa impresso no país. Em 1822 foi eleito deputado na 2ª junta do governo provisório de 
Minas e em 1824 foi nomeado o primeiro presidente daquela província. Participou por várias vezes do 
Conselho do Governo. Foi responsável pela elaboração do primeiro arrolamento demográfico da 
província (1821), repetindo essa responsabilidade por mais três vezes: em 1840 incumbiu-se da realização 
do arrolamento dos habitantes da Comarca de Ouro Preto, foi nomeado diretor do censo em Minas Gerais 
(1851-1852) e, encarregado de organizar um mapa geral da população da província (1855-1856). Foi 
deputado da Assembléia Provincial (1838-1849) e membro da comissão de mapeamento da província 
(1842), além de ter prestado serviço voluntário na comissão de geografia de 1837, encarregada de 
elaborar uma carta geográfica e topográfica de Minas. Em 1852 foi nomeado procurador fiscal da mesa 
das rendas, sendo vice-diretor da Instrução Pública (1856-1857), cabendo a ele um “plano de reforma do 
ensino em Minas Gerais”. No ramo da educação foi, ainda, diretor do 1º círculo literário (1835, sede em 
ouro Preto) e do Liceu Mineiro. De 1866 a 1869 dedicou-se à leitura e à organização de vasta 
documentação coligida para elaboração da história de Minas Gerais destinada ao Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro do qual era membro desde a fundação (LUIS, 1940; MATOS, 1981, MOURÃO, 
1959; HALFELD e TSCHUDI, 1998). 
81 MATOS, Raimundo José da Cunha. Corografia histórica da província de Minas Gerais (1837). Belo 
Horizonte: Itatiaia, São Paulo: Edusp, 1981(ed. fac.similar.). Especialmente o mapa de 1821 de Silva 
Pinto encontra-se reproduzido no volume 2, p.57-63. 
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precárias condições da instrução mineira. Nesse sentido, a partir do discurso fundador 

da escolarização, é perceptível a elaboração do discurso estatístico.  

A discussão sobre a política de instrução pública no período de 1825 a 1835, 

proposta por Sales (2005) é bastante rica no que se refere à importância da estatística na 

produção da realidade e no governo das coisas, oferecendo possibilidades de leitura 

dessa mesma realidade por ela construída. A partir da análise de Sales é possível pensar 

nas funções principais da estatística, que se por um lado é importante para o 

conhecimento e ordenamento do mundo político (função utilitária), ao mesmo tempo é 

essencial na estruturação desse mesmo universo social a ser conhecido e legitimado 

como Estado. Essas funções podem ser visualizadas no pedido feito pelo conselheiro 

Bernardo Pereira de Vasconcelos dando prioridade ao “levantamento do estado da 

instrução na província mineira”:  

O Conselheiro Vasconcelos propõe que se expedissem novas ordens 
aos Ouvidores das Comarcas para que remetessem quanto antes 
circunstanciada informação do estado das escolas de primeiras letras 
de suas respectivas Comarcas, estranhando-lhes sua negligência no 
cumprimento das Ordens Superiores, e que se lhes participe, que nem 
eles nem os Mestres não receberão seus ordenados, enquanto não 
satisfizerem ao que lhes foi determinado (DIÁRIO DO CONSELHO, 
1825, grifos acrescentados)82.  

Observa-se nesse trecho que seriam aplicadas penalidades tanto aos mestres 

quanto aos ouvidores das comarcas que não respondessem à determinação do Conselho 

da Província. Isto quer dizer que naquele momento a questão educacional estava na 

ordem do dia e assim, era tratada com urgência pelo governo da província. O 

conselheiro Bernardo Pereira de Vasconcelos foi ainda responsável por formular as 

determinações do Conselho, que na sessão realizada dia 20 de junho de 1825, solicitava 

às câmaras sobre o estado da instrução pública (artigo 5):  

§ 5 1º- O estado da Instrução Publica com declaração dos Mestres, do 
número dos Discipulos, e sua digo e seu aproveitamento. 2º - E 
principalmente se os mestres são assíduos no ensino, e cuidadosos no 
cumprimento de seus deveres (FREITAS, 1943c, p. 108).  

                                                

 

82 Citado em Sales, 2005, p.53. 
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Além do pedido sobre a situação da instrução, os conselheiros solicitaram um 

repertório contendo 15 itens83 sobre os diversos assuntos referentes à província que foi 

realizado por Luis Maria da Silva Pinto. Dessa maneira, Silva Pinto levou à frente o 

primeiro levantamento simultâneo da estatística e da corografia regional. O inquérito 

estatístico-corográfico foi lançado pelo conselho do governo por circular de 23 de junho 

de 1825 (FREITAS, 1943c) e o mapa impresso é apresentado à Câmara dos Deputados 

em 1826 (MATOS, 1981, vol.2, p.63). 

Nos anos seguintes Silva Pinto desenvolveu outros trabalhos relativos à 

estatística mineira. Realizou um arrolamento dos habitantes da Comarca de Ouro Preto 

(1840), esteve à frente da tentativa de recenseamento da província de Minas (1851-

1852) e foi encarregado pelo presidente da província, Francisco Diogo Pereira de 

Vasconcelos, de organizar o mapa geral da população da província de Minas Gerais 

(1855-1856) (idem, p.17). Devido às providências relativas à estatística de Minas Gerais 

Teixeira de Freitas (1940) cognomina Silva Pinto como “o pai da estatística geral 

mineira”. Baseando-se em Matos (1981), Roberto Martins (1998) reafirma a 

importância de Silva Pinto na demografia e também na imprensa daquela província. Em 

nota introdutória da A província brasileira de Minas Gerais84, Martins afirma que Silva 

Pinto foi um dos “intelectuais mais notáveis da província e o pioneiro na estatística e na 

imprensa em Minas Gerais”. A ele, devem-se “todos os trabalhos demográficos 

realizados em Minas na primeira metade do século XIX [além dos] planos de divisão 

administrativa e judiciária (...) e um mapa manuscrito a partir da carta de 1821, de 

Eschwege” (HALFELD e TSCHUDI, 1998, p.48). 

O esforço dos homens públicos para organizar um serviço de estatística no 

estado só tomou corpo na República. Enquanto isso, aqueles que utilizavam os dados 

reclamavam dos inconvenientes das informações coligidas. Raimundo José da Cunha 

Matos em 1837 conviveu com o início do processo de produção dos dados no Império e, 

                                                

 

83 Relativos à extensão territorial, às plantações, aos animais, aos rios navegáveis ou não, às 
enfermidades, aos casamentos, aos expostos, à instrução pública, etc. 
84 Esse livro é resultado de estudos geográficos e históricos realizados pelo engenheiro Halfeld, pelo 
naturalista, etnólogo e diplomata suíço Tschudi e pelo desenhista e cartógrafo Wagner na província de 
Minas Gerais no século XIX concluído em 1855. Foi publicado originalmente em alemão em 1862 pela 
casa Justus Perthes, de Gotha, e traz o segundo mapa de Minas “jamais impresso” e o primeiro 
compêndio sobre a geografia do Estado (HALFELD e TSCHUDI, 1998). Foi publicado no Brasil em 
1998 pela fundação João Pinheiro tendo Roberto Borges Martins como autor do ensaio crítico, das notas e 
da revisão da tradução de Myrian Ávila. Cf. HALFELD, H. G. F.; TSCHUDI, J. J. Von. A província 
brasileira de Minas Gerais. Tradução de Myriam Ávila. Ensaio crítico, notas e revisão da tradução de 
Roberto Borges Martins. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro: Centro de Estudos Históricos e 
Culturais, 1998. Original alemão. 
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por isso mesmo, tinha desconfiança deles: “O sobretido conselheiro Veloso de Oliveira 

elevava a população de Minas, no ano de 1819, à vista dos mapas anteriores, à 621.885 

almas, e não teve dúvida de dizer que a orçava em um milhão e quinhentos mil almas, 

não incluindo a população exterior” (p.54). E, desolado, continuava ele:  

Se assim discorria um homem tão instruído como o conselheiro 
Antônio Rodrigues Veloso de Oliveira, desembargador do Paço, que 
tinha à sua disposição os mapas estatísticos das comarcas, como será 
reparável que outro qualquer indivíduo, em piores circunstâncias, 
deixe de amontoar absurdos sobre absurdos relativamente aos 
misteriosos ou desprezados negócios do Brasil? (MATOS, 1981, 
vol.2, idem).   

O Barão de Eschewege em seu artigo “Notícias e reflexões Estadísticas da 

Província de Minas Gerais”85 afirma que “não obstante as muitas e repetidas ordens e 

insinuações dos governadores para se formarem todos os anos, e com toda a exatidão os 

mapas da população, não tem sido possível sua realização” (ESCHEWEGE, 1899, 

p.743). Para ele, isso não seria resolvido “enquanto não se empregar certas pessoas para 

este efeito, tirando as listas da população dos livros dos Assentos dos Parochos” (idem), 

sugerindo que o exercício dessa função exigia pessoal específico.  

Também os geógrafos e cientistas de origem germânica Halfeld e Tschudi 

reclamam da falta de estatísticas precisas sobre a população mineira, além de apontarem 

as causas desse “atraso” em relação à Europa:  

Temos tão poucas estatísticas precisas sobre a população de Minas 
quanto sobre o restante do Império. Nunca se fizeram recenseamentos 
como os europeus, e no Brasil eles esbarram em dificuldades quase 
insuperáveis, como a vastidão e o pouco povoamento do território, 
além da indolência das autoridades (HALFELD e TSCHUDI, 1998, 
p.107-108).  

Apesar dos problemas, Minas Gerais ao longo do século XIX, buscou realizar as 

contagens populacionais por meio das listas censitárias ou mapas populacionais. Para 

Maria do Carmo Salazar Martins (2001) esses documentos são “fragmentos 

sobreviventes de censos, ou tentativas de censos”, cuja elaboração se deu em função de 

                                                

 

85 Publicado originalmente em Lisboa em 1825: Tomo IX das Memórias da Academia Real das Sciencias 
de Lisboa (p.1-2). 



 
99

 
determinação dos presidentes de província, organizados pelos inspetores de quarteirão 

sob orientação dos juízes de paz86. 

Para o século XIX em Minas Gerais, três conjuntos desses manuscritos datam de 

1833-1835, 1838-1840 e de 1862-1863, agrupados por municípios, paróquias, capelas 

e/ou distritos de paz. Produzidos pelos órgãos do governo provincial, esses documentos 

expõem importantes informações sobre a dinâmica da população mineira oitocentista, 

revelando características relativas à ocupação, à faixa etária, ao pertencimento étnico, à 

condição (livre ou escravo), à composição dos grupos domésticos, e, eventualmente à 

escolarização. Sua elaboração esteve em sintonia com uma dinâmica política e 

administrativa, desencadeada pela necessidade premente não apenas de conhecer a 

realidade social e de estabelecer formas de governar a população, mas também como a 

possibilidade de se implementar o Estado nacional. Michel Foucault (1986) ao tratar das 

características do processo de implementação da modernidade, afirma que ocorreu uma 

mudança na idéia de governo, que deixou de ser entendida como soberania e passou a 

ser percebida como governo das coisas. Nesse processo a população passou a ser objeto 

de saberes e dispositivos utilizados para permitir o controle. Daí é que o autor propõe o 

conceito de governamentalidade que pode ser utilizado para compreender as formas 

utilizadas pelo governo no intuito de caracterizar a população, além de se fortalecer 

enquanto nova forma de poder. 

Apesar da busca para repertoriar o número da população, bem como a 

composição, o número de distritos e as riquezas naturais, o século XIX em Minas 

Gerais revela-se uma incógnita quanto aos aspectos populacionais e administrativos 

como salienta Maria do Carmo Martins (1990). Diante da necessidade de administrar a 

máquina político-administrativa era necessário conhecer “a complexa rede de 

povoamento mineiro” e isto se dava por meio de portarias e ofícios expedidos pelo 

governo exigindo: listas nominativas da população, listas de eleitores, listas de 

indivíduos aptos para o recrutamento militar, lista de vendas e engenhos existentes nos 

                                                

 

86 Angela Magalhães Martins (1990) oferece informações sobre esse cargo que foi criado pela 
constituição de 1824 (art.162), regulamentado pela lei 15/10/1827 e 29/08/1828. Em 1829 e 1830 era um 
cargo eletivo, a lei de 1831 deu ao poder central condições de substituí-lo ou suspendê-lo. Com funções 
administrativas, judiciária e policial cabia-lhe: dividir as vilas em quarteirões, nomear os inspetores, 
confeccionar os mapas de população e escolher os membros para a guarda nacional. Relacionava-se muito 
mais à população local que ao poder central. Em 1841, suas funções passaram a ser determinadas pelo 
chefe de polícia designado pelo poder central (MARTINS, 1990). Seria produtiva uma análise mais 
vertical quanto às atividades realizadas pelo juiz de paz, principalmente no que se refere à elaboração dos 
mapas populacionais, pois ele foi responsável, em grande parte do século XIX, pela contabilidade da 
população no país. 



 
100

 
diversos distritos, mapas de população, etc (MARTINS, 1990). Principalmente até os 

anos de 1850, a sobreposição das divisões política, administrativa, judiciária e 

eclesiástica e o seu constante desmembramento fazia com que a administração da 

província fosse bastante “dinâmica (pra não dizer confusa)” resume Martins (1990; 

2001). A coleta destes elementos envolvia várias pessoas o que lhe conferia uma 

heterogeneidade de informações. O inspetor de quarteirão respondia pela confecção das 

listas parciais e as remetia ao juiz de paz que, depois de conferi-las, entregava os 

documentos ao escrivão que as copiava na forma final e as mesmas eram enviadas ao 

presidente da província (PAIVA, ARNAULT, 1990). 

O ofício de 1831, enviado pelo governo provincial solicitava o “exacto e 

detalhado conhecimento da população e da indústria” (idem, p.89) e para isso, enviou 

aos juízes de paz um modelo que estipulava como campos a serem preenchidos: a 

relação nominal dos habitantes de cada fogo ou famílias, quarteirões e os dados sobre 

idade, ocupação, estado civil (casado, solteiro, viúvo), condição (livre ou escravo), 

qualidade (pardo, cabra, branco, preto)87. 

As informações sobre os indivíduos abrangiam: nome, sua relação com o chefe 

de família, sexo, raça, condição, idade (em anos), ocupação, naturalidade, e quem sabia 

ou não ler – dado solicitado no campo “occurências” na lista de 1838-1840, em que 

aparece a informação sobre a instrução evidenciado no termo “saber ler”. No campo 

“ocupação” são descritas as atividades exercidas pelo indivíduo, ali o termo “escola” 

aparece associado a algumas crianças e o termo “estudante” associa-se àqueles que 

tinham mais de quinze anos de idade, ou ainda atividades relativas ao ensino como 

professor, reitor de seminário, mestre de primeiras letras, etc. (ibidem, p.106). 

A produção dos dados educacionais seguia paralelamente aos mapas, atendendo 

a determinação da Lei Mineira n. 13 de 1835 que estipulava, dentre outras medidas, a 

nomeação de delegados literários, a gratuidade do ensino elementar e a obrigatoriedade 

da instrução primária de 1º grau para crianças na faixa etária de oito a quatorze anos. A 

nomeação desses funcionários tinha como escopo a necessidade de fiscalizar o 

andamento das aulas primárias nas diversas localidades. De acordo com a Lei Mineira 

n. 13 de 1835,  

Art. 30º Ao Delegado compete: 

                                                

 

87 Para trabalhar com esses dados é preciso debruçar sobre os diversos significados de cada termo 
utilizado na época para não cometer anacronismo. 



 
101

 
§ 1º Nomear Visitadores parciaes das Escollas, que se regularão pelas 
Instrucções que do mesmo Delegado receberem. 
§ 2º Suspender os Professores, quando da demora da decisão do 
Governo se sigão graves males. 
§ 3º Nomear Substitutos do 1º, e 2º gráo nos casos de falta, ou 
impedimento dos Professores, dependendo de approvação do Governo 
para cobrarem o Ordenado, que sera a metade do que tiver o 
Professor. 
§ 4º Fazer observar esta Lei, e os Regulamentos, e Ordens do 
Governo, esmerando-se em que seja a mocidade doctrinada nas mais 
puras idéias religiosas, e moraes, e nas da importancia da união, e 
integridade do Império, ainda á custa dos maiores sacrificios.  

Para cada comarca88 seria nomeado um delegado responsável pela fiscalização 

sobre o funcionamento das aulas, a conduta dos professores e a freqüência escolar. A 

província dividia-se em círculos literários - extensão territorial demarcada de acordo 

com a densidade da população de cada região - que obedeciam às variações dos 

ordenamentos administrativos já mencionados.  

Como determina a lei, o delegado era nomeado pelo presidente de província e 

recebia uma gratificação, tendo diversas funções, tais como: nomear visitadores das 

escolas, suspender professores, nomear substitutos, visitar pessoalmente as escolas, e 

ainda, zelar pelo cumprimento da lei e regulamentos ordenados pelo governo. Nesse 

sentido, o delegado fazia o papel intermediário entre o presidente, os professores e as 

famílias. Enviava ao presidente de província relatórios que continham os mapas 

trimestrais que atestavam a freqüência dos alunos ao que vinculava os vencimentos dos 

professores89.   

Nos relatórios dos presidentes da província é possível observar como as listas 

populacionais são articuladas discursivamente pela sua ausência, indicando um cenário 

de possibilidades ainda não concretizadas. Atento à demora do envio dessas listas, no 

Relatório de 1835, o presidente Paulino Limpo de Abreu deu atenção especial à 

organização da estatística da população mineira.  

O governo (...), sentindo todos os dias a falta de um mappa da 
população da Provincia, exigiu de cada um dos Juizes de Paz as 
necessarias informações para fazer organizal-o, empenhando tambem 
para esse fim o zelo das Camaras municipaes. Aquellas ordens porém 

                                                

 

88 A província era dividida em comarcas, que por sua vez se dividiam em termos. Em cada termo havia 
um município que era a sede do termo, com uma câmara municipal de vereadores eleitos pelo povo que 
exerciam o governo administrativo e econômico e tinham funções jurídicas. 
89 Para que a aula pudesse ser mantida seria necessário um número mínimo de 24 alunos matriculados e a 
freqüência de pelo menos 4, o não cumprimento desta exigência tinha como conseqüência o fechamento 
das aulas (Art. 2º  da Lei Nº 13). 



 
102

 
não fôrao cumpridas por todos os juizes de paz com a presteza 
recommendada, poisque ainda se não obtiverão os mappas parciaes de 
mais de 130 districitos, entre os quaes se contão alguns menos 
populosos e importantes, ficando assim retardada a conclusão de tão 
interessante trabalho (SILVA, 1870, p.133).  

A primeira lei provincial a tentar legalizar a estatística na província data de 18 

de março de 1836, lei nº. 46 que estabelecia o modo e a necessidade de se organizar a 

estatística demográfica anual e decenal. A estatística anual foi delegada aos párocos que 

por meio dos mapas remeteriam informações ao presidente da província com dados 

sobre os nascimentos, casamentos, e óbitos havidos em suas paróquias, conforme artigo 

15. Por esse trabalho os párocos receberiam a gratificação de cinqüenta mil réis por 

semestre (art.17). A estatística decenal ficou sob inspeção dos juizes de direito das 

Comarcas (art.23) que nomeariam arroladores e oficiais de justiça necessários ao 

arrolamento geral de todos os habitantes da província (art.23 e 24) que, para isso, 

receberiam gratificações. Os mapas deveriam conter informações sobre: idade, sexo, 

ocupação, estado, condição dos indivíduos, e se sabem ler (art.27). 

À promulgação dessa lei, seguiram-se inúmeras queixas dos presidentes relativas 

à sua inaplicabilidade devido aos altos gastos com os arroladores e oficiais na estatística 

decenal; “não é possível despender-se menos de 15.000$000” dizia o presidente 

Antônio da Costa Pinto em 1836. Com ele concordarão, José Cesário de Miranda 

Ribeiro em 1838 e Bernardo Jacinto da Veiga em 1839 – 1840. Nos anos de 1840 os 

presidentes insistiam na falta de informações agora a cargo dos chefes de polícia pelo 

regulamento nº. 120 de 21 de janeiro de 1842, ano conturbado pela Revolução na 

província. O vice-presidente Quintiliano José da Silva em 1844, 1845 e 1847 mandou 

proceder ao inquérito pelo chefe de polícia, mas, não obtendo resultados satisfatórios, 

sugeriu mudanças na lei 46. Para ele, a pena imposta aos párocos de não recebimento da 

gratificação é pouco efetiva e resulta na falta de mapas de municípios inteiros.  

Reconhecendo a summa difficuldade de obrigar todos os juizes de 
paz, e diversos outros Funcionários ao exacto cumprimento dos 
deveres que lhes impõe (...) indiquei então que se authorisasse o 
Governo a arbitar gratificações a pessoa, ou pessoas intelligentes e 
laboriosas, que servindo de centro as operações, e coadjuvadas por 
agentes de sua escolha, fossem exclusivamente encarregadas de dirigir 
este trabalho (FALLA, 1840, p. LXIV).  
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Assim dizia Bernardo Jacinto da Veiga, em 1840, propondo que a tarefa fosse 

delegada à iniciativa particular. Essa idéia foi também sugerida por outros presidentes, 

nos anos vindouros, como Bernardino José Queiroga (1848), José Ricardo de Sá Rego 

(1851) e Francisco Diogo Pereira de Vasconcelos (1855). Esse presidente, em 1855, 

confia a Luiz Maria da Silva Pinto, aposentado do serviço público, a elaboração de um 

estudo retrospectivo sobre a estatística da população mineira90.  

José Ricardo de Sá Rego (1851), critica a lei nº 46 porque a mesma não prevê a 

contabilidade das fontes de riqueza nem do consumo na província, dificultando o 

trabalho sobre as questões financeiras, assim, sem o auxílio da estatística “não tem outro 

apoio sinão o das hypotheses e presumpções” dizia ele.  Nesse mesmo relatório de 1851 

o presidente não se atém apenas à sugestão de entregar a organização da estatística 

mineira à iniciativa particular, mas propõe, pela primeira vez, a criação de um órgão de 

estatística na província:   

(...) com pessoal exclusivamente encarregado desse serviço, o qual 
além de reunir os conhecimentos necessários, tenha um centro que lhe 
imprima direção conforme, e simultaneamente, em todos os pontos da 
província, concedendo-se vantagens a esses empregados, que facilitem 
a escolha e afiancem o desempenho dos seus deveres (SILVA, 1870, 
p.138).  

Ainda na década de 1850, no ano de 1852, temos a tentativa de realização do 

primeiro censo nacional, que seria organizado nas províncias a partir de uma diretoria 

indicada pelo presidente da província. Em Minas, pelos trabalhos já realizados na área, 

Luiz Maria da Silva Pinto foi o diretor indicado; entretanto, como já salientado no 

capítulo anterior o recenseamento não ocorreu.  

Ao longo do Império a província mineira organizou suas estatísticas 

populacionais em estreita relação com o poder eclesiástico que, anualmente, remetia os 

mapas populacionais aos presidentes da província. A estrutura eclesiástica gozava de 

legitimidade junto á população e essa forma, ainda que oferecesse problemas, foi muito 

utilizada pelo Estado mineiro para se implementar. O fato de obter dados via poder 

eclesiástico tem limitações principalmente pela natureza da informação produzida, pois 

os documentos são administrativos não oferecendo os dados de forma direta. Na seção 

provincial do Arquivo Público Mineiro os mapas populacionais consultados cobrem a 

                                                

 

90 Acreditamos que Diogo Vasconcelos baseou-se em uma lei, a de nº. 718, sancionada naquele mesmo 
ano que garantia à província o direito de gastar 10 contos de réis com a organização da estatística, como 
veremos adiante.  
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década de 1826 a 1863, são mapas populacionais e documentos administrativos que 

trazem informações sobre a população: batismo, casamentos91, óbitos, etc. Em alguns 

casos, atendendo a portaria do governo, os párocos também fazem levantamento sobre 

as condições da indústria, além da extensão dos limites das freguesias. É o caso, por 

exemplo, do levantamento populacional realizado em 1862- 186392.  

Em 12 de novembro de 1861, o presidente da província Vicente Pires da Motta 

enviou aos párocos um ofício em que ordenava o fornecimento de informações sobre a 

população e as indústrias de cada freguesia segundo um modelo padronizado de 

formulário. Os campos solicitados no formulário não contemplam dados relativos à 

instrução pública, mas as idades etárias (distribuídas em 5 faixas etárias – 1 a 7 anos, 8 a 

15 anos, 16 a 30 anos, 31 a 50 anos em diante) podem oferecer indícios da freqüência 

escolar se os intervalos etários, ou os nomes dos alunos, forem cruzados com os mapas 

dos professores. Além disso, o conjunto de mapa de 1862-1863, assim como o de 1831-

1833 traz o campo “ocupação”, e esse dado cruzado com a idade pode indicar se o 

individuo está em idade escolar ou se é profissional do ensino. Sabemos da 

ambigüidade ou da difícil apreensão das “idades escolares” para o século XIX devido à 

grande variação do tempo em que a criança deveria ser enviada à escola. Mas a 

utilização dos dados, com as devidas ressalvas, pode trazer indícios do percentual da 

população que se encontrava na instrução pública e também a população que ainda não 

fazia parte do processo de escolarização mineiro. Esses instrumentos, além dos dados, 

oferecem um certo grau de subjetividade e aleatoriedade no preenchimento dos 

formulários, pois cada pároco preenchia as respostas de acordo com o seu entendimento. 

O que pode significar limitações do ponto de vista objetivo, pode ser interpretado como 

um conjunto rico de informações que, quando cruzadas com outras fontes históricas, 

ajudam-nos a conhecer a composição étnica, etária, atividades ocupacionais bem como 

o grau de instrução das famílias mineiras, em alguns momentos do século XIX.   

Além disso, os mapas populacionais revelam as circunstâncias nas quais os seus 

elaboradores estavam envolvidos no momento do preenchimento. Em um ofício de 20 

de março de 1863, respondendo a circular do governo, o pároco Antônio Alves dos Reis 

da freguesia do Rio Vermelho, analisa as condições em que produziu os dados 

populacionais: 

                                                

 

91 Os mapas de casamentos indicam as condições (se livre ou escravo) e sexo, separados por intervalos de 
idades (até 14 anos, de 20 a 29, de 30 a 39, de 40 a 49... até de 100 em diante).  
92 Conjunto de 76 mapas de freguesias ou paróquias distribuídas por 34 municípios mineiros disponíveis 
na Seção Provincial do Arquivo Público Mineiro.  
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Empregando desde então [26 de outubro de 1862] todos os esforços 
que se acharão na alçada de minha fraca possibilidade, só agora he 
que posso remetter a v. excia. o resultado total das informações que 
morosamente me forão prestadas. Convencido estou de que o mappa 
que apresento a v. excia. he o mais exacto que se pode fazer desta 
parochia na epocha actual, seo resultado sobe a 7. 845 almas divididas 
pelas differentes classes, sexos, idades, e condições. Presumo de haver 
tocadas a meta da felicidade si este meo trabalho poder preencher os 
bons desejos de v. excia. (SP 1005, 1863).  

Teixeira de Freitas (1943c) assinala a diversidade de documentos que 

evidenciam os repetidos esforços da administração pública de Minas em prol da 

estatística geral. Apesar da diferença nos objetivos dos trabalhos de Silva Pinto e dos 

mapas populacionais, é importante ressaltar também as cinco edições do “Almanak 

administrativo civil e industrial da província de Minas Gerais” publicado em 1864, 

1865, 1870, 1873 e 1875 por Antônio de Assis Martins e José Marques de Oliveira. As 

três últimas publicações contam apenas com o editor Antônio de Assis Martins que 

afirma que a obra foi organizada e redigida em virtude da Lei provincial nº. 1447 de 1º 

de janeiro de 1868 que “manda publicar por conta da província o Almanak de Minas”93.  

A edição do Almanak administrativo civil e industrial da província de Minas 

Gerais, nos seus dois primeiros números (1864 e 1865) não faz nenhuma menção a 

ajuda pecuniária da província. Entretanto, os editores mencionaram sobre “o tropel de 

dificuldades, de mil invencíveis estorvos, com que [tiveram] de arcar (...) originados da 

quase absoluta carencia de dados” (ALMANAK, 1864, p.1). Talvez, por isso, as 

publicações tiveram de ser interrompidas e, retomadas apenas em 1870, com a 3ª edição 

que contou com financiamento provincial. 

Essa não foi a primeira vez que a província promoveu ajuda financeira à 

iniciativa particular na organização da estatística. Algumas vezes a província solicitou 

ajuda com a qual arcou financeiramente e, noutros casos, o apoio foi solicitado por 

cidadãos. Para exemplificar o primeiro caso em 1855, como vimos, Luiz Maria da Silva 

Pinto foi convidado a realizar o recenseamento da província. No segundo caso, temos 

que em 1863 o presidente conselheiro João Crispiano Soares no relatório à Assembléia 

Legislativa Provincial, apresentou um pedido dos cidadãos Antonio Marciano da Silva 

Pontes e Antonio Nunes Galvão que solicitavam da Província o apoio financeiro para 

                                                

 

93 A lei transcrita naquela edição afirma o seguinte, Art.1º: “O governo gratificará annualmente com um 
conto de réis ao cidadão Antonio de Assis Martins, que fica obrigado a redigir, coordenar e fazer publicar 
o Almanak de Minas até o último de outubro de cada anno” (ALMANAK, 1870, p.5, grifos originais). 



 
106

 
empreenderem a confecção de um Dicionário histórico, estatístico, topográfico e 

descritivo da Província de Minas Gerais. A solicitação dos cidadãos se referendava na 

Lei Provincial de nº 718, de 16 de maio de 1855 que, pela primeira vez, autorizou o 

dispêndio de 10 contos de réis com a estatística da província94 revelando uma 

preocupação com o assunto em pauta. Ao que tudo indica a ajuda financeira não foi 

concedida, pois não localizamos a publicação do referido Dicionário.  

A organização da estatística na província mineira, talvez seja importante frisar, 

não se desenvolveu com ações privadas, a despeito das sugestões de alguns presidentes. 

As iniciativas particulares, quando existiram, tiveram financiamento da esfera pública, 

algumas vezes sendo realizada por antigos funcionários da secretaria do governo, no 

caso de Silva Pinto. Nas discussões que acompanhamos não foi proposto que a 

organização dos serviços estatísticos ficasse fora da supervisão do governo, até porque, 

os mesmos fazem parte da própria estruturação das suas ações políticas.   

2.2 Produtores da estatística escolar: os delegados da instrução pública  

Já na metade do século XIX a inspeção das aulas era regida pela lei nº. 435, de 

outubro de 1848, que criou os cargos de diretor geral e vice-diretor da Instrução 

Pública95. Os ocupantes desses cargos tinham como atribuição inspecionar aulas e 

estabelecimentos de instrução pública, estabelecer normas para a melhoria do ensino, 

além de elaborar relatórios detalhados sobre a situação do ensino, que eram 

apresentados ao presidente da província que, por sua vez, os enviava ao ministério dos 

Negócios do Império. Em grande parte do Império, de 1828 a 1854, a divulgação oficial 

das estatísticas se dava por meio dos Relatórios do Ministério de Negócios do Império. 

A forma de captação de informações dependia amplamente da sensibilidade das 

autoridades provinciais.  

Em Minas Gerais, depois de várias reformas, em 1867 criou-se a diretoria geral 

de instrução pública que passou a subordinar-se diretamente ao presidente da província. 

A forma de produção dos dados continuava a ser incipiente e irregular. A coleta e 

                                                

 

94 “Art. 1º: Fica o governo autorisado a despender pela maneira que lhe parecer mais conveniente ate a 
quantia de dez contos de reis com a organisação da estatística desta província” (LEI Nº. 718, 16 DE 
MAIO DE 1855). 
95 O órgão responsável pela instrução pública mineira tem seu nome modificado diversas vezes, ao longo 
dos oitocentos: diretoria geral de instrução publica (1827-1859), agência central de instrução pública 
(1859-1860), diretoria geral de instrução pública (1867-1871), inspetoria geral de instrução pública 
(1871-1891) (GUIA, APM, 2006).  
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organização dos dados sobre instrução pública se efetivavam pelos inspetores escolares 

que, nessa tarefa, enfrentavam problemas de toda ordem (distância das aulas, falta de 

meios de locomoção, estar cuidando de interesses pessoais, etc.) (FARIA FILHO e 

RESENDE, 1999). A inspeção seria fundamental para verificar o número de alunos que 

freqüentavam as aulas ao que se vinculava o recebimento dos vencimentos dos 

professores. Eles eram os responsáveis por elaborar os mapas constando a relação dos 

alunos freqüentes na aula. Esses documentos eram enviados aos delegados literários 

que, por sua vez, os remetiam ao diretor geral da Instrução Pública que elaborava 

relatório geral sobre a educação na província ao seu presidente96. 

Em 1867, o presidente da província José da Costa Machado de Souza consegue a 

aprovação de uma lei que vincula o recenseamento populacional ao funcionamento das 

cadeiras de instrução primária e secundária. A lei nº. 1 426 de 24 de dezembro de 1867 

determina a suspensão das cadeiras nas freguesias em que o resultado do recenseamento 

da população livre e escrava não for enviado ao presidente pelas câmaras municipais em 

prazo a ser determinado.  

Joaquim Norberto de Sousa e Silva (1870), perplexo com a medida 

inconstitucional idealizada pelo presidente mineiro, observa:  

Semelhante medida, por demais vexatória, foi um attentado até contra 
a Constituição, que garantiu a instrução a todos os cidadãos do 
Império, sem condições, e só encontra paridade na antiga Roma 
quando privava as cidades rebelladas, e que de novo sujeitava ao seu 
domínio, de certas garantias e direitos, que lhes serão peculiares 
(p.143).   

Em relatório de 1868, o presidente estabeleceu o prazo de seis meses para 

elaboração e posterior envio do recenseamento “sob pena de suspensão das escolas 

d’aquelas localidades, d’onde não vier recenseamento” (RELATÓRIO, 1868, p.22).  

Confiante na exeqüibilidade da lei sancionada, José da Costa Machado de Souza 

afirma que as câmaras que desejassem “o bem-estar de seos municípios, hão de 

empregar todos os meios para que não falte á população, cujos interesses lhes estão 

confiados, o importante beneficio da instrução” (idem, p.22-23).   

Para além da validade constitucional da legislação em debate, chama a atenção a 

conexão estabelecida entre os dois ramos da administração pública: a estatística e a 

                                                

 

96 Em relação aos problemas na produção dos dados sobre a instrução pública mineira no século XIX, 
veja estudo de Faria Filho e Resende (1999). 
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instrução. A medida corrobora a idéia de que a instrução era a forma do Estado se fazer 

presente nas localidades mais distantes da província, ou seja, era sim o braço mais 

estendido do Estado no território governado. Ainda que de forma pouco estruturada, ou 

melhor, de forma incipiente é a educação o serviço mais desenvolvido do Estado na 

gestão governamental da população, caso contrário, o recenseamento “necessidade que 

mais sentimos actualmente” se vincularia a outros serviços públicos. 

Tavares Bastos (1937) ao defender a descentralização do país na década de 1870 

afirma que os dois serviços mencionados estariam entre os responsáveis pela 

emancipação política no Brasil, “são os poderes locaes que hão de completar a obra 

iniciada pelo Estado, pondo em contribuição, para o fim commum, a estatistica, o 

imposto, a policia, a justiça e a escola” (p.250, grifos acrescentados). 

A vinculação entre a instrução pública e o número da população torna-se mais 

freqüente nos anos subseqüentes. O regulamento número 56 de 10 de maio de 1867, 

aprovado pela lei nº 1400 de 9 de dezembro de 186797, autoriza o presidente a criar 

cadeiras de instrução primária nas sedes das freguesias e nos distritos populosos98. O 

presidente Domingos de Andrade Figueira afirma que a lei fez com que aumentasse o 

número total de cadeiras, no entanto “um terço das existentes conservam-se vagas”, 

prejudicando as cadeiras obrigatórias das sedes das freguesias, pois os professores 

idôneos eram em “parte distrahidos nas cadeiras de distritos” (RELATÓRIO, 1869, 

p.25). A solução encontrada foi a redução das cadeiras de quase todos os distritos, 

mantendo as das sedes das freguesias99 “em quanto não forem vencidas as difficuldades 

immensas que se oppõe ao recenseamento da população, sobretudo em uma província 

tão extensa e de tão disseminada população” (RELATÓRIO, 1869, p.26, grifos 

acrescentados). Segundo Domingos Figueira, essa foi a única base prática a adotar-se 

até que as necessidades do ensino, pessoal habilitado, convenientemente inspecionado e 

a distribuição das cadeiras como estabeleceu a lei nº 1400, sejam plenamente satisfeitas. 

                                                

 

97 Segundo a Lei 1.400 de 1867 “Haverá em cada freguesia uma escola de instrucção primaria para o sexo 
masculino, ficando dispensada a exigência do recenseamento para a creação de cadeiras, quer de 
instrucção primaria, quer secundaria”, (Art. 10). O presidente da província poderia criar nos distritos mais 
populosos escolas de instrução primária a partir das informações precedentes do diretor geral (art.11). 
98 Segundo o art.5º. “Haverá uma escola publica de instrucção primaria elementar, em cada districto de 
paz da província, onde houver povoado, cujo numero de habitantes livres seja superior a 600. Não será, 
porém, conservada a escola, quando o numero dos alumnos freqüentes for menor de 15” 
(REGULAMENTO nº. 56). 
99 “De 25 de agosto até o presente [maio] foram suprimidas 35 cadeiras, sendo 13 por falta de freqüência 
legal e 22 por se acharem estabelecidas em lugares pouco populosos” (RELATÓRIO, 1869, p.26). Nesse 
ano havia 372 cadeiras de instrução primária criadas na província.  
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Concordava com a decisão do presidente o diretor geral da instrução pública, 

Firmino Antônio de Souza. Para ele, a boa gestão do ensino exigia condições materiais 

imprescindíveis como sala espaçosa, mobília, livros, quadros, traslados e muitos outros 

utensílios e isto só poderia ser feito com largos recursos financeiros dos quais a 

província não dispunha. “(...) parece razoavel e de summa conveniencia reduzir o 

numero das cadeiras, de maneira que os recursos da província bastem para mantel-as 

regularmente e provel-as com pessoal habilitado” (RELATÓRIO, 1869, anexo D, p.3). 

Diminuir o número de cadeiras, na opinião do diretor era condição sine qua non 

para se obter melhores resultados na instrução pública, pois se estaria aplicando mais 

recursos às cadeiras existentes. Outro inconveniente da lei, segundo ele, é o corretivo da 

freqüência legal para aquelas cadeiras que não atingirem o algarismo fixado, ou seja, 

menor que 15 alunos.  

Em primeiro lugar a falta de frequencia legal nem sempre é indicio de 
que não haja na localidade um numero sufficiente de meninos em 
estado de receberem instrucção. Ella póde porvir da incapacidade 
moral ou profissional do professor, e n’este caso supprimir a cadeira 
importa punir habitantes por culpas alheias, privando-os de um 
beneficio a que tinhão direito. Póde tambem acontecer que nas 
localidades mais atrazadas, havendo alias, numero sufficiente de 
meninos, as escolas não tenhão a freqüência legal por desleixo e 
ignorancia dos pais ou educadores. Em tal hypotese a suppresão das 
escolas não seria remedio, mas aggravação do mal perpetuando a 
ignorância nas localidades (idem).  

Notamos arguta percepção do diretor ao apontar os problemas das sanções da lei. 

Nos dois fragmentos citados de 1869, percebe-se uma tensão entre a norma, o professor 

e as famílias em que as crianças “em estado de receberem a instrucção” são alvo 

principal. Para resolver o impasse o diretor assinala sua posição: “só ha uma base para a 

regular distribuição do ensino: é a população das localidades conhecida diretamente 

pelo recenseamento”. Ainda que essa operação oferecesse dificuldades “é indispensável 

vencel-as, porque sem elle a distribuição do ensino será sempre desigual e injusta” 

resume.  

Em relatório publicado em 1870 o presidente da província José Maria Corrêa de 

Sá e Benevides reclama do regulamento nº. 75 que mandou criar um ensaio estatístico e 

“desse melindroso trabalho encarregou uma das secções da secretaria, á qual tambem 

incumbio outros trabalhos importantes” (p.9). A determinação estipulava a criação de 

uma repartição especial, contando com agentes inteligentes e bem remunerados, 
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entretanto, o presidente argumenta que isso é muito oneroso e não traz os resultados 

esperados porque:  

Enquanto a certo grão de instrucção não chegar a nossa população, é 
debalde esperar melhoramentos que devem vir opportunamente e, 
quando estiverem apagados no coração brasileiro os preconceitos e 
desconfiança congenita com seu caracter, habitos e educação 
(RELATÓRIO, 1870, p.9-10).  

Segundo o presidente, para desenvolver a estatística era necessário disseminar a 

civilidade entre os povos, o que seria feito pela instrução. Sobre a distribuição das 

cadeiras de instrução pública relativamente ao número da população, para ele, seria uma 

idéia “inacceitavel, porque a estatística é deficiente e as freguezias e districtos de paz 

são bases naturaes do nosso systema administrativo” (idem, p.39). Ainda assim, 

encontramos muitos documentos que justificam a entrega dos mapas populacionais para 

obter a abertura ou restauração de escolas nas freguesias. Em ofício ao presidente de 

província em 18 de abril de 1870, a câmara municipal de Oliveira solicita “a restauração 

da cadeira de primeiras letras [na freguesia de Santo Antonio do Amparo] pedida por 

esta municipalidade tem a honra de remetter a vossa excelencia a inclusa informação 

que contem a estatistica pedida” (SP 1380-1870). O ofício certifica que, segundo 

constam os mapas de quarteirões, a Freguesia de Santo Antonio do Amparo tem 4.540 

almas, sendo 3.505 livres e 1.035 escravos.  

Já na eminência de ocorrer o primeiro recenseamento geral do país, ainda 

encontramos pedidos do Ministério do Império para que as províncias respondessem às 

circulares sobre a instrução. Em 20 de janeiro de 1872 a presidência da província envia 

ofício ao inspetor geral da Instrução Pública contendo 7 pontos a serem informados ao 

Secretário dos Negócios do Império, como gastos, legislação, número de bibliotecas, 

além do número de alunos, freqüência, e escolas públicas e particulares de instrução 

primária e secundária:  

3º. Quantas escolas publicas de instrucção primaria para cada sexo e 
de que grão há, creadas na província, e quantas estiverão em 
efetividade? Qual o numero de alumnos de um e outro sexo que as 
freqüentarão? 
5º. Quantos estabelecimentos publicos de instrucção secundaria há, 
creadas para cada sexo na província? Quantos da natureza de 
internatos e quantos da de externatos? Quantos estiverão em 
efetividade? Qual o número de alunos de um e outro sexo, que as 
frequentarão? Quaes as materias que se ensinarão nestes 
estabelecimentos e qual o numero de alumnos (masculinos e 
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femininos, separadamente) que as estudarão (SP/IP1/1 Cx02 pacotilha 
68).  

Muitas correspondências recebidas pela diretoria da instrução pública 

evidenciam a dinâmica do funcionamento desse órgão e o volume do seu trabalho na 

tentativa de produzir os dados da instrução mineira. Os reiterados pedidos do quadro 

das escolas de instrução primária e de alunos que as freqüentavam100, além de 

informações sobre o número e as categorias de professores, demonstram uma 

articulação entre o cotidiano das escolas, revelado pelos inspetores dos círculos 

literários; bem como, os encaminhamentos dados pela diretoria. Obviamente isso não 

significa que todas as informações eram prestadas com a “brevidade” sempre solicitada 

nos ofícios, mas é certo que esses serviços tentavam responder, ainda que algumas 

informações prestadas pelos inspetores dos círculos literários fossem “deficientes” 

como reclamou o presidente da província J. Machado Portella em 13 de fevereiro de 

1872.   

Haja vs. de enviar-me com a brevidade que for possível, um quadro de 
todas as escolas de instrucção primaria da província, com declaração 
das que estão vagas, desde quando; das que estão regidas por 
professores provisórios, efetivos e vitalicios, e bem assim do numero 
de alunos que as freqüentam (SP/IP 1/1 cx 02 pacotilha 40)101.  

A questão da estatística brasileira na década de 1870, espera-se, tomaria novo 

fôlego com os preparativos para a realização do recenseamento geral de 1872. Nesse 

ano, na província de Minas Gerais, cria-se a Diretoria de Estatística responsável pela 

realização censitária. As informações sobre os procedimentos necessários para a 

abertura da repartição não são claras. Em Relatório de 20 abril de 1872 o presidente 

Joaquim Portela afirma que recebeu da DGE os decretos que autorizavam abrir a seção 

e designar até 3 empregados para realizar o censo ao que ele nomeou um oficial e dois 

amanuenses na seção que ficou anexa à secretaria de governo (4ª seção) . O relatório de 

julho de 1872 não faz referência ao recenseamento, o vice-presidente Francisco Leite da 

Costa Belem apenas menciona que promoveu “o amanuense da secção de estatística, 

                                                

 

100 Em ofício de 6 de dezembro de 1892 o padre Virgolino Nogueira faz o seguinte relato à Câmara 
Municipal de Theófilo Otoni: “(...) devo declará-vos que por informações que pude colher, o professor 
publico de Malacacheta, cidadão Francisco Ricardo de Paula e Souza não tem apresentado Mappas dos 
alumnos de sua escola, sendo esta freqüentada por dois ou três alumnos, devido a incuria e desidia com 
que exerce as respectivas funcções” (SI. 724). 
101 Pedido enviado ao inspetor geral da instrução pública pelo presidente de Minas Gerais J. P. M. 
Portella, em 7 de dezembro de 1871. 
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annexa à 4ª seção da mesma secretaria, Luiz Leopoldo Laranja ao lugar de official que 

também se achava vago” (RELATÓRIO, 1872, p.11).  

A troca dos presidenciáveis parece ter atrapalhado o processo de organização do 

recenseamento em terras mineiras. No relatório de 1873, Joaquim Floriano de Godoy 

disse que, ao assumir a presidência, não encontrou nada “providenciado a este respeito” 

(p.15) e nomeou “370 comissões censitárias, luctando com bastante difficuldades pela 

carencia de dados” (idem). Segundo Paiva e Martins (1983), em setembro de 1872, deu-

se início à organização estrutural do recenseamento por meio da nomeação das 

comissões censitárias e, em fevereiro, começou a distribuição dos materiais. Nesse ano 

a província mineira se dividia em 370 paróquias que estavam distribuídas em 72 

municípios. O censo teve início em 1º de agosto de 1873, um ano após a data da 

realização dessa operação no país. Além da falta de simultaneidade102, em Minas 

Gerais103 houve a omissão de 14 paróquias que não foram recenseadas104. Paiva e 

Martins (1983) afirmam que as causas para a não inclusão dessas paróquias são 

variadas. As autoras relatam que em Sant’Ana das Traíras, município de Curvelo, 

quando os dados chegaram à DGE a impressão dos resultados do censo já havia sido 

iniciada. Os dados do censo de 1872 relativos a Minas Gerais serão apresentados no 

capítulo 3.  

2.3 Implementação de um órgão central de estatística: idas e vindas  

No alvorecer do novo regime político as instituições políticas republicanas 

estavam por serem criadas e isso se fez por meio de reformas no âmbito normativo. No 

caso da educação, a primeira grande reforma veio a lume em 1892 no governo de 

Afonso Penna, e depois dele outras tantas reformas se seguiram. Em “Cidadania e 

educação na trama da cidade” Veiga (2002a) apresenta os pilares liberais e positivistas 

em que a escola republicana se pautou. O discurso do trabalho, exercido nas instituições 

                                                

 

102 A importância da simultaneidade do censo é tratada por autores como Paiva e Martins (1983), Botelho 
(1998) como sendo um dos quesitos fundamentais para a validade dos dados. Entretanto, esse critério não 
pôde ser seguido por províncias como: Mato Grosso (1º de outubro de 1872), Goiás (25 de junho de 
1873), Minas Gerais (1º de agosto de 1873) e São Paulo (1º de janeiro de 1874). 
103 Segundo Paiva e Martins (1983) “a marcha dos trabalhos” estatísticos na província pode ser 
acompanhada pelo documento SG-143 (APM), entretanto, na referência mencionada encontrei a relação 
da matrícula dos vereadores das câmaras municipais (1880-1885). Posteriormente encontrei um 
documento com a referência SG-165 (APM) que trata do recenseamento de 1872-1873. 
104 As paróquias fazem parte dos seguintes municípios: Curvelo, Conceição, Diamantina (3 paróquias 
omitidas), São João Baptista, Santo Antônio do Arassuahy (2 paróquias omitidas), Passos, São Sebastião 
do Paraíso, Caldas, São João d’El Rei, Juiz de Fora, Muriahé (PAIVA e MARTINS, 1983, p.157). 
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educativas analisadas por Faria Filho (2001) são denominadas de “República em 

miniatura” que ganham forma na experiência do Instituto João Pinheiro em Belo 

Horizonte. O ideal de República é apresentado sempre remetendo à precariedade da 

instrução pública presente no Império, por isso as reformas do ensino são a tônica do 

novo regime e isso também aparece nas reformas e criação dos serviços estatísticos. 

Em 1890, pelo decreto nº.10, de 21 de janeiro assinado por Cesário Alvim criou-

se a Diretoria de Estatística do Estado de Minas Gerais que foi composta de três seções 

cujas incumbências são as seguintes: 1ª seção: geografia, viação e análise das terras, sob 

a direção do engenheiro Joaquim Júlio Proença; 2ª seção: indústria, artes, ofícios, 

agricultura e comércio, dirigida pelo também engenheiro José Cupertino de Sigueira; 3ª 

seção: população, instrução pública, justiça, finanças e políticas, dirigida pelo bacharel 

Levindo Lopes. Sua concepção era permeada pela centralização predominante das 

instituições estatísticas da época (DGE) e certamente fora emanada da necessidade da 

realização do segundo recenseamento no Brasil. O decreto expressa o entendimento dos 

sentidos da estatística naquele contexto: “é de urgente necessidade organizar com a 

perfeição possível a estatística do Estado, para que a respectiva administração tenha um 

campo conhecido e balizado para determinar os seus movimentos no sentido do bem 

comum” (FREITAS, 1943c, p.109).  

Sobre a instrução pública e outros ramos de responsabilidade da 3ª seção o teor é 

o seguinte: “cumpre ser averiguado, o que há feito, por fazer-se ou melhorar-se em 

matéria de instrução pública, justiça, finanças, polícia etc” (idem, p.110, grifos 

acrescentados). Quanto à população desejavam o conhecimento do seu algarismo 

“quanto possível [aproximado] da verdade absoluta, assim como seu crescimento ou 

diminuição e causas que o determinarem” (ibidem). 

O vice-governador João Pinheiro da Silva “considerando o rigoroso dever de se 

observar a mais severa economia dos dinheiros públicos”, por meio do decreto nº 33, de 

29 de março de 1890 determinou que o serviço passasse a três comissões (DECRETO 

33, 1890). Para realizar a redução da diretoria, João Pinheiro considerou, ainda, que os 

dados relativos ao conhecimento do solo eram transitórios e o trabalho referente à 

população se reduziria após colhidos os dados correspondentes. 

Nesse decreto o artigo 3º dava as seguintes instruções relativas à população e 

seus aspectos político, intelectual e moral: “os trabalhos concernentes à população, seu 

estado político, intelectual e moral compreendem” 20 itens, destacamos os quesitos de 8 

a 13 por se referirem à questão da instrução pública: 
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8. O número das escolas e instituições públicas e particulares, número 
de alunos e sua freqüência; 9. O número de escolas e instituições 
primárias destinadas a adultos; 10. O número das escolas normais para 
o professorado e dos alunos; 11. O número dos colégios, liceus, 
ginásios e quaisquer outros estabelecimentos de instrução secundária, 
públicos ou particulares, dos alunos que os freqüentam divididos por 
sexos e idades; 12. O número de sedes dos estabelecimentos de 
instrução superior, natureza do ensino e número de alunos; 13. O 
número das pessoas de cada sexo encarregadas do ensino primário, 
secundário e superior, com as necessárias distinções de catedráticos, 
substitutos, adjuntos, repetidores e preparadores; não penais, dos 
julgamentos criminais, das absolvições e condenações (DECRETO 
33, 1890).  

O mesmo decreto estabelece as diretrizes para o recenseamento comercial e industrial a 

ser realizado em 31 de agosto de 1890 (e depois anualmente), e o recenseamento da 

população no Estado no dia 24 de setembro de 1890 (e depois decenalmente), prevendo 

as competências, as pessoas encarregadas, as sanções e as disposições gerais. 

Segundo Freitas, apesar de “muito intelligentemente organizado, não deu os 

resultados esperados”, assim a primeira seção se transformou na comissão de 

exploração geográfica do Estado de Minas Gerais pelo decreto 369, de 12 de fevereiro 

de 1891, porém foi suprimida em 7 de outubro de 1898. As outras duas comissões se 

fundiram em uma comissão de estatística pelo decreto nº. 285, 12 de dezembro de 1890, 

convertida  posteriormente em apenas uma seção de estatística pela lei nº 39, de 21 de 

julho de 1892. Devido às constantes mudanças nas normas e os pedidos de exoneração 

dos cargos das comissões, nesse primeiro momento não houve nenhum trabalho de 

destaque.  

Ainda em 1892 a comissão de estatística passa por mais uma mudança, 

anexando-se como 5ª seção da Secretaria do Interior pelo decreto nº. 587, de 26 de 

agosto. 

As reformas não surtiram o efeito esperado, mas a estatística continuava a ser 

apontada como pilar da administração105. Em mensagem ao Congresso Mineiro de 

1896, Chrispim Jacques Bias Fortes, solicita uma lei que simplifique e torne esse 

serviço factível. 

                                                

 

105Sua importância não significa que desconsideravam as limitações dos dados: “Sem dúvida a estatistica 
não é uma exactidão absoluta, incontestavelmente a imperfeição natural a toda a obra humana subsiste 
nesta, é verdade que os dados recolhidos são sempre incompletos e cheios de lacunas; ninguém ignora 
que os algarismos discutidos de má fé servem de escudo aos sophistas na sustentação de doutrinas 
errôneas; mas é fóra de questão que na quase totalidade dos casos a estatistica projecta sobre o debate 
uma luz tão viva que offusca a argumentação dos mais audazes rhetoricos” (RAPM, 1898, p.467). 



 
115

  
Dentre os serviços que devem merecer especial attenção do congresso, 
e que mais interessam ao Estado, sobresahe o da estatística, que deve 
servir de base á administração para a apreciação e julgamento dos 
factos sociaes e a adequada regulamentação execução das leis. Sera 
acto de patriotismo por parte do congresso a decretação de uma lei que 
simplifique esse serviço e o torne exeqüível (MENSAGEM, 1896, 
p.20.).   

Esse pedido parece ter sido atendido em 1901, no governo de Silviano Almeida 

Brandão, pelo decreto nº. 1443, de 7 de janeiro de 1901 que regulamenta o serviço de 

estatística em Minas Gerais. A estatística passa a compor a 6ª seção da Secretaria do 

Interior e “versará de preferência sobre os fatos concernentes à população em suas 

relações sociaes e econômicas e cujo conhecimento possa facilitar a solução de 

problemas administrativos do Estado” (DECRETO 1.443, 1901, p.5). Segundo o 

decreto a estatística compreenderia: o recenseamento da população e o movimento 

interno desta (nascimentos, casamentos e óbitos); as estatísticas sobre: imigração e 

migração no interior; policial, judiciária e sanitária; a estatística escolar; as associações 

em geral; a produção, inclusive a dos salários, preços, e consumo; a exportação e a 

importação; comércio, viação e navegação; a estatística fiscal e financeira; a predial; a 

estatística dos privilégios concedidos para vigorar no estado. Além dos itens anteriores 

ainda ficaria por conta da 6ª seção o negócio atinente à divisão judiciária e 

administrativa e aos limites do Estado, além do registro civil, Arquivo Público Mineiro 

e Arquivo da secretaria. Para organizar os dados as repartições públicas estaduais 

ficariam obrigadas pelo decreto a enviar mapas, quadros e quaisquer dados levantados e 

elaborados para a nova repartição (art.4º). Além das câmaras municipais, nos 

municípios e distritos os “encarregados natos do serviço de estatística [seriam] os 

coletores e escrivãos de paz (...) sem ônus para os cofres públicos” (arts.7 e 8). 

Em 16 de outubro de 1901 o decreto nº. 1479 fundia o Arquivo Público Mineiro 

à seção de estatística, passando a constituir a Diretoria do Arquivo e Estatística do 

Estado. Para Freitas (1943c), dessa fusão nada resultou de prático, pois a repartição 

dedicou-se “exclusivamente aos serviços de arquivo” e a estatística ficou em plano 

secundário e “passou a ser executada e publicada parceladamente pelas várias 

Secretarias do Estado”. Entretanto, poucas vezes os resultados da estatística apareciam 

em publicações especializadas. Entre 1901 e 1920 alguns materiais de divulgação são 

publicados pela secretaria do interior tais como: “Dicionário corográfico e estatística 
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corográfica de distâncias do estado de Minas Gerais” de Pelicano Frade106 e a “Vida 

Escolar” de Emílio Mineiro107, além dos trabalhos publicados pela secretaria da 

agricultura sobre estatística econômica como “Situação econômica de Minas Gerais” de 

Cornélio Rosenburg (FREITAS, 1943c). Outro trabalho mencionado pelo autor, mas 

que não chegou a ser publicado foi o inquérito de 1916 elaborado pela seção de 

estatística da secretaria da agricultura dirigida por Raul Soares. Esse trabalho “constitui 

quase um recenseamento do Estado”, e “graças ao seu precioso arquivo pude eu próprio 

[Teixeira de Freitas] fazer os levantamentos que permitiram planejar racionalmente” o 

recenseamento de 1920. 

Com trabalhos publicados ou não, nas diversas secretarias de estado foram se 

constituindo serviços especializados de estatística, tais como o de estatística da 

exportação, o de estatística demográfico-sanitária, dentre outros. Essa fase é marcada 

pela ausência de empenho do governo em realizar levantamento da estatística da vida 

mineira. Além das opiniões, projetos e declarações governamentais de que nos fala 

Freitas (1943c), o que se destacam são iniciativas particulares, como o trabalho de 

Rodolfo Jacó “Minas gerais no XX século” e os seis números do Anuário de Minas 

Gerais de Nelson de Sena publicados em 1906, 1907, 1909 (volume 1 e 2), 1911 1913 e 

1918.  

Em mensagem de 1902, a morosidade dos trabalhos da Diretoria do Arquivo e 

Estatística pode ser sentida nas palavras do presidente do Estado Joaquim Candido da 

Costa Sena: “apesar da insufficiencia do pessoal e da difficuldade de se obterem dados 

seguros, os trabalhos da estatística prôseguem lenta, porem, regularmente” (p.24).  

Ainda que isso não signifique uma regularidade nos serviços de estatística a 

idéia de que era preciso construir os dados, ou seja, de um serviço seguro e regular era 

acompanhada do argumento de que era preciso legitimar. Havia assim uma dupla face 

no processo de constituição e legitimação da estatística. Nas mensagens presidenciais é 

recorrente a idéia de que os números não mentem e de que é preciso produzi-los para 

que haja progresso nas mais diversas áreas governamentais. Não por acaso, no relatório 

                                                

 

106 A edição do jornal Minas Gerais de 5 de janeiro de 1916, noticia que a obra, já em fase final, está 
sendo organizada pelo “intelligente e operoso chefe de seção”  e constata “a grande utilidade de uma bem 
feita e methodica estatística chorographica das distancias de Minas” que servirá para “orientação do 
governo no que diz respeito á divisão administrativa, á organização postal, á distribuição de policiamento, 
ao desenvolvimento ferroviário etc.” (MINAS GERAIS, 1916, p.4). 
107Será analisada no capítulo 4. 



 
117

 
do Congresso agrícola, comercial e industrial de 1903108, coordenado por João Pinheiro 

o mote era “o governo de Minas sente a necessidade de conhecer seus problemas e 

planejar o desenvolvimento”. Perpassa nos documentos a idéia de que o conhecer 

antecede o planejar e esse só pode ser feito por meio dos números. Por isso mesmo são 

recorrentes no relatório palavras como estatística e dados, além da presença marcante de 

quadros. Já na introdução do relatório da comissão do Congresso encontramos 

referência ao papel da estatística, sendo vista como base segura ao discurso:  

semelhante estudo depende, sem dúvida, de conhecimentos especiais e 
exames longos e acurados, grande cópia de dados estatísticos para 
fundamento de indagações, de sua natureza positivistas, não podendo 
ser feito, bem o reconhecemos, em pequeno prazo de tempo 
(CONGRESSO AGRÍCOLA..., 1981, p.122).   

Enquanto a organização de um órgão geral responsável pelo repertório de dados 

do Estado encontra-se numa fase de indefinições, os dados educacionais seguem sob a 

responsabilidade da secretaria do interior. Além da inspeção extraordinária há também o 

recenseamento escolar a ser feito anualmente sob os cuidados dos promotores de justiça 

e professores públicos e particulares de acordo com o decreto nº. 1.348 de 8 de janeiro 

de 1900. O recenseamento escolar é medida essencial, segundo Francisco Silviano de 

Almeida Brandão, para uma “boa distribuição das escolas em nosso vasto território, 

como para se effetivar a obrigatoriedade do ensino” (p.19)109. 

Enquanto isso o serviço de estatística, em 1903, é transferido da Secretaria do 

Interior e passa a compor a Secretaria de Agricultura, Viação e Indústria, conforme o 

decreto nº 1653 de 15 de dezembro de 1903. Essa mudança buscou “imprimir unidade 

de direção (...) atendendo a sua natureza e affinidade” (MENSAGEM, 1904, p.44). 

Conforme o artigo 17, buscou-se reorganizar os serviços que estavam a cargo de 

inspetorias sem elo de dependência, não obstante a afinidade dos negócios, como era o 

caso da Secretaria do Interior e das Finanças, que passaram a constituir a Diretoria 

Geral de Agricultura, Viação e Indústria. Entretanto, o que se observou foi que ela 

                                                

 

108 Esse evento lança um novo projeto político para o Estado relativo à modernização. Segundo Helena 
Bomeny, o rótulo de modernista de João Pinheiro advém da dimensão tomada pelo seu projeto 
educacional marcadamente “pragmático, leigo, profissionalizante e desenvolvimentista” quando é 
presidente de Minas Gerais a partir de 1906 (CITADO por Costa, 2006, p.44). 
109 Segundo o artigo 16 o recenseamento escolar compreendia todas as crianças em idade escolar (de 7 a 
13 anos) e de ambos os sexos, existentes em cada distrito, e dele seriam organizados duas listas: figurando 
em uma delas os nomes das crianças que recebem instrução, seja em escolas publicas ou particulares, seja 
em colégios ou em outros estabelecimentos de ensino, seja finalmente no seio da família; e outras, os dos 
que não recebem instrução alguma (DECRETO nº. 1348 1900). 
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passou simplesmente a realizar levantamentos específicos de agro-pecuária e, 

conseqüentemente, não encontramos referência sobre estatísticas populacionais ou de 

instrução pública nos relatórios posteriores a 1904. Sobre o período em que o serviço de 

estatística é anexado à Secretaria da Agricultura, Yvon Leite de Magalhães Pinto110 

afirma:  

E a Directoria de Estatística do Estado, após uma vida accidentada e 
depois de ter possuido um magnífico regulamento, como o que foi 
baixado pelo decreto 1.443, de 7 de janeiro de 1901, foi terminar na 
secretaria da Agricultura, como uma simples secção encarregada do 
levantamento exclusivo da estatística agro-pecuaria (PINTO, 1940, 
p.26).  

Também a mensagem de 1913 do presidente Julio Bueno Brandão pode 

exemplificar o significado, nesse momento, da referência ao serviço de estatística 

mineiro que se resume ao interesse agrário:  

O governo no intuito de obter dados mais exactos sobre a producção 
agro-pecuaria do Estado, resolveu promover uma estatística directa, 
encarregando d’ella, mediante moddica retribuição, em cada 
município, a um funcionário da respectiva Câmara, o qual é auxiliado 
nos districtos por pessoa de sua confiança, também remunerada pelo 
Estado (MENSAGEM, 1913, p.35-36).  

Nessa mensagem, como em outras, a menção ao serviço de estatística mineiro se 

restringe ao relato dos trabalhos da agricultura no Estado. É importante destacar a 

relevância que o ensino agrícola representa nesse momento. Desde o Congresso agrícola 

de 1903 esse ramo do ensino passa a ser questão de fundo dos relatórios da Secretaria da 

Agricultura e conseqüentemente das mensagens dos presidentes. A restrição aos 

trabalhos agro-pecuários, entretanto, não significa que não havia uma preocupação com 

a falta de um serviço efetivo de estatística no Estado. É o que se depreende da leitura de 

algumas mensagens, como a de 1916.  

                                                

 

110Bacharel em ciências jurídicas sociais pela Faculdade de Direito (Universidade de Minas Gerais), 
assistente técnico do departamento estadual de estatística de Minas Gerais. Em 22 de setembro de 1937 
apresenta um projeto sugerindo a reorganização da estatística mineira que passaria a ser chamada de 
Instituto Mineiro de Estatística. Esse projeto foi apresentado à junta regional de estatística para ser 
apresentado ao governo estadual, mas o mesmo foi recusado. O projeto aceito foi o elaborado pelo chefe 
do então serviço de estatística geral da secretaria da agricultura Israel Pinheiro da Silva, filho de João 
Pinheiro. O projeto reprovado foi publicado em 1940 com o título “A organização da estatística mineira”, 
Belo Horizonte: Imprensa Official do Estado de Minas Gerais, 1940. O projeto proposto em 1939 
baseava-se no decr. lei federal n. 1202, 8 de abril de 1939, contendo 55 artigos no total. O capítulo 6, 
artigo 29 propõe que: em cada secretaria de Estado haverá um departamento central de estatística, 
diretamente subordinado ao titular da respectiva pasta, ou seja, propunha a descentralização do serviço. 
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Não se pode governar sem o conhecimento exato do território, da 
população e dos vários ramos de atividade desta na exploração dos 
recursos oferecidos pelo meio. É êste milagre de empirismo que os 
dirigentes de Minas vinham fazendo com abnegado esforço, pois não 
temos um mapa exato do Estado, nem censo da população e nem 
estatística agropecuária e industrial (apud FREITAS, 1943c, p.112).  

A reforma da Secretaria da Agricultura, Indústria, Terras, Viação e Obras 

Públicas pelo decreto nº. 4351 de 27 de março de 1915, submetida por Raul Soares de 

Moura, secretário da pasta, não realizou grandes transformações no serviço de 

estatística. Na exposição de motivos que acompanha o texto do decreto há o desejo 

expresso em fazer da “Secretaria um centro de informações seguras sobre as riquezas 

naturaes, situação e progresso economico do Estado” e reclamações da “deficiência de 

dados existentes” devido à impossibilidade atual de “organizar um serviço regular de 

estatística”, mas isso “não é razão para deixar de colher e coordenar elementos para 

conclusões menos rigorosas” (DECRETO 4.351, 1915)111. Entretanto, o que se percebe 

é um paradoxo entre essa preocupação e a ação da reforma que suprimiu a Diretoria de 

Estatística e a Central e criou a Diretoria de Indústria Pastoril e Ensino Agrícola. A nova 

Diretoria compôs-se de 3 seções: 1) Indústria; 2) Indústria Pastoril; 3) Comércio e 

Estatística (Art.68). A 3ª seção referia-se a negócios do comércio em geral, auxílios a 

produtores, cooperativas, armazéns gerais e estatística agro-pecuária (art. 71). Pelo 

decreto de 1915 a estatística limitava-se a uma simples secção encarregada do 

levantamento exclusivo da estatística agro-pecuária, como determinou o artigo 71, 

inciso 5º, do regulamento.  

2.4 Bases para o aparelho de estatística mineiro: o relatório do recenseamento de 

1920   

O relatório ou “estudo crítico” elaborado por Mário Augusto Teixeira de Freitas 

sobre o recenseamento de 1920 em Minas Gerais cumpre exigência das instruções aos 

delegados gerais do recenseamento da Diretoria Geral de Estatística. Finalizado em 31 

de dezembro de 1921 e apresentado ao Diretor Geral de Estatística Luiz Sayão de 

Bulhões Carvalho, o relatório foi publicado em 1939, pela resolução nº 6, de 30 de 

junho de 1939 da junta executiva regional de Minas Gerais que manda editar o relatório, 

considerando sua relevância como um documento importante pelas informações 

                                                

 

111 MINAS GERAIS, 28 de março de 1915. 
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concernentes à operação censitária, bem como pelas observações, experiências e 

sugestões em relação aos problemas econômicos, sociais e políticos do estado mineiro 

levantados pelo autor.  

Devido à importância desse documento, o mesmo será apresentado em linhas 

gerais enfatizando os apontamentos sobre a organização do serviço de estatística e o 

papel da instrução na própria definição do recenseamento.  

A exposição do relatório é dividida em 5 partes: O aparelho estatístico e as 

condições de funcionamento; o plano e as fórmulas do recenseamento; os resultados da 

campanha censitária; o custo da operação e a conclusão112.   

No primeiro item o delegado descreve como foi a instalação da delegacia geral 

da DGE e o processo de trabalho empregado. Na seqüência afirma que foi necessário 

estabelecer uma série de normas que seriam seguidas pelo “aparelho censitário” 

(FREITAS, 1939a, p. 10), entre as quais destacamos algumas por revelar faces 

surpreendentes da operação:  

1º organizar a secretaria da delegacia geral com o menor número 
possível de funcionários; 2º criar 25 delegacias seccionais, 
constituídas estas territorialmente de tal forma que as respectivas 
responsabilidades, pesados os vários fatores em jogo, fossem 
perfeitamente eqüitativas; 3º deixar o serviço da Capital do estado 
subordinado à delegacia geral; 4º centralizar na delegacia geral todos 
os serviços administrativos, deixando aos delegados seccionais apenas 
a direção técnica da operacionalização; 5º não utilizar os agentes 
especiais como elementos de direção e fiscalização local, em posição 
de subordinados às comissões, mas sim como representantes diretos 
dos delegados seccionais; 6º organizar o respectivo quadro de modo 
que o número de agentes não excedesse o dos municípios (FREITAS, 
1939a, p. 10-11).  

De modo geral podemos perceber a centralização administrativa como uma 

opção para garantir maior fiscalização do censo, deixando aos delegados secionais a 

direção técnica dos trabalhos, além de desvincular os delegados especiais das comissões 

censitárias para evitar pressões políticas locais. A fiscalização dos trabalhos se efetivaria 

pelos agentes especiais que seriam a extensão do poder central nos locais mais distantes 

da Delegacia Geral. Chama a atenção nas normas o item 14 “obter dos agentes especiais o 

depósito mensal de 100 mil réis como garantia do recolhimento sumário da importância das 

                                                

 

112 O objetivo foi atentar para aspectos relativos à constituição dos serviços estatísticos mineiros e à 
educação que aparece como um dos problemas estruturais da própria organização das comissões 
censitárias. 
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multas que lhe fossem impostas”. Para Freitas o depósito de 100 mil réis serviria como 

garantia de que as multas aplicadas seriam recebidas pela delegacia. 

Nota-se ainda uma forte ênfase na questão da fiscalização associada à 

propaganda do censo “10º realizar uma propaganda intensíssima e multiforme, e mantê-

la durante toda a campanha, visando desde logo o êxito de operações futuras, e 

utilizando para isso a máxima repercussão e a maior solenização de todos os atos e 

acontecimentos que pudessem servir a este objetivo”. Nesse particular, Teixeira de 

Freitas se empenhou em todos os órgãos de comunicação do Estado. Segundo ele, no 

intuito de vencer o medo, ignorâncias, preconceitos, desconfianças, malevolências e 

criar um ambiente “capaz de ferir a atenção de todas as inteligências e empolgar ânimos 

em todas as camadas sociais”. Coordenou a distribuição de matérias de propaganda do 

censo como cartazes e outros impressos em locais públicos e privados. Houve 

divulgação nos cinemas com peças teatrais e sessões cinematográficas gratuitas ao povo 

com exibição de cartazes, locuções alusivas ao evento, bem como nas solenidades de 

formaturas de professores e alunos dos estabelecimentos de ensino. Cercou-se da ajuda 

de todas as formas de divulgação existentes “na terra e nos céus” (SENRA, 2006, vol.2) 

pois mandou celebrar missas votivas e solenidades religiosas especialmente dedicadas 

ao recenseamento. Para ele não apenas a população a ser recenseada deveria estar 

consciente da importância do censo, mas também os recenseadores que levariam adiante 

aquela empreitada e necessitavam de apoio para vencer toda sorte de contratempos 

“ouvindo com paciência pretensões impertinentes, acusações malévolas, ameaças 

irritantes, para impugná-las com prudência, vencê-las com habilidade e muitas vezes 

repeli-las com energia e riscos não pequenos” (FREITAS, 1939a, p.22).  

Outro ponto a ser destacado é o 11º “despertar quanto possível, por atos meus, o 

interesse do Governo do Estado pela marcha e êxito da operação censitária, integrando, 

assim, a colaboração dos vários ramos do poder público nos trabalhos do 

recenseamento, colaboração esta que só estava suficientemente estabelecida na 

legislação censitária com relação aos poderes federais e municipais”. Percebe-se um 

empenho pessoal de Freitas na colaboração dos vários ramos do poder público, o 

federal, o estadual e o municipal e vislumbra-se uma de suas futuras teses sobre a 

cooperação interadministrativa entre as três esferas de governo113. 

                                                

 

113 No livro “Teses estatísticas” Teixeira de Freitas (1939b) desenvolve, de forma verticalizada, as 33 
teses que forneceram as diretrizes para a organização das atividades do IBGE. Essas indicações foram 
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Esse esforço foi levado a efeito com a criação do Serviço de Estatística Geral em 

Minas Geral regulamentado em 1926. Nesse relatório elabora um projeto de cláusulas 

para um acordo entre a Diretoria Geral de Estatística e o governo de Minas Gerais, 

baseando-se no decreto federal nº 11476, de 5 de fevereiro de 1915 e na lei estadual nº 

820, de 26 de setembro de 1921. O acordo embasou os serviços desenvolvidos por 

Freitas em Minas Gerais até 1926 quando foi assinado um regulamento criando o 

Serviço Geral de estatística do Estado (decreto 7.311, de 21 de agosto de 1926). Nesse 

sentido, foi no relatório em questão que Freitas elaborou as bases de funcionamento do 

que seria o Serviço de Estatística Geral de Minas Gerais. 

Freitas (1939a) evidencia que tornou regra o que na legislação censitária era 

exceção: o preenchimento das listas censitárias pelos próprios recenseadores. As listas 

censitárias deveriam ter distribuição prévia para serem recolhidas numa segunda visita 

dos recenseadores. “13º não fazer distribuição prévia das listas, baseando-se esta 

medida na escassez de tempo disponível” uma vez que o “generalizado analfabetismo 

de nossas populações tornava impraticável o preenchimento das listas pelos 

recenseandos” (FREITAS, 1939a, p.24). Outro fato relacionado à falta de escolaridade da 

população foi a dificuldade encontrada pelo diretor para formar um número satisfatório 

de pessoas suficientemente instruídas para executar os trabalhos censitários, devendo-se 

a isso muitos erros no preenchimento das listas:  

Muitos mal entendidos ocorreram, por certo, no preenchimento dos 
instrumentos do censo demográfico, mas isto deve ser levado à conta, 
exclusivamente, da ignorância dos recenseadores e dos recenseandos, 
agravada pela falta de tempo para a conveniente instrução daqueles 
(FREITAS, 1939a, p.35).  

Essa “ignorância” da qual fala Freitas tornou-se, em vários distritos, um 

obstáculo para obter os recenseadores com a necessária habilidade. “Caracteriza bem 

essa dificuldade o fato de não se encontrar em vários distritos um só homem com 

capacidade para o bom desempenho das funções de agente censitário” (idem, p.38). Não 

somente a falta de competência dos recenseadores colocava dificuldade à operação, mas 

também o desconhecimento da legislação censitária, certamente pela falta de 

treinamento da maioria das comissões censitárias anteriormente ao início da operação, 

por isso, “a atividade foi sempre profundamente despersiva e contraproducente, quer 

                                                                                                                                              

 

elaboradas para a 1ª Conferência Nacional de Estatística que ocorreria em 1930, mas foi cancelada devido 
a tensão política do golpe de estado do governo Vargas. 
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pela incultura da grande maioria dos seus membros, quer pelo seu completo, 

generalizado e pertinaz desconhecimento da legislação e do plano censitário” (ibidem, p 

13).  

Toda essa ordem de dificuldades pode ser entendida se considerarmos os 

próprios resultados do censo sobre a população em idade escolar que aponta um total de 

300.000 que freqüentam a escola num total próximo de 1.200.000 almas no estado em 

idade de freqüentar a escola. A situação se agrava ainda mais se levarmos em conta as 

observações realizadas por Freitas sobre a organização social do estado relativamente ao 

“analfabetismo em exagerada proporção” e a questão da regressão ao analfabetismo dos 

ex-alunos das escolas primárias como resultado “do atraso da vida social em certos 

meios [por estes] não fornecer ensejo à utilização dos conhecimentos adquiridos” 

(FREITAS, 1939a, p. 49)114. 

Para levar adiante o recenseamento, Teixeira de Freitas contou com Porfírio da 

Costa Camelo (um de seus delegados seccionais), Francisco Bhering (relator da carta 

geral do Centenário) e o secretário da Agricultura Clodomiro Augusto de Oliveira. 

Obteve auxílio material dos municípios, além do concurso de inúmeros engenheiros e 

dos vários serviços técnicos da União, do Estado, das municipalidades que elaboraram a 

Carta geral do centenário115 (FREITAS, 1939a). Autorizado pela Diretoria colheu 

elementos para estatísticas econômicas e administrativas, mas não se limitou a isso. Por 

meio de um acordo estabelecido entre a delegacia geral e o governo mineiro executou, 

simultaneamente: um censo escolar; um inquérito sobre as doenças que disseminavam 

no estado; elaborou monografias corográficas sobre todos os municípios116; revisão do 

Dicionário Estatístico e Corográfico das Distâncias117; levantamento sobre indústria 

                                                

 

114 É possível que a constatação de altas taxas de analfabetismo no estado tenha levado Freitas a elaborar 
a sua quarta tese intitulada “educação estatística da comunhão brasileira”. “Óbice dos maiores ao êxito 
das atividades dos nossos aparelhos estatísticos constitue, sem dúvida, o baixo grau de cultura de grande 
parte dos informantes (autoridades, funcionários e particulares) a que é mestér recorrer” (FREITAS, 
1939b, p.28). Consciente de que a instrução e a educação fogem da influência dos órgãos estatísticos, 
“mas uma instrução e uma educação estatísticas, ficam sempre ao alcance deles, e vêem sendo de fato 
promovidas, já pela atuação pessoal dos seus agentes ou através da sua correspondência, já pela 
divulgação dos trabalhos estatísticos” (idem, p.28-29). Para diminuir o problema o autor sugere a 
vulgarização dos dados, entretanto alerta pra o fato de que as mesmas “oferecem o inconveniente de, em 
virtude do seu tomo, do seu feitio tabular ou da técnica, não despertarem o interêsse siguer dos poucos 
informantes que as recebem” (FREITAS, 1939b, p.29). 
115 Em que havia indicações por meio de símbolos dos elementos de progresso nas sedes administrativas e 
povoados: como água, luz, esgotos, telefones, grupos escolares, postos de saneamento, etc.,  além de 
conter na ilustração marginal da obra, dados como produção, exportação, freqüência escolar, extensão 
ferroviária, etc. (FREITAS, 1939a). 
116 A instrução fazia parte dos dados investigados no estudo social dos municípios. 
117 O autor afirma que muitas municipalidades mineiras simplesmente desconhecem os limites 
interdistritais e os próprios limites municipais. 
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extrativa e quedas d’águas existentes em Minas Gerais. Além de vários levantamentos 

relativos aos serviços de abastecimento de água, iluminação pública, esgotos, 

matadouros, telefones, transportes, dentre outros. Devido aos acordos mencionados, 

todo esse repertório se efetivou sem ônus para o recenseamento “aproveitados os 

esforços de todo o pessoal censitário” (idem, p. 26). 

Nesse relatório, o delegado faz algumas sugestões para uma melhor organização 

de futuros recenseamentos, dos quais destacamos duas: uma é bastante curiosa por 

envolver a própria designação utilizada para o trabalho demográfico da DGE: a palavra 

“recenseamento”. Essa denominação gerava desconfiança nas populações locais que a 

associavam a “alistamento”, “recrutamento” ou “lançamento”. Isso se devia ao fato de 

que naquela época fazia-se uma lista de jovens para o serviço militar. Para desfazerem a 

tensão o trabalho de propaganda realizado pelos recenseadores deveria ser incisivo no 

sentido de desfazer os desentendimentos. A solução encontrada por alguns delegados 

seccionais mineiros foi a supressão da palavra “recenseamento” substituindo-a por 

“censo”. Outro delegado preferiu usar a palavra “contagem”. Teixeira de Freitas afirma 

que essa palavra tem significação intuitiva para a população além de designar 

localidades brasileiras “entre as quais a vila de Contagem, próxima a Belo Horizonte”, 

enquanto “recenseamento” ou “censo” soam de maneira rebarbativa junto ao povo. Por 

isso, o delegado prefere a denominação “contagem” às outras e propõe que seja criado 

um dia de feriado nacional a ser chamado “dia da contagem” na data-base dos censos. 

Outra sugestão de Teixeira de Freitas relaciona-se à defesa da ampliação das 

questões perquiridas pelo recenseamento, assim sugere a inclusão de indagações sobre: 

credo religioso, cultura intelectual118, freqüência escolar119, relações de parentesco entre 

as pessoas de cada domicílio e o seu chefe, deformidades físicas de maneira 

generalizada (não apenas cegueira e surdo-mudez) e também a cor “desde que inquirida 

de um modo discreto, respeitando os preconceitos correntes” (FREITAS, 1939a, 

p.35)120.  

Na parte referente aos resultados da campanha censitária, Freitas aborda as 

questões relativas ao censo escolar. Para ele essa operação teve um objetivo muito 

limitado, pois se valeu somente da indicação, nas listas demográficas, das crianças que 

                                                

 

118 O autor não define a utilização do termo. 
119 O censo se 1920 apurou os dados relativos à população considerada em idade escolar (7 aos 14 anos). 
120 O autor não problematiza a questão da cor, mas a idéia de respeitar os preconceitos correntes denota a 
permanência do problema e não seu enfrentamento pelo recenseamento. Sem desmerecer a problemática 
da questão étnica no Brasil, pelo menos teria dados sobre este aspecto. 
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freqüentavam a escola. Essa informação foi combinada com as declarações censitárias 

sobre idades e conhecimento da leitura e escrita. Assim, formou-se um quadro por 

distritos e municípios das crianças em idade escolar, dos 7 aos 14 anos, nos três grupos 

seguintes: 1º que freqüentam escola; 2º que não freqüentam, mas sabem ler; 3º que não 

freqüentam nem sabem ler.  O exame das conclusões gerais levou o delegado a fazer as 

seguintes observações:  

1.º sendo a população dos 7 aos 14 anos de um pouco menos de 
1200000 almas, isto é, cerca de 20% do total, não atingem a 300000 as 
crianças que freqüentam escola de qualquer espécie, já sabendo ou 
não ler e escrever; 2.º dos quasi novecentos milhares restantes ou seja 
o triplo daquela cifra, é absolutamente insignificante e praticamente 
nula a proporção das crianças que já recebem instrução bastante para 
saber ler e escrever (FREITAS, 1939a, p.45).  

Diante do panorama social apontado pelo recenseamento, Teixeira de Freitas 

indica ações que o poder público deverá iniciar “sem demora”. As propostas para a 

“obra educativa” incluem, dentre outras sugestões: criação de escolas públicas onde 

quer que a densidade territorial lhes dê o mínimo de utilidade requerido; criação de 

cursos noturnos para adultos e rapazes empregados, bem como cursos rurais ambulantes 

funcionando por meio de acordo com os fazendeiros. E, também, a implementação de 

pequenas bibliotecas populares anexas aos grupos escolares e às escolas isoladas para 

servirem aos núcleos populacionais mais densos, além da exibição de filmes recreativo-

pedagógicos nas escolas.  

Além de oferecer um repertório direto de dados sobre as mais diversas faces do 

país, Teixeira de Freitas (1939a) defende uma atuação indireta do recenseamento, qual 

seja, a de ser uma obra aperfeiçoadora do meio social. O esforço censitário seria 

educativo por atrelar as razões científicas (de observação dos fatos permitindo 

generalizações e deduções) e as razões sociais (por que atua nacionalizadoramente, 

educativamente, sobre a coletividade). A ampla campanha censitária instruiu sobre os 

censos por meio de jornais, autoridades censitárias, clero, professorado etc. e, para 

Freitas, ensinou inúmeras noções:  

A vantagem de estudar as condições da sociedade para lhe conhecer as 
necessidades através da situação de cada indivíduo e de cada família; 
relacionando os aspectos sociais mais dignos de estudo; e 
demonstrando a utilidade dos registros que permitam as indagações e 
as comparações minuciosas, reveladoras das condições básicas do 
viver coletivo, até agora inteiramente ignoradas (p.47).  
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Remetendo a Foucault (1986) os efeitos do disciplinamento social são evidentes 

nas operações de escrutinamento da população que é submetida a exame detalhado na 

biopolítica do poder. Esses dispositivos fazem parte da ação de governamentalidade do 

povo que será regulamentada por meio de um estudo descritivo, quantificável, 

minucioso e classificatório, apresentado-se em tabelas e quadros para a comparação e a 

combinação, no intuito de prever o futuro dessa população partindo do seu passado. 

Necessário considerar, por último, a importância do relatório do recenseamento 

de 1920 em Minas Gerais como um primeiro esboço realizado por Freitas para o 

delineamento posterior do convênio para a unificação das estatísticas educacionais e 

conexas em 1931, após deixar a direção do serviço de estatística geral em Minas Gerais. 

Tal contrato foi o princípio para a evolução do sistema estatístico nacional. Conforme 

indica Regina Oliveira (2005), os resultados do convênio estabelecido em 1931 abriram 

a possibilidade da racionalização da estatística brasileira abranger não apenas o âmbito 

educativo-cultural, mas ainda estender-se aos outros setores da vida nacional.    

O trabalho de cooperação que Teixeira de Freitas concebeu em Minas Gerais 

demonstrou os benefícios de realizar a operação censitária em estreita cooperação das 

três esferas administrativas. Foi por meio da colaboração entre a esfera estadual e a 

federal que Freitas vislumbrou a instalação do aparelho estatístico no estado que se 

constituiu a partir de um acordo apontado pelo delegado no relatório em questão, como 

esperamos demonstrar a seguir.  

2.5 Serviço de Estatística Geral de Minas Gerais  

Percebemos que a década de 1920 foi marcada pela presença de Teixeira de 

Freitas na estatística de Minas Gerais. Inicialmente, como representante da Diretoria 

Geral de Estatística para dirigir os trabalhos do censo de 1920 e, posteriormente, como 

diretor do serviço de estatística do Estado que, a partir de 1921, ganha novo fôlego com 

a lei estadual nº. 820 de 26 de setembro que estabeleceu que a Secção de Estatística e 

Cartografia da Comissão do Centenário se transformaria, posteriormente, no Serviço de 

Estatística Geral do Estado. O trabalho desempenhado na direção do censo levou o 

governador Arthur da Silva Bernardes a convidar Teixeira de Freitas a reformar a 

organização da estatística mineira, dando-lhe plena autonomia de iniciativa. O empenho 

realizado por Freitas ao encaminhar o recenseamento nas Gerais em 1920 pode ser 

traduzido nas impressões do presidente mineiro Arthur Bernardes que diz ter 
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acompanhado “com a maior solicitude os trabalhos do recenseamento” (p.80). Assim, 

para além dos resultados diretos do censo, dizia ele que:   

Justo é tambem destacar a grande obra educativa que foi a operação 
censitaria, sob todos os pontos de vista, no seio das nossas populações 
incultas, dando logar à brilhante campanha civica e à esplendida 
coordenação de todos os esforços sociaes em torno do seu fim 
patriótico (MENSAGEM, 1921, p.80-1, grifos acrescentados).   

Segundo Teixeira de Freitas, Minas Gerais era um campo ideal para “a criação 

da estatística geral de caráter regional”, pois aqui “já se encontrava o meio social e 

administrativo bem trabalhado; e de longa data, por variadas e repetidas iniciativas de 

finalidade estatística”, o que podemos acompanhar até aqui. Além disso, os dirigentes 

tinham consciência da “premente necessidade do surto definitivo de um serviço estadual 

de estatística geral” (FREITAS, 1943c, p.112). Assim, Freitas ensaiou a aplicação do 

sistema de cooperação interadministrativa entre as esferas federal e estadual.  

Esse esforço conjunto sensibilizou a direção do estado que salientou ser 

conveniente “continuar o proveitoso entendimento que se estabeleceu entre a 

administração estadual e a DGE até a definitiva organização da estatistica no Estado” 

(MENSAGEM, 1921, p.82). Para Arthur Bernardes esta seria a maneira mais inteligente, 

econômica e prática de proporcionar a Minas Gerais “um serviço regular de estatística, 

facilitando ao mesmo tempo ao Governo Federal a realização do seu programa sobre a 

mesma materia” (idem).  

Isso se efetivou por ocasião da comemoração do centenário da Independência, 

quando o então prefeito de Belo Horizonte Afonso Vaz de Mello dirigia a comissão 

mineira do centenário, e assim, o serviço de estatística do estado foi instituído como 

“seção de estatística e cartografia” da referida comissão, por sugestão de Teixeira de 

Freitas.  Seu objetivo era “fornecer ao Estado um dos elementos da sua representação no 

grande certame que o governo da República estava organizando” (FREITAS, 1943c, 

p.113). Tal implementação aproveitou-se da estrutura anteriormente montada para o 

recenseamento de 1920 da Delegacia Geral do Recenseamento que dispunha de um rico 

acervo de elementos cartográficos, estatísticos e corográficos de Minas, além de contar 

também com a liberação de 120 contos de réis para o início dos trabalhos (lei nº. 820, 

26 de setembro de 1921).  

Arthur Bernardes em 1922 remete aos acordos efetuados entre o Estado e a 

Repartição da DGE em Minas em que esta foi incumbida de organizar dois trabalhos 
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“um chorographico-estatistico, e outro exclusivamente estatístico” (p.54). Trata-se do 

Boletim Estatístico-Corographico de Minas Gerais121 e do primeiro volume do Anuário 

Estatístico de Minas publicado em 1921. Naquela oportunidade o presidente reitera a 

importância dos esforços conjuntos entre a união, os estados e também os municípios 

para a organização do serviço de estatística em bases seguras. E adverte conclusivo:  

De outra fórma a efficiencia de qualquer serviço de estatística entre 
nós será minima e a divergência de orientação e de resultados, entre 
uma estatística federal e outra estadoal, privaria a ambas da necessaria 
auctoridade, em manifesto prejuízo para a própria estatística e para a 
administração publica em geral (MENSAGEM, 1922, p. 55).   

No texto “Os serviços de estatística do estado de Minas Gerais” Teixeira de 

Freitas (1943c) faz um balanço das diversas tentativas de implementação desse serviço 

em Minas até 1931, data da conferência pronunciada ao ser aceito como sócio efetivo da 

Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro. Além disso, por meio dessa referência, o 

estatístico apresenta as circunstâncias em que iniciou o trabalho no estado central. 

Assim, é possível acompanhar as dificuldades e as atitudes empregadas no processo de 

implementação do Serviço Geral de Estatística mineiro.  

Das dificuldades, realça a imprecisão das linhas divisórias do território, dados 

ambíguos e provisórios sobre a população, bem como os aspectos sociais, 

administrativos e políticos. O encaminhamento dos trabalhos se deu em três frentes: 

uma corográfica, outra estatística e outra cartográfica. Segundo Teixeira de Freitas, a 

parte corográfica e a estatística contaram com um corpo de “agentes itinerantes” a quem 

baixou minuciosas instruções para recolha das informações nos municípios. Nesse 

trabalho contou com a paciência, a argúcia, a diligência e a coragem dos agentes que 

enfrentaram desde as “dificuldades materiais [até] viagens penosíssimas que exigiu a 

peregrinação deles de município em município e algumas vezes, de distrito em distrito” 

(FREITAS, 1943c, p.117).  

A dinâmica dos intensos trabalhos realizados na gestão de Teixeira de Freitas até 

1930 pode ser visualizada nas diversas publicações efetivadas pelo Serviço de 

Estatística Geral, tais como: a Carta de Minas Comemorativa do Centenário (1924), 

                                                

 

121 Os originais dessa publicação ficaram um ano na imprensa oficial e comporiam 5 ou 6 volumes, mas 
devido aos altos custos da edição publicou-se apenas parte da obra com o título Atlas Estatístico-
corográfico de Minas Gerais (FREITAS, 1943c). 
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Anuário Estatístico de Minas Gerais (1921, 4 volumes)122, Anuário Demográfico de 

Minas Gerais, Anuário Estatístico de Belo Horizonte, Atlas Estatístico-Corográfico de 

Minas Gerais, Sinopse Estatística de Belo Horizonte, O estado de Minas Gerais, (1923); 

Minas Gerais através dos números, Minas segundo o recenseamento de 1920 (1924), 

Minas e o Bicentenário do cafeeiro no Brasil (1727-1927) e a Atualidade Mineira 

(1929). Dentre outros estudos publicados sob os auspícios do serviço de estatística 

mineiro, diversos se materializaram em forma de monografias como a escrita por Frei 

Manuel Tetteroo “O município de Teófilo Otoni”. Mais duas publicações do Serviço 

Geral de Estatística também integram o que o autor chamou de um “plano de 

vulgarização das estatísticas mineiras”, sendo elas a Carteira estatística de Minas Gerais 

e a Caderneta de estatística municipal. Enquanto a primeira “estuda preferentemente a 

vida da coletividade mineira considerada no seu conjunto” a Caderneta objetiva “a vida 

comunal em Minas, traduzindo numericamente em quadros uniformes, mas distintos 

para cada unidade municipal” (FREITAS, 1943c, p.123). 

Na apresentação da obra “A atualidade mineira” o então diretor do serviço de 

estatística mineiro, Teixeira de Freitas, justifica que a publicação referida era uma 

incumbência do serviço de estatística geral e, portanto, constituía um desenho 

expressivo do panorama de Minas Gerais. Assim, dizia ele:  

(...) justifica-se cabalmente a iniciativa do serviço de Estatística Geral, 
pois com ella se possibilitará a maior divulgação dentro e fora de 
Minas, de um estudo bem documentado (...) que collocam ao alcance 
da mentalidade de qualquer categoria de leitores, focalizada esta no 
tríplice aspecto - demographico econômico e social (CARVALHO, 
1929, p.5).  

Não é objetivo exaurir as produções efetivadas pelo Serviço de Estatística Geral 

de Minas, mas pelo volume de divulgação do órgão que localizamos, e pelo discurso 

acima reproduzido, é nítida a intenção de realizar um repertório sobre os diversos 

aspectos do Estado, tanto em números quanto em dissertações elaboradas. Evidencia 

ainda o apelo para dar a ver a importância da divulgação da estatística, constituindo uma 

representação sob diversos aspectos do estado e chamando a atenção das autoridades 

políticas e da população sobre a relevância de um aparelho estatístico no estado.  

                                                

 

122 Especificamente sobre a Instrução “fez-se um exhaustivo estudo, dentro de moldes de rigorosa 
sistematização, com relação a cada um dos graus e modalidades do ensino, tanto público como particular” 
apresentando pelas circunscrições territoriais e depois em tabelas conjuntas o número de escolas, o 
pessoal docente, a matricula, a freqüência e a conclusão de curso, para cada ramo de ensino primário, 
secundário, profissional e superior (FREITAS, 1943c, p 119). 
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O presidente Raul Soares em mensagem ao Congresso Mineiro em 1924 faz 

referência à “feliz harmonia de vistas e de ação” estabelecida entre a Diretoria Geral de 

Estatística e o Serviço de Estatística Geral de Minas ressaltando ainda a imaturidade dos 

acordos com os municípios. Para ele “Se é erro deixar exclusivamente à União o 

encargo de organizar a estatistica nacional, também o é não participarem delles, ao lado 

dos Estados, todo os municípios” (MENSAGEM, 1924, p.103). Por isso no 1º 

Congresso das Municipalidades Mineiras, ocorrido em 1923, propôs-se que cada 

município teria o dever de “organizar, de accordo com o Estado, com revisão annual e 

publicidade ampla, um serviço de estatística sobre as possibilidades industriaes do 

município” (idem, p.103-104). O caráter efetivo do Serviço de Estatística Geral de 

Minas começa a ser desenhado ainda em 1925 quando o presidente mineiro Fernando 

Mello Vianna justifica a necessidade da organização provisória dada ao serviço em 

Minas e menciona a importância da regulação do mesmo alicerçada numa experiência 

dilatada.   

Venho dispensando á organização da estatística estadual o mais 
desvelado interesse. Considerando prudente não instituir com feição 
definitiva o orgam deste serviço sem prévio conhecimento de suas 
possibilidades e necessidades, foi organizado em caracter provisório o 
Serviço de Estatística Geral, subordinado á Secretaria da Agricultura, 
em execução da Lei nº. 820, de 26 de setembro de 1921, emquanto 
também se aguardava obtivesse a Directoria Geral de Estatística, do 
Ministério da Agricultura, autorização para firmar com o Estado, em 
beneficio dos objectivos communs, um accordo mais completo do que 
o existente. Com os frutos da experiência desejada estão hoje colhidos 
e de maneira muito satisfactoria, parece aconselhavel não adiar mais a 
definitiva organização do apparelho estatistico estadual 
(MENSAGEM, 1925, p. 358-359).  

Mello Vianna, naquela oportunidade, preconiza a necessidade de decretar o 

regulamento do serviço “dentro das condições gereas de cooperação que foi possivel 

estabelecer com a Directoria Geral de Estatística” (idem, p.359), dando à direção do 

novo departamento a autonomia para acertar os detalhes da atuação com a 

administração federal “conforme as circunstâncias forem indicando” (ibidem). De 

acordo com o previsto por Mello Vianna, em 1926, tem-se a aprovação do Decreto nº. 

7.311 de 21 de agosto, em execução do pensamento da lei nº. 820 de 1921. O decreto 

mencionado regulamentou o serviço de estatística no Estado que continuou a cargo da 
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Secretaria da Agricultura dirigida por Daniel Serapião de Carvalho123. O documento 

estabelecia que o Serviço de Estatística Geral de Minas Gerais ficaria subordinado à 

Secretaria da Agricultura e tinha como incumbência “promover, colligir, elaborar, 

coordenar e publicar toda a sorte de informações estatísticas que se relacionacem com o 

estado physyco demographico, economico, intellectual, moral, administrativo e politico 

do Estado” (art.1º). Dentre outras atribuições cabia à Repartição:  

1º. Formular os planos necessários á exacta apreciação, sob o ponto de 
vista estatístico, das condições do Estado, e á dos factos nelle 
occorridos, quer destes conheça directamente, quer indirectamente; 
2º. Executar por si mesma todos os trabalhos estatísticos de interesse 
geral do Estado, desde que não estejam elles sendo organizados, 
dentro das respectivas attibuições, e em condições que attendam 
plenamente às necessidades da estatística estadual, por outros orgams 
da administração publica; 
3º. Colligir e coordenar os trabalhos preparados por esses 
departamentos administrativos; 
4º. Promover, pelos meios ao seu alcance, a uniformização e o 
desenvolvimento desses trabalhos, de accordo com os modelos que 
tenham organizado, podendo para isso firmar accôrdos ou contractos 
em virtude dos quaes haja de levar o seu concurso directo, aos 
referidos orgams ou de tomar para si, segundo a formula que convier, 
a execução integral dos respectivos encargos estatísticos (ART. 2º, 
DECRETO 7.311, 1926)124.  

Como podemos perceber no artigo 2º, a repartição criada não tinha por objetivo 

centralizar toda a execução estatística praticada no Estado, mas, sim, responsabilizar-se 

pelos dados que não estivessem sendo elaborados pelas respectivas repartições públicas. 

Dessa maneira Yvon Pinto (1940) afirma que “prosseguiram na sua actividade 

elaboractiva, o serviço de estatistica de exportação, da secretaria das Finanças, o de 

estatistica demographo-sanitaria, da saúde publica, a seção de estatistica da secretaria da 

educação, e outras dependências da administração estadual” (p. 26). 

Segundo o artigo 4º, a composição permanente do serviço de estatística se daria 

pelo seguinte pessoal: “o chefe do serviço; 2 auxiliares technicos, 2 auxiliares- 

apuradores de 1ª; 2 auxiliares-apuradores de 2ª, 1 cartographo, 1 auxiliar-desenhista; 1 

                                                

 

123Foi autor do decreto n.º. 7311, criando a repartição estadual de estatística “com uma notável exposição 
de motivos” (FREITAS, 1943c, p.124), que pode ser encontrada no jornal MINAS GERAIS, 25 de agosto 
de 1926. Ainda no âmbito das estatísticas, como deputado mineiro, Daniel de Carvalho elaborou e 
apresentou um projeto de lei (nº. 152) em 1928 ao Congresso Nacional, subscrito por outros deputados, 
com o intuito de racionalizar as estatísticas nacionais. O primeiro artigo da lei defendia a reforma da 
Diretoria Geral de Estatística que responderia pela execução dos serviços de estatística no Brasil, e tinha 
como um dos objetivos, a realização de acordos com os governos dos estados e dos municípios para 
viabilizar as estatísticas brasileiras (OLIVEIRA, 2005). 
124 MINAS GERAIS, 1926, p.2. 
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almoxarife-bibliothecario archivista; 1 continuo-servente”125. Além do pessoal 

permanente, o regulamento propõe os empregados que eventualmente seriam 

contratados “conforme as necessidades do serviço” (idem), como agentes de estatística, 

colaboradores, desenhistas e datilógrafos (art. 5º). Outro destaque do decreto é a ênfase 

em publicações com periodicidade variada126. Devido à descentralização do serviço os 

dados para as divulgações seriam coletados nas repartições que as produzissem. 

No governo de Antônio Carlos (de setembro de 1926 a 1930)127 a repartição de 

estatística foi elevada à categoria de Diretoria e obteve uma tipografia própria para 

reduzir as dificuldades e atrasos nas publicações do Serviço de Estatística.   

Além dos trabalhos ordinários exercidos pelo serviço outros encargos especiais 

também marcavam suas atividades, tais como: o preparo da representação mineira no 

Congresso e Exposição de 1927, em São Paulo; participação nas exposições de 

agricultura, indústria e comércio realizada em 1927 e na de Pecuária em 1928, ambas 

em Belo Horizonte, além da realização do censo cafeeiro do Estado em 1929 que 

comporia o Anuário do Ministério da Agricultura.  

Apesar do volume de incumbências desempenhadas pelo Serviço isso não 

refletia nas suas condições de trabalho. Segundo seu diretor, era “impressionante (...) o 

acanhamento das instalações de que dispunha a repartição” (FREITAS, 1943c, p.125). 

Diante dessas circunstâncias o governo cogitou uma sede à altura das atribuições do 

órgão, além de um novo regulamento que enquadrasse de forma orgânica os serviços 

prestados pela repartição, o que incluía uma delegacia no Rio de Janeiro “lógico 

complemento que as circunstâncias apontavam”. Um novo espaço foi conquistado pela 

mudança da diretoria “para a parte nova do belo edifício em que se transformou a antiga 

                                                

 

125 Os funcionários seriam admitidos por concurso conforme demonstra o artigo 14 que também 
especifica as diferenças entre os dois tipos de auxiliares-apuradores. “II. Para o logar de auxiliares-
apurador de 2ª: português, arithmetica, geometria pratica, francez (leitura e interpretação), noções de 
geografia, chorographia e historia do Brasil, especialmente de Minas, e dactylographia; III. Para o logar 
de auxiliar-apurador de 1ª: portuguez, francez, inglez e italiano (leitura e interpretação),physica, algebra 
elementar, noções de historia natural e de physica e chimica, geografia, chorographia e historia do Brasil, 
especialmente de Minas” (ART. 14, Dec. 7.311, 1926). 
126 O artigo 3º define que seria publicado: 1º. com periodicidade decenal: a) anuário estatístico, b) anuário 
de legislação e administração municipal; 2º. com periodicidade decenal: a) boletim estatístico-
corográfico, b) atlas corográfico municipal, c) prontuário dos limites e confrontações dos municípios e 
distritos; 3º. sem periodicidade ou com a periodicidade que convier: a) revista mineira de estatística, b) 
tabelas de normas, números-índices e relações tipos, cujo levantamento o progresso da estatística do 
Estado for tornando possível; c) quaisquer  outras publicações destinadas à apropriada divulgação dos 
trabalhos a que alude o nº 12 do artigo 2º (ART. 3º, Dec. 7.311, 1926, grifos acrescentados). 
127 A Secretaria do Interior era dirigida por Francisco Campos que na década de 1930 seria o Secretário da 
Educação e Saúde Pública e convida Freitas a dirigir os trabalhos na Diretoria Geral de Informações, 
Estatística e Divulgação na capital federal. 
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sede da Secretaria da Agricultura do Estado, em cujo porão já funcionava a tipografia da 

repartição” (idem, p.127).  

Em 1930, a atenção de Teixeira de Freitas volta-se, então, para a organização do 

escritório de Informação e Estatística de Minas Gerais, no Rio de Janeiro. Ali seria 

constituída a repartição estadual de estatística mineira na capital da República, que 

passaria a ser a Diretoria de Estatística Geral e Publicidade do qual foi diretor 

(FREITAS, 1943c).  

Em 1938, no contexto da centralização característica do Estado Novo, é criado o 

Departamento Geral de Estatística, hoje Departamento Estadual de Estatística, 

regulamentado pelo decreto lei 68, de 20 de janeiro de 1938, que incorporou pessoal e 

material das seguintes repartições: serviço de estatística geral, secretaria da agricultura, 

serviço de estatística educacional e o de demografia sanitária da secretaria da educação 

e saúde pública, seção de estatística de exportação da secretaria das finanças e a seção 

de estatística policial e criminal, do serviço de investigações (art.3º). 

O Departamento Geral de Estatística ficou subordinado diretamente ao 

governador e tinha a seu cargo “as pesquizas estatísticas e a coordenação e divulgação 

dos respectivos resultados, relativamente, á situação e às atividades do Estado” (ART. 

1º, DECRETO LEI 68, 1938). Segundo Yvon Leite de Magalhães Pinto (1940),  

Centralizou-se assim, não somente a orientação geral e a coordenação 
dos resultados da actividade estatística estadual, mas a própria 
execução estatística. Pois como de experiência e a tendência para a 
descentralização já se revela bastante imperiosa, seja através às 
dificuldades com que luctam os diversos sectores da administração 
publica em razão de iniciativas de caracter estatístico que algumas 
pendências administrativas continuam executando com seus próprios 
recursos (p.27).  

Quanto ao fornecimento de dados, pelo artigo 7 do decreto o funcionário do 

Estado é considerado “colaborador e cooperador de estatística, e como tal, deve fornecer 

com solicitude e exatidão as informações relacionadas com os serviços a seu cargo, que 

lhe foram pedidas pelo Departamento Geral de Estatística”. Dessa forma cabia aos 

funcionários responder pelas atribuições próprias de seus cargos e remeter mensalmente 

ao Departamento Geral de Estatística os dados relativos à instituição sob sua 

responsabilidade (Art. 7º, Dec. 68, 1938)128. No caso das escolas, os funcionários 

públicos que responderiam pelos dados educacionais seriam os diretores de 

                                                

 

128 MINAS GERAIS, 21 de janeiro de 1938. 
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estabelecimento de ensino em todos os níveis: primário, secundário, artístico, 

profissional, normal e superior. Nas escolas primárias, reunidas e isoladas, conforme 

estabeleceu parágrafo 1º do art.7º, letra m., seriam os professores que ofereceriam 

informações sobre: matrícula dos alunos, transferência, moléstia, freqüência, promoção, 

aproveitamento, conclusão do curso, etc.  

*** 

Entre idas e vindas, a organização da estatística mineira dá-se na década de 

1920. Destacamos que as estatísticas educacionais são realizadas paralelamente ao 

“aparelho estatístico” do estado desde meados do século XIX pelos delegados literários. 

Havia um desejo e, inclusive ações de pessoas ligadas ao governo, como Silva Pinto na 

década de 1820, de organização do sistema de estatística em Minas Gerais que pode ser 

vista nas diversas realizações das contagens populacionais e na lei de 1836. No entanto, 

evidenciamos que foi especialmente a partir de 1890 que as aspirações começam a 

ganhar contorno quando é criada a diretoria de estatística de Minas Gerais. Com as 

diversas mudanças desse órgão para outras secretarias, a estatística é deixada em 

segundo plano em função das questões agropecuárias. Com o recenseamento de 1920 a 

estatística mineira ganha novo ânimo por meio das ações efetivadas por Teixeira de 

Freitas. Este estatístico ensaiou em terras mineiras a cooperação entre as esferas 

estadual e federal, antecipando o que faria, posteriormente para o âmbito nacional com 

o convênio que deu uniformidade às estatísticas educacionais e conexas em 1931. A 

partir destas constatações, no próximo capítulo, veremos como esse sistema estatístico 

determinou a conformação do campo educacional mineiro.                 
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CAPÍTULO 3: A ESTATÍSTICA COMO PRODUÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E 

ORDENAMENTO DA INSTRUÇÃO PÚBLICA MINEIRA    

O que é mais digno de ser questionado 
é o mais óbvio de tudo (HEIDEGGER).  

Neste capítulo acompanhamos duas diferentes formas de produção, classificação 

e divulgação de dados da instrução pública mineira. A primeira delas são os dados 

censitários provenientes dos recenseamentos nacionais brasileiros, a segunda são os 

registros escolares originados dos mapas elaborados pelos professores que são 

divulgados nos relatórios da secretaria do interior, bem como nos relatórios dos 

presidentes do Estado129. 

Ao se trabalhar com dados censitários e registros escolares é válida uma 

distinção fundamental para os estudos demográficos, conforme alerta Alceu Ferraro 

(1979). Para a demografia as populações humanas podem ser classificadas na 

perspectiva de dois pontos de vista diferentes e complementares: o de seu estado e o de 

seu movimento. A cada tipo de estudo corresponde um tipo básico de fonte e de 

estatística. Nesse caso, as estatísticas do estado da população são obtidas por unidades 

estatísticas concretas (indivíduos, domicílios, etc) e possibilitam descrever o estado da 

população no momento do recenseamento (FERRARO, 1979). Esse é o caso das 

estatísticas educacionais originárias das operações censitárias. Quanto às estatísticas que 

demonstram o movimento da população, têm como elemento os eventos demográficos 

que tiveram lugar durante um determinado período, normalmente de um ano, e 

possibilitam a descrição da população sob o ponto de vista da sua dinâmica (idem). 

Nessa classificação estão as estatísticas obtidas por meio dos registros escolares que se 

referem a certas ocorrências escolares e permitem a descrição da dinâmica da população 

referente ao aspecto educacional como, por exemplo, matrícula, freqüência, reprovação, 

conclusões de curso, etc. 

Na análise do sistema de categorias130 produzido pelas estatísticas é primordial 

entender que as quantificações permitem as classificações. Nesse sentido, as categorias 

especificam, agrupam eventos similares, séries, períodos ou indivíduos pertencentes a 

                                                

 

129 No próximo capítulo analisamos como o campo educacional mineiro é legitimado e dado a ver e a ler 
nas formas de representações numéricas da Revista Vida Escolar (1916-1926).  
130 Nesse estudo, o termo categorias refere-se aos modos de nomear a instrução (saber ler e escrever, 
analfabetos, etc.) e os termos freqüentemente utilizados para classificar a composição da população 
escolar (matrícula, freqüência, conclusão, professores e cadeiras) na documentação consultada. 
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campos semelhantes que são separados em bases como atendimento (freqüência e 

matrícula) ou rendimento (conclusões de curso, aprovações). Estes procedimentos 

classificatórios conferem determinada realidade a posicionamentos, atitudes, perfis e 

estabelecem a abrangência dos serviços. Desse modo, são constituídos os sistemas de 

correspondência visíveis a partir de uma relação entre categorias que são dados a ler em 

tabelas, quadros, diagramas, etc. Assim, mediante estas (re)articulações de conjuntos 

classificatórios em  números e modelos, são constituídas prospecções, no sentido de 

estabelecer metas de administração eminentemente políticas. 

Tom Popkewitz (2001) discute as estatísticas, como campo de produção e 

reprodução culturais ligadas à administração social da liberdade do indivíduo, que se 

empenham em tornar o mundo inteligível e calculável para as intervenções políticas e 

sociais. Para isso, apelam para o raciocínio de probabilidade para conter o acaso e 

possibilitar o planejamento. As técnicas de avaliações por porcentagem, o uso de 

tabelas, gráficos, tendências e comparações numéricas examinam minuciosamente 

grandezas diferentes que são aproximadas entre si. Estas operações instauram uma 

causalidade que ordena os problemas e soluções da política social e constroem classes 

de pessoas que são incluídas ou excluídas, ao que o autor denomina de noção “de risco”. 

Nesse sentido, é um campo de superposições de múltiplos discursos (sociais, culturais, 

econômicos e administrativos) que formam uma trama e conferem inteligibilidade ao 

traçar o perfil das pessoas em categorias, distinções e grandezas. Uma nova forma de 

descrição tem por conseqüência o surgimento de novas possibilidades de ação, pois 

“programas são criados para eles, discursos inventados para descrevê-los e criar planos 

para eles, a fim de anular as classes de pessoas descritas” (POPKEWITZ, 2001, p.130). 

Entendendo como Popkewitz (2001) que os sistemas de classificações são invenções 

históricas e um “efeito de poder” é que os tomamos para análise. 

Historiadores da educação como Jean-Noël Luc (1985), por exemplo, atentam 

para a forma como o dado estatístico tem conferido visibilidade ao processo de 

escolarização da população escolar a partir do século XIX. O autor indica que a 

produção e a análise das estatísticas escolares colocou em evidência as tecnologias de 

administração no sistema nacional de educação francês. Também Jorge Ramos do Ó 

(2005), baseado nas contribuições de Foucault, discute que desde os finais do século 

XIX as informações sobre a população escolar foram entendidas como um artifício para 

a criação de formas renovadas de ser, novas formas de objetivação da população e das 

coisas. Nesse aspecto a “racionalidade performativa de governo” a partir da lei 
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estatística é entendida como “uma congregação heterogênea de pessoas, teorias, 

esquemas, projectos, planos e sobretudo técnicas de inscrição-descrição-cálculo-

distribuição-transformação dos membros de uma população”(Ó, 2005, p.158, grifos 

acrescentados), que não apenas explicam os fenômenos mas neles intervêm para 

provocar as mudanças. 

A partir dessas referências, analisamos inicialmente as estatísticas de estado da 

população avaliando as estatísticas educacionais presentes nos recenseamentos 

brasileiros (1872 a 1920) discutidos no capítulo 1. No segundo momento, vamos tratar 

da organização da escola mineira por meio dos registros escolares oficiais, cujas formas 

de produção foram apresentadas no capítulo 2.  

3.1 A classificação e o ordenamento a partir dos recenseamentos (1872-1920)   

Como vimos no primeiro capítulo deste estudo, a Diretoria Geral de Estatística 

além de outras atribuições, era responsável por sistematizar os dados educacionais das 

províncias/estados brasileiros, além de realizar os recenseamentos demográficos. Nessa 

análise, vamos considerar as categorias utilizadas para aferir o grau de instrução da 

população mineira nos recenseamentos iniciados no Brasil em 1872 até 1920. É 

importante ressaltar que tais categorias são obtidas por meio do boletim (ou lista) de 

família (1872, 1890, 1900). Em 1920 utilizou-se a lista de família “actualmente mais em 

voga nas operações censitárias realizadas em outros paizes” (RECENSEAMENTO DE 

1920, INTRODUÇÃO, 1922.p.488) e também devido às “condições inehrentes ao 

nosso meio, ainda assás deficiente quanto ao nível intellectual dos nossos habitantes” 

(idem). A Diretoria Geral de Estatística anuncia que, para efetivar o recenseamento de 

1920, tanto na lei apresentada no congresso quanto nas instruções à realização 

censitária, utilizou-se da experiência e dos ensinamentos dos Estados Unidos - país que 

vem realizando com êxito há mais de 100 anos operações censitárias - adaptando-os ao 

nosso meio (ibidem, p.491). Os dados aos quais tivemos acesso dizem respeito às 

publicações dos recenseamentos. 

Para Candeias et all (2004) os estudos que tem como problema as taxas de 

alfabetização e de análise dos dados sobre instrução oferecidos pelos censos 

populacionais “não pode ser indiferente às categorias estatísticas utilizadas pelos 

recenseamentos” (p.59). Ao tratarmos das categorias como modos de ordenação é 

importante ter em mente que “por detrás das informações produzidas se encontra um 
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modelo conceitual, por meio do qual a realidade é filtrada (...) todo quadro de cifras tem 

assim uma dupla natureza: qualitativa e quantitativa. Sua estrutura, os títulos das linhas 

e das colunas traduzem a modelização” (BESSON, 1995, p. 47). Assim, o registro 

estatístico deve ser entendido “não como uma codificação da realidade, mas antes como 

um estabelecimento de relação de um código estatístico com outros tipos de códigos 

[jurídicos, lingüísticos, profissionais, etc.]” (THÉVENOT, 1995, p. 154-155). 

A partir da compreensão das categorias como expressão dos princípios da 

ordenação dos registros estatísticos, objetivamos demonstrar quais são e como são 

apresentadas no que diz respeito à educação escolar mineira, ou seja, quais são os 

indicadores utilizados para classificar Minas Gerais nos recenseamentos. A idéia é 

acompanhar como o Estado aparece nesses censos (1872, 1890, 1900 e 1920), o que as 

informações demonstram, principalmente sobre a educação. O desejo de saber sobre a 

escolarização presente nos censos é o eixo da discussão.   

Tendo em vista as condições de sistematização e publicação dos censos já 

discutidas no primeiro capítulo do trabalho, as publicações do recenseamento de 1872 

organizaram-se por província, por sua vez a província dividia-se em paróquias sobre as 

quais os quadros são organizados. Para cada paróquia são publicados 6 quadros131, 

constando do primeiro deles, dentre outros aspectos, a informação sobre o grau de 

instrução. Para a província de Minas Gerais, devido à quantidade de municípios, os 

dados foram publicados em duas partes, cada uma delas com mais de 500 páginas. 

Constam no censo os 72 municípios132 mineiros que são compostos pelas freguesias, 

que enviaram os dados censitários.  

Em 1872 a questão relativa à instrução é dividida em duas categorias: sabem ler 

e escrever ou analfabetos e, um grupo de idade: população escolar de 6 a 15 anos que, 

por sua vez está subdividido em: freqüentão escolas, não freqüentão escolas e total.  

No final da segunda parte são publicados os quadros síntese da província 

mineira, novamente contemplando todos os 6 tipos de quadros já mencionados. Para a 

população livre a instrucção é dada a ler de forma mais escrutinada, sendo dividida em 

homens, mulheres e população escolar de 6 a 15 annos dividida entre meninos e 

                                                

 

131 Do 1º quadro constam as informações sobre raça, religião, nacionalidade, instrução, defeitos físicos, 
com a indicação do número de fogos e casas. O 2º é relativo à população considerada em relação às 
idades. O 3º diz respeito à população ausente considerada em relação às idades. O 4º é sobre a população 
em relação à nacionalidade brasileira. O 5º informa sobre a população considerada em relação à 
nacionalidade estrangeira. No 6º quadro estão as informações sobre a população considerada em relação 
às profissões. Dentre os profissionais liberais aparecem, dentre outros, os professores e homens de letras. 
132“Até 1889, existiam em Minas 78 municipios” (MENSAGEM, 1917, p.43). 



 
139

 
meninas. Desta categoria há ainda a subdivisão, por sexos, frequentão escolas, não 

frequentão escolas e total.  

A população escrava, relativamente ao nível de instrução, é dividida também em 

homens e mulheres especificando-se os que sabem ler e escrever e os analphabetos. O 

fato da população escravizada não ser inquirida sobre a freqüência ou não à escola pode 

ser explicitado pela legislação que só permitia acesso à escola aos cidadãos livres. A 

questão da interdição legal da população negra escrava à escola é uma linha de 

discussão que tem mobilizado pesquisas problematizando a presença de crianças pobres, 

negras e mestiças no processo de institucionalização da instrução pública elementar de 

Minas Gerais no século XIX, como as análises desenvolvidas por Cynthia Greive Veiga 

(2003b; 2005) e Marcus Vinicius Fonseca (2005; 2007). 

No primeiro recenseamento a questão sobre instrução aparece no primeiro 

quadro da população considerada em relação aos sexos, estados civis, raças133, religião, 

nacionalidades e a indicação do número de fogos e casas. Nesse sentido a instrução 

compõe um leque sobre as principais informações de cada membro da família 

recenseada. A escola parece compor um divisor de águas entre queles que dominam a 

leitura e a escrita e os analfabetos. Entretanto não é inquirido se a habilidade para ler e 

escrever daqueles que estão fora da idade definida como escolar (6 a 15 anos) foi 

adquirida nos bancos escolares ou não. Há que se perguntar sobre os significados do que 

seja saber ler e escrever ou ser analfabeto no século XIX. Apesar de não haver 

referências concretas ao que se entende por instrução, esse é o termo utilizado para 

conhecer se o indivíduo sabe ler e escrever, dessa maneira essas indicações podem 

ajudar na compreensão do que seja a instrução nesse período. O mesmo raciocínio pode 

ser utilizado para o termo analfabeto que é aquele que não sabe ler e escrever. No 

recenseamento de 1920 não aparece o termo analfabeto, mas a inscrição não sabem ler 

nem escrever, como veremos adiante. 

Entretanto, as definições para as categorias em debate deveriam estar contidas 

nos relatórios dos recenseamentos ou na legislação censitária, mas não localizamos 

nestes documentos tais definições. A problemática da conceituação do que seja 

analfabeto ou que tenha o domínio da leitura e da escrita é uma questão bastante 

complexa que, no Brasil, tem sido discutida especialmente na perspectiva da história da 

alfabetização que aqui será apenas indicada. Francisca Maciel (2003) aponta para a 

                                                

 

133 O termo é usado no plural, dividindo-se em: brancos, pardos, pretos e caboclos. 
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ausência do conceito de alfabetização nos documentos da instrução pública no século 

XIX e início do século XX, sendo instrução o termo mais comum para se referir ao 

ensino das primeiras letras. “(...) atrelar alfabetização e escolarização ainda continua 

sendo o mote nos dados censitários e também nas políticas educacionais” (MACIEL, 

2003, p.243). No caso português essa conceituação foi realizada por um grupo de 

pesquisadores sob a coordenação de António Candeias (2004) a partir da análise dos 

censos demográficos portugueses e destaca “duas fases profundamente distintas” “de 

entrada no mundo das letras”. A fase da alfabetização até 1940 pela qual entende um 

“tipo de relação funcional com a leitura e por vezes com a escrita, freqüentemente de 

origem voluntária, geralmente esparsa, superficial e informal, mas podendo atingir 

níveis de intensidade muito desiguais” (CANDEIAS et all, 2004, p.42); e uma fase de 

escolarização presente nos censos demográficos a partir de 1960. O termo escolarização 

é entendido por Candeias, Paz e Rocha como:  

 (...) uma relação estruturada e progressivamente exigente com um 
modo de cultura escrita, mas também a submissão de coortes 
populacionais com níveis etários bem determinados a uma forma de 
socialização imposta e aplicada, através de uma instituição construída 
expressamente para o efeito, a escola, que a partir de meados do 
século XIX se organiza em rede e se articula com outras formas de 
educação, sob o comando político, pedagógico e administrativo do 
Estado (2004, p.42).  

Ainda para os censos brasileiros, Ferraro (2002) alerta para outro aspecto que diz 

respeito ao cômputo, como alfabetizada, não da pessoa que saiba, mas daquela que 

tenha declarado saber ler e escrever134. Da mesma forma é computada como analfabeta 

a que tenha declarado não saber ler e escrever. Entretanto, essa ressalva é válida para 

aquele domicílio em que o chefe de família ou o responsável não saiba ler e escrever e 

nesse caso, o preenchimento dos boletins é realizado pelo agente recenseador. Nos casos 

em que o chefe de família saiba ler e escrever ele é o responsável pelo preenchimento 

do boletim de acordo com as instruções de 1872 a 1920. Nesse ponto de vista, a 

observação de Alceu Ferraro (2002) deve ser considerada, porém relativizada.  

No relatório divulgado pela Diretoria Geral de Estatística em 1876, sob a direção 

de Manuel Francisco Correia, são apresentados de forma sucinta, os resultados da 

apuração do Recenseamento de 1872 da população livre (homens, mulheres e a soma). 

                                                

 

134 A capacidade de ler e escrever é a base utilizada como critério censitário para a pessoa ser classificada 
como alfabetizada. A partir do recenseamento de 1950, a habilidade de ler e escrever um bilhete simples, 
passa a ser o critério utilizado para inquirir essa competência (FERRARO, 2002). 
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A instrução da população livre135 dividida entre homens e mulheres e o total é definida 

pelo termo estado intellectual que se subdivide na inscrição saber ler, e analphabetos 

que por sua vez destacam os níveis de instrução entre os homens, as mulheres e a soma. 

Além disso, uma última coluna apresenta o número de analfabetos por 100 habitantes. 

Se compararmos os termos da publicação do relatório de 1876 com a publicação 

especial de 1929 sobre os dados educacionais da população brasileira em 1872136 

veremos que, em 1876, aparentemente houve a supressão de parte da categoria restando 

apenas saber ler, ficando subentendido o escrever. A divulgação dos dados do 

Recenseamento de 1872, em 1929, apresenta a categoria completa nos termos sabe ler e 

escrever, enquanto a categoria analfabetos (utilizado em 1876) é substituída por não 

sabem ler nem escrever, sendo utilizadas como sinônimo, como veremos adiante. 

Aparentemente esta é apenas uma questão técnico-metodológica. Em termos de 

conceituação, o saber ler e escrever implica domínio simultâneo das duas habilidades 

básicas de leitura e escrita, entretanto “é generalizada a suposição de que ocorra um erro 

nas respostas pelos informantes, devido à tendência de auto-censura, e pelo fato de 

muitos saberem ler (habilidade mais fácil) mas não saberem escrever (habilidade mais 

difícil intelectualmente e na coordenação motora)” (CARVALHO, 1984, p.150). Seria 

necessário aprofundar essas distinções apresentadas em tempos históricos e em 

publicações diferentes. O que se percebe é que em 1876 os dados são apresentados 

resumidos em um relatório em que a habilidade saber escrever não foi considerada ou 

ficou subentendida. Na publicação de 1929 o saber ler e escrever são relacionados e 

aparecem em uma publicação especial sobre o mesmo recenseamento de 1872, mas a 

informação é tratada em tempo histórico diferente por outras pessoas, que podem ter um 

outro olhar sobre a educação. Nesse sentido, é importante observar os conceitos e a 

metodologia utilizada nos dados censuais obtidos em configurações históricas 

específicas. 

De acordo com o relatório da DGE de 1876, Minas Gerais é um dos estados que 

concentra o maior índice de habitantes livres no país, incluídos os menores de 5 anos, 

1.669.276, e também abriga o maior número de analfabetos, 1.445.708 (86,6%). 

Comparativamente o segundo estado em número populacional é a Bahia que possui 

1.211.792 habitantes livres, sendo 962.720 analfabetos (79,44). 

                                                

 

135 Não são divulgados os dados sobre instrução da população escravizada. 
136BRASIL. Directoria Geral de Estatística. Recenseamento do Brasil realizado em 1 de setembro de 
1920. Vol.IV (4ª parte). População do Brasil por Estados, municípios e districtos, segundo o gráo de 
instrucção, por idade, sexo e nacionalidade. Rio de Janeiro: Typ. da Estatística, 1929. 
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Na publicação de 1876 a instrução da população livre aparece em dois quadros 

principais137: um contendo a população livre total e outro em que foram deduzidos os 

menores de 5 anos, divididos entre homens e mulheres. Excluídos os menores de 5 anos, 

a soma da população mineira em 1872 é de 1.545.398 indivíduos, sendo 783.680 

homens e 761. 718 mulheres.  

Tabela I - Estado intelectual da população mineira no recenseamento de 1872  

Ano 1872 

Sabem ler Analfabetos Analfabetos por 100 
habitantes 

Estado 
intelectual 

soma homem mulher soma homem mulher soma homem mulher 
Minas 
Gerais 

223.568 145.297 78.271 1321.830 638.383 683.447 85,53 81,45 89,72 

Tabela adaptada do Relatório da Directoria Geral de Estatística, 1876.   

Em termos absolutos e relativos os índices de analfabetos no estado são bastante 

elevados, sendo mais alto o número de mulheres analfabetas. Em 100 habitantes apenas 

10 mulheres sabem ler e entre os homens este número sobe para 19, todavia, essa 

situação é semelhante em todos os estados do país.  

Além dos quadros, o relatório apresenta, resumidamente, os resultados gerais do 

censo para cada estado do país na forma textual. Dentre as informações sobre a 

província de Minas Gerais são expostos os resultados sobre a população escolar 

considerada de 6 a 15 anos, nos seguintes termos. “A população escolar de 6 a 15 annos 

eleva-se a 249.776, sendo 125.012 do sexo masculino e 121.764 do feminino. 

Frequentão escolas 19.968 meninos e 11.940 meninas; não as frequentão 105.044 

meninos e 112.824 meninos” (RELATÓRIO DGE, 1876, p. 37). 

Os recenseamentos nacionais seguiam as diretrizes formuladas nos Congressos 

Internacionais de Estatística que objetivavam introduzir nas diversas instituições 

públicas dos países a convenção de uma unidade “tanto nos processos e formas de 

operações directas como no agrupamento e publicação dos dados recolhidos” 

(VARNHAGEM, 1872, p.12). Na sessão realizada em São Petersburgo, em agosto de 

                                                

 

137 Além das informações do recenseamento de 1872, esse relatório contém outras informações sobre a 
instrução primária e secundária no país com dados posteriores a 1871 até 1875 que se estendem em 56 
páginas. 
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1872138, foram discriminados os dados essenciais dos dados facultativos, sendo que as 

questões relativas à instrução foram consideradas de caráter essencial.   

Os recenseamentos populacionais de 1890 e 1900 enfrentaram problemas na sua 

realização, desse modo a divulgação ficou comprometida, sendo elaborada apenas uma 

sinopse sobre eles: Sinopse do Recenseamento de 31 de dezembro de 1890, publicado 

em 1898; e Sinopse do recenseamento de 1900, divulgado em 1905, como salientamos 

no capítulo um. Entretanto, na esteira da divulgação dos dados recolhidos no 

recenseamento de 1920 há uma publicação exclusiva sobre os dados educacionais da 

população brasileira em 1929 à qual fizemos referência. Esta publicação apresenta o 

quadro dos coeficientes da população das províncias/estados do Brasil nos anos de 

1872, 1890, 1900 e 1920 relativos à idade e ao grau de instrução. Nesse sentido, as 

categorias utilizadas nos censos de 1890 e 1900 são contempladas na publicação do 

recenseamento de 1920 e servem de referência na análise. Ao que tudo indica nesses 

recenseamentos não são utilizadas ou divulgadas algumas categorias utilizadas em 1872 

como a questão da freqüência ou não à escola e a divisão feita para a população escolar 

considerada em 1872 de 6 a 15 anos. Desse modo, a comparação entre os dados dos 

censos fica comprometida para algumas terminologias.  

“O assumpto ora versado nesta publicação é de indiscutível relevância” anuncia 

a Directoria Geral de Estatística em 1929, ao decompor a população brasileira por 

estados, municípios e distritos segundo o grau de instrução, idade, sexo e nacionalidade. 

Indicando a necessidade de aprimoramento da situação da instrução elementar em todo 

o país, compara a distância que separa a capital da República dos centros urbanos de 

importância similar. Desse modo, afirma que em matéria de instrução elementar, muito 

havia por ser feito, para atingir o grau de aperfeiçoamento a que já haviam chegado 

alguns países europeus. Assim, o Rio de Janeiro estaria “bem longe de poder adoptar a 

prática da Hollanda, da Noruega, da Dinamarca e da Suissa que aboliram por inútil, nos 

inquéritos censitários, o quesito sobre analphabetismo” (RECENSEAMENTO 1920, vol 

IV, p.1). Se assim sucedia na principal cidade do país à época, o que dizer sobre a 

“restante e enorme área” que compunha os outros estados da federação? Conforme 

pondera a referida publicação, apesar de vagaroso o “progresso do ensino elementar no 

Brasil, vae se operando a redução do coefficiente dos analpahabetos” (idem). Esse fato 

era possível graças ao cuidado e difusão da “cultura intellectual do povo brasileiro” pelo 

                                                

 

138 Como vimos, o Brasil contou com representante oficial nesse evento, Francisco Adolpho Varnhagem 
(o Barão de Porto Seguro). 
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Estado e as providências das “administrações locaes”. Entretanto, para avaliar os 

números do ensino elementar, adverte a Diretoria Geral de Estatística, há que se 

considerar a idade dos habitantes em condições de receber instrução. Esse critério é 

indispensável “para firmar um juízo perfeito sobre o ponto de vista censitário, excluir do 

numero total de habitantes as crianças de menos de 7 annos” e confrontar somente os 

indivíduos de outras idades, com o objetivo de evitar “o exagero nas taxas de 

analfabetismo” (ibidem, p.VIII). O alerta da Diretoria Geral de Estatística distingue o 

que se considera a idade inicial para a freqüência à escola no recenseamento de 1920, ou 

seja, a idade escolar de 7 anos.  

Os dados para 1872 e 1890 são publicados classificando a população quanto a 

sua habilidade ou não para ler e escrever, não considerando o recorte etário. Os 

recenseamentos citados não dividiram a população “lettrada da illetrada” por grupos de 

idade, o que se efetivou no recenseamento de 1920. Sobre o recenseamento de 1900, é 

importante lembrar de todos os inconvenientes que envolveram a sua realização. Quanto 

ao grau de instrução dessa operação censitária, a população foi segmentada somente em 

dois grupos de idade: menores e maiores de 15 anos.Tendo em vista essas ponderações, 

vejamos o que “revelam” os dados sobre Minas Gerais.  

Tabela II - População mineira em 1872 e 1890, segundo grau de instrução  

Anos 1872 1890 
Idades De todas as idades De todas as idades 
Grau de 
instrução 

Sabem ler e 
escrever 

Não sabem ler 
nem escrever 

Sabem ler e 
escrever 

Não sabem ler 
nem escrever 

Minas 
Gerais 

223.713 
11,00% 

1.816.022 
89,00% 

331.404 
10,40% 

2.852.695 
89,60% 

Elaborada a partir do Recenseamento de 1920.   

A partir das categorias apresentadas para todas as idades, percebemos que, em 

termos absolutos, o número de mineiros que não sabiam ler nem escrever aumentou 

expressivamente no intervalo de quase vinte anos. Acompanhando o crescimento 

demográfico, o mesmo fenômeno ocorre com aqueles que sabem ler e escrever. 

Se compararmos os dados obtidos no Relatório da DGE em 1876 e a compilação 

dos dados no recenseamento de 1920 nota-se diferença significativa nos números da 

instrução. Se na tabela I o total de pessoas que sabem ler e escrever é de 223.568, na 

tabela II esse valor é acrescido de mais 145 pessoas, ou seja, 223.713. Para os dados 
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correspondentes aos analfabetos na tabela I e aos que não sabem ler nem escrever na 

tabela II também ocorrem contrastes de informações. Na tabela I os analfabetos somam 

1.321.830 e na tabela II os dados são da ordem de 1.816.022, uma diferença 

significativa de 494.192 pessoas analfabetas. Não mudaram apenas as categorias de 

saber ler em 1872 para saber ler e escrever em 1920, e de analfabetos para não sabem 

ler nem escrever, mas também os dados que as compunham.  

Essa questão nos remete às ponderações de Besson (1995) que considera a 

estatística como resultado da observação que aparece como “medida dos diferentes 

aspectos da realidade”. Segundo ele, as cifras podem ser razoavelmente exatas se a 

operação que as determinou foi corretamente realizada. Informados sobre as 

dificuldades na realização dos três primeiros censos brasileiros, podemos deduzir que os 

seus resultados oscilam entre a credulidade e a desconfiança. Mas os recenseamentos 

oferecem um ponto de vista tendo um valor informativo sobre a população do país que 

ajuda a compreender aspectos essenciais a seu respeito, e portanto, não pode ser 

desprezado.  

Tabela III - População mineira em 1900, segundo grupo de idade e grau de instrução  

Ano 1900 

Idades De o a 14 anos De 15 a mais anos De todas as idades 
Grau de 
instrução 

Sabem ler e 
Escrever 

Não sabem 
ler nem 
escrever 

Sabem ler 
e escrever 

Não sabem 
ler nem 
escrever 

Sabem ler 
e 
escrever 

Não sabem 
ler nem 
escrever 

Minas 
Gerais 

242.082 
15,10% 

1.362.765 
84,90% 

678.028 
34,10% 

1.311.596 
65,90% 

920. 110 
25,60% 

2.674.261 
74,40% 

Elaborado a partir do Recenseamento de 1920.   

No terceiro recenseamento oficial do país, ocorrido em 1900, podemos verificar 

algumas mudanças nas categorias utilizadas principalmente no que se refere ao recorte 

etário. A população é dividida entre os de 0 a 14 anos e os de 15 a mais anos, percebe-se 

que o recorte escolhido de 0 aos 14 anos não guarda relação direta com a chamada idade 

escolar considerada à época 7 a 12/14 anos. Em Minas Gerais segundo o Decreto nº. 

1.348 de 1900 a idade escolar compreendia a faixa etária dos 7 aos 13 anos. 

Ao verificar os dados de 1900 é necessário ter em mente os problemas 

relacionados ao processo de realização dessa operação, como já discutido anteriormente. 

É bastante diminuto o número da população que sabe ler e escrever: 920.110 pessoas do 
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total de 3.594.371 habitantes, ou seja, apenas 25, 60% da população mineira fazem parte 

do mundo letrado segundo as referências de 1900.  

Tabela IV - População mineira em 1920, segundo grupo de idade e grau de instrução  

Grupos de idade Sabem ler e escrever Não sabem ler nem escrever 

De o a 6 anos 4.255 0,30% 1.337.171 99,70% 

De 7 a 14 anos 206.292 15,60% 1.112.073 84,40% 
De 7 e + anos 1.212.386 26,70% 3.334.362 73,30% 
De 15 e + anos 1.006.094 31,20% 2.222.289 68,80% 
De todas idades 1.216.641 20,70% 4.671.533 79,30% 

Elaborado a partir do Recenseamento de 1920.   

Para o recenseamento de 1920 o recorte etário utilizado, pela primeira vez, 

estava em sintonia com a chamada idade escolar dos 7 aos 14 anos, o grupo de idade 

também se dividia em outros 3 agrupamentos: de 0 a 6 anos, 7 e mais anos e de 15 e 

mais anos. A divisão em 7 e mais anos nos causa estranheza, pois esse grupo de idade 

está contido no recorte de 7 a 14 anos e no grupo de idade de 15 e mais anos. 

Entretanto, não encontramos explicações sobre a superposição das idades no recorte 

utilizado, somente afirma que em 1920 foi feita a “conveniente separação” por grupos 

de idade. Foi verificado apenas uma vez139 na análise feita pela publicação, que contém 

mais de 900 páginas, o uso do recorte de 7 e mais anos, sendo recorrente o uso das 

outras categorias de idade. 

No primeiro censo em 1872, como vimos, a questão sobre a freqüência ou não à 

escola entre a população de 6 a 15 anos constava do inquérito. Já o recenseamento de 

1920 não divulgou os dados sobre a freqüência escolar entre a população de 7 a 14 anos. 

A referência à questão da freqüência na publicação sobre instrução em 1920 aparece em 

duas passagens: como solução ao problema do analfabetismo no Brasil e no cotejo entre 

o número de matrículas em relação á freqüência evidenciando que, dependendo do 

ponto de vista, o analfabetismo é ainda mais problemático no país. Na primeira 

passagem, constatado o pouco investimento das municipalidades140 na instrução afirma: 

“O problema da instrucção popular não póde ser resolvido simplesmente pelo augmento 

progressivo da despesa. A solução está na dependência, principalmente, de medidas que 
                                                

 

139 Conferir a página XII (RECENSEAMENTO 1920, vol. IV, 4ª parte). 
140 Um quadro sobre as despesas com a instrução nos estados, em 1920, revela que em muitos deles é 
aplicado menos de 1% (em 1000 réis) da receita nesse ramo da administração pública, considerando que 
em cada estado a arrecadação é variada: Alagoas 0,4%, Amazonas 0,3% (o menor índice aplicado no 
país), Ceará 0,9%, Minas Gerais 2, 8%, Rio de Janeiro 0,5%, Rio Grande do Sul 13,6% (o maior índice 
aplicado na instrução no Brasil) (RECENSEAMENTO 1920, vol. IV, 4ª parte). 
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obriguem a freqüência escolar” (RECENSEAMENTO 1920, vol. IV, 4ª parte, p. VII). 

Em outro trecho a publicação afirma que a freqüência escolar correspondeu em 1920 a 

68% (854.025) da matrícula nacional que foi de 1.249.449, mas não apresenta os dados 

da freqüência para os estados, apenas o resultado nacional. Afirma ainda que, se 

considerarmos o número de alunos pelo total de escolas do país (21.748), a freqüência 

(854.025) cai para 39, conforme a operação apresentada: “854.025: 21.748 = 39” 

(idem). A remissão à freqüência somente com o resultado global e não discriminado 

pelos estados, como o fazem para a matrícula, pode ser revelador de uma preocupação 

maior, nesse momento, com o acesso à escola. Assim, é relegada a um plano secundário 

a permanência ou a conclusão do ensino primário pelas crianças. 

Nesse sentido, o recenseamento de 1872 foi o primeiro e mais completo quanto 

aos aspectos da instrução, se comparado às operações de 1890, 1900 e 1920. Há que se 

questionar a não divulgação sobre freqüência escolar nos recenseamentos posteriores a 

1872. Ao que parece as informações sobre esse quesito não deveriam constar nos 

inquéritos censitários que obedeciam aos padrões internacionais. Enquanto os 

historiadores da educação questionam a sua ausência nos outros censos, a presença 

dessa questão em 1872 causa surpresa a pesquisadores de outra área. Para Senra (2006) 

essa é uma “abertura admirável”, dando a entender que as informações sobre freqüência 

não fizessem parte do repertório das questões demográficas. Sem pretender formular 

afirmações concretas sobre a presença da freqüência escolar em 1872, podemos aventar 

uma hipótese sobre a determinação legal da gratuidade do ensino imposta pela 

Constituição do Império por meio do artigo 179. Na interpretação de uma Comissão 

nomeada pelo presidente da província mineira em 1865 para dar parecer sobre a 

instrução pública “Bem avisado andou, pois, o legislador constituinte, quando no artigo 

179 da nossa lei fundamental garantiu ao cidadão brasileiro o direito à instrução, e fez 

do ensino uma obrigação do poder público” (CITADO em FARIA FILHO et all, 2004, 

p. 165-166). Se esse entendimento da lei fosse compartilhado por aqueles que 

concebiam as questões que compunham os recenseamentos, é pertinente que o Estado 

quisesse saber se, nas províncias, o direito do cidadão freqüentar a escola estava sendo 

garantido, mesmo com a autonomia das províncias. Afinal, concordando com a opinião 

da Comissão de 1865 “desde que se faz o ensino gratuito, parece-nos que por coerência 

dever-se-á também torná-lo obrigatório. Não é muito lógico que se imponha ao poder 

público a obrigação de prestar a instrução primária e deixe-se ao cidadão a faculdade de 

recebê-la ou não” (idem, p.166). Intelectuais e políticos da época parecem concordar 
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que a obrigatoriedade de freqüentar a escola estivesse vinculada á gratuidade. Rui 

Barbosa, em 1882, faz coro a esses interesses dizendo: “(...) como a obrigação escolar 

pressupõe, em boa doutrina, que aliás a prática nem sempre tem observado, a gratuidade 

da escola, assim a escola gratuita sem freqüência imperativa representa uma instituição 

mutilada” (BARBOSA, 1947, p 181)141. As discussões aqui indicadas remetem para a 

importância do debate sobre a freqüência escolar e justificam a sua pertinência nas 

questões do recenseamento de 1872. 

Nas instruções do recenseamento de 1920 dadas aos agentes recenseadores 

quanto ao preenchimento da lista de família, afirma-se que à pergunta “sabe ler e 

escrever?” a resposta deveria ser sim ou não, todavia, não é estabelecido, na 

documentação a que tivemos acesso, o que se entendia por tal competência. Essa 

questão se liga de modo estreito ao preenchimento das listas de famílias142. Esse 

documento deveria ser preenchido pelo chefe da família, entretanto se este não soubesse 

ler nem escrever essa tarefa seria realizada por qualquer outro responsável da casa capaz 

de prestar a informação, ou ministrar os esclarecimentos ao próprio agente recenseador, 

que preencheria os documentos solicitando as informações ao responsável 

(RECENSEAMENTO 1920, ANEXOS, 1922). 

Para se ter uma idéia geral do desempenho de Minas Gerais no que se refere à 

educação, vale a representação gráfica143 de um quadro comparativo publicado a partir 

dos dados do recenseamento de 1920 que apresenta o coeficiente da população por 

estado segundo o grau de instrução e o grupo de idade de 7 aos 14 anos e de 15 anos ou 

mais. O quadro foi publicado originalmente pela Diretoria Geral de Estatística em 1929 

na obra Recenseamento de 1920, vol.IV, 4ª parte, sendo reelaborado para possibilitar a 

representação gráfica, conforme ANEXO I. 

O gráfico I dá um panorama geral da população dos estados brasileiros na idade 

escolar e permite a comparação entre aqueles que sabem ler e escrever e aqueles que 

não dominam estas habilidades. É notório que em todos os estados do país há o 

predomínio dos analfabetos e uma porcentagem pequena tem acesso aos conhecimentos 

                                                

 

141 Citado em Faria Filho e Gonçalves, 2004. 
142 Família “para os efeitos do recenseamento, tem uma acepção um tanto diferente da que lhe é 
vulgarmente attribuida e pode designar tanto a pessôa que vive só e sobre si, em uma habitação ou parte 
de habitação, como um conjunto de pessôas que, em virtude de parentesco, subordinação, hospedagem, 
ou simples dependência, vivem sob o poder, a direcção ou a protecção de um chefe, dono ou locatário de 
toda ou de parte da habitação” (RECENSEAMENTO 1920, ANEXOS, 1922, p. 45). 
143Elaborado a partir dos dados do quadro "Coeficientes da população dos Estados do Brazil em 1920 
segundo grao de instrucção e idade". Fonte: Recenseamento de 1920, vol. IV, 1929. 
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da leitura e escrita, conforme constatou o recenseamento de 1920. Somente na capital 

Rio de Janeiro o índice de crianças que lêem e escrevem é maior que a população 

analfabeta. Para a população com 15 anos ou mais, no gráfico II, a situação não é muito 

diferente, sendo predominante a presença de pessoas analfabetas para o Brasil inteiro, 

menos no Distrito Federal. Percebe-se que os índices para aqueles de 15 anos ou mais 

que dominam a leitura e a escrita é levemente maior se comparado com os índices da 

população de 7 a 14 anos. Entretanto, isso não pode servir como alento, pois esse grupo 

já passou da idade de freqüentar a escola144 e constitui a maior parcela da população 

total.  

Gráfico I - Coeficiente da população dos estados do Brasil de 1920 segundo a 
instrução e a idade, em 1.000 habitantes  
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144 O que não impede que estas pessoas tenham a possibilidade de aprender a ler e escrever. 
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Gráfico II - Coeficiente da população dos estados do Brasil de 1920 segundo a 

instrução e a idade, em 1.000 habitantes  
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3.2 A classificação e o ordenamento a partir dos relatórios de governo  

(1890 a 1910)145  

A obtenção dos dados sobre a instrução pública mineira é proveniente de 

informações estatísticas coligidas pelos órgãos oficiais estaduais e federais juntamente 

às instituições de ensino. Nesse sentido, tanto as informações promovidas pelos 

levantamentos censitários quanto as organizadas pelos órgãos oficiais são formas que 

ocorrem paralelamente obedecendo a uma sistematicidade própria. Tal fato evidencia 

uma autonomia do controle estatístico nos diferentes âmbitos de governo, devido à 

organização federativa do país. 

No início do período republicano, a instrução mineira era regulada pela lei nº. 

41, de 3 de agosto de 1892146 que estabelecia, dentre outras disposições, a 

regulamentação da estatística escolar, atribuída aos conselhos municipais. Na sede de 

cada município, haveria os conselhos municipais formados por 5 membros eleitos na 
                                                

 

145 Os relatórios da secretaria do interior e dos presidentes mineiros, aqui utilizados, muitas vezes 
reproduzem as informações constantes dos relatos escritos pelos inspetores de ensino e diretores dos 
grupos escolares. Essa ação revela a dinâmica de funcionamento e a tentativa de instituição da 
escolarização em Minas. Para Faria Filho (2000a) ao produzirem estes relatórios estavam “dando ou 
criando significados para eles (...) estavam muito mais que cumprindo uma burocrática determinação 
regulamentar” (p.17). Enfim, ao produzir esta realidade estavam dando visibilidade às escolas isoladas, 
aos grupos escolares por meio de “uma abrangente reflexão acerca do educativo escolar” (idem). 
146 Regulamentada pelo decreto nº 655 de 17 de outubro de 1893. 
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mesma época das eleições municipais (Artigos. 28 e 45). De acordo com o artigo 32 

cabia ao conselho escolar municipal:  

§1ª. A inspeção das escolas no distrito escolar da sede do município, 
creadas, mantidas ou subvencionadas pelo Estado, e as particulares. 
§2ª. A organização da estatística das escolas publicas e particulares e 
mais estabelecimentos de ensino situados nos municípios, devendo 
remetter annualmente o respectivo mappa ao secretario de Estado 
(LEI 41, 1892, grifos acrescentados)147.  

O ponto crucial na produção das estatísticas escolares, no final do século XIX, 

parece ser a não observância do dispositivo acima referido, bem como, a questão da 

homogeneização das categorias a serem obtidas junto aos professores. No entanto, esses 

dispositivos ainda estavam por ser implementados em Minas e a estatística será uma das 

grandes responsáveis pelo estabelecimento dessa ordenação do campo educacional. 

Enquanto isso, a regularidade desejada pelo secretário do interior Henrique Augusto de 

Oliveira Diniz para a efetivação da estatística escolar enfrenta muitos embaraços que 

limitam um levantamento “perfeito”, dentre eles:  

a dificuldade da remessa dos mappas trimestrais, os quaes, em seu 
maior numero, chegam desfalcados e com grande atrazo, de modo a 
impedir que se faça com exactidão, mesmo approximada, a estatística 
de cada uma das escolas, pois rara é a que envia todos os mappas a 
esta repartição (RELATÓRIO SECRETARIA DO INTERIOR, 1898, 
p.133).  

Esse cenário observado pelo secretário acontece, segundo ele, devido à falta de 

execução do artigo 32 da lei nº 41 “a mencionada disposição jamais foi posta em pratica 

pelos inspectores” reclama Henrique Diniz. O conselho municipal limita-se a enviar 

para a secretaria do interior “todos os mapas que trimensalmente o professorado é 

obrigado apresentar” (idem), mas essas remessas não são regulares e nem tampouco 

contém os mapas completos dos municípios sendo “raro o município que fornece todos 

os mappas e alguns há que não enviam um só que seja” (ibidem).  

Ainda segundo o secretário do interior, a conveniência da estatística ser 

realizada pelas inspetorias municipais se justifica pelo fato delas estarem mais próximas 

das escolas e, dessa maneira, exercerem uma fiscalização mais direta com a facilidade 

de poder exigir dos “faltosos os mappas, bem como os esclarecimentos necessários”.  

Outra ordem de reclamação da secretaria do interior diz respeito à uniformidade 

das informações recolhidas. Nesse caso, a secretaria do interior remetia os mapas 
                                                

 

147 MINAS GERAIS, 29 de agosto de 1892. 
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modelos e circulares recomendando aos professores a fiel observância dos mesmos; não 

obstante muitos professores continuavam a confeccionar os mapas pelos antigos 

modelos “deficientes e pouco proveitosos ao fim a que são destinados” (REL. SEC. 

INTERIOR, 1898, p.133). 

Nos relatórios da secretaria do interior, bem como nos relatórios e mensagens 

dos presidentes de Minas Gerais e na legislação educacional do período analisado (1892 

a 1930) notamos três significativos conjuntos de classificação diferentes que são 

determinados pelos registros escolares: as escolas, os alunos e os professores. 

É importante destacar a dinâmica de produções ou de legitimação das categorias 

do campo educacional mineiro em um movimento de mão dupla. Se por um lado os 

relatórios são produzidos para prestar conta sobre a situação do ensino no Estado, esses 

relatos remetem, muitas vezes, a problemas para os quais os governos buscam soluções. 

Nesse sentido as melhorias podem vir, num primeiro momento, no estabelecimento de 

uma lei que busque sanar a lacuna do aspecto denunciado em relatórios anteriores. Do 

mesmo modo, os relatórios podem funcionar como um termômetro da lei, no caso da 

mesma não ser cumprida por falta de fiscalização ou de condições materiais das escolas. 

Como assinala Faria Filho (1998), as leis em uma sociedade expressam a dinâmica da 

realização e do ordenamento das relações socioculturais estabelecidas por ela. É a partir 

dessa perspectiva relacional entre o ordenamento legal e a sociedade que estamos 

tomando os documentos oficiais. 

De acordo com a lei assinada por Afonso Pena em 1892 as escolas do Estado 

seriam classificadas de acordo com o meio em que funcionavam, ou seja, no campo, nos 

distritos, ou nas cidades e teriam um currículo adaptado a sua localização (MOURÂO, 

1962). Conforme a lei nº. 41 as escolas primárias são classificadas em rurais, distritais e 

urbanas. Rurais são as escolas estabelecidas em localidade cuja população é inferior a 

1.000 habitantes ou 150 meninos de ambos os sexos, de 7 a 13 anos completos, na área 

abrangida pelo perímetro escolar. Distritais são aquelas escolas estabelecidas na sede 

dos distritos administrativos e em localidade cuja população na área abrangida pelo 

perímetro escolar (não sendo cidades ou vilas) seja superior a 1.000 habitantes ou 150 

meninos de ambos os sexos, de 7 a 13 anos completos. No caso das escolas urbanas, é 

necessário que sejam estabelecidas em cidades e vilas.  

Em cada tipo de escola os saberes a serem propagados são diferentes. O artigo 

88 confirma estas distinções hierarquizadoras: nas escolas rurais, leitura, escrita, língua 

pátria, aritmética, moral e cívica, higiene, trabalhos manuais; nas distritais, as mesmas 
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matérias acrescidas de outros conhecimentos matemáticos, geografia de Minas e do 

Brasil, noções de história de Minas e do Brasil; nas urbanas, os mesmos programas com 

maior conteúdo, gramática portuguesa, leitura e elocução, noções de geografia geral e 

ciências físicas e naturais, leitura e explicação da constituição federal, cantos de hinos 

patrióticos, trabalhos manuais, ginástica e evoluções militares e noções de economia 

doméstica para as meninas (MOURÃO, 1962, p.28). É notório que a distribuição do 

conhecimento se dá de forma hierarquizada sendo distribuído em etapas nos diferentes 

tipos de escolas e de acordo com sua localidade. Do mesmo modo, os professores que 

ministram as aulas nestes diversos espaços serão distinguidos, além de sua formação, de 

acordo com a localização de suas cadeiras, sendo mais ou menos valorizados por isso. 

Nesse contexto, é fundamental considerar que a regra das escolas existentes, é 

que seu significado difere daquele pelo qual a idéia de escola se popularizou. No final 

do século XIX, escola diz respeito ao funcionamento de uma aula provida (cadeira 

isolada) por um professor que muitas vezes leciona na sua própria casa, ou em local 

alugado por ele. A inscrição escola isolada parece dar o sentido utilizado naquele 

momento, em que em um mesmo espaço conviviam alunos de diferentes idades e graus 

de conhecimento. Isto posto, as categorias de escolas são determinadas por dois 

elementos importantes; o número da população local e o número de crianças em idade 

escolar, considerada de 7 a 13 anos pela lei de 1892. Como conseqüência, é de acordo 

com os tipos de escolas que são estabelecidas as classes de professores (que podem ser 

normalistas ou não normalistas). Cada categoria de professor receberá seus vencimentos 

em decorrência da sua formação e do tipo de escola em que leciona.  

O número de alunos freqüentes nas escolas é determinado também pelo tipo de 

escola. De acordo com o artigo 77 a freqüência mínima é de 15 alunos para as escolas 

rurais, de 20 para as distritais e de 35 para as escolas urbanas (LEI Nº. 41, 1892). 

Observamos que, na década de 1890, os registros escolares estão sob a rubrica 

estatística escolar. Sob essa inscrição estão, nos relatórios da secretaria do interior, 

algumas categorias de alunos regidas pela lei nº 41. A título de exemplo vamos 

reproduzir as informações de alguns relatórios da secretaria do interior.      
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Tabela V - Categorias de alunos  

Ano 1898 
Categorias 

 
Alumnos 
matriculados nas 
escolas publicas 

Alumnos 
frequentes

 
Alumnas 
matriculadas

 
Alumnas 
frequentes 

Alumnos 
promptos 

Alumnas 
promptas

 
Dados 31. 000 15.987 26.410 18.731 263 236 
Elaborado a partir do Relatório da Secretaria do Interior, 1898.  

Na tabela V vimos três informações sobre os alunos que aparecerem divididos 

pelos sexos: matriculados(as), freqüentes e promptos(as). Observamos que não 

aparecem divididos entre meninos e meninas ou masculino e feminino, mas sob a 

inscrição alunos e alunas, um vocabulário especificamente escolar. Nos anos seguintes, 

não percebemos alterações nas categorias de alunos matriculados e freqüentes, apenas 

uma especificação quanto ao semestre (primeiro e segundo).  

A partir de 1899, a inscrição “alunos promptos” torna-se mais desagregada, 

especificando a partir das atas dos exames finais o número de alunos que obtiveram 

êxito nas provas ou que foram considerados “não preparados”. Na tabela VI a seguir a 

nova especificação fica evidenciada.  

Tabela VI - Categorias de “alumnos promptos”  

Ano 1900 

Categorias 

 

Alumnos que 
compareceram 
a exames148 

Alumnos que 
não 
compareceram 
a exames 

Alumnos 
aprovados 
em 
exames 
finaes 

Alumnos 
approvados 
em exames 
de 
sufficiencia

 

Alumnos 
approvados 
em exames 
finaes com 
notas de 
applicados 

Alumnos 
considerados 
não 
preparados 

Dados            20. 441 6.907 827 4.362 5.671 4.097 
  Elaborado a partir do Relatório da Secretaria do Interior, 1900.   

Sobre os professores primários temos as seguintes categorias que aparecem nos 

relatórios: efetivos, provisórios e substitutos. Na primeira classe (efetivos) estão 

incluídos os normalistas e os habilitados em concurso. Na segunda classe (provisórios) 

estão os professores que são submetidos a um simples exame de leitura, escrita, prática 

das quatro operações de aritmética e regra dos juros simples perante o inspetor escolar 

municipal respectivo, de acordo com o disposto no artigo 13 da lei nº. 221, de 14 de 

                                                

 

148 Posteriormente os dados aparecem separados por sexo. 



 
155

 
setembro de 1897. Os professores provisórios ocupam estes cargos até que as escolas 

sejam providas pelos professores efetivos (§ 2º do art. 7 da lei nº. 77, de 19 de dezembro 

de 1893). Os professores substitutos, pertencentes à terceira classe, são aqueles que tem 

o exercício temporário durante as licenças e impedimentos dos proprietários das 

cadeiras, bem como dos provisórios. 

A respeito dos professores provisórios o chefe da quarta seção José Agostinho 

Lessa faz a seguinte observação, em relatório de 1899:  

Obtendo estes algumas vantagens e entre ellas a de egualdade de 
vencimentos dos effectivos não normalistas e, por outro lado, estando 
isentos das provas de capacidade profissional a que estão sujeitos os 
outros, preferem obter a nomeação a titulo provisório, mesmo porque, 
sendo pequeno o numero dos que se habilitam ao titulo definitivo, 
permanecem aquelles por longo e indeterminado tempo na regência 
das cadeiras (RELATÓRIO SEC. INTERIOR, 1899, p.139).  

Depois de diagnosticar as conveniências para os professores provisórios em 

relação àqueles que obtinham títulos de efetivos, José Agostinho Lessa propõe que o 

vencimento daqueles fosse diminuído para um terço em relação aos professores 

efetivos149. “Isso porque exige-se [dos provisórios] um mero exame de sufficiencia, ao 

passo que [os efetivos] precisam ter conhecimentos variados, e em geral bem 

desenvolvidos, de grande numero de disciplinas” (REL. SEC. INTERIOR, 1899, p.139). 

O número e a categoria dos professores aparecem de duas maneiras diferentes 

nos documentos analisados, que serão sistematizados em forma de tabelas a partir do 

relatório de um mesmo ano. Numa delas são comunicados os atos relativos ao 

professorado primário, e na outra, são discriminadas as escolas que estão vagas ou 

providas no estado. Nesse último caso, por exemplo, em 1899, havia em Minas Gerais o 

total de 2.138 escolas primárias. Essa informação aparece parcialmente escrutinada nas 

seguintes classificações, conforme a tabela VII150 abaixo.     

                                                

 

149 A lei nº 41 estabelecia os vencimentos dos professores das escolas primárias e os valores eram 
calculados de acordo com a localização da escola e a titulação dos docentes. Para os professores 
normalistas os valores eram: urbanas, 1:800$000; distritais, 1:400$000; rurais 1:200$000. Para os 
professores não normalistas os valores eram: urbanas 1:300$000; distritais 1:100$000; rurais 1:000$00 
(Art.99).  
150 Nos relatórios, nesse período, os registros aparecem textualmente e não organizados em tabelas o que 
dá nova forma de leitura aos dados especialmente no início do século XX. 
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Tabela VII - Categorias de professores   

Escolas Providas 
por 
normalistas 

Providas por 
professores não-
normalistas 

Regidas por 

 
provisórios 

Vagas Vagas com ensino 
suspenso por falta 
de freqüência legal 

Urbanas 324 85 13 21 7 

Distritais 182 462 175 107 83 

Rurais 42 176 149 70 78 

Total 548 723 337 198 168 

Elaborado a partir do Relatório da Secretaria do Interior, 1899.  

Quanto à indicação dos atos legislativos sobre os professores, também podemos 

sistematizá-los, como na tabela VIII abaixo, mostrando as circunstâncias em que 

aparecem os dados sobre eles e, algumas vezes sobre as cadeiras por eles ocupadas, 

incluindo a suspensão das mesmas ou ainda a exoneração dos professores dos seus 

cargos.  

Tabela VIII - Descrição dos professores (cadeiras)  

Descrição dos professores (cadeiras) Quantidade 
Professores normalistas nomeados 56 

Professores não normalistas nomeados em virtude de concurso (art.71, 
reg.655) 

03 

Professores efetivos exonerados a pedido 36 
Professores provisórios exonerados a pedido 20 
Professores provisórios exonerados por propostas de inspectores municipais 5 
Professores provisórios exonerados por terem abandonado suas cadeiras 3 
Prof. provisórios exonerados por conveniência do ensino 3 
Prof. provisórios exonerados por não terem sido aprovados nos exames que 
prestaram 

3 

Professores dispensados do magistério, por haver sido suspenso o ensino em 
suas cadeiras, por falta de freqüência legal151 

141 

Licenças concedidas, para tratar de saúde 72 
Licenças concedidas, para tratar de negócios 18 
Cadeiras cujo ensino foi suspenso, por falta de freqüência legal 351 
Cadeiras cujo ensino foi restaurado, por haver desaparecido as causas que 
motivaram a respectiva suspensão 

29 

Elaborado a partir do Relatório da Secretaria do Interior, 1899.   

                                                

 

151 A Lei nº. 41, 1892, regulamentou a freqüência de acordo com a localização da escola: a freqüência 
mínima é de 15 alunos nas escolas rurais, de 20 nas distritais e de 35 nas urbanas (Art. 77). A não 
observância da freqüência legal resulta no fechamento das cadeiras, dispensando-se, assim, os 
professores. 
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A idéia das tabelas enumeradas anteriormente não é verificar quantos 

professores foram suspensos ou contratados, mas é perceber as diferentes formas como 

os números aparecem associados às categorias de professores, de alunos e também de 

escolas. Tanto para legitimar essas categorias, como para justificar as ações tomadas 

pelo presidente a respeito da instrução pública.  

No caso da suspensão das cadeiras a justificativa é também pautada nos dados da 

freqüência. Esse aspecto, como é visível na tabela VIII, é responsável pelos elevados 

índices de dispensa de professores, com a conseqüente suspensão das cadeiras. Nesse 

sentido, é recorrente o debate sobre a veracidade dos dados presentes nos mapas dos 

professores principalmente no que se refere à freqüência. Em relatório de 1899, o 

secretário do interior declara que com o “demorado e fatigante exame os mappas 

apresentados pelos professores reconheci (...) que grande numero de escolas não tinha a 

freqüência” legal. Por isso, o ensino destas escolas foi suspenso. “Escolas havia que 

tinham apenas a freqüência de 1, 2 e 3 alumnos”, reclama Wenceslau Braz Pereira 

Gomes, secretário do interior em 1899. Destaca-se assim um embate entre as 

prescrições legais e a heterogeneidade de práticas que ocorrem no cotidiano da instrução 

que devido a diversas questões, dentre elas a precariedade da escola, não consegue 

angariar os alunos filhos dos “despossuídos da fortuna” que por diversas razões, 

especialmente materiais, não podem mantê-los na escola. Observamos nas escolas 

isoladas e nos grupos escolares que a freqüência no segundo semestre era mais baixa 

que no primeiro. Essa situação é descrita por Faria Filho no caso dos grupos escolares 

de Belo Horizonte como sendo uma utilização estratégica “de retardamento - mas nunca 

[de] esquecimento” da norma utilizada pelas diretoras de grupos e professoras das 

escolas isoladas.   

Ora, como as diretoras, e muito menos as professoras das escolas 
isoladas, não queriam ver a cadeira fechada por falta de alunos, 
utilizavam o artifício de somente contabilizar parte dos infreqüentes 
no segundo semestre, quando terminado o ano letivo – portanto não 
correndo mais riscos-, avizinhava-se o início das matrículas e, por 
conseqüência, a perspectiva de salas cheias novamente (FARIA 
FILHO, 2000a, p.53).   

Os artifícios utilizados pelos professores para a manutenção das cadeiras podem 

ser entendidos como táticas152 (CERTEAU, 1995) na tentativa de prolongar o tempo de 

                                                

 

152 O conceito de táticas para Michel de Certeau refere-se a “(...) um cálculo que não pode contar com um 
próprio, nem portanto com uma fronteira que distingue o outro como totalidade visível. A tática só tem 
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sua função na regência da escola isolada ou do grupo escolar. Para o âmbito oficial “do 

lugar” esses recursos são vistos como fraudes. Segundo o secretário, o exame dos 

relatórios dos inspetores extraordinários153 nomeados para realizar a inspeção das 

escolas mostrou que alguns mapas dos professores eram fraudulentos, constando 

número elevado de freqüência; e, ainda, que os professores provisórios eram incapazes, 

com raras exceções. Além disso, percebeu-se que as escolas rurais, salvo poucas 

exceções “não têm nem podem ter freqüência legal”; ademais era necessário reduzir as 

matérias cujo ensino era exigido nas escolas primárias. Isso porque a amplitude do 

programa de ensino154 estava além da formação da maioria do professorado, como 

constatou o presidente Chrispim Jacques Bias Fortes, em 1895, “o programa 

desenvolvido pela Lei nº. 41 é seguramente superior às habilitações de quasi todos os 

professores actuaes. Durante alguns annos ainda, até que os professores ponham-se ao 

nível desses programas, pouco resultado practico tirar-se-há do systema adoptado” 

(MENSAGEM, 1895, p.12).  

É acentuada nos relatórios a idéia da falta de formação do professorado, sendo 

ele, com recorrência, culpabilizado pelos problemas do ensino. Sobre esse aspecto 

Chrispim Jacques Bias Fortes dizia que “Grande numero de cadeiras acham-se 

preenchidas por professores provisorios, que nem sempre têm as habilitações precisas 

para o magistério” (1895, p.12). 

Todas as denúncias (e dados) feitas pelos inspetores serviram para ancorar a 

reforma da instrução em 1899 sob o governo de Francisco Silviano Brandão (lei nº. 281, 

16 de setembro de 1899). Em 1900 o secretário do interior, Wenceslau Braz, comenta a 

melhoria na maneira de inspecionar a instrução mineira:  

Entre as beneficas conseqüências que a reunião das escolas em uma só 
casa hygienica produziria, está a facilidade da fiscalização attribuida 
também hoje, ao promotor da justiça, por força da lei n.281 do anno 
passado e do regulamento n. 1.348, de 8 de janeiro deste anno” (REL. 
SEC. INTERIOR, 1900,p.XXVII).  

                                                                                                                                              

 

por lugar o outro. Ela aí insinua, fragmentariamente, sem apreendê-lo por inteiro, sem poder retê-lo à 
distância. Ela não dispõe de base onde capitalizar os seus proveitos, preparar suas expansões e assegurar 
uma independência em face das circunstâncias. O “próprio” é uma vitória do lugar sobre o tempo. Ao 
contrário, pelo fato de seu não-lugar, a tática depende do tempo, vigiando para “captar o vôo” 
possibilidades de ganho. O que ela ganha, não o guarda. Tem constantemente que jogar com os 
acontecimentos para o transformar em “ocasiões” (1995, p. 100-101). 
153 O estado foi dividido em 7 circunscrições literárias para serem mais facilmente fiscalizadas. 
154 Na Reforma subseqüente foram revogados os artigos da lei n.º 41 relativos à organização do programa 
de ensino, como veremos adiante. 
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A lei sancionada produziu efeitos imediatos sobre a categoria de professores 

(acabou com os professores provisórios) bem como de escolas (extinguiu as escolas 

rurais155). Como afirma Mourão (1962) a dita reforma “não tratou das escolas rurais da 

legislação anterior” e classificou as escolas primárias mineiras em urbanas e distritais, 

podendo ser mistas, masculinas e femininas (art. 33, reg. 1.348, 1900). O conteúdo a ser 

ministrado nas escolas foi uniformizado, sendo o mesmo para qualquer tipo de escola, e 

compreendia as seguintes matérias: leitura e caligrafia, língua portuguesa, aritmética, 

noções de geografia de Minas e do Brasil, educação moral e cívica, leitura e explicação 

da constituição do estado e federal (art. 36, idem). 

Quanto aos professores foram divididos em efetivos e substitutos (art.57), 

acabando com a categoria de provisórios. 

Curioso perceber que no relatório que antecede a reforma, o chefe da 4ª seção da 

instrução pública já havia sugerido estas medidas ao secretário do interior. Nos trechos 

seguintes percebe-se a antecipação da lei no que diz respeito aos professores provisórios 

e às escolas rurais que seriam extinguidas posteriormente: “professores provisorios 

foram demitidos a bem do serviço publico por falta de capacidade intellectual e até 

moral!” (REL SEC. INTERIOR, 1899, p. XXVI).   

A meu ver, convem sejam supprimidas as escolas ruraes que deverão 
ficar a cargo das municipalidades, e eliminada de nossas leis a classe 
dos professores provisórios, que têm concorrido poderosamente para 
rebaixar o nível intellectual do professorado publico mineiro (idem).  

E acrescentava “Mais vale ter poucas escolas e boas, á altura dos intuitos do legislador, 

do que tel-as muitas e pessimas” (ibidem).  

Para que haja uma renovação no campo, o discurso formulado normalmente 

degrada a situação vigente para ganhar credibilidade e facilitar as mudanças. 

Seguramente, as estatísticas escolares, nesse caso, serviram para desqualificar e, 

portanto, desestabilizar um tipo de escola e de professores e criar condições favoráveis 

para a imposição de outras categorias, possíveis pelo estabelecimento de uma nova 

reforma da instrução.   

                                                

 

155 Art. 34. “São urbanas as escolas estabelecidas dentro do perimetro da sede de cidades ou villas, e 
districtaes as estabelecidas dentro do perimetro da sede dos demais districtos administrativos” (DEC. Nº 
1.348, 1900). 
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3.2.1 A dinâmica da obrigatoriedade escolar e da fiscalização na organização do 

ensino mineiro  

Os debates discutindo a necessidade e as dificuldades de se implementar a 

gratuidade escolar associada à obrigatoriedade perpassam as discussões travadas ao 

longo do século XIX. Conforme constatam Faria Filho e Gonçalves (2004), em Minas 

Gerais a obrigatoriedade é proposta desde 1835, pela lei nº. 13 sendo especificado no 

seu regulamento nº. 3 do mesmo ano. A lei propunha multa para os pais, tutores e 

responsáveis pelas crianças que não freqüentassem a escola. No entanto, as contestações 

às disposições que propunham as sanções e as multas foram constantes. Havia um forte 

argumento de que se a escola pública era direcionada aos pobres sem condições 

materiais não era justo que a eles fossem impostas tais penalidades. Contrariando 

argumentos como esse, o presidente Manoel Antônio José Gomes Rebello Horta, em 

1879, expressando sua insatisfação em relação aos pais que não enviam seus filhos à 

escola receosos de que o ensino seja um perigo para os trabalhos agrícolas, afirma:   

Este prejuizo convem combater com o trabalho humanitario dos 
concelhos litterarios, sobretudo pela conscripção escolar, que 
regularisa a estatística e a imposição de penas contra os pais, que não 
teem o direito de optar entre a educação e a ignorancia 
(RELATÓRIO, 1879, p. 30, grifos originais).  

A idéia da conscrição ou alistamento escolar é fundamental por marcar ainda no 

século XIX a obrigatoriedade pelo recenseamento escolar conforme a lei nº. 2.476 

instituída em 1879 sobre o ensino obrigatório, regulamentada pelo Decreto nº. 84. Para 

se efetivar a obrigatoriedade escolar, segundo o artigo 49:  

Ao conselho paroquial incumbe fazer e publicar o arrolamento dos 
menores sujeitos à obrigação do ensino [meninos e meninas de 7 a 12 
anos] e averiguar e decidir quais reclamações dentro do prazo de 15 
dias, ou por conhecimento proprio ou em vista das informações que 
sobre este assunto lhe forem ministradas (DEC. 84, 1879).   

Além do conselho paroquial havia os inspetores das comarcas que deveriam 

“verificar, por si e por intermédio dos delegados, o alistamento dos menores em idade 

escolar, indagando da freqüência daqueles que residem no perímetro assinalado para o 

ensino obrigatório” (art. 50, §6º, idem). Nesse regulamento são prescritos os meios 

suasórios e as multas para os responsáveis que não enviassem os filhos às escolas. A 
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discussão sobre a obrigatoriedade escolar e a sua dependência relativamente ao 

recenseamento data de embates e legislações do tempo imperial.  

Com a mudança de regime político torna-se mais evidente a necessidade da 

prática dos preceitos legais já existentes. Assim, na República desde a lei nº. 281 de 

1899, a gratuidade ao lado da obrigatoriedade escolar se vincula ao recenseamento, 

como forma de controlar as crianças em idade escolar (7 aos 13 anos)156. O artigo 60 da 

citada lei afirma que “Para se tornar effectiva a obrigatoriedade escolar do aprendizado, 

far-se-á em todo o Estado o recenseamento da população escolar”.  

Para efetivar essa fiscalização “auxiliar”157, segundo Wenceslau Braz, em 1901, 

foi delegado aos promotores de justiça a atribuição de “confeccionar annualmente o 

recenseamento escolar em sua comarca, no período que decorre de 15 de agosto a 15 de 

outubro”, auxiliados por dois professores designados pelo governo (art. 94, reg. 1.348, 

1900). Para chamar a atenção dos promotores e sensibilizá-los para a importância da 

estatística escolar na melhoria da escola mineira, foi-lhes enviado uma circular com o 

seguinte teor:  

Tendo a lei nº. 281, de 16 de setembro do anno passado, que 
reorganizou o ensino primário em Minas, commetido aos promotores 
públicos do Estado varias atribuições tendentes a melhorar a 
fiscalização das escolas publicas primarias e organizar regularmente 
a estatistica escolar, chamo vossa esclarecida attenção para a referida 
lei e respectivo regulamento, esperando de vosso beneficio da 
effectividade e aperfeiçoamento do ensino em Minas. O governo do 
Estado muito espera de vossa intelligente collaboração neste 
importante ramo de administração publico (REL. SEC. INTERIOR, 
1900, p.98, grifos acrescentados).  

Além do recenseamento escolar, o promotor deveria visitar as escolas públicas 

primárias, examinando os livros de matrícula e ponto diário, a freqüência e 

adiantamento dos alunos, e comunicar ao governo o resultado de suas visitas (art. 94, 

§5, reg. 1.348, 1900). No mesmo documento, constam as penalidades pela 

desobediência da norma, “afim de que torne-se effectiva a obrigatoriedade do ensino”.  

O secretário reclamava que muitos promotores não tinham executado o 

recenseamento escolar em suas comarcas alegando causas diversas, por isso “não foi 

possível fazer-se uma apuração exacta, pelas listas que foram remetidas”. Esse fato se 

                                                

 

156 Conforme o artigo. 53 “O ensino primário é gratuito e obrigatório para os meninos de ambos os sexos, 
de 7 a 13 anos de idade” (LEI 281, 1899). 
157 O termo utilizado pelo secretário não se refere à idéia de secundário, mas porque não satisfazia aos 
interesses para o qual foi criado. 
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devia à “imperfeição, e varias lacunas existentes nas mesmas [listas], com raríssima 

excepções”, dentre elas a ausência de “declaração do numero de creanças existentes no 

perímetro escolar de cada districto”. Visto que este primeiro ensaio não foi bem 

sucedido e diante da necessidade do serviço, o governo expediu de acordo com 

regulamento nº 1426158, de 9 de novembro de 1900, “lista impressas com as necessárias 

columnas para as diversas declarações exigidas pelo mencionado serviço, as quaes 

foram remettidas aos promotores de justiça e ao professorado”. Esse material foi 

acompanhado de instruções sobre a forma de preenchimento das referidas listas. 

Esse ponto da lei também era causa de muitas reclamações, mas também 

inspirava expectativas “Acredito (...) que com o correr de alguns anos o serviço será tão 

completo quanto possível”, almejava o secretário do interior em 1900. 

As implicações da obrigatoriedade escolar relacionam os registros escolares e a 

estatística sob a inspeção do Estado. Na República, com a necessidade de formar a 

nação civilizada, o governo propõe a obrigatoriedade escolar vinculada ao 

recenseamento estatístico. Com isso almejava, além da formação de cidadãos educados, 

o controle da população escolar no sentido de impor a obrigatoriedade, como destacam 

Faria Filho e Gonçalves (2004, p. 179-180),  

Para a efetividade da obrigatoriedade, o Governo estabeleceu o 
recenseamento escolar, forma encontrada para o conhecimento da 
população em idade escolar e controle da obrigação por parte dos 
responsáveis, dos quais seriam cobrados a matrícula, a freqüência e o 
aprendizado, sob pena de serem multados pelo não cumprimento.  

Para esses autores a obrigatoriedade escolar propunha algumas possibilidades de 

interpretação, a primeira liga-se à obrigação dos pais, tutores e responsáveis pelas 

crianças de freqüentar a escola e aprender os conhecimentos vinculados. A segunda diz 

respeito à necessidade de aumentar o número de matrícula e de freqüência à escola, sem 

entretanto, aprender os conhecimentos. A última probabilidade de entendimento da 

obrigatoriedade escolar se relaciona à obrigatoriedade do aprendizado e não da 

matrícula e da freqüência, reconhecendo a existência de outros espaços de ensino e de 

aprendizagem, além da escola, conforme o inciso IV do art. 55 da lei nº. 41 que isenta 

da obrigatoriedade as crianças que são instruídas pela família (FARIA FILHO, 

GONÇALVES, 2004).   

                                                

 

158 O Decreto determinou nova data para o recenseamento escolar, 1º de janeiro a 1º de março de 1901, 
(DECRETO Nº. 1.426, 1900). 



 
163

 
Não resta dúvida de que a obrigatoriedade escolar e sua conexão com a 

contagem das crianças em idade de freqüentar a escola marcam mais uma forma de 

instituição do raciocínio estatístico no processo de escolarização da instrução pública, 

auxiliando no governo da população e na legitimação destes campos de saber (instrução 

e estatística) ao longo do século XIX e início do século XX. Especialmente quanto à 

instrução o “raciocínio contábil” interfere também no estabelecimento e reconhecimento 

de uma infância a ser escolarizada em uma determinada idade escolar fixada 

legalmente, além de ajudar no controle e na própria definição de uma freqüência. Isto 

significa dizer que, além da idéia de fiscalização e controle, nesse momento, as 

estatísticas também conformam as categorias da instituição escolar. 

Para que a obrigatoriedade fosse estabelecida como propunha a legislação do 

ensino da República, foi instituída uma rede de fiscalização da instrução pública 

mineira. Nesse sentido, pensar a obrigatoriedade escolar e a sua relação com o 

recenseamento implica considerar uma dinâmica de fiscalização que interfere na 

organização da instrução pública. A partir do trabalho de inspeção será determinado o 

funcionamento ou o fechamento das cadeiras de instrução pública, provocando a 

responsabilização tanto dos professores quanto dos pais ou responsáveis por enviar e 

manter as crianças em idade escolar nas cadeiras de instrução pública de primeiras 

letras, conforme veremos.  

Em relatório do presidente Joaquim Candido da Costa Sena, em 1902, consta 

que as dificuldades da fiscalização do ensino resultam da supressão dos cargos de 

fiscais extraordinários como estipula o art. 12 da lei n. 318 de 16 de setembro de 1901. 

Como previsto na reforma de 1899, esses profissionais atuavam como agentes de 

confiança do governo, encarregados da vistoria das escolas e, principalmente, estavam 

investidos de poderes e atribuições que respondiam pela ligação entre as escolas 

isoladas e o poder público do Estado. Para a realização do trabalho recebiam 6.000$000, 

conforme o quadro de vencimento constante no regulamento 1.348 de 1900. 

Com a eliminação daqueles cargos, a inspeção do ensino ficou a cargo apenas 

dos inspetores escolares municipais e distritais, bem como dos promotores de justiça. 

Entre as extensas atribuições dos inspetores constam159: a inspeção das escolas da sede 

do município, velando pela fiel observância da lei e regulamento do ensino obrigatório; 

a certificação da freqüência dos professores na sede do município, e nos distritos, na 

                                                

 

159 São vinte no total. 
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falta de inspetores distritais; a remessa à Secretaria do Interior, com seu visto, dos 

boletins trimestrais, dos mapas semestrais e, também do resumo da freqüência das 

escolas particulares e municipais (art. 86, reg. 1.348, 1900).  

O trabalho de fiscalização era gratuito, e esse fato, conforme consta nos relatos, 

parece não estimular seus realizadores, e assim o trabalho não produzia os efeitos 

esperados. Segundo o secretário do interior, além da inspeção não contar com 

remuneração, há ainda outros inconvenientes. Para ele, os inspetores não têm “o preparo 

pedagógico” e estando “isentos de qualquer penalidade pelas omissões que cometterem 

no desempenho dos seus deveres, e além  disso sujeitos ao pagamento do sello da 

correspondência que remettem a esta secretaria” deixam de realizar os fins a que foram 

nomeados. Desse modo não é possível uma “perfeita organização da estatística escolar”. 

“Há escolas que durante todo anno, não recebem uma só visita dos respectivos 

inspectores, quando geralmente residem elles nas sedes das mesmas” (REL. SEC. 

INTERIOR, 1901, p.88).  

A prova disso está em que muitos delles não remettem a esta 
Secretaria, em tempo, os mappas, boletins e actas de exames 
referentes ao movimento escolar dos respectivos municípios, retendo-
os consigo por mais de um anno, com prejuízo da estatistica escolar, 
não obstante os reiterados pedidos que se lhes fazem, sendo que 
alguns deixam mesmo de remetter taes documentos (REL. SEC. 
INTERIOR, 1903, p.84).  

Nesse sentido, a estatística escolar “tem-se ressentido até hoje de muitas lacunas 

e deficiências” reclama o secretário do interior em 1900. Mesmo ano em que o chefe de 

secção José Agostinho Lessa sugeriu ao diretor Wenceslau B. Pereira Gomes, a 

concessão de uma “pequena verba” para as despesas de expediente e selo da 

correspondência oficial para as autoridades fiscais. Comungava dessa opinião o inspetor 

Estevam de Oliveira que, em 1902160, sugeriu que fosse restabelecida “a fiscalização 

extraordinária, confiados os cargos de inspetores a profissionais, por concurso, 

preferindo aqueles que saírem do corpo professoral do Estado” (apud, GONÇALVES, 

2006, p. 76). Entretanto, a sugestão não foi atendida, não constando da lei da reforma. 

Consciente da dificuldade da execução dos trabalhos estatísticos Wenceslau B. 

Pereira Gomes afirma que isso pode ser atribuído à falta de continuidade em tais 

                                                

 

160 Em 1907 a mesma opinião é compartilhada pelo secretário do interior Carvalho Brito que ao fazer um 
balanço retrospectivo do ensino mineiro desde 1835, constata que a freqüência “nunca mais atingiu o 
resultado dos tempos áureos do cônego Bering [dirigiu a instrução pública de 1849 a 1855, quando a 
freqüência chegou a 71 alunos por escola,] em que havia a fiscalização remunerada” (p. 29). 
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trabalhos, e pela desconfiança no serviço manifestada “por certa parte da população”. 

Para amenizar a desconfiança foi declarado que as informações colhidas só poderiam 

“produzir effeitos technicos e de conjunto as informações elementares dos boletins, 

mappas e quaesquer documentos fornecidos para a estatística” (1901, p.126). Para ele 

servia como consolo o fato desses problemas fazerem parte inclusive da União que, 

mesmo “servida por alfândegas, consulados e repartição especial, não conseguiu ainda 

conhecer o valor da sua importação”, o que mostra a complexidade e a dificuldade 

inerente à execução dos trabalhos estatísticos. 

Em 1904 pelo decreto nº. 1759, de 14 de novembro, ficou estabelecido que os 

mapas, boletins e atas de exames fossem remetidos à Secretaria do Interior diretamente 

pelos professores, e não mais pelos inspetores. 

Diante da ausência dos dados e do reconhecimento de que sua falta provoca uma 

descontinuidade no ciclo do trabalho exercido pelos secretários que dependiam dos 

mesmos para realizar seus projetos, observa-se uma face fiscalizadora dos dados. Diante 

da sua abundância ou da sua ausência as categorias do ensino são fiscalizadas, mesmo 

que seja somente uma pretensão. A sua falta implica uma somatória temporária e 

dedutiva nos relatórios do poder público. A não remessa dos mapas, por outro lado, 

pode ser uma forma do professor, com uma taxa de freqüência ilegal, ver sua função 

prorrogada, ainda que provisoriamente. Seu envio, nesse caso, pode ser motivo de 

fechamento da cadeira, como também de seu restabelecimento. O controle exercido 

pelos dados faz-se presente, nessa perspectiva, mesmo na distância do domínio da 

fiscalização, que, num futuro próximo pode sofrer uma punição. Entretanto, os 

professores tinham suas táticas para não ver suas cadeiras fechadas o que inclui o 

retardamento no envio dos dados. 

De um modo geral, observamos que a fiscalização tem papel preponderante na 

constituição das categorias. Pois elas são apresentadas e repensadas na própria dinâmica 

da inspeção que sugere mudanças e coloca em funcionamento as prescrições legais em 

vigor. O fechamento e/ou a abertura das cadeiras de instrução pública são possibilitados 

pelos inspetores que oferecem (algumas) leituras do movimento das escolas. Dentre 

outros aspectos, essa dinâmica sugere o entrelaçamento entre a obrigatoriedade escolar e 

a fiscalização, determinando o ritmo do funcionamento, a validade ou o rearranjo da 

organização da instrução pública primária. Ou seja, o controle exercido possibilita um 

processo de ordenamento da escolarização mineira.  
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3.2.2 A Reforma de 1906 e a proposição de um novo sistema de razão escolar  

A reforma de 1906, realizada por João Pinheiro deve ser destacada como um 

momento de instituição de um modelo de escola comprometida com a chamada 

modernidade republicana. Para Irlen Gonçalves (2006) há dois motivos pelos quais a 

reforma deva ser considerada de destaque, dentre outras que a precederam pelos 

governos republicanos mineiros. Para esse autor, em primeiro lugar, o acento deve-se ao 

fato da instrução primária ter sido considerada um assunto “capitalíssimo” no governo 

de João Pinheiro. Em segundo lugar estão as diversas conseqüências:  

(...) decorridas do vultoso empreendimento de transformação de uma 
instrução decadente, de pouca importância, com um professor 
despreparado, com uma escola sem lugar para funcionar as aulas, de 
uma aula sem material didático adequado, sem cadeiras, mesas, com 
um método arcaico, etc., para uma escola pensada nos moldes de uma 
modernidade, contando com um mobiliário adequado, com um novo 
método de ensino, com um edifício próprio, com turmas seriadas, com 
professores preparados, com uma fiscalização profissional, etc. (p.61).  

Faria Filho (2000a), ao realizar um estudo pioneiro sobre a implementação de 

uma nova cultura escolar e urbana em Minas Gerais, sintetizou no título do livro “dos 

pardieiros aos palácios” o embate entre o lugar em que a escola vinha se organizando, 

“os pardieiros” (escolas isoladas), e aquele em que ela deveria se dar, ou seja, nos 

“palácios” (grupos escolares). Na concepção desse autor os grupos escolares, instituídos 

na reforma de 1906, são tomados não apenas como um novo modo de organizar a 

educação, mas “fundamentalmente, uma estratégia de atuação no campo educativo 

escolar, moldando práticas, legitimando competências, propondo metodologias, enfim, 

impondo uma outra prática pedagógica e social dos profissionais do ensino através da 

produção e divulgação de novas representações escolares” (p.37). Nas palavras de 

Marta Carvalho, que introduz o livro, esses palácios do saber são “signo e estratégia de 

configuração da nova ordem republicana no estado de Minas Gerais” (p.11). No 

entendimento de Paulo Krüger Mourão (1962) a concepção da estrutura dos grupos 

escolares era bastante simples; “em lugar de quatro escolas isoladas, cada uma com 

quatro classes, poder-se-ia reunir estas escolas em uma só, de modo que cada professor 

apenas lecionasse em uma classe ou ano escolar” (p.94).  

A partir do entendimento dessa nova cultura de organização da instrução mineira 

nossa questão é compreender as modificações (ou continuidades) que se implementaram 



 
167

 
no que diz respeito às categorias escolares, bem como a forma de captação dos dados 

junto aos professores. Em um formato inovador de educação, a inspeção das escolas 

passa a ser feita também nos grupos e não apenas em escolas isoladas, o que racionaliza 

o tempo de realização das visitas. Com os grupos escolares a inspeção de quatro escolas 

isoladas passa a se concentrar em um só espaço, e não espalhadas geograficamente no 

estado. 

No relatório da secretaria do interior, em 1905, Delfim Moreira da Costa Ribeiro 

enumera 4 itens que mereciam cuidado para que uma reforma do ensino primário 

pudesse ser profícua. 1. professorado habilitado; 2. disseminação de cadeiras de 

instrução primária por toda parte; 3. fiscalização assídua do ensino sob competente 

direção, unificando o serviço na secretaria do interior; 4.instalações escolares, métodos, 

programas, etc. 

De fato, depois da lei nº. 439 que autorizou o governo a reformular o ensino, foi 

elaborada uma legislação educacional bem precisa sobre aspectos fundamentais 

relacionados aos pontos sugeridos por Delfim Moreira. O decreto nº. 1947 de 30 de 

setembro de 1906 sancionou o programa de ensino; o decreto nº. 1960, de 16 de 

dezembro de 1906, aprovou o regulamento da instrução primária e normal; o decreto nº. 

1969, de 3 de janeiro de 1907, dava instruções sobre o regulamento interno dos grupos e 

escolas isoladas; o decreto nº. 1982, de 18 de fevereiro de 1907 instituiu o regimento 

interno da escola normal da capital. 

Quanto à inspeção escolar, o secretário faz as seguintes ponderações: “a tarefa 

do inspector do ensino não consiste em visitar materialmente a escola, verificar a 

frequencia e dar attestados de cumprimento de deveres; a sua funcção propria, particular 

é mais techina do que administrativa” (RELAT. SEC. INTERIOR, 1905, p.127). Nesse 

sentido, segundo Delfim Moreira, o inspetor do ensino tem a função:   

de velar pela execução dos regulamentos, de prover que a missão dos 
educadores seja cabalmente preenchida, de instruir e aconselhar 
sempre, no que concerne a assumptos pedagógicos, concorrendo com 
as luzes da sua experiência, dos seus conhecimentos especiais para 
orientar a administração sobre as necessidades e organisação do 
ensino nas aulas, e nos estabelecimentos publicos e até particulares” 
(idem).   

No entanto, o secretário tem verificado que “a parte administrativa da inspecção 

esta descurada, e a parte techinica não existe, a não ser em casos extraordinários” 

(ibidem). 
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O decreto nº. 1.960 de 1906 parece dar novo impulso à inspeção; nele é definida 

a abrangência da fiscalização do ensino que tem como finalidade o conhecimento das 

“causas que influem sobre a instrução do povo, mediante a observação attenta das 

escolas, da sociedade e do território do Estado e a favorecer o seu progresso, agindo 

sobre o professor, o meio social e as autoridades” (art. 183). A normatização da 

inspeção do ensino definiu as competências desse serviço que é dividido entre a parte 

técnica, exercida por inspetores ambulantes, e a parte administrativa a ser realizada 

ostensivamente, pelos inspetores escolares municipais e distritais e, 

extraordinariamente, pelos inspetores técnicos ambulantes. Segundo a prescrição do 

artigo 186 os inspetores escolares municipais e distritais e os inspetores técnicos eram 

agentes gratuitos da confiança do governo, sendo por ele nomeados161. 

No início do processo de inspeção técnica do ensino, prevalecia uma feição mais 

burocrática do trabalho que era natural, como assinala Carvalho Brito, em 1908. Nesse 

momento inicial, conforme o secretário, era necessário regularizar a escrituração (os 

documentos) das escolas, modificar sua parte material, constatar as condições de sua 

instalação, tomar providências sobre o mobiliário e utensílios, além de apurar si os 

professores estavam presentes no trabalho e si as crianças freqüentavam as aulas. Dessa 

maneira, “o inspetor não entrava em regra na parte technica do ensino [nem] si o 

professor não revelava competências [nem] si as creanças não apresentavam 

aproveitamento” (REL. SEC. INTERIOR, 1908, p.19). Estas questões eram colocadas 

no relatório de maneira discreta, porque “não se tratava de modificar o professor, nem a 

escola, [mas] de collocal-os dentro do programma do ensino para que este preenchesse 

seus fins” (idem). Entretanto, Carvalho Brito assume que essa fase já não existe mais e, 

nesse sentido, é necessário “que o inspector assuma na reforma da escola o papel que 

lhe cabe”, ou seja, que a parte pedagógica da inspeção se faça  presente. Por isso, não se 

admite nos relatórios apenas a narração dos defeitos observados, “mas que se exponham 

o que se fez para modificar as condições da escola e os resultados conseguidos neste 

proposito” (REL. SEC. INTERIOR, 1908, p.19).  

Em concordância com as observações enumeradas predomina nos discursos dos 

secretários do interior, a partir de 1908, uma referência positiva ao trabalho da 

fiscalização do ensino mineiro. Nas palavras do secretário Carvalho Brito, “o corpo de 

                                                

 

161 Art. 191. “Os inspectores technicos terão de vencimentos 3.600$000 annuaes e bem assim a diária de 
8$000 e passagem nas estradas de ferro sendo lhes aplicável quanto a licenças, o regulamento approvado 
pelo Dec. N. 1497, de 30 de dezembro de 1901” (REG. nº. 1960, 1906). “Na capital do Estado as funções 
de inspector technico serão exercidas, gratuitamente, pelo inspector escolar” (Art. 193. idem). 
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inspectores technicos, competente e dedicado, tem-se desempenhado cabalmente, 

exercendo, em regra, os seus cargos com a convicção de estarem prestando á sua epocha 

o serviço que mais a exalta” (REL. SEC. INTERIOR, 1908, p. 18). Ainda reconhece 

que esses agentes têm prestado “os mais relevantes serviços” ao ensino que sob sua 

atuação “regeneradora”,  

vae se estabelecendo regularmente a unidade nos processos da 
educação popular, os professores vão se estimulando, o povo 
interessando-se pelo assumpto que mais directamente lhe diz respeito, 
as câmaras municipaes movendo-se em iniciativas úteis, de accordo 
com a orientação do governo, creando-se por esta forma o espírito 
publico, sem o qual não pode ser duradoura uma obra que reclama, 
para ser efficaz, o esforço intenso de uma geração inteira (REL. SEC. 
INTERIOR, 1908, p. 18).  

Nos relatórios subseqüentes persiste o reconhecimento ao trabalho dos fiscais do 

ensino. Em 1909 Estevão Leite de Magalhães Pinto, no seu relatório, rende homenagens 

similares a estes profissionais, especialmente aos inspetores administrativos, nas 

seguintes palavras: “Folgo em poder dar aqui francos agradecimentos a todos os 

inspetores escolares que, no exercício de cargo não remunerado, têm se desvelado em 

servir à causa da instrução” (REL. SEC. INTERIOR, 1909, p.XXII). Sobre os 

inspetores técnicos o secretário afirma que estavam “cada vez mais, prestando 

assignalados serviços, informando por detalhe a administração do mérito de cada um 

dos professores de sua vasta area e dando a cada qual a necessaria assistência e 

conselhos no sentido de melhor encaminhar o bom cumprimento do novo programma 

de ensino” (REL. SEC. INTERIOR, 1909, p.XXII). 

Também no relatório de 1910, o secretário Estevão Leite de Magalhães Pinto 

reitera a mesma opinião, relacionando o trabalho da inspetoria técnica ao bom 

desenvolvimento da instrução, do seguinte modo:  

Representa, a meu vêr, um dos mais seguros elementos de successo 
para a bôa systematização do ensino o corpo dos inspectores 
technicos, constantemente em movimento, percorrendo o Estado, 
levando ás mais longinquas escolas o estímulo de sua presença, o 
auxilio de sua experiencia, as luzes de seu saber (REL. SEC. 
INTERIOR, 1910, p.22).   

Após 1906, como veremos adiante, o trabalho dos inspetores do ensino pode ser 

considerado como fator determinante para o bom andamento da instrução pública 

mineira. O trabalho eminente de controle pedagógico deu ao funcionamento do ensino 
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um crescimento notável. O relatório de Manoel Thomaz Carvalho Brito, em 1907, 

afirma que “nunca se elevou tanto em Minas Gerais o numero de alumnos 

matriculados” (p.31). Naquele ano o número de matrículas se elevou a 96.827 alunos162, 

sendo que a maior matrícula atingida na história da escola em Minas foi em 1891 

quando atingiu a cifra de 73.457 alunos matriculados em 1.294 escolas. A explicação 

para uma elevação do número de alunos matriculados em 1891, na opinião do 

secretário, era a existência da inspetoria escolar extraordinária remunerada, criada pela 

lei de 1899 e regulamentada pelo decreto nº.1.348, 1900, art. 89 a 93.  

Sobre a média de matrícula o secretário também se anima porque o percentual 

obtido de 64 alunos matriculados por escola só foi conseguido de 1850 a 1854 e nos 

anos de 1872 e 1873, quando foram fundadas as escolas normais de Ouro Preto e 

Campanha. Com relação à freqüência, o discurso do secretário não é menos animador, 

no entanto, “não é possivel confrontar a média de freqüência actual com a de outras 

epochas de Minas, uma vez que apenas estão apurados os boletins correspondentes ao 

primeiro semestre deste anno lectivo”. Mesmo na ausência de dados Carvalho Brito 

arrisca dizer “com perfeita convicção” que “a freqüência sob o novo regimem escolar 

não terá cotejo na nossa história”. 

O que se depreende dessa análise é que o aumento de alunos matriculados e 

freqüentes nas escolas mineiras vincula-se a dois fatores importantes. Deve-se salientar 

a regularidade da inspeção técnica de ensino que se “vae realizando com exito notável”, 

bem como a formação dos professores sob a égide desse novo regime ou cultura escolar.  

De acordo com a nova norma163, o ensino primário de caráter obrigatório seria 

ministrado em escolas isoladas, grupos escolares e escolas modelo anexas às escolas 

normais. As escolas isoladas seriam classificadas em urbanas, distritais e coloniais, 

podendo ser escolas para cada sexo, ou mistas. Também previa a possibilidade de se 

criar escolas rurais nos centros fabris e manufatureiros que contivessem uma população 

densa. Novamente nota-se a volta das escolas rurais como categoria em 1906, para 

casos específicos. Como já afirmamos o regulamento nº. 1.348 de 1900 não tratou 

dessas escolas que foram instituídas pela lei nº. 41 de 1892. 

Para o secretário do interior e um dos articuladores da reforma de 1906 Estevam 

de Oliveira, “o grupo escolar é apenas uma reunião de escolas, para, pela especialização 

                                                

 

162 Consta que “por diversos motivos justos” das 1.517 cadeiras existentes, não remeteram a cópia da 
matrícula 216 escolas (REL. SEC. INTERIOR, 1907). 
163 Lei nº 434, de 28 de setembro de 1906, regulamentada pelo Decreto nº. 1960 de 16 de dezembro de 
1906. 
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dos professores conforme o grau de adiantamento dos alumnos, se conseguir o resultado 

mais avançado no mesmo espaço de tempo” (REL. SEC. INTERIOR, 1910, p.17). 

Além de reunir as escolas, a reforma em questão também institui a graduação da 

instrução primária que estabeleceu a idéia de curso (dividido em primeiro, segundo, 

terceiro e quarto ano, cada um com um programa de disciplina específico). Mesmo com 

essas mudanças a forma de apresentar os dados seguiu, em linhas gerais, o formato 

anterior com dados principalmente sobre matrícula e freqüência. As informações sobre 

os professores164 e as escolas são menos evidenciadas, aparecendo normalmente, junto à 

matrícula e a freqüência, conforme se vê no relatório da secretaria do interior de 1907.  

(...) em 299 escolas das quaes 95 urbanas e 204 districtaes, sendo 160 
regidas por normalistas e 139 por professores não normalista, 
sómente tinham freqüência legal 3.723 dos 12.025 alumnos 
matriculados, sendo de 30% a media da frequencia ou 12 alumnos por 
escola, custando cada alumno ao Estado a despesa annual de 110$153, 
visto ser de 410:1000$000 a despesa total com as referidas escolas 
(p.30, grifos acrescentados).  

Notamos que a questão da freqüência continua necessitando de cuidados 

especiais e é ela que o relatório destaca como sendo a melhor dos últimos tempos em 

relação ao custo por aluno de 1897 a 1905. A temática do custo do aluno freqüente é 

bastante frisada aparecendo dados sobre a mesma da seguinte forma:  

Tabela IX - Custo aluno freqüente  

Ano Custo por aluno freqüente ($) 
1897 67$000 
1898 66$000 
1899 100$000 
1900 51$000 
1901 56$000 
1902 46$000 
1903 46$000 
1904 47$000 
1905 45$000 

 

Elaborado a partir do Relatório Sec. Interior, 1907.  

Como se vê na tabela IX acima, o recurso comparativo em relação ao período 

inicial da República, anterior à reforma também é bastante utilizado no argumento da 

                                                

 

164Os professores foram classificados em efetivos, adjuntos auxiliares e técnicos, destinados às aulas 
profissionais dos grupos escolares (MOURÃO, 1962). 
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redução de custo do aluno freqüente. Para justificar a redução do custo aluno freqüente 

é destacado o papel da fiscalização que se relaciona ao sentimento de espírito público 

dos cidadãos, não apenas o inspetor. Nessa associação afirmam que a freqüência foi 

mantida graças “à fiscalização, ao estimulo dado ao professor, ao espirito publico, que 

attento e interessado acompanha todos os passos da reforma”. Assegura que “cada 

alumno custara ao Estado annualmente 35$000”, essa situação será possível, na visão 

do secretário, devido o fato da “freqüência do novo regulamento ser mais rigorosa165, 

ainda a despesa [ter sido] elevada, com a equiparação dos vencimentos dos professores 

diplomados ou não” (REL. SEC. INTERIOR, 1908, p.32). Isso indica que, com o 

aumento do salário do professor e, consequentemente, da despesa com a instrução 

haveria a expectativa de aumento da freqüência com um menor custo. 

O mesmo recurso utilizado para a questão do custo por aluno freqüente é 

utilizado na matrícula e na freqüência na defesa do crescimento da escolarização no 

estado. No caso dos dados sobre os alunos matriculados, temos em 1908 que “a 

matricula escolar eleva-se a 95.754 alumnos realmente notável, comparada com a de 

54.825, antes da reforma do ensino” (REL. SEC. INTERIOR, 1908, p.16). 

Outra forma de apresentação inovadora da freqüência é sua apuração em termos 

relativos e não apenas absolutos. Em 1908, por exemplo, consta o seguinte, “A 

freqüência semestral por escola, foi no primeiro semestre, de 35 alumnos e no segundo 

de 34,7, mantendo-se, pois superior à estabelecida por lei” (idem, p.17). 

Os dados relativos ao movimento dos grupos escolares passam a ocupar um 

espaço próprio contando com dados sobre alunos matriculados, bem como sobre a 

quantidade de grupos em construção no estado. Os dados aparecem novamente 

configurando uma nova modalidade de escola, além das isoladas, os grupos escolares. 

Conforme a idéia da graduação do ensino os dados sobre a aprovação aparecem 

separados por ano, como em 1908 quando Manoel Thomaz de Carvalho Brito responde 

pela direção da secretaria do interior.  

Chegaram à secretaria 1.172 actas de exames realizadas em novembro 
passado, sendo approvados 30. 416 alumnos, a saber:  

Primeiro anno.......................... 16.837 
Segundo anno..........................  3.704 

                                                

 

165 O regulamento de 1906 estabelecia a freqüência legal de 30 alunos nas cidades e vilas, de 25 nos 
distritos e de 20 nas colônias. Teria freqüência semestral o aluno que comparecesse no mínimo a 102 
aulas durante o primeiro semestre e a 85 no segundo, no mínimo, no segundo. Seria eliminado o menino 
que não comparecesse, sem causa justificada, durante três meses seguidos (Cf. MOURÃO, 1962). 
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Terceiro anno..........................  3.710 
Quarto anno............................   1.165 (p. 17)  

O argumento predominante continua a ser a falta de dados devido a não remessa 

das cópias da matrícula e da freqüência. É o que se lê nos relatórios de 1907, 1908 e 

1910. Necessário registrar ainda que, desde a instituição das Caixas Escolares pela 

reforma de 1906166, os relatórios passam a exibir o balancete das mesmas em suas 

páginas, o mesmo ocorrendo, como veremos, na Revista Vida Escolar (1917-1926). 

Desde 1909, Estevão Leite de Magalhães Pinto ocupa a direção da secretaria de 

interior; nos seus relatórios constam as mesmas formas de disposição das informações 

dos documentos anteriores. Desde 1907 são publicados quadros com muitas páginas 

(em 1910 compõem-se de mais de 180) contendo informações sobre matrícula, 

freqüência mensal e semestral das escolas isoladas e grupos escolares; alunos aprovados 

nas escolas públicas do Estado; valores dos prédios destinados ao funcionamento dos 

grupos escolares no Estado e escolas isoladas, além dos nomes dos professores que 

lecionam nas cadeiras. 

Há que se destacar ainda, no relatório de 1910, um item sobre os professores 

adjuntos com a informação de que existem 108 funcionários em exercício naquele ano, 

criados sob proposta dos professores efetivos. Nesse mesmo ano de 1910 havia 1.438 

cadeiras isoladas, sendo urbanas 364, distritais 1.062 e coloniais 12. Destas, 1.240 

estavam providas, sendo 729 normalistas e 511 não normalistas. Outro item chamado 

“Disponibilidade” chama a atenção por conter o número de professores que tiveram 

suas cadeiras suprimidas, sendo 141 no total.  

*** 

É perceptível na análise realizada que temos dois momentos diferentes de 

produção de categorias na escola mineira. Um momento que pode ser visto a partir da 

década de 1890 até 1906167, marcado pelo discurso negativo da precariedade da escola, 

da inspeção ineficiente, dos baixos números de matrícula bem como de freqüência, etc. 

Posteriormente a 1906, percebe-se na malha discursiva uma exaltação dos números do 

ensino, bem como novas maneiras de apresentação dos mesmos, que parecem resultar 

                                                

 

166 Segundo o decreto nº.1969, 1907 “A Caixa Escolar era destinada a ocorrer às pequenas despesas do 
estabelecimento de expediente e auxílios aos alunos pobres” (MOURÃO, 1962, p.166). 
167A reforma de 1906 vigora até o ano de 1911 quando o presidente Bueno Brandão e seu secretário do 
interior Delfim Moreira instituem uma nova forma de organização da escola mineira que será 
referenciada no capítulo seguinte. 
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também de uma inspeção mais eficiente. Não há dúvida de que a reforma de 1906 ao 

instituir a escola graduada produziu novas categorias do universo escolar que antes não 

existiam, entre as quais podemos citar, os grupos escolares, a divisão da instrução 

primária em anos, etc. Para que isso fosse possível, realizou-se uma leitura dessa 

realidade a partir da fiscalização administrativa e pedagógica que produziram dados 

numéricos, ora mais ora menos confiáveis. Fato é que, a partir dos discursos dos 

inspetores, divulgados nos relatórios do secretário do interior e do presidente do Estado, 

opera-se uma inscrição na realidade, produzindo uma divulgação que influencia, 

segundo Américo Lopes, o “progresso [do ensino] tendo em vista o conhecimento 

exacto do meio social, das escolas e do professor”168 o que dá maior legitimidade aos 

números e às suas categorias. Isso significa dizer que, a partir dos diagnósticos 

construídos, observa-se que a ação passa a ser efetivada. 

Em outra ordem de comparação, podemos referendar as categorias utilizadas 

para classificar as estatísticas educacionais no recenseamento de 1872 e nos registros 

escolares analisados até 1910. O que se percebe é que, para aferir o grau de instrução, o 

recenseamento opera com as classificações “sabem ler e escrever” ou “não sabem ler 

nem escrever”, enquanto que os registros escolares ampliam as divisões sobre a 

instrução. A escola já não é mais entendida como “aula de instrução primária”, onde se 

aprende a “ler e escrever” como nos anos iniciais do Império, mas aparece um leque de 

denominações que atestam a instituição do que podemos chamar de um sistema escolar, 

contendo grupos escolares (urbanos e distritais) escolas isoladas (urbanas, distritais, 

rurais e coloniais), além das escolas municipais e particulares. Esses recortes são 

produzidos também pelas estatísticas que os distinguem, produzindo-os e dando-lhes, 

concomitantemente visibilidades, mas também mostrando as suas deficiências. Um 

exemplo pode ser dado pelo número de alunos freqüentes de uma escola, cuja 

insuficiência pode gerar o seu fechamento. 

Notamos também que, ao longo dos recenseamentos, as informações sobre 

escola passam de um âmbito geral para um espaço próprio instituído. O censo de 1872 

aloca os dados sobre instrução próximos a outras informações mais gerais como 

nacionalidade, raça, religião e defeitos físicos. Em 1920 há uma publicação específica 

para tratar da instrução. Nesse sentido as interrogações sobre a escola vão se 

estruturando em um espaço que lhe é próprio, o que permite aumentar o repertório 

                                                

 

168 Relatório da Secretaria do Interior, 1915. 
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informativo sobre a mesma. No recenseamento de 1920 são produzidos e divulgados 

dados sobre gastos com a instrução primária, número de matrículas, número de escolas, 

grau de instrução segundo sexo e a idade, além dos dados sobre os que sabem ou não ler 

e escrever por recortes etários169. A especificação das publicações acontece com outros 

recortes sociais e econômicos, os volumes sobre agricultura e indústria, economia, 

profissões, população segundo a idade, o sexo e a nacionalidade, etc. atestam a 

construção de recortes em diversos ramos.  

Não se pode negar as funções que a estatística desenvolve e configura nessas 

formas de organizar a realidade que será divulgada. A questão da publicidade é um item 

fundamental das operações de que a estatística participa. O ímpeto de divulgação de 

publicações com números e tabelas confirma essa importância que é estabelecida aos 

registros numéricos. As diversas publicações sobre o recenseamento de 1920 dão conta 

dessa tentativa arrojada em demonstrar que os números traduzem uma realidade, e mais, 

que exprimem uma verdade absoluta. Sobre esse aspecto deve-se mencionar que essa 

confiança nos números não é inerente, mas construída na idéia da produção de uma 

realidade a partir da modelização (observação) estatística (BESSON, 1995). Na 

instrução mineira o ímpeto em demonstrar os resultados pode ser percebido nas 

publicações de natureza estatística que dão forma a esse desejo de progresso, conforme 

veremos na análise da Revista Vida Escolar, no capítulo 4.                     

                                                

 

169 Cf. Recenseamento 1920, Vol. IV, 4ª parte. 
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CAPÍTULO 4: A REVISTA VIDA ESCOLAR COMO ESTRATÉGIA DE 

DISSEMINAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA INSTRUÇÃO 

PÚBLICA MINEIRA     

Neste capítulo, analisamos uma fonte de natureza diferente das anteriores, 

também produzida em âmbito oficial, para identificar a estratégia de disseminação e 

consolidação da instrução pública mineira. A Vida Escolar (1916-1926)170 será tomada 

como fonte de investigação para identificarmos como a instrução pública vai sendo 

organizada para produzir e divulgar novas visibilidades, consolidando tipologias da 

escola primária a partir dos números escolares. Devido à especificidade dessa fonte, 

iniciamos a discussão apresentando as características gerais da Vida Escolar. 

Tomar a Vida Escolar enquanto fonte de investigação171 implica também atentar 

para os aspectos principais da publicação bem como as condições de produção, além de 

uma breve análise das capas da publicação articulada ao eixo de análise. Nesse sentido, 

uma descrição da Revista, considerando o seu ciclo de vida, aponta para articulações 

possíveis a partir da divulgação e periodicidade. É o que faremos a seguir.    

4.1 Revista Vida Escolar (1916-1926): características gerais   

A tabela X abaixo oferece uma visão geral sobre os principais aspectos da Vida 

Escolar, no que se refere ao formato e à composição relativa aos dados enviados pelos 

municípios sobre o ensino primário. Vejamos cada uma destas características.   

Tabela X: Aspectos gerais da Vida Escolar 

Ano Número de 
páginas 

Formato 
(cm) 

capa sumário cores Fotografias, 
ilustrações e 
quadros 

Número de 
municípios172 

1916 299 26x18 sim - - sim 177 
1917 265 26x18 sim sim duas sim 177 
1918 215 26x18 sim sim três sim 178 
1921 257 26x18 sim sim duas sim 178 
1926 272 26x18 sim sim três sim 211 

                                                

 

170A coleção completa dessa Revista está disponível para consulta no Arquivo Público Mineiro. 
171Enfatizamos que a Vida Escolar é tomada como fonte e não como objeto de pesquisa o que implica 
uma investigação demorada da sua materialidade. No entanto, como afirma Roger Chartier (1990), não 
podemos analisar o conteúdo fora do suporte que lhe dá significado, assim é que tratamos sumariamente 
dos aspectos gerais da Vida Escolar. 
172 Será tratado no item 4.3.2. 
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A Revista Vida Escolar foi publicada em Minas Gerais nos anos de 1916, 1917, 

1918, 1921 e depois de cinco anos sem ser publicada, reaparece em 1926. Todos os 

números foram editados por Emílio Mineiro173, chefe da 4ª secção da secretaria do 

interior174 do estado. Como se percebe pela indicação dos anos de publicação são cinco 

os números divulgados em um período de 10 anos, assim a Vida escolar pode ser 

considerada uma Revista com periodicidade bastante irregular.  

Em 1916 teve o primeiro número publicado com o subtítulo “a estatística da 

instrucção em Minas” em 299 páginas, sendo o maior volume da coleção. Nesse 

primeiro número a Revista não contou com sumário que só vai aparecer na segunda 

edição em 1917, quando foi publicada com 265 páginas. A indicação do sumário no 

segundo ano da publicação pode sugerir uma maior preocupação com o manuseio da 

Revista e a necessidade de facilitar a sua leitura. Em 1918 a Revista foi organizada em 

215 páginas, em 1921 esse número aumentou para 257, no seu último número de 

circulação, 1926, foi editada em 272 páginas.  

No que se refere ao formato, a Vida Escolar mantém um padrão em todos os 

seus números. O formato de 26x18 cm bem como o número de página, uma média de 

250 por volume, são aspectos que podem facilitar a circulação dessa publicação em 

Minas Gerais.  

A Revista Vida Escolar não conta com as cores como uma possibilidade de 

tornar a publicação mais bonita esteticamente, portanto, podendo atrair mais a atenção 

do público alvo. Elas aparecem somente nas capas e nas ilustrações em alguns números. 

                                                

 

173Apesar de procurar em diversos dicionários biográficos, na Revista do Arquivo Público Mineiro, bem 
como na publicação de 1926 do governo Mello Viana “Minas Gerais em 1925”, não encontramos nenhum 
dado biográfico sobre Emílio Mineiro. Sabemos que foi chefe da 4ª seção da secretaria do interior de 
1916 a 1926, quando a Vida Escolar circulou. 
174 Segundo a organização da secretaria, a 4ª secção trata: I. Da estatistica escolar, II. Dos predios 
escolares, III. Da hygiene escolar, IV. Dos moveis escolares, V. Dos livros, apparelhos e material 
didactivo e escolar VI. Dos exames (DEC. Nº. 2.492, 1909, grifos acrescentados), a 5ª seção também se 
refere aos assuntos da instrução. “À quinta secção distribuem-se: I. A creação, suppressão e transferencia 
de cadeiras isoladas; a suspensão do ensino e conseqüente restauração, II. A nomeação, demissão e 
remoção: dos professores effectivos, adjunctos e interinos ou substitutos” (idem). As outras seções têm as 
seguintes incumbências: “A' primeira secção: I. A magistratura e administração da justiça no Estado, II. 
A custas judiciarias. A' segunda secção compete tudo que for attinente a: I. Saude publica e policia 
sanitaria: socorros publicos: associações de beneficencia, inclusive os recolhimentos de orphãos, casas de 
caridade e respectivos auxílios; II. Assistencia de Barbacena e hospícios, III. Negocios locaes, IV. 
Relações do Estado com o governo federal, e com os outros Estados, incluídas as de origem internacional, 
V. Eleições, VI. Congresso e Leis, VII. Assumptos sem epigraphe nas outras secções, VIII. Archivo da 
Secretaria. A' terceira secção incube: I. O pessoal da secretaria: sua matricula, nomeação, posse, 
vencimentos, interrupção de exercício, penas diciplinares, fallecimentos, renúncia de emprego e quaisquer 
outras informações, II. A policia e força publica, III. Os presos pobres, IV. Organização de calculo 
minucioso e demonstrativo das despesas com os diferentes serviços da mesma Secretaria para 
organização de seu respectivo orçamento para a distribuição de creditos” (DEC. Nº. 2.492, 30 de março, 
1909). 
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Para chamar a atenção do leitor, a publicação que tinha como finalidade divulgar 

números estatísticos do ensino, utiliza outras estratégias como a inclusão de muitas 

fotografias de grupos escolares, escolas isoladas e quadros estatísticos contendo os 

dados da educação mineira.  

No que se refere às capas175 da publicação, reproduzidas a seguir, algumas 

características chamam a atenção. Ao compará-las o que se percebe é que reforçam a 

marca do oficial, responsável pela sua edição. Por se tratar dos números escolares 

oficiais, as capas são bastante formais, conforme é visível de 1916 a 1921. Em 1916 

aparece a fotografia da secretaria do interior, em 1917 conjuga-se esta fotografia às 

fotos do presidente do estado (Delfim Moreira da Costa Ribeiro) e do secretário do 

interior e da instrução (Americo Lopes).  

Em 1918 há uma moldura com alguns detalhes contendo o nome do periódico 

em destaque e uma pequena imagem de um espaço que remete aos elementos de uma 

biblioteca escolar como livros e globo terrestre.  

Apesar das capas, no seu conjunto (1916 a 1926), afirmarem a imagem do 

Estado, percebe-se que elas são bem diferentes podendo ser entendido como uma 

publicação em busca de uma identidade. A capa da publicação de 1926 é bem diferente 

das anteriores e traz alguns aspectos em que o oficial (foto do presidente Fernando de 

Mello Vianna, e as estrelas do cruzeiro do sul presente na bandeira do Brasil) é 

ancorado em dois pilares em cruz próprios do conhecimento. Isto pode ser visto nas 

duas colunas que se erguem sustentando o bastão contendo uma vela acesa e a inscrição 

do nome da Revista. Esses elementos sugerem conhecimento, iluminação, modernidade 

e progresso. Outra interpretação possível desses elementos da edição de 1926 (vela 

acesa e os bastões em cruz) é que remetem ao movimento de restauração católica, 

conhecido como a terceira fase de romanização do catolicismo no Brasil176. Iniciado em 

1922, no centenário da Independência, esse movimento teve como característica a 

atuação junto ao poder político de forma visível garantindo uma colaboração com o 

Estado no sentido de manter o status quo por meio de parcerias. Mauro Passos (2002) 

cita os diversos congressos realizados pela Igreja no sentido de difundir sua antiga 
                                                

 

175 A maioria das cópias da Vida Escolar foi obtida a partir de microfilmes em preto e branco no Arquivo 
Público Mineiro, não sendo possível identificar os detalhes em cores. Apenas a publicação de 1921 foi 
fotografada a partir do exemplar do professor Luciano Mendes de Faria Filho, por isso aparecem os 
detalhes em vermelho e preto. No entanto, a cor como já chamamos atenção, não é uma questão 
preponderante na Revista, que é, no geral, preta e branca. 
176 Como veremos adiante, em 1926, Lúcio José dos Santos diretor da instrução e católico fervoroso, 
escreve “uma explicação” explicitando os motivos pelos quais a edição da Vida escolar deveria ser 
ininterrupta. 
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predominância na educação brasileira. Dentre eles, destaca-se a I Conferência Nacional 

de Educação em 1927, ocorrida em Curitiba, em que a corrente católica defendia a 

unidade nacional e a questão moral dentro dos princípios católicos (PASSOS, 2002). 

Podemos lembrar também O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932, que 

dentre tantas outras questões pertinentes, evidencia a polêmica entre os católicos e 

aqueles que defendiam uma educação laica177.   

    

      Vida Escolar, 1916.           Vida Escolar, 1917.  

    

      Vida Escolar, 1918.           Vida Escolar, 1921.  

                                                

 

177 Sobre os aspectos políticos, jurídicos e ideológicos presentes em Minas Gerais no momento da 
elaboração deste documento, veja o texto de VEIGA (2004), na coletânea organizada por XAVIER, 
Maria do Carmo (org.). Manifesto dos pioneiros da educação: um legado educacional em debate. Rio de 
Janeiro: editora FGV, 2004.  
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           Vida Escolar, 1926.  

Não localizamos na publicação informações sobre as formas de distribuição, de 

circulação e nem da tiragem impressa das Revistas. A ausência dessas referências limita 

uma melhor compreensão sobre algumas questões a respeito da sua circulação e do seu 

público preferencial, mas podemos fazer algumas inferências. Quanto ao seu público 

alvo, acreditamos que o assunto abordado na Vida Escolar chamava a atenção de 

diferentes pessoas. Desde aquelas interessadas em informações sobre as direções 

tomadas pelo governo do Estado quanto ao ensino, até os próprios professores 

responsáveis por enviar à secretaria do interior os dados que eram a matriz principal da 

Revista.  

No que diz respeito à circulação, a Vida Escolar é uma publicação oficial 

editada pela Imprensa Oficial de Minas Gerais que pode ter circulado pelos órgãos 

oficiais, e nisso se incluem as escolas e os grupos escolares. Entretanto, a dificuldade de 

localizar a publicação em arquivos e bibliotecas pode indicar pelo menos duas questões, 

a primeira é que sua tiragem foi muito pequena e a segunda é que as pessoas e/ou 

instituições não se preocuparam em guardá-la, talvez supondo que os números de um 

ano para outro ficaram defasados, portanto, não servindo para mais nada.  

Quanto ao conteúdo da publicação, a organização é similar em todos os 

números. A Revista é dividida em 4 partes; na primeira tem as informações sobre o 

ensino primário público, municipal e particular. A segunda parte refere-se ao ensino 

secundário (normal, ginasial e colegial), a terceira parte contém as informações relativas 

ao ensino superior e a última parte é constituída pelo ensino profissional. Em todas as 



 
182

 
partes constata-se a presença de muitas fotografias e ilustrações tanto de situações 

cotidianas da escola como dos espaços escolares. 

No entanto, pode-se observar que o ensino primário constitui o maior volume da 

Vida Escolar e é exatamente na análise desse ramo de ensino que vamos concentrar 

nossa atenção. Conseqüentemente, não trataremos dos outros ramos do ensino presentes 

na segunda, terceira e quarta parte.  

A instrução primária mineira presente na primeira parte da Revista aparece em 

três momentos distintos e articulados. O primeiro momento constitui-se da apresentação 

da Vida Escolar em que é produzido um diagnóstico geral da instrução pública no 

estado. Além dos dados da escola primária, o diagnóstico apresenta também os dados 

gerais do ensino secundário e técnico. O segundo momento é ocupado por uma breve 

descrição da situação do ensino primário em cada município mineiro organizada em 

ordem alfabética. Nessa parte, destaca-se a presença de muitas fotografias de grupos 

escolares e escolas nos municípios, e em alguns casos dos professores e alunos. No 

terceiro momento, como anexo da primeira parte, são divulgados os quadros estatísticos 

referentes ao movimento do ensino primário no estado, e os balancetes das caixas 

escolares. Os dados sobre os municípios bem como os números e as categorias 

divulgadas na apresentação do ensino primário servem de base para compor os quadros 

estatísticos do volume. 

Para análise da Vida Escolar enquanto um periódico oficial sobre educação que 

corrobora a configuração do ensino mineiro, é necessário atentar para algumas 

referências de estudo sobre a imprensa periódica educacional. Catani e Sousa (1999) ao 

realizarem um esforço de sistematização de informações sobre a produção da imprensa 

educacional paulista indicam a possibilidade de investigação a partir de duas 

perspectivas. Uma designada de estudo “interno do periódico” tomando a sua 

materialidade e o seu conteúdo enquanto um núcleo informativo, e a outra, que constitui 

nosso interesse, visa “estabelecer a história serial e repertórios analíticos destinados a 

informar sobre o conteúdo dos periódicos, classificando-os, registrando seu ciclo de 

vida, predominâncias ou recorrências temáticas e informações sobre produtores, 

colaboradores e leitores, entre outros dados” (CATANI; SOUSA, 1999, p.11).  

Quanto aos estudos sobre categorias definidas a partir das operações de 

codificação, em uma perspectiva historiográfica, há que se referendar, o trabalho de 

Cynthia Pereira de Sousa (2004). A partir da análise de revistas portuguesas e 

brasileiras da imprensa periódica de educação e de ensino, do período de 1880 a 1960, a 
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autora formulou a idéia do “cálculo contábil da criança transformada em aluno”, em que 

abordou as práticas de quantificação educacional no exame do modo como a criança 

passou a ser representada pelo “pensamento demográfico” ou pelo “raciocínio 

populacional” na escola. Segundo sua análise, na medida em que os serviços de 

estatística ganharam contornos definidos no Brasil, especialmente depois da instituição 

do Bureau Internacional d’ Education, em Genebra, em meados de 1920, inscrições 

como aluno e aluna, analfabetos e alfabetizados, normais e anormais, matriculados, 

concludentes, evadidos e repetentes passaram a definir as intervenções políticas e 

sociais no processo de escolarização do país. A idéia de classificar e inscrever é fruto da 

produção de categorias de pessoas (população) por meio da qual o poder público atua no 

sistema educacional. 

A partir da perspectiva de análise definida por Catani e Sousa (1999) e da 

análise sobre a instituição do par criança-aluno a partir do “raciocíonio contábil” 

realizada por Sousa (2004), este estudo tomará a Revista Vida Escolar como fonte de 

investigação das categorias enquanto formas de consolidação de uma racionalidade 

pautada pelos números escolares. O intuito é compreender como a escola é nomeada e 

dada a ler e a ver na Revista no processo de escolarização mineiro. Nesse sentido, 

pretendemos analisar a Vida Escolar como uma estratégia178 de divulgação e de 

legitimação do campo educacional, a partir de um lugar oficial, dando-lhe publicidade 

nas páginas de um periódico. Acreditamos ser o conceito de estratégia bastante 

conveniente para analisarmos as formas como um impresso oficial foi projetado a fim 

de fazer circular uma imagem progressista e de positividade da configuração e da 

própria expansão da escola a partir de um projeto político-educacional em ação.  

Apesar de reconhecermos sua relevância, não tomaremos a Vida Escolar 

enquanto objeto de investigação, pois esta abordagem recomenda um outro tipo de 

recorte, análise e de investimento teórico179. 

A importância de investigar as formas de disposição dos dados e das categorias 

escolares a partir da Vida Escolar deve-se a alguns motivos. O primeiro deles é o fato 

do periódico referido ser a primeira Revista publicada oficialmente em Minas Gerais 

que é construída, quase que totalmente, a partir de dados estatísticos escolares. Isso 

                                                

 

178 O conceito de estratégia é definido por Michel de Certeau como “o cálculo (ou a manipulação) das 
relações de forças que se torna possível a partir do momento em que um sujeito de querer e poder (uma 
empresa, um exército, uma cidade, uma instituição científica) pode ser isolado. A estratégia postula um 
lugar suscetível de ser circunscrito como algo próprio e ser a base de onde se podem gerir as relações com 
uma exterioridade de alvos e ameaças (1995, p. 99). 
179 Esta abordagem merece ser estudada numa outra pesquisa. 
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significa dizer que é a primeira vez que uma mesma publicação disponibiliza os dados 

sobre a escola mineira em seus diversos graus de ensino (desde o primário até o 

superior) numa linguagem eminentemente numericizada. Apenas no caso do ensino 

primário os registros aparecem também dispostos em quadros.  

Além da natureza estatística, o segundo motivo que impulsionou a escolha da 

mesma como fonte é que a Vida Escolar pode ser vista como a abertura de um novo 

ciclo na escola mineira que quer ser mostrada pelo que já foi feito desde o início da 

República. Desse modo, a nossa pesquisa fecharia um período que se iniciou na década 

de 1872 em que os conceitos censitários definiam a instrução a partir do domínio ou não 

da leitura e da escrita. No período de mudança de regime político, a partir de 1890, 

analisamos nos registros escolares como se deu a organização da instrução pública 

pautada pelas categorias (acompanhadas e produzidas também pelos dados). Assim, a 

Revista Vida Escolar seria o fechamento desse processo, ou o início de uma nova 

maneira de representar o ensino, ou seja, a consolidação da escola pública mineira. A 

confecção da publicação com os dados precedentes mostra essa idéia de solidificação. 

Os dados apresentados são relativos ao ano anterior à sua publicação e, nesse sentido, 

são como uma “prestação de contas”. 

Nesse item, apresentamos as características gerais da Revista, bem como as 

razões para tomá-la como fonte privilegiada de análise das categorias educacionais 

sobre o ensino mineiro articulada a um campo de estudo específico. A seguir, nossa 

análise pretende examinar as formas de consolidação do campo educacional mineiro por 

meio da disseminação de dados sobre a escola.  

4.2 A produção de uma realidade educacional pautada em dados estatísticos    

Nossa atenção, a partir de agora, se voltará para aspectos relativos às 

justificativas de divulgação e circulação, interrogando a Vida Escolar como um modo 

de produzir uma realidade sobre a educação mineira essencialmente pautada pelos 

dados estatísticos. 

Diferentemente dos impressos pedagógicos voltados para a formação de 

professores como a Revista do Ensino (1925-1940)180 analisada por Biccas (2001, 

                                                

 

180 Para compreender a Revista do Ensino (1925-1940) enquanto estratégia de conformação do campo 
educacional mineiro veja a tese elaborada por Maurilane Biccas (2001) que a tomou como objeto e fonte 
de investigação. 
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2006), a Vida Escolar não era produzida como veículo de formação dos professores181. 

Sua produção se relaciona à fabricação de visibilidades dos dados escolares, bem como, 

a instituição de um campo pedagógico por meio da divulgação da evolução positiva da 

escolarização mineira. Sua circulação anual (irregular, durante um período de dez anos) 

pode indicar que sua periodicidade esteja próxima de um anuário, nome pelo qual é 

normalmente designada nos documentos oficiais, além da expressão similar revista 

anual também utilizada. 

Todos os volumes da Vida Escolar, de uma forma geral, guardam as mesmas 

características de apresentação do conteúdo. Depois da contracapa é publicada a foto do 

secretário do interior e da instrução, e em seguida apresentam, de forma geral, o 

conteúdo da Revista conjugando textos e números do ensino. Nessa direção a Vida 

Escolar pode ser compreendida como um relatório de divulgação das estatísticas 

escolares escrito pelo chefe da 4ª seção e dirigido ao secretário do interior, 

demonstrando a situação do ensino no estado mineiro. Corrobora essa idéia o fato da 

parte introdutória do periódico ser dirigida ao secretário do interior como nos trechos 

“Exmo. Sr. Dr. Américo Lopes, digníssimo secretario do interior” em 1917, ou como 

“Exmo. Sr. Secretario do Interior” em 1921, e nas notações similares que podem ser 

verificadas em 1916 e 1918, com exceção apenas da Revista de 1926. 

A determinação das razões para a publicação da Vida Escolar são dadas pela 

disposição do § 9º do art. 18 do regimento da secretaria do interior, conforme é 

destacado no primeiro número, em 1916. Segundo o dispositivo legal cabe aos chefes de 

seção da secretaria do interior, dentre outras atribuições:  

organizar e apresentar ao director, com a necessária antecedência, as 
notas a que se refere o art.6, n.1182, para confecção do relatório do 
secretario, instruindo as com seu parecer no qual poderão propor as 
reformas e medidas que forem reclamadas pelos negocios de suas 
respectivas secções ou aconselhadas pela pratica e experiencia desses 
negocios (ART. 18, §9,DECRETO Nº. 2.492,1909).   

A divulgação da “estatística do ensino em Minas” nos seus cinco números foi 

feita, como já dissemos, por Emílio Mineiro, chefe da 4ª seção, responsável pela 

                                                

 

181 O que não exclui a possibilidade da Vida Escolar ter sido lida pelos professores que a partir do seu 
manuseio tenham se empenhado em enviar os dados sobre sua escola, pela visibilidade que a Vida escolar 
projetaria sobre sua escola e seu município. Entretanto essa é uma hipótese que não foi perseguida na 
pesquisa. 
182 Art. 6º. É obrigação commum de todas as secções: I. O levantamento e minucioso preparo das notas de 
seus trabalhos respectivos durante o anno, para confecção dos relatórios do secretario de Estado 
(DECRETO Nº. 2.492,1909). 
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organização da estatística escolar e assuntos relativos à instrução pública da secretaria 

do interior.  

Somente na edição de 1926 Lúcio José dos Santos183, então diretor da instrução 

pública mineira, introduz a apresentação da Revista com uma nota intitulada de “uma 

explicação”. Nesse item tece elogios aos esforços de Emílio Mineiro que vinha 

realizando a publicação da Revista e justifica a necessidade de seu prosseguimento. 

Além disso, faz a exposição dos dados escolares referentes a 1925, assegurando ser uma 

boa ocasião para o reaparecimento da Vida Escolar devido ao novo regulamento da 

instrução, referindo-se ao decreto nº. 6655, de 19 de agosto de 1924184.  

É curioso que apenas na publicação de 1926, no seu último número, é que é 

expressa a relevância da Revista pelo diretor da instrução Lúcio dos Santos. Ainda em 

“uma explicação” o diretor registrou a “tríplice razão” segundo a qual a Revista não 

poderia deixar de circular. Para ele era, “extremamente sensível a falta causada pelo 

desapparecimento dessa excelente revista annual dos nossos trabalhos escolares” (VIDA 

ESCOLAR, 1926, p.I). A Revista servia de estímulo para aqueles que tinham um nobre 

ideal “para a prosecução do trabalho e um meio seguro de reconhecer os defeitos” para 

serem corrigidos. Outra razão da Revista seria a de demonstrar ao povo o que estava 

sendo executado com o dinheiro público pelo governo. Uma última consideração que 

“por si só justificaria a Vida Escolar”, para o diretor seria sua utilidade como veículo de 

informação e esclarecimento “a pessoas de fora do estado, a viajantes illustres que 

precisam conhecer o assumpto e obter dados estatísticos e outros elementos 

informativos sobre a instrução em Minas” (idem). Estas três considerações apontadas 

por Lúcio dos Santos têm como objetivo a necessidade de colocar a Revista numa 

regularidade de publicação o que pode ser expresso nos dizeres do diretor quando 

afirma “Reata-se e deve continuar”. Entretanto, isso não ocorreu; afinal em 1926 

circulou o último número da publicação. O presidente Delfim Moreira ao fazer 

referência ao “volume especial” em que os dados foram enfeixados, remete à maior 

facilidade na distribuição e consulta “com as phtotographias de diversos 

                                                

 

183 Segundo Biccas (2001) Lucio José dos Santos foi “orador, autor, professor de ciência, jornalista e um 
católico fervoroso, esteve à frente da Diretoria de Instrução Pública no governo de Fernando Melo Viana 
(1924-1926). No governo de Antonio Carlos e Francisco Campos foi diretor da Escola de 
Aperfeiçoamento, em 1929. Além disso, foi um dos grandes colaboradores da Revista do Ensino nos 
primeiros quinze anos de sua existência” (p.33). 
184 Esse decreto cria os conselhos escolares, as escolas maternais, as complementares e as ambulantes, 
assim como a inspeção sanitária escolar. 
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estabelecimentos, mostram o esforço e o carinho com que a administração cuida da 

instrução” (MENSAGEM, 1916, p.44). 

A publicação da Vida Escolar pela 4ª secção da secretaria do interior revela a 

inexistência de um órgão central de estatística responsável pela sistematização dos 

dados no Estado. Como visto, a implementação desse serviço em Minas iniciou-se com 

o acordo em 1921, mas sua implantação se dará em 1926 com a criação do Serviço de 

Estatística Geral do Estado gerido por Teixeira de Freitas. O período inicial da vigência 

da Revista coincide com a época em que o serviço de estatística mineiro estava voltado 

principalmente para os trabalhos da agricultura. Essa explicação pode ser válida para 

compreendermos porque a mesma não foi publicada pelo serviço de estatística, mas pela 

secretaria do interior. O problema da não sistematização dos dados na secretaria da 

agricultura contribuiu para que as outras secretarias o fizessem, como é o caso da 

secretaria do interior. Nesse sentido, a suposição de que a desarticulação do serviço de 

estatística geral tenha favorecido a criação de órgãos estatísticos independentes é 

reforçada. Cria-se a necessidade de que cada órgão sistematize suas estatísticas de 

forma independente. Ou ainda, por esforços particulares como é o caso dos seis 

números dos Anuários Estatísticos elaborados por Nelson de Senna (1906-1918).  

A justificativa para a edição de um periódico como a Vida Escolar pode ser 

encontrada em uma experiência recente bem sucedida à época como o Anuário de 

Ensino de São Paulo185 bem como pela influência de discurso emitido por Rui Barbosa 

“há 36 annos passados”, em 1882. Ao tratar do desenvolvimento da instrução em Minas 

o editor garante que o mesmo exige “que este trabalho não interrompa a sua publicação” 

como ocorre com o “Anuário que a Directoria de Instrucção do Estado de São Paulo 

publica todos os anos”. Ao desejo de continuidade na publicação da Vida Escolar 

Emílio Mineiro faz alusão também à experiência dos Estados Unidos. Segundo ele, Rui 

Barbosa afirmou sobre a importância dos “relatórios annuaes dos superintendentes 

escolares” nos Estados Unidos que são oferecidos gratuitamente em uma “publicidade 

obrigatória e unificada pela influencia do Nacional Bureau of Educacion”186 e oferecem 

                                                

 

185 De acordo com Denice Catani (1995) os Anuários de Ensino do Estado de São Paulo foram editados 
entre 1908 e 1917 pela Inspetoria Geral da Instrução Pública. Além de serem um “repositario de dados 
estatísticos”, os Anuários de um modo geral, divulgavam os problemas e as condições das escolas e 
apresentavam orientações e métodos aos professores, assim como produziam um diagnóstico do ensino 
paulista (CATANI, 1995). 
186 Órgão oficial de educação norte-americano que pode ter contribuído para a organização do Bureau 
Internacional d’ Educacion (B.I.E), fundado em 1925 na Suíça, foi um centro de informação e pesquisa 
no campo da educação comparada que tornou-se, em 1929, uma organização intergovernamental e desde 
1969 é parte integrante da UNESCO. Segundo Sousa (2005) a origem do B.I.E. remonta aos finais do 
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uma coleção que, para o conselheiro, merece admiração pela “simplicidade e lucidez de 

seus quadros” (RUI BARBOSA apud VIDA ESCOLAR, 1918, p.IV).  

A propósito da análise do ciclo de vida de um impresso Maurilane Biccas (2006) 

avalia que, de um lado, o mesmo pode ser indicativo de que a publicação está se 

consolidando e atingindo uma estabilidade, e por outro lado o exame pode apontar para 

um campo de disputas e de prioridades “enfrentados pelo poder público na 

implementação ou não das suas ações” (p.82).  

A permanência de uma mesma chefia na quarta seção da secretaria do interior 

pode ter possibilitado a publicação da Revista que num período de 10 anos publicou 

cinco números. A regularidade anual da Vida Escolar foi mantida somente em três 

números 1916, 1917 e 1918. Depois disso, o periódico é publicado somente em dois 

números em período irregular. A edição de 1921 não menciona os dois anos em que a 

Vida Escolar esteve inativa. O silêncio a respeito da regularidade da publicação pode 

indicar que o espaçamento anual não evidenciava grandes mudanças sobre os números 

do ensino mineiro. Este impacto poderia ser alcançado em intervalos temporais maiores 

de divulgação de dados, o que ocorre com as publicações de 1921 e 1926. As figuras 

analisadas no item 4.3.1 evidenciam a tentativa de comparar os dados em intervalos 

cada vez maiores. 

A interrupção na publicação da Vida Escolar a partir de 1921 e a sua retomada 

em 1926, depois de quatro anos, pode ser elucidativa do viés propagandístico do 

presidente mineiro à época. Como ressalta Maurilane Biccas o governo de Mello 

Viana187 foi marcado por muitas publicações oficiais188 sendo esta uma “das 

características de seu governo [utilizando-se] da imprensa e de impressos oficiais para 

divulgar e dar visibilidade às suas inúmeras realizações na presidência de Minas Gerais” 

(2001, p.15). Após o esforço de propaganda que justifica a reativação da Vida Escolar, 

por outro lado, o término dessa publicação, após 1926, pode estar ligado à mudança nos 

esforços do Estado em matéria de publicação periódica. É possível que o empenho tenha 

                                                                                                                                              

 

século XIX em um movimento surgido entre educadores norte-americanos e europeus que defendem a 
produção de uma “nova pedagogia”. Tinham como objetivos iniciais coletar, sistematizar e centralizar 
informações sobre o ensino público e privado para conhecimento e difusão por meio de inquéritos 
experimentais e estatísticos. Para mais informações veja Sousa (2005) e o site http://www.ibe.unesco.org/. 
187 Mello Viana ocupou o cargo de Secretário do Interior no governo de Raul Soares sendo eleito 
presidente em 1924 e exercendo o cargo até 31/3/1926. Em sua gestão nomeou Sandoval de Azevedo para 
ocupar a direção da secretaria do interior (BICCAS, 2006). 
188 Neste governo foi reativada em 1925 a Revista do Ensino criada e interrompida desde 1892. Publicou 
também a obra oficial comemorativa de seu governo intitulada Minas Gerais em 1925, publicada pela 
Imprensa Oficial em 1926, que aborda os seguintes temas: imprensa, instrução, indústria, comércio, 
mineralogia e transporte. 

http://www.ibe.unesco.org/
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se voltado para outro projeto publicitário lançado naquela época, a Revista do Ensino189 

que circulou, num primeiro momento de 1925 a 1940. Essa hipótese pode ser apropriada 

pela relação estabelecida entre educação e estatística na Revista do Ensino (1925-1940) 

desde o seu primeiro número em 1925, quando exibe na primeira página, o artigo 480 

explicitando o que deve constar no impresso:  

1º de uma parte doutrinária destinada a: a) dirigir o professorado 
público do estado, harmonizando seus esforços; b) pô-lo ao corrente 
da evolução de ensino primário em todos os seus aspectos; c) 
publicar-lhe os trabalhos ou extratos destes, quando de evidente 
interesse didático. 2º de uma parte noticiosa destinada a: a) factos e 
ocorrências locais, nacionais ou estrangeiras, que possam orientar os 
funcionários do ensino; b) dados estatísticos relativos à instrução;

 

c) 
actos oficiais que interesse os funcionários do ensino conhecer 
(BICCAS, 2001, p.38, grifos acrescentados).  

Essa hipótese pode ser reforçada pelo fato da Revista do Ensino divulgar os 

dados da instrução pública mineira, o que pode ser visto na tabela abaixo. A respeito da 

publicação de 1926 (nº. 15, 16 e 17) Biccas observa que “as informações estatísticas são 

divulgadas com intenções propagandistas” em mensagens como esta:   

Estão matriculadas nos cursos primários do Estado, pela estatística de 
1926, 314.584 alunos, não se tendo apurado os mapas de cerca de 300 
escolas particulares e municipais que não chegaram a tempo 
(REVISTA DO ENSINO, 1926, apud BICCAS, 2001, p. 242).  

Uma rápida pesquisa com a palavra “estatística” no Banco de Dados da Revista 

do Ensino190 oferece os seguintes textos.         

                                                

 

189Em artigo produzido como requisito final da disciplina “História e memória da profissão docente” 
ministrada pela professora Denice Catani cujo título é “Mensuração como componente para a formação 
dos professores mineiros: um olhar para a Revista do Ensino de Minas Gerais (1925-1940)”, constatamos 
a presença de muitos artigos que discutem e trazem informações numéricas sobre a educação mineira. Cf. 
CALDEIRA (2005, texto digitado). 
190 Disponível em: http://www.usp.br/niephe. 

http://www.usp.br/niephe
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Tabela XI: A estatística na Revista do Ensino  

Ano

 
Título/tema Autor/Revista 

1927

 
328.659 alunos freqüentam as nossas escolas primarias - 
ligeiro esforço estatístico sobre o ensino primario em Minas 
Estatísticas atendimento 

Emílio Mineiro 
nº 23 – Out. 

1931

 
Estatística Escolar política educacional - estatística Maurício Murgel 

nº 62/63/64 - 
Out/Nov/Dez. 

1933

 

As estatísticas educacionais de 1933 
Educação – estatísticas 

Dir. Geral de Inf. Est. 
e Divulg. Minis. Educ 
nº 96 – Nov. 

1934

 

É possível administrar bem os negócios públicos sem 
estatística? 
estatística 

Benedito Silva 
nº 106 

1934

 

Os estabelecimentos escolares estatísticas Dir. Geral de Inf. Est. 
e Divulg. Minis. Educ 
nº 105 

1934

 

Estatística Escolar 
estatística 

sem indicação 
nº 105 

1934

 

Principais classificações dos estabelecimentos de ensino no 
Brasil em 1932 estatística educacional 

Dir. Geral de Inf. Est. 
e Divulg. Minis. Educ 
nº 107 

1934

 

O ensino primário em Minas Gerais 
ensino primário – estatísticas 

Mario Cunha 
nº 102 

1936

 

Terceira Exposição de Organização e Estatística do Ensino 
estatística educacional 

Redação 
nº 122-123 

 

Como é perceptível na tabela XI, um ano após a Vida Escolar deixar de circular 

o editor Emílio Mineiro publica em 1927 na Revista do Ensino (nº. 23), os dados 

estatísticos do ensino em Minas Gerais. Isso ocorre também para os anos subseqüentes 

como em 1934, o que justifica o interesse por outro tipo de impresso que continua a dar 

publicidade aos dados educacionais.   

Em síntese, as justificativas para a publicação das estatísticas mineiras na Vida 

Escolar variam das ponderações fundamentadas na necessidade de tornar públicas as 

realizações do governo, assim como servir de veículo de informação para os 

interessados no crescimento do ensino, às argumentações justificadas na experiência de 

natureza similar como o Anuário de Ensino de São Paulo. Todas essas explicações são 

válidas para compreender a divulgação da Vida Escolar, mas é necessário considerar o 

importante papel desempenhado pelas formas de dar publicidade às realizações do 

governo relativamente ao ensino. Esse ímpeto de divulgação pautado especialmente em 

dados numéricos é uma tônica fundamental da racionalidade moderna. Como já 

referendamos, há uma dupla face no processo de consolidação da escola mineira e 

brasileira que é importante considerar. Ao mesmo tempo em que é necessário expandir a 
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instrução é também necessário legitimá-la e para isso a divulgação de revistas, anuários, 

exposições em formas de números e tabelas são essenciais.  

Kulmann Júnior (2001) analisa a educação brasileira nas exposições universais 

ocorridas entre 1862 e 1922 como verdadeiras festas didáticas em que pretendiam 

mostrar o progresso das nações. Tomadas como forma de exibição, as exposições 

universais estavam imbuídas de uma pedagogia do progresso que deveria ser cultuada, 

exibida e representada nas suas vitrines. Nestas exposições a educação era dada a ver e a 

ler por meio de seus métodos de ensino, materiais didáticos, imagens, objetos, quadros e 

diagramas estatísticos. A celebração do progresso e da ciência era divulgada nas formas 

de representação dos países que demonstravam seu crescimento ou seu atraso relativo à 

instrução e a outros setores sociais e econômicos (KULMANN JÚNIOR, 2001). 

A elaboração da Vida escolar se inscreve nesse movimento de visibilidade e de 

celebração do progresso fomentado pelos dados estatísticos em quadros, tabelas, 

diagramas e imagens que marcam as publicações oficiais.   

4.3 A consolidação de uma racionalidade ordenadora nas páginas da Vida Escolar   

Após apresentarmos as características gerais da Revista Vida Escolar e 

refletirmos sobre os seus significados enquanto estratégia de divulgação oficial na 

implementação do ensino mineiro, nosso foco, nesse momento, é analisar as categorias 

escolares do ensino público primário que são dadas a ver e a ler em algumas partes da 

publicação referida. Para isso, a introdução, a descrição dos municípios e os quadros 

estatísticos apresentados na primeira parte da Revista constituem nosso corpus de 

análise. Sendo assim, nos deteremos um pouco mais no conteúdo e nas formas de 

disposição de cada um desses suportes de informação dos registros escolares.    

Em todos os cinco números da Revista constatamos a presença da apresentação, 

dos dados organizados por município e dos quadros estatísticos em anexo.   

A parte que pode ser chamada de apresentação ao volume traz a divisão da 

Revista (ensino primário, ensino secundário, ensino superior e ensino profissional ou 

técnico), os dados sobre o ensino, bem como questões gerais sobre o andamento do 

ensino primário. Na apresentação realça a questão do ensino primário que ocupa a maior 

parte introdutória ao volume. Ali produz-se um diagnóstico da instrução que é feito em 

3 e até 5 páginas sobre o ensino primário, e se refere rapidamente aos outros ramos do 

ensino (secundário, superior e técnico) - às vezes apenas os menciona sem trazer os 
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dados, como em 1916. No diagnóstico da apresentação do ensino primário mineiro 

podemos localizar informações totalizadas e percentuais por semestre sobre a matrícula, 

a freqüência, as conclusões de curso, além dos grupos escolares e das escolas isoladas 

em funcionamento. 

Quanto às informações sobre os municípios, estas aparecem logo depois da 

apresentação ou diagnóstico. Nesse item há uma descrição específica sobre o ensino 

primário em todos os municípios de Minas que enviaram as informações. Ali é possível 

localizar aspectos exclusivos do município como: os números e os tipos de escolas; os 

dados sobre a freqüência e a matrícula por semestre (1916, 1918), ou somente de 

matrícula (1918, 1921, 1926). Oferecem também os números de escolas particulares e 

municipais e suas respectivas matrículas totais. Destaca-se nessa seção, a presença 

marcante de fotografias de grupos escolares e escolas o que lhes dá maior visibilidade e 

reafirma sua existência nos diversos municípios mineiros, conforme analisaremos 

adiante. 

Anexos à primeira parte do ensino primário estão os “Quadros estatísticos” em 

que são colocados todos os dados da instrução primária. A especificidade dos quadros é 

que somente neles é possível localizar os dados escolares a partir do tipo de instituição 

(grupo escolar, escola urbana, escola distrital, escola rural, escola noturna, escola 

infantil) por semestre (primeiro e segundo) e por município. Os registros escolares 

contemplados são: número de classes, matrícula por sexo, freqüência por sexo, e a 

média entre estes três tipos de dados (média da matrícula em relação ao número de 

classes, média da freqüência em relação ao número de classes, e o percentual da 

freqüência sobre a matrícula). Em todos os números há um quadro geral com o resumo 

em que são totalizados os dados gerais da instrução pública primária para o Estado. Há 

ainda os quadros com a matrícula dividida por sexo das escolas municipais e 

particulares das municipalidades mineiras. E por último, apresentam-se, os quadros 

contendo o balancete das Caixas Escolares em quase todos os números da Vida Escolar, 

exceto na publicação de 1916. 

Estes três modos diferentes (apresentação ou diagnóstico, descrição dos 

municípios e os quadros estatísticos) serão chaves para entendermos a instituição do 

ensino mineiro. Estas sessões diversas e articuladas que informam sobre o ensino 

merecem algumas reflexões. No caso do diagnóstico é onde primeiro se nomeia a 

instrução do Estado. Analisando-o no conjunto das Revistas é possível localizar as 

categorias educacionais mais gerais utilizadas para caracterizar o ensino no Estado 
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como um todo (matrícula total, freqüência total, número e tipos de escolas). Entretanto, 

somente nos quadros podemos flagrar as categorias com maior discriminação, por 

exemplo, se a escola é urbana, rural ou se é grupo escolar, como veremos adiante. No 

caso do diagnóstico esta informação é dada pela inscrição escolas isoladas ou grupos 

escolares, não sendo possível identificar diferenciações mais específicas. Isso significa 

dizer que o diagnóstico é um retrato mais geral sobre o ensino mineiro, enquanto os 

quadros são mais secionados. A descrição da instrução nos municípios mineiros é outra 

forma diferente de acessar a informação por localidade oferecendo uma leitura rápida 

dos principais aspectos do ensino. 

Notamos assim, três formas de apresentar a informação que sugerem três opções 

de leitura, ampliando o espectro de possibilidade ao leitor na apropriação do estado do 

ensino primário mineiro. Apesar de serem partes independentes o fato delas aparecerem 

juntas numa mesma publicação, pressupõe que o leitor faça uma leitura articulada, mas 

ela também poderia ser feita separadamente. Desse modo, do ponto de vista dos modos 

de disposição dos dados, estes formatos aumentam a possibilidade de leitura a um 

público diverso. Se o leitor tem dificuldade de ler os quadros, ele pode buscar essas 

informações pelo texto descritivo dos municípios. Se o leitor está preocupado apenas 

com os dados do município e tem facilidade de ler os quadros, ele tem a possibilidade 

de lê-los em separado das outras partes do ensino primário da Revista. 

De posse dessas informações, analisaremos as três sessões no sentido de 

compreender os modos de apresentar as categorias educacionais no registro da instrução 

pública primária mineira.  

4.3.1 Um diagnóstico da instrução mineira    

Na apresentação que introduz a Vida Escolar é recorrente invocar os dados na 

construção do argumento do crescimento da instrução mineira. Vejamos as 

especificidades dessa sessão a partir da idéia da grande racionalidade dos números que 

se quer divulgar. 

O primeiro volume da Vida Escolar de 1916 não traz o índice do seu conteúdo e 

apresenta os dados referentes ao ano de 1915. Pode-se perceber a presença da 

organização da instrução mineira na descrição do ensino logo na sua introdução onde os 

dados escolares são apresentados por semestre. No primeiro semestre de 1915 

“funccionaram 108 grupos escolares, com 690 cadeiras; 19 districtaes, com 84 cadeiras, 
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302 escolas urbanas; 874 districtaes e 310 ruraes” (VIDA ESCOLAR, 1916, p.3). Em 

seguida menciona sobre o número de matrículas e a freqüência semestral, apresentando 

os dados estatísticos divididos por sexos.  

No segundo semestre o percentual da freqüência sobre a matrícula caiu de 65,47 

para 58,13. Além de apresentar os dados, Emílio Mineiro tenta qualificá-los no sentido 

de explicitar as razões da baixa freqüência, e o faz nos seguintes termos:  

A baixa da freqüência no segundo semestre teve como causa a crise 
econômica por que passamos. Sendo as escolas em grande parte, 
situadas nas zonas ruraes do Estado, os alumnos (no geral filhos de 
gente pobre) foram retirados temporariamente das mesmas para 
auxiliarem os paes na capina das roças e na plantação de cereaes 
(VIDA ESCOLAR, 1916, p.4).  

Segundo Emílio Mineiro, essa razão foi apresentada pelos professores nas 

comunicações endereçadas à secretaria. Percebe-se que a falta de freqüência às escolas é 

associada freqüentemente ao trabalho infantil devido à situação de pobreza em que 

vivem as famílias das crianças, especialmente nas zonas rurais. Aqui vale a reprodução 

de um ofício de 1837 do delegado literário José Rodrigues Duarte ao presidente mineiro 

em que aborda o embate entre a gratuidade do ensino e a procedência das crianças que 

dificultava a aplicabilidade da lei: “De que vale ao pobre saber que tem a escola para 

mandar seu filho, se ele não pode comprar aquilo de que o mesmo filho necessita para 

desenvolver seu espírito?” (CITADO em VEIGA, 2005, p.90). O que se percebe nesses 

diferentes tempos históricos é que mesmo havendo mais escolas, as necessidades 

essenciais das famílias pobres, especialmente moradores da zona rural, não incluem a 

freqüência à escola, ou seja, existe uma heterogeneidade de práticas sociais para um 

mesmo ideário de escola que seria freqüentada por todas as crianças em idade escolar.   

Depois de trazer os dados percentuais da freqüência relaciona-os ao número da 

população em idade escolar no Estado, na seguinte expressão:  

Considerando agora que a população do nosso Estado não é inferior a 
cinco milhões de habitantes e calculando-se em um milhão a sua 
população em edade escolar, de 7 a 14 annos, (20% da população 
total) vemos que em todo o Estado freqüentaram escolas 25% da 
população em edade escolar e que 75% não as freqüentaram (VIDA 
ESCOLAR, 1916, p.4).  

Constatada essa situação Emílio Mineiro afirma a “necessidade da creação de 

escolas, de muitas escolas”; afinal como ele mesmo assume “o coefficiente da matricula 
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em edade escolar deixa muito a desejar”. Diante desse quadro, para mostrar que o 

governo tem buscado soluções, afirma que foram instalados os grupos escolares de 

Peçanha e de São Sebastião do Paraíso e outros estão em via de organização. Realça 

ainda que, mesmo diante da grave crise econômico-financeira que o poder público tem 

enfrentado “e que ainda atravessa, não supprimiu uma só escola”. Destaca-se que essa 

ação é inédita na documentação consultada. A regra é o fechamento das cadeiras se a 

freqüência legal não alcançar o estabelecido na lei vigente191, o que gera sempre embate 

entre a norma e as práticas sociais, como já demonstramos anteriormente. 

A presença dos registros sobre aprovação nos exames da escola graduada é 

divulgada também na apresentação do volume para os quatro anos de que o ensino 

primário é composto: primeiro, segundo, terceiro e quarto ano (1916, 1917, 1918, 1921, 

1926). No entanto, essa informação não aparece com destaque como temos mostrado 

para a freqüência e a matrícula. São números bem inferiores à freqüência e mais baixos 

ainda se comparados com a matrícula. Por exemplo, no segundo semestre de 1926, 

quando a matrícula atingiu 211.257 alunos e a freqüência foi de 130.473, concluíram o 

curso primário 12.065 alunos, (5,7% da matrícula ou 9,2% da freqüência).  

O chefe da seção de estatística reconhece as lacunas presente no trabalho 

publicado, e observa que elas são próprias de um serviço de estatística de um estado de 

574.855 quilômetros quadrados de superfície, “de população pouco densa, com 

municípios de mais de 60 léguas de extensão, sem meios fáceis de communicação”. 

Depois de reconhecer a origem dos problemas para recolha dos dados conclui que este é 

o “mais completo [trabalho] que até hoje se ha publicado em Minas sobre estatística 

escolar” (VIDA ESCOLAR, 1916, p.5).  

O segundo número da Vida Escolar de 1917 é “onde estão enfeixados os dados 

estatísticos do serviço de Instrução em Minas no decurso de 1916”. Nessa edição, o 

recurso da comparabilidade dos dados relativamente ao ano anterior é evocado para 

justificar a recaída na matrícula no ensino mineiro, tanto em ilustrações feitas 

especialmente para dar essa impressão192 quanto em passagens textuais como sugere o 

trecho abaixo: 

                                                

 

191 Nesse caso, conforme o regulamento da instrução, o aluno deveria freqüentar 75 lições no mínimo, no 
primeiro e segundo semestres (REG. nº. 3191, 1911). 
192 O diagrama da matrícula que é veiculado no anuário em 1926, do qual trataremos adiante, foi também 
impresso na Revista do Ensino do mesmo ano afirmando que o mesmo foi organizado pela secretaria do 
interior e “põe em evidencia o salto magnifico que os numeros apresentam na administração Mello 
Vianna” (REVISTA ENSINO, Anno III, nº. 16 e 17, agosto, 1926, p. 340). O mesmo diagrama foi 
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Confrontados agora os dados acima, relativos à matricula das escolas 
publicas [161.315] e municipaes [22.976], com os registrados no 1º 
volume da Vida Escolar, referentes à matrícula de 1915 
[respectivamente 162.439 e 23.090], nota-se uma pequena diferença 
em relação às escolas publicas (VIDA ESCOLAR, 1917,p.II).  

Esse retrocesso, segundo Emílio Mineiro, deve ser atribuído à lei nº. 657 de 11 

de setembro de 1915 que instituiu o concurso para a primeira investidura nos cargos do 

magistério primário que necessitava de instruções reguladoras do concurso, o que 

retardou o provimento de muitas cadeiras. Entretanto, a queda no número de 

matriculados nas escolas rurais é vista de modo positivo pelo grande desenvolvimento 

dos trabalhos agrícolas. “Ora, tendo sido mais intensos os trabalhos na lavoura em 1916, 

maior também foi o despovoamento das escolas ruraes” (VIDA ESCOLAR, 1917, 

p.III).  

O discurso que se quer propagar na Vida escolar é normalmente de progresso, de 

um crescimento sempre ascendente dos registros escolares, especialmente no tocante à 

matrícula. Essa idéia permeia a primeira publicação e perpassa todos os outros números. 

Em 1926 esse otimismo se estende ao máximo quando os quatro anos em que Mello 

Vianna e Sandoval de Azevedo estiveram à frente da secretaria do interior foram 

chamados de “quadriennio bemdito que transporá os tempos como o período áureo da 

instrucção em Minas”, como resumiu Emílio Mineiro (VIDA ESCOLAR, 1926, p.VII).  

Além dos discursos apoiados em números, os diagramas sobre o ensino primário 

mineiro publicados em 1921 e 1926 deixam claro essa intencionalidade. Por meio de 

representações imagéticas que remetem aos sujeitos escolares (alunos e alunas) o leitor 

é levado a interpretar o crescimento do ensino em Minas em uma trajetória sempre 

ascendente, conforme as figuras I e II abaixo. As formas de representação tomam como 

parâmetro normalmente o inicio da República como o “Diagrama do ensino primário de 

Minas (1889-1920)” (VIDA ESCOLAR, 1921, figura I) ou o período imperial, caso do 

“Diagrama da Matricula (1822-1925)” (VIDA ESCOLAR, 1926, figura II). Desse modo 

constrói-se uma realidade discursiva que, ancorada em imagens e números, inscreve no 

presente a idéia de progresso em relação a um passado necessariamente caótico e pouco 

produtivo (NEVES, CALDEIRA, FARIA FILHO, 2001)193. A fala do presidente 

                                                                                                                                              

 

publicado também na obra “Minas Gerais em 1925” organizada pelo governo do Estado, publicado em 
1926. 
193Alguns apontamentos sobre as figuras I e II podem ser vistos em NEVES; CALDEIRA; FARIA 
FILHO. A história da educação e a estatística escolar: as representações imagéticas educacionais nos 
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Francisco Brandão é bastante elucidativa desse modo de ver o passado: “Se o Império 

era déficit, no dizer dos mais abalizados estadistas do regimen decahido, será 

consolador para os republicanos que possamos afirmar que a República é o saldo” 

(MENSAGEM, 1901).  

FIGURA I  

 

Vida Escolar, 1921 (anexo da apresentação)    

                                                                                                                                              

 

registros oficiais em Minas Gerais (1889-1930). V Congresso de ciências humanas, letras e artes das 
Universidades Federais de Minas Gerais. Ouro Preto, 2001. 
http://www.ichs.ufop.br/conifes/anais/EDU/edu1717.htm#_ftnref1.  

http://www.ichs.ufop.br/conifes/anais/EDU/edu1717.htm#_ftnref1
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FIGURA II  

 

Vida Escolar, 1926 (anexo da apresentação)  

Figura III  

 

Vida Escolar, 1926, p. 171 (após os quadros) 
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Quanto à Figura III também publicada em 1926 observa-se uma preocupação 

com as crianças em idade escolar (1.318.365) que são relacionadas àquelas que não 

freqüentam a escola (1.030.659) e àquelas matriculadas (287.706). O diagrama em 

formato redondo torna visível a diferença entre aquelas crianças matriculadas (27%) e 

as que ainda não freqüentam a escola, que ocupam a maior parte do diagrama (73%). O 

argumento do crescimento da escolarização em Minas parece ser relativizado nessa 

representação gráfica, chamando a atenção para a problemática do ainda inicial processo 

de escolarização. No entanto, a publicação desse diagrama somente na página 171 leva 

ao entendimento de que essa não é a mensagem predominante da Vida Escolar enquanto 

publicação oficial do ensino mineiro. A representação em análise não mostra os locais 

onde vivem estas crianças que não freqüentam a escola. Será nas zonas rurais, nos 

municípios mais afastados da capital? Quais as localidades que necessitam de um 

investimento maior do Estado no sentido de suprir a demanda de 73% das crianças que 

estão fora da escola? Estas questões, apesar de pertinentes, não são visíveis, nem objeto 

das estatísticas divulgadas. 

O discurso do “desenvolvimento extraordinário do ensino” pela “evidencia 

convincente dos algarismos” em alguns momentos é colocado sob suspeita, como vimos 

na análise da figura III. Em oposição ao realce ascendente, o que percebemos são 

situações embaraçosas, mas descritas em tom bastante lacônico. Em 1916, sobre os 

dados de matrícula em 1915 lê-se que “esse algarismo não é rigorosamente verdadeiro, 

porque de 16 municipios não conseguimos obter dados das escolas municipais e 

particulares porventura nelles existentes”194. Em 1918 admite que “é quasi impossível 

organizar-se uma estatistica dessas escolas” devido á disseminação da população, à falta 

de meios fáceis de comunicação e, sobretudo “á falta de um apparelho adequado para a 

collecta dos dados necessarios á organização de tal serviço”. A essa trama de 

dificuldades acrescenta ainda “o descaso de um grande numero de auctoridades e de 

directores de estabelecimentos de instrucção em proporcionar ao governo as 

informações que lhe são pedidas com o maior interesse”. É esse panorama que Emílio 

Mineiro vem enfrentando para produzir a imagem de que são “as mais animadoras 

                                                

 

194Em 1921 a reclamação é da mesma natureza “convém registrar que de 15 municipios não conseguimos 
obter informações sobre as escolas municipaes e particulares existentes, como não podemos também 
organizar uma estatística das escolas domiciliares” (VIDA ESCOLAR, 1921, p.IV). Estes problemas são 
recorrentes nos relatórios da secretaria do interior, em 1910, por exemplo, Estevão Leite de Magalhães 
Pinto dizia que “não são conhecidos os dados do movimento escolar de todo o Estado, porque 201 escolas 
não mandaram ainda os respectivos mapas” (REL.. SEC. INT., 1910, p.16). 
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possíveis as condições do ensino elementar de Minas, embora avultado ainda o numero 

de compatricios nossos sem instrução” (VIDA ESCOLAR, 1921, p.v). 

Para formar os mapas gerais sobre o ensino da escola mineira era fundamental 

que os professores enviassem à secretaria do interior os dados devidamente visados 

pelos inspetores. Nessa perspectiva podemos inferir que a Vida Escolar pudesse 

funcionar como uma forma de estimular os professores a enviá-los. Sobre esta função 

incentivadora que a publicidade da estatística pode provocar, Teixeira de Freitas (1921) 

argumenta que somente a disseminação constante e bem ordenada do conhecimento 

estatístico pode remover os percalços dos dados incompletos. Na introdução do Anuário 

Estatístico de Minas Gerais de 1921, afirma que é preciso divulgar os dados sem 

considerar se são “completos e absolutamente exactos para só então divulgal-os”. Nesse 

sentido, a publicação da informação é imperiosa, pois, “A influencia do orgam 

estatístico só será salutar na educação do meio si se manifestar regularmente atravez da 

divulgação dos seus trabalhos, ainda que incompletos e menos perfeitos”. Dessa 

maneira, dizia ele que “os informantes de toda espécie se deixarão convencer da nobre 

finalidade dos inquéritos estatísticos, e serão levados a bem responder ao que lhes for 

indagado” (ANUARIO ESTATISCO DE MINAS GERAIS, 1921, p.11). Esse desejo de 

educação do meio parece ter sido o que moveu os editores da Vida Escolar que 

publicavam os dados que tinham em mãos o que podia despertar nos professores o 

reconhecimento da sua tarefa de enviar novos dados. O papel do convencimento pela 

divulgação sistemática das informações provocaria um efeito indutor para a emissão de 

dados cada vez mais fidedignos. Esse ciclo é assim entendido por Teixeira de Freitas:  

(...) os assumptos analysados e traduzidos schematicamente na 
linguagem estatística, ainda que de modo imperfeito, ficam em fóco, 
despertando entre os interessados o natural desejo de verem a verdade 
plenamente attingida. E dahi suggestões, alvitres, rectificações e, 
sobretudo, melhor acolhimento das indagações formuladas 
(ANUARIO ESTATISTICO DE MINAS GERAIS, 1921, p.11).  

É inegável que a publicidade dos dados possa ter influenciado os professores a 

enviá-los, cada vez mais, para a secretaria do interior, pois houve um aumento 

especialmente nas matrículas do ensino em Minas. Entretanto há que se atentar também 

para os baixos dados da freqüência (especialmente no segundo semestre) e os registros 

das conclusões de curso que evidenciam o número de escolares que, de fato, 

participaram do processo obrigatório de escolarização primária.  
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4.3.2 O ensino dos municípios dado a ler    

Pela lei nº. 556, de 30 de agosto de 1911, no período de 1916 a 1921, a divisão 

administrativa de Minas Gerais conta com 178 municípios e 807 distritos195. Em 1923 

essa divisão sofre uma alteração significativa. Pela lei nº. 843 de 7 de setembro que 

dispõe sobre a divisão administrativa mineira foram criados mais 97 distritos 

administrativos e suprimidos 5. Conforme a mensagem do presidente Raul Soares de 

Moura, em 1924, de acordo com a nova lei, o número de municípios eleva-se a 214 e o 

número total de distritos existentes passa a ser de 893.  

Se compararmos os números de municípios existentes no período de 1916 a 

1921 com aqueles que enviaram os dados sobre os municípios, constante na Tabela X 

deste capítulo veremos que, em 1916 e 1917, 177 municípios enviaram os dados. Na 

edição de 1918 e 1921 este número é de 178 municípios, ou seja, todos os municípios 

enviaram os dados escolares. Em 1926, com a ampliação do número de municípios para 

214, o total de 211 deles enviou as estatísticas escolares. 

A primeira parte da Revista de 1916 traz informações sumárias sobre a instrução 

primária estadual, municipal e particular dos municípios mineiros. A descrição a seguir 

é exemplar dessa maneira de dispor as informações sobre a escola nesse primeiro 

número.  

ARASSUAHY  

Este município é composto por 10 districtos.  
Tem um grupo escolar, com 8 cadeiras e uma adjuncta, sob a direção 
do sr. Nuno Teixeira Lages.  
Estiveram matriculados, no grupo, no 1º semestre, 446 alumnos; no 2º, 
482.  
A freqüência legal do 1º semestre foi de 343 alumnos, no 2º 322. Tem 
13 escolas districtaes e 2 ruraes. Nas districtaes estiveram 
matriculados, no 1º semestre, 819 alumnos; no 2º 928. Nas ruraes, no 
1º semestres, 115 alumnos , no 2º, 122. A freqüência legal das escolas 
districtaes foi, no 1º semestre, de 488 alumnos; no 2º, de 503.  
Nas ruraes, no 1º semestre, de 56 alumnos; no 2º, de 45. 
Consta a existência de 3 escolas municipaes, 1 masculina e 2 mistas, 
as quaes funccionaram com uma matricula de 121 alumnos. Não 
existem escolas particulares no município (VIDA ESCOLAR, 1916, 
p.12).  

                                                

 

195 Em 1917, Minas era composta por 178 municípios com 807 distritos de paz (MENSAGEM, 1917, 
p.43). 
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Essa apresentação sucinta é feita para todos os municípios de Minas Gerais que 

enviaram os dados, apresentando o seu nome em negrito e as informações a seguir. Do 

que é exposto podemos referendar a organização da instrução em Araçuaí196, localizado 

no Vale do Jequitinhonha, norte de Minas, organizada em um grupo escolar, escolas 

distritais e rurais onde se constata a presença de escolas municipais e a ausência de 

particulares.  

A partir do ano de 1917 até a edição de 1921 é suprimida a informação sobre a 

composição por distritos do município. Na edição de 1918 a descrição remete 

diretamente às escolas da localidade mantendo algumas informações referentes ao 

ensino, como o tipo de escola e o sexo a que se destina, bem como o número da 

matrícula nos diversos estabelecimentos e a somatória dos alunos que ingressam na 

instrução. 

Diferentemente dos números anteriores, a publicação de 1926 apresenta formato 

bem inovador sobre o ensino do município, tanto na forma de apresentação quanto no 

conteúdo. São mostradas algumas informações gerais da localidade constando a 

superfície, a população total, a população analfabeta em idade escolar. Sobre os 

aspectos do ensino é apresentado um quadro constando apenas a matrícula do curso 

primário que funcionou em 1925 como vem sendo feito desde o número de 1918. O 

município de Araçuaí, por exemplo, é dado a ler da seguinte maneira:  

Município de Arassuahy  

Superficie....................................... 9.758 k² 
População Total............................  92.358 
População analphabeta, em edade  
escolar (de 7 a 14 annos) ...............  19.072 
 (VIDA ESCOLAR, 1926, p.8).  

A publicação não cita a fonte dos dados gerais sobre a superfície e a população 

do município. É provável que tenham sido extraídos do recenseamento de 1920, que 

divulgou dados da população em idade escolar de 7 a 14 anos. Entretanto, a soma das 

crianças analfabetas nessa faixa etária na divulgação do recenseamento de 1920 para o 

município de Araçuaí apresentou o total de 19.132 enquanto o resultado divulgado na 

Vida Escolar é de 19.072, um número um pouco inferior. Desse modo é possível que os 

dados sobre a população analfabeta em idade escolar publicados na Vida Escolar tenha 

                                                

 

196A escolha de uma cidade de médio porte para representar as formas de disposição dos dados é para 
justificar que a mesma disposição é feita indistintamente tanto para a capital como para cidades de grande 
porte como Juiz de Fora que possui 4 grupos escolares urbanos em 1921. 
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sido obtido pelo recenseamento escolar e não pelo censo demográfico de 1920. Sobre a 

presença da população analfabeta em idade escolar pode-se inferir que cresce uma 

preocupação com a questão das crianças que são analfabetas, mas estão em idade de 

freqüentar a escola. Em termos de política pública isso indica uma nova bandeira no 

atendimento a esse público. Nos números anteriores - 1916, 1917, 1918, 1921 - o que se 

verifica é uma tentativa de dar visibilidade e mostrar o crescimento do ensino sem 

atentar para a questão da conclusão ou da existência de analfabetos na idade escolar. 

Quanto aos aspectos relacionados especificamente ao ensino da municipalidade 

de Araçuaí, os dados aparecem logo abaixo das informações gerais em quadros197 (com 

título) da seguinte forma:  

Matricula dos estabelecimentos de ensino primário que funcionaram em 1925 

Matricula Estabelecimentos Numero

 

masculina

 

feminina

 

total 
grupos escolares 1

 

273 242 515 
escolas estaduaes 15

 

468 372 840 
Escolas municipais 9

 

257 104 361 
Escolas particulares 1

 

10 5 15 

 

26

 

1.008 723 1.731 

  

Fonte: Vida Escolar, 1926, p.8.  

Como é notório houve uma mudança na forma de apresentação dos dados 

educacionais em 1926 quando comparado às edições anteriores. Há o acréscimo da 

informação sobre o número da população geral e da população analfabeta em idade 

escolar.  Isso permite uma visão da realidade do ensino no município e expõe de forma 

mais evidente o problema da necessidade de escolarização das crianças em idade 

escolar, como também pode antecipar o número de adultos analfabetos que existirão no 

município se os mesmos não forem escolarizados. Nesse sentido, a Revista pode servir 

como forma de pressão para o próprio poder público seja na esfera estadual ou 

municipal. Quanto ás categorias utilizadas para referendar as classificações das escolas 

o que se percebe é que sua descrição está mais restrita, desde 1918. Em 1926, o que 

ganhou espaço foi a disposição em quadros restringindo as categorias da escola que 

agora estão sob uma inscrição bem genérica “escolas estaduaes”198. Tal registro encobre 

as denominações escolas urbanas, distritais, rurais, noturnas, etc. 

                                                

 

197 O quadro foi transcrito tal qual a fonte apresenta, tanto no conteúdo quanto na diagramação. 
198 O mesmo ocorre para os dados de 1918, 1921 na forma textual e não em quadros. 
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Curiosamente não se verifica na descrição dos municípios, desde a publicação de 

1918, o número de alunos freqüentes, como nas publicações anteriores (1916 e 1917). 

Essa menção aparece somente na apresentação ou diagnóstico e nos quadros estatísticos, 

como veremos posteriormente. A explicação para isso é que os dados relativos ao 

ensino primário dos municípios e particulares, fornecidos pelos presidentes das Câmaras 

e pelos inspetores escolares só se referem à matrícula, ao contrário dos dados das 

escolas estaduais e dos grupos escolares (VIDA ESCOLAR, 1918). Segundo Emílio 

Mineiro, os dados sobre a freqüência existentes para as escolas isoladas e grupos não 

foram divulgados para garantir a homogeneidade nas informações. 

Da mesma maneira, é curioso que a Vida Escolar em todos os seus volumes não 

apresente dados sobre o número de professores, embora nas fotografias199 dos grupos 

escolares seja comum os alunos aparecerem junto a eles em frente à instituição 

educacional, como na figura IV do grupo escolar de Jacutinga.  

FIGURA IV: Grupo Escolar de Jacutinga  

 

Fonte: Vida Escolar, 1916, p.47.   

Não encontramos nenhuma razão plausível que explique essa ausência. 

Remetem aos professores somente para explicar as causas dos dados estarem 

incompletos. Nos relatórios da secretaria do interior, como vimos, são apresentados os 

dados sobre os docentes, normalistas ou não, o que não verificamos na publicação em 

pauta. Essa inclusão dos professores de forma marginal na Vida Escolar contrasta com 

sua presença marcante na Revista do Ensino numa outra perspectiva: os sujeitos em 

questão elaboram artigos que são publicados no periódico pedagógico de formação dos 

                                                

 

199 Em 1925 são apresentadas fotografias de professores: uma dos docentes dos grupos centrais de Juiz de 
Fora, e outra das professoras do Grupo Barão do Rio Branco, B.H., mas não apresenta dados sobre eles. 
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professores. Sobre esse aspecto Biccas afirma que “A Lei 41, no artigo 27, prescrevia 

que os professores públicos deveriam colaborar na produção de matérias para a Revista” 

(2001, p.3).  

4.3.3 Movimento do ensino mineiro: um retrato estatístico   

Como descrito anteriormente, na primeira parte da Revista que trata do ensino 

primário estão apensos os quadros estatísticos organizados por tipos de escolas e por 

municípios. Para compreender como a(s) leitura(s) dos quadros poderiam ser feitas é 

importante conhecermos o seu conteúdo. Essencialmente as classificações das escolas 

constantes dos quadros obedecem à legislação vigente no decreto nº. 3.191 de 1911200. 

Segundo o decreto citado a difusão do ensino primário se daria por meio de grupos e 

escolas singulares (art. 158). As escolas singulares eram classificadas em urbanas 

distritais e rurais ou coloniais de acordo com a localização das mesmas (art. 162). Os 

grupos seriam divididos em grupos da capital, grupos urbanos e grupos distritais e 

poderiam ser criados em cidades, vilas e sedes de distritos com mais de 100 casas e pelo 

menos 200 crianças em idade escolar201 (art.169, 170). Previa também as escolas 

noturnas para o sexo masculino, com freqüência mínima de 30 adultos, e as escolas 

dominicais destinadas aos trabalhadores rurais202.  

A matrícula nas escolas estaduais seria realizada de 7 a 31 de janeiro e a 

freqüência exigia um comparecimento do aluno a 75 aulas no mínimo, durante cada 

semestre. Para o funcionamento das aulas, a freqüência era de 30 alunos nas cidades e 

vilas, de 25 nos distritos, e de 20 nas colônias e povoados rurais (DECRETO nº. 3191, 

1911). Outro aspecto importante desse decreto diz respeito ao recenseamento escolar 

que seria realizado ente 7 e 30 de janeiro de cada ano pelos inspetores municipais, com 

o auxilio dos inspetores regionais, distritais e um professor designado pelo secretário em 

cada município (MOURÃO, 1962). Apesar da lei nº 800 de 27 de setembro de 1920 

distinguir os grupos escolares e as escolas de 1º e 2º graus203 essa denominação não foi 

                                                

 

200 Segundo Mourão em 1918 houve o decreto nº. 4 930, 6 de fevereiro, alterou o programa de ensino 
primário do Estado, mas que estas alterações não foram profundas (1962, p.319). 
201 A idade escolar iniciava aos 7 e terminava aos 16 anos, não se admitindo nas escolas mistas crianças 
do sexo masculino maiores de 14 anos (MOURÃO, 1962). A obrigatoriedade escolar era admitida para 
crianças de 7 a 14 anos de ambos os sexos (art. 274, dec. 3191, 1911). 
202 A idade definida para as escolas noturnas era de 16 a 40 anos; na escola infantil esse limite era de 4 e 7 
anos (MOURÃO, 1962). 
203 As escolas urbanas seriam de 2º grau, as distritais seriam de 1º ou 2º de acordo com a conveniência e 
as coloniais e rurais seriam de 1º grau. A freqüência legal seria de 30 alunos nas escolas de 2º grau e de 
20 nas de 1º grau (MOURÃO, 1962, p.322). 
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utilizada na Vida Escolar, até porque a distinção acrescentou a divisão às escolas a 

partir da denominação anterior.  

Os quadros são sistematizados por semestre e divididos por tipo de escola 

primária204 e são dispostos na seguinte ordem: grupos urbanos205, grupos distritais, 

escolas urbanas, escolas distritais, escolas rurais, grupo e escolas noturnas206. Em 1926 

os dados sobre as escolas infantis são divulgados pela primeira vez. Após os quadros 

por tipo de instituição há um quadro geral que resume a matrícula e a freqüência dos 

grupos e escolas isoladas que funcionaram em cada semestre do ano. Sobre cada tipo de 

escola organizada por município é possível saber a quantidade de escolas (masculina, 

feminina e mista). São especificadas as escolas que funcionaram, a matrícula distribuída 

entre masculino, feminino e o total, bem como o cálculo da média de escolas em relação 

àquelas que funcionaram. É possível verificar ainda a freqüência dividida em 

masculino, feminino e total além da média de freqüência em relação às escolas que 

funcionaram, e por último, a porcentagem da freqüência relativamente à matrícula nas 

escolas.  

Nos quadros referentes ao segundo semestre de 1916 até 1921, além das 

informações anteriores encontram-se dispostos os dados sobre as aprovações do 1º ao 4º 

ano. Em 1926 essas informações estão diferenciadas entre promoções para alunos do 1º 

e 2º ano e exames para os alunos que concluíram o 3º ano. Essa distinção está de acordo 

com a duração do curso primário que foi regulamentado pelo decreto nº. 6.655 de 19 de 

agosto de 1924 e estabeleceu o seguinte:  

As escolas primárias eram classificadas em: 1º) rurais, noturnas e 
ambulantes207, com o curso de dois anos; 2º) distritais e urbanas 
singulares, com o curso de três anos; 3º) urbanas reunidas e grupos 
escolares, em quatro anos de curso (MOURÃO, 1962, p.341).   

Diante do conteúdo constante dos quadros estatísticos da Vida Escolar cabem 

algumas questões. Os quadros ocupam grande parte da publicação e são fontes para as 

outras informações referentes à publicação, tanto na sua parte introdutória quanto na 

                                                

 

204 Segundo o decreto nº. 6.655 de 19 de agosto de 1924, as escolas públicas seriam de três tipos: infantis, 
primárias e complementares, destacando que o Estado poderia subvencionar o ensino primário ministrado 
pelas municipalidades, associações ou particulares (MOURÃO, 1962). 
205 O anexo II é um exemplo de como os dados escolares são dispostos nos quadros estatísticos.  
206 Além dos dados das escolas estaduais, as cifras das matrículas das escolas municipais e das 
particulares constam dos quadros e são divulgadas por ano. Nos números de 1917 a 1926 da Vida escolar, 
o último quadro é referente ao balancete das caixas escolares também por município.  
207 No anuário de 1926 não constam dados sobre as escolas ambulantes, no entanto na publicação 
comemorativa “Minas Gerais em 1925” esses números são publicados. 
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descrição sucinta do ensino nos municípios. Dessa maneira podemos questionar se os 

quadros cumprem uma outra função além da informativa. Que efeito provoca a 

divulgação em quadros que difere da inscrição textual? O que podemos inferir é que os 

quadros, nesse caso, substituem os discursos, as justificativas, as ponderações. A força 

do número impacta de modo decisivo porque é um discurso que parece neutro, 

universal, objetivo, como já discutimos anteriormente. Perpassa a idéia de que os 

números falam por eles mesmos, dispensando explicações. Seu uso de forma intensa 

implica a idéia de que revelam a própria realidade; não obstante, como discute Besson 

(1995), é apenas um recorte dentre tantos outros possíveis. As classificações escolhidas 

para compor as tabelas (tipos de escolas, matrícula, freqüência, exames) direcionam o 

olhar para essas informações e permitem algumas leituras, mas impedem outras. É 

nítida a falta de registros sobre os professores, ainda que seu papel na dinâmica da 

produção de dados seja imperioso. A manutenção das mesmas categorias das escolas ao 

longo da publicação da Vida Escolar faz parte do processo de configuração e 

legitimação do campo educacional mineiro e do próprio Estado moderno. Considerando 

a estatística enquanto um discurso científico e uma técnica de sistematização e análise 

de dados, Faria Filho e Biccas (2000) afirmam que esse conhecimento atuou como 

poderosa ferramenta de ação e de constituição do Estado brasileiro e deu visibilidade à 

educação escolar no país.  

A sistematização das informações sobre o ensino impõe uma leitura direta dos 

números, permite inferências, comparações e cria expectativas. Para a administração 

pública a presença ou a ausência dos dados produz uma avaliação positiva ou negativa 

sobre a sua atuação. Nesse sentido a Revista funciona como um indutor na produção dos 

dados, pois, como vimos, do primeiro para o último número da Vida Escolar há um 

aumento do número de municípios que enviam os dados. Para os municípios ter seus 

dados veiculados na publicação em pauta, ainda que não sejam os mais positivos, 

produz uma imagem dessa administração. Em situação análoga encontram-se os 

professores primários208 responsáveis por produzir os mapas de matricula e freqüência - 

um mensal e outro semestral209, além das atas de exames - e remetê-los até o dia 5 de 

                                                

 

208 De acordo com o Decreto 3191 os professores poderiam ser efetivos, interinos e substitutos e se 
dividem hierarquicamente em 4 classes, a primeira: professores dos grupos da capital, a segunda: os 
professores das escolas isoladas da capital, dos grupos e escolas isoladas das cidades e vilas; a terceira: os 
professores dos distritos;  a quarta: os professores rurais e coloniais ou dos povoados; a quinta: os 
professores adjuntos.  
209 No mapa semestral deveriam constar os nomes, sobrenomes, filiação e idade dos alunos matriculados, 
seu aproveitamento, faltas, freqüência e data de matrícula.  
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cada mês ao secretário do interior, devidamente visados pela autoridade escolar 

competente. Além dos professores, os inspetores regionais e municipais têm um papel 

essencial na condução do trabalho, pois são os responsáveis pela ligação entre a 

secretaria do interior e os professores na produção e na verificação dos registros 

escolares. Os inspetores210 municipais e distritais têm a incumbência de visar os boletins 

e mapas escolares realizados pelos professores e lançar neles as observações da sua 

inspeção, as cópias das atas de exames e de visitas, as listas nominais de alunos, depois 

de confrontá-los com o livro de matrícula ou outros documentos fornecidos pelos 

professores públicos (art.49, alínea 11). O decreto de 1911 dividiu o estado de Minas 

em 25 circunscrições que seriam visitadas pelos inspetores regionais efetuando a 

inspeção técnica e a fiscalização do ensino. Ao diretor geral da instrução coube o 

encargo de “guiar e aconselhar os inspetores, diretores de grupos e membros do 

magistério primário acerca do cumprimento de seus deveres” (art.5º, item 9), além de 

promover e fiscalizar a estatística escolar (item 25) (DECRETO nº. 3.191, 1911).  

Percebe-se uma rede múltipla e bem complexa que, desde os mais altos cargos 

da administração do governo, tinha a responsabilidade de zelar pela fiscalização da 

estatística escolar. Na hierarquia dessa função os professores tinham a atribuição de 

“formação das gerações futuras” e para isso todo um sistema de vigilância da ação 

docente foi sendo estabelecido para que os dados fossem os mais próximos da realidade.  

Nessa dinâmica, a emulação foi utilizada para garantir maior sucesso do 

movimento do ensino, prevendo prêmios tanto aos professores quanto aos alunos. Um 

dos prêmios oferecidos aos professores que excedessem o total de 20 alunos aprovados 

em exame final podia ser 200$000 por aluno, desde de que o discente tivesse todo seu 

percurso escolar com o mesmo professor. Outras recompensas seriam: nomeação para o 

cargo de inspetor escolar municipal, com direito a gratificação (480$000), visita aos 

grupos ou viagem à capital e elogio em portaria (art.140). Para ganhar os prêmios, os 

professores tinham que cumprir algumas determinações, por exemplo, para o professor 

ser nomeado inspetor teria que ter ganho a visita aos grupos ou viagem à capital e ainda 

possuir, segundo eles “espírito de ordem e ação disciplinadora”. Para os alunos211 era 

oferecida admissão gratuita nos institutos secundários, profissionais e normais mantidos 

                                                

 

210 Delfim Moreira contabiliza que a inspeção administrativa era feita, em 1916, por 146 inspetores 
municipais, 140 suplentes, 400 distritais e 485 suplentes, além de 96 auxiliares. 
211 Art. 255, decreto nº. 3.191, estabelece os prêmios concedidos pelo governo aos alunos das escolas 
primárias que tiverem, no curso, notas de procedimento e aplicação ótimas ou quase ótimas e que forem 
aprovados com distinção no último ano. 
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ou subvencionados pelo Estado, viagem de estudo ao estrangeiro e medalhas de 

distinção. 

Nota-se que essa dinâmica de produção de dados, ao lado do sentido de 

visibilidade, certamente produziu subjetividades docentes e discentes criando outras 

categorias de professores e também de alunos que não aparecem na legislação nem na 

documentação consultada. Cabem aqui as observações de Popkewitz (2001) ao afirmar 

que, além de produzir um sistema de racionalidade e de normalidade, os discursos 

estatísticos instituem, ao mesmo tempo, uma relação entre governo e inclusão e 

exclusão sociais e, nesse sentido, merecem ser interrogados. “(...) o uso das estatísticas é 

uma maneira de construir classes humanas para abrir possibilidades para o futuro, é 

também um modo para que a individualidade seja descrita de novo” (POPKEWITZ, 

p.139) para ser governada na administração social “por meio da elaboração de 

distinções mais sutis das classes de pessoas governadas” (idem, p.142). Estas 

referências podem ser utilizadas para se pensar que, do final do século XIX a meados da 

década de 1920, a educação mineira e brasileira é marcada pela grande influência dos 

saberes da biologia (eugenia) e da psicologia (testes psicológicos) segundo as 

constatações de Faria Filho e Veiga (1999). Nessas ciências a criança é tomada como 

objeto de investigação de modo sistemático produzindo repercussões no ordenamento e 

nos procedimentos pedagógicos (VEIGA, 2004). Os conhecimentos científicos, 

especialmente da psicologia baseavam-se em dados obtidos em testes que aferiam o 

quociente de inteligência (Q.I) das crianças para classificar e homogeneizar as classes 

de alunos. A legitimação da psicologia como disciplina se deu efetivamente pela via 

escolar em que os “procedimentos identitários das crianças foram racionalizados, sendo 

possível classificá-las, valendo-se de categorias formuladas cientificamente” (VEIGA, 

2004) e numericamente sustentadas. Indicamos a necessidade de uma pesquisa 

verticalizada para verificar o fortalecimento da psicologia pela via das técnicas 

estatísticas. Há indícios fortes de que essa idéia seja bem fértil se considerarmos as 

relações estabelecidas tanto na educação quanto na psicologia a partir do ordenamento e 

das classificações eminentemente numericizadas, conforme indicou a pesquisa de 

Cynthia Pereira de Sousa (2004).  

*** 

De modo geral pode-se dizer que a Vida Escolar cumpre algumas funções 

essenciais ao ser publicada. É um veículo importante de visibilidade do sistema de 
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ensino mineiro considerando a lógica oficial da secretaria do interior. Nesse sentido 

pode ser lida como um guia de orientação para a leitura da realidade educacional ao 

apresentar os problemas, mas principalmente, o impulso que ganhou a instrução 

pública, se relacionada aos períodos iniciais da República. Assim serve como um porta-

voz das ações governamentais especialmente no que diz respeito à racionalidade 

ordenadora que se quer implementar no campo educacional pelas hierarquizações 

produzidas no seu veículo de informação. Denice Catani (1995), ao analisar os 

discursos e o conteúdo da publicação de Anuários de Ensino do Estado de São Paulo, no 

início do século XX, problematiza os sentidos revelados por eles. O próprio título do 

artigo, “Informação, disciplina e celebração: os anuários de ensino do estado de São 

Paulo” dá conta das acepções potencializadas pela publicação referida. É necessário 

compreender publicações como os anuários e a Vida Escolar não só como dispositivo 

de informação, mas também de visibilidade, estratégia, ordenamento e de celebração 

(CATANI, 1995). 

A ênfase dada à implementação dos grupos escolares nos locais mais longínquos 

do Estado em relação á capital, bem como as inúmeras fotografias dessas instituições 

mostram a pujança e celebram uma forma de organizar o ensino. Manifestam também 

que a inspeção técnica ou administrativa obteve sucesso pelas inúmeras informações 

obtidas da maioria dos municípios de Minas que são dadas a ler nas páginas da Vida 

Escolar descrevendo um modelo de ensino sob a rubrica dos grupos escolares e das 

escolas isoladas. Essa última inscrição parece um guarda chuva que abriga escolas 

distritais, urbanas, rurais e noturnas desconsiderando a enorme diferença que esses 

distintos espaços educativos podem proporcionar no que se refere ao programa de 

ensino, à localização e também na composição do corpo docente e discente. 

A publicação de modelos e plantas dos grupos escolares e escolas isoladas, 

apensos na edição de 1918212, pode indicar um “momento de produção e afirmação de 

um lugar específico para a educação” (FARIA FILHO, 2000, p.39). Nessa direção os 

diversos recursos utilizados para apresentar as informações do ensino mineiro em 

números, fotografias, diagramas e quadros, bem como a conjugação textual e numérica, 

além de reforçarem e/ou produzirem a legitimidade e visibilidade de um modelo 

escolar, podem ser indício de uma preocupação em atingir leitores com habilidades 

                                                

 

212 São anexados em 1918 plantas para grupos escolares de 4, de 6 e de 8 classes e ainda uma planta para 
escolas isoladas. Além das plantas citadas, são publicados um “Diagramma dos grupos escolares 
existentes em Minas Gerais (1907-1917)” e um “Diagramma da matricula nos grupos escolares e escolas 
isoladas do Estado (1907-1917)” (VIDA ESCOLAR, 1918, ANEXOS). 
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diversificadas. A presença marcante de fotografias (e quadros dos municípios) pode ser 

revelador de que a escola existe. A fotografia dos grupos escolares com os alunos e 

professores pode ter servido para sensibilizar os professores a alimentar o desejo de 

aparecer na Revista. Nessa mesma perspectiva o poder público quer dar visibilidade a 

um símbolo republicano, especialmente os grupos escolares, escolas bonitas e 

imponentes com muitos professores e muitos alunos freqüentando a escola. Não 

podemos deixar de mencionar os significados da fotografia que é algo inovador na 

época em que a Vida Escolar é editada. 

Lendo os diagnósticos podemos ver as permanências dos problemas no ensino, 

bem como as justificativas para as baixas freqüências, etc. É possível acompanhar 

também a organização do ensino pelas inscrições das diversas categorias. Lendo os 

quadros estatísticos, um olhar menos atento aponta para uma homogeneidade nas 

categorias do ensino, porém uma análise mais acurada, pode flagrar novas 

hierarquizações das instituições escolares, como a escola infantil que aparece somente 

em 1926.                              



 
212

                                                   



 
213

 
APONTAMENTOS FINAIS   

As coisas não são assim como elas ‘se mostram’ ao olhar 
desprevenido; para compreendê-las, é preciso fazer um desvio, dar um 
salto ‘por trás’ da miragem do visível, destruir a aparência familiar, 
natural e reificada com que elas aparecem aos nossos olhos, como se 
fossem originárias em si mesmas e independentes do sujeito que as 
opera e modifica. A realidade não é essa coisa que nos é dada pronta e 
predestinada, impressa de forma imutável nos objetos do mundo: é 
uma verdade que advém e como tal precisa ser intuída, analisada e 
produzida (MACHADO, 1984).  

A idéia de pesquisar os serviços estatísticos de Minas Gerais e entender sua 

atuação nas formas de constituição das categorias do ensino careceu de muita 

persistência para entender os números não como a realidade, mas enquanto construções 

históricas. Nesse sentido, é válida a relação com o campo da fotografia na citação 

acima. Assim como a fotografia, os números não devem ser vistos como a própria 

realidade, pois partiram de escolhas e intenções no sentido de produzir efeitos 

discursivos. A escolha do objeto e das questões a serem compreendidas é fruto de um 

longo trabalho e, muitas vezes, difícil de serem sistematizadas em formato de um texto 

único. Diante disso, fizemos opções, dentre outras possíveis, para compor a dissertação. 

Sabemos que ao delimitar os contornos, deixamos lacunas e esperamos que as mesmas 

possam despertar o interesse de outros investigadores.  

A pesquisa teve como objetivo entender a constituição dos serviços estatísticos 

na configuração do campo educacional mineiro no sentido de estabelecer um conjunto 

de categorias educacionais e escolares para o seu funcionamento. Para verificar como 

essa dinâmica foi processada observamos a construção de um aparato burocrático seja 

nos recenseamentos seja nos serviços de estatística para flagrar as categorias contidas 

nos recenseamentos nacionais (1872 a 1920) e nos registros escolares sobre a escola 

pública primária mineira. Para problematizar tais questões, foi necessário enfrentar as 

discussões relativas à constituição do Estado no Brasil e a forma como a estatística foi 

salutar para que o mesmo se efetivasse. 

Dadas as circunstâncias do período imperial, somente por volta de 1850 se 

consolida um Estado nacional, centralizador e monárquico. Nesse sentido, José Murilo 

de Carvalho (1999) trabalha com a idéia de um “país fictício” que tinha unidade apenas 

na língua e na religião católica. É sintomático, então, que seja proposto, nesse período, o 

primeiro recenseamento nacional. 
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A essência do recenseamento é a contabilidade da população, mas de que povo 

está se falando? Apoiando-me em Carvalho (1999), que remete a uma “nação 

outorgada” onde o povo não fala por si, sua identidade era permitida pelo regime de 

1937, assim “calava-se a nação para se falar em seu nome”. Nesse sentido é que a idéia 

de nação é ainda de uma nação imaginada, não se fala em cidadão, por isso, pode-se 

dizer que o recenseamento, embora seja um processo externo ao povo, tem o desejo de 

conhecê-lo, transformá-lo em nação e incluí-lo nas políticas públicas a serem 

implementadas, fazendo-o cidadão. Nessa mesma perspectiva, podemos compreender as 

categorias que são externas aos números e, no entanto, dão-lhes significados a partir de 

conceituações, modelos, formas diversas de apresentação. Assim, os números e as 

categorias conferem ao campo educacional inscrições legitimadoras. 

No capítulo 1 vimos como os recenseamentos ajudaram no ordenamento dos 

serviços estatísticos do Brasil. Nesse sentido, a Diretoria Geral de Estatística foi criada 

para fazer circular um modelo de produção de estatísticas que se queria homogêneas em 

âmbito federal. Entretanto, essa unidade de direção só se efetivou em 1936, com a 

criação do IBGE. Tal processo foi possível pelo ensaio realizado sobre as estatísticas 

educacionais em 1931. Por sua vez, Minas Gerais teve papel importante, pois foi onde 

se realizou a primeira indicação para a homogeneidade das categorias estatísticas sob o 

comando de Teixeira de Freitas. Observamos que os recenseamentos podem ter 

influenciado a criação dos serviços de estatística geral nos estados, servindo de 

referência na propagação de aparelhos burocráticos de recolha de dados como em Minas 

Gerais. 

Notamos que a influência das idéias e do trabalho do demógrafo sanitarista 

Bulhões Carvalho na área da estatística impôs um ritmo de trabalho racional e deu novo 

vigor à estatística nacional. Esses esforços podem ser evidenciados na organização de 

um aparelho de estatística em âmbito regional, como o de Minas Gerais, projetado por 

Teixeira de Freitas. Seu contato na DGE com Bulhões Carvalho certamente influenciou 

sua formação como estatístico de carreira. A questão da uniformização das estatísticas é 

inicialmente realizada no âmbito educacional e posteriormente ampliada para as 

estatísticas de um modo geral. Nesse sentido, acreditamos que as estatísticas 

educacionais serviram de base para a racionalização das estatísticas brasileiras. Essa 

questão apareceu como um forte indício e merece um maior aprofundamento, pois 

novamente coloca o serviço educacional como sendo aquele em que as estatísticas 

estiveram mais encaminhadas. 
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No capítulo 2 verificamos que, paralelamente à complexificação dos “sistemas 

de ensino”, há uma crescente organização dos serviços estatísticos em Minas Gerais 

que, com todas as limitações da sua burocracia inicial, busca atender e captar as 

modificações que o processo de escolarização impõe às formas de fiscalização e/ou de 

conhecimento da escola, fundamentalmente na fase republicana. A complexificação 

aqui referida não se liga exatamente à idéia de que há um processo evolutivo natural que 

vai, necessariamente, de um momento desorganizado para um melhor ordenamento. 

Defendemos aqui a importância de se considerar o processo, por isso a análise 

problematizou a constituição dos serviços mineiros em uma atmosfera que é também 

mediada pelo nacional na dinâmica dos recenseamentos. Walter Benjamim (1985) ao 

fazer uma crítica à noção de progresso afirma que “aquilo que chamamos de progresso é 

essa tempestade” (p.159, grifos originais). No caso das estatísticas é preciso cuidado 

para não cair no discurso de que inicialmente elas são frágeis e que futuramente elas 

superarão suas limitações. Aceitar esta concepção linear e progressiva implica também 

prever que o futuro será inelutavelmente melhor. Tal posicionamento impede que se 

perceba que as possibilidades de análise da realidade são inúmeras e que a atuação de 

homens e mulheres concretos, é fundamental para as ações nessa mesma realidade. É 

necessário perceber qual é o “espaço dos pontos de vista” (BOURDIEU, 1997) estar 

olhando a realidade e considerar os interesses em jogo. A análise deve, exatamente, 

repousar sobre o processo histórico, suas rupturas e continuidades inerentes à história. 

Nesse sentido, tentamos observar as mudanças como resultados processuais decorrentes 

das ações no tempo histórico. 

No capítulo 3 foi possível observar que, tanto nos recenseamentos brasileiros 

quanto nos registros escolares, as categorias mobilizadas são utilizadas no sentido de 

dar uma melhor compreensão à realidade em pauta. Suas modificações são produzidas 

no curso de sua utilização, ou seja, os modos de classificação da escola vão sendo 

(re)configurados ou renomeados a partir do seu próprio uso. Isso significa dizer que à 

medida que a sua eficiência vai sendo testada, colocada à prova, é que vão ganhando 

maior legitimidade ou são mesmo descartadas, para que outras, que dão conta de 

expressar os acontecimentos possam fazer parte daquele universo. Toda essa 

modificação é pautada em dados numéricos. Assim, o discurso pelos números além de 

produzir uma dada realidade serve para construir aspectos tanto positivos quanto 

negativos. É evidente que a escola comportaria outras categorias, por exemplo, não 

verificamos nos relatórios observados a divisão das crianças pela categoria raça. Se essa 
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categoria não está explicitada não quer dizer que o processo de escolarização tenha 

atingido em maior número as crianças negras, ou ao contrário, as brancas. Ao não 

estabelecer essas diferenciações o Estado se desobriga de trabalhar com elas, pois estão 

na sombra. 

Na análise, foi importante voltar o olhar para os estudos sobre os discursos 

propostos por Foucault (2004), estabelecendo comparações e relações entre algumas 

idéias sobre a ordem dicursiva, tentando compreendê-los a partir da produção das 

estatísticas educacionais. Nesse sentido afirma Foucault:  

(...) em toda a sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo 
controlada, selecionada, organizada e redistribuída por um certo 
número de procedimentos que têm por função conjurar os seus 
poderes e perigos, dominar o seu acontecimento aleatório, esquivar a 
sua pesada e temível materialidade (FOUCAULT, 2004, p.8-9).  

Podemos pensar nas diferentes formas discursivas em que os dados estatísticos 

aparecem e são dados a ler em diversos suportes refletindo sobre a profusão de 

interpretações que um mesmo conjunto de dados pode gerar. A produção de dados é 

posta em uso em todas as esferas sociais para governar situações “desorganizadas”, 

racionalizar coisas aparentemente incomensuráveis, determinar e/ou ordenar uma 

realidade. Isso pode se dar utilizando outras tecnologias como, por exemplo, a própria 

produção do discurso de um dado da realidade ainda não nomeado. Tal ação pode 

denotar a sua existência, dando sentido, ou seja, legitimando uma realidade que antes 

era caótica e, portanto, diriam os modernos, irracional.  

Pensamos então em alguns dados escolares produzidos pelos professores e 

divulgados nos relatórios da secretaria do interior, nos relatórios dos presidentes 

mineiros e na Revista Vida Escolar que produzem categorias como matrículas, 

freqüência, aprovados ou reprovados, constituem uma homogeneidade de dados e 

classificações dos sujeitos, alunos, quando desconsideramos as individualidades 

objetivadas em dados estatísticos. No entanto, essa regularidade de nomenclatura 

estabelece, de fato, não apenas a legitimidade da instituição escolar perante outras 

instituições sociais ou das categorias ali elencadas, mas também promove a afirmação 

das tecnologias estatísticas. 

De fato evidenciamos que a instituição de um serviço regular de produção de 

estatísticas educacionais, com todos os problemas de funcionamento, indicava uma 
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forma de organização do campo educacional mineiro. Uma das estratégias utilizadas 

pelo poder público para consolidar e fazer circular o crescimento das taxas de 

escolarização foi a Revista Vida Escolar, como discutimos no capítulo 4. Esse 

instrumento deu maior visibilidade ao movimento do ensino mineiro e funcionou como 

modo de divulgação e consolidação de uma forma escolar de socialização levada a cabo 

pelo Estado. Devido à riqueza de informações, a Vida Escolar pode ser tomada também 

como objeto de investigação, o que não foi objetivo nesta pesquisa. Outra possibilidade, 

a partir desse periódico, é exatamente analisar a influência que o mesmo pode ter criado 

como elemento indutor na produção dos dados escolares pelos professores. Estes 

mesmos sujeitos escolares podem igualmente ser investigados como sendo os principais 

responsáveis pelo movimento estatístico do ensino mineiro. São eles os elaboradores 

dos dados escolares desde o século XIX intermediados pelos delegados e depois pelos 

inspetores escolares já no século XX. De qualquer modo, são os professores que iniciam 

o processo de racionalização da instrução pública. Nesse sentido, a investigação poderia 

observar como estes instrumentos de classificação da escola e de seus sujeitos, 

elaborados pelo Estado, são utilizados pelos professores no seu fazer ordinário.   

Enfim, ao focalizar os serviços de estatística como definidores dos registros 

escolares, tentamos chamar a atenção dos historiadores da educação no sentido de tomar 

as estatísticas não apenas como fonte, mas enquanto forma constitutiva do campo 

educacional.  

Além de sugerir outros estudos, ao concluir esta investigação acreditamos ter 

atingido os objetivos inicialmente propostos. No cenário de instituição de uma 

burocracia dos serviços estatísticos foram se constituindo formas ordenadoras do campo 

educacional mineiro pautadas nas distinções produzidas pelos números e pelos 

discursos embasados nesse tipo de providência ordenadora da realidade social.          
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MINAS GERAIS. Falla dirigida á Assembléa Legislativa Provincial de Minas-Geraes 
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Corrêa de Sá e Benevides. Rio de Janeiro, Typ. Universal de Laemmert, 1870. 

http://www.crl.edu/catalog/index.htm>


 
222
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MINAS GERAIS. Mensagem dirigida pelo presidente do Estado de Minas Geraes Dr. 
Francisco Antônio de Salles ao Congresso Mineiro, em sua quarta sessão ordinária da 
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MINAS GERAIS. Arquivo Público Mineiro. Fundo Obras Raras. Relatório apresentado 
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MINAS GERAIS. Arquivo Público Mineiro. Fundo Obras Raras. Relatório apresentado 
ao Sr. Dr. João Pinheiro da Silva, presidente do Estado de Minas Geraes pelo Secretário 
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de 1864. Organisado e redigido por A. de Assis Martins e J. Marques de Oliveira, 1º 
anno. Rio de Janeiro: Typographia da Actualidade, 1870.  

ALMANAK administrativo, civil e Industrial da província de Minas Gerais do anno de 
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ANEXO I  

Coefficientes da População dos Estados do Brazil de 1920 
Segundo o Gráo de Instrucção e Idade 

Em 1.000 Habitantes           

De 7 a 14 anos De 15 e mais anos 

Estados Sabem ler e 
escrever 

Não sabem ler, 
nem escrever 

Sabem ler e 
escrever 

Não sabem 
ler, nem 
escrever 

Alagoas 114 886 212 788 
Amazonas 182 818 385 615 
Bahia 128 872 270 730 
Ceará 131 869 272 728 
Distrito 
Federal 

628 372 742 258 

Espírito Santo 181 819 354 646 
Goyas 102 898 230 770 
Maranhão 109 891 228 772 
Matto Grosso 232 768 415 685 
Minas Geraes 156 844 312 688 
Pará 203 797 418 582 
Parahyba 51 949 198 802 
Paraná 256 744 400 600 
Pernambuco 140 860 253 747 
Piauhy 71 929 187 813 
Rio de Janeiro 193 807 355 645 
Rio Grande do 
Norte 

124 876 264 736 

Rio Grande do 
Sul 

344 656 555 445 

Santa 
Catharina 

292 708 416 584 

São Paulo 276 724 415 585 
Sergipe 143 857 228 772 
Território do 
Acre 

230 770 400 600 

Total 197 803 351 649 
Elaborado a partir dos dados do quadro "Coeficientes da população dos Estados do Brazil em 1920 
segundo grao de instrucção e idade". Fonte: Recenseamento de 1920, vol.IV, 4ª parte, 1929.     
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ANEXO II  

Quadro Estatístico   

Grupos urbanos - 1º semestre de 1915   

Fonte: Vida Escolar, 1916, p.115.       
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