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Os números revelados

Médico, demógrafo e redator da revista Brasil Médico, José Luiz 
Sayão de Bulhões Carvalho, no introito do relatório apresentado a 
João Pandiá Calógeras, ministro da Agricultura, Indústria e Comércio, 
endereçava argumentos a favor da lei dos números e sua utilidade. 
“A estatística, considerada por alguns uma ciência, um método por 
outros, é indubitavelmente uma especialidade técnica, cuja aplicação 
facilita o conhecimento dos fatos sociais, susceptíveis de estudo pela 
comparação numérica”. 

Não é apenas um método prático para o estudo comparativo de 
algarismos. Serve também de base ao progresso da ciência relacionada 
com os fatos sociais, quer sob o ponto de vista físico ou material, quer 
sob o ponto de vista intelectual e moral. Com esse objetivo os países 
mais civilizados organizaram repartições de estatística, destinadas 
a coligir, elaborar, coordenar e publicar toda sorte de informações 
relacionadas com o estado físico, político, administrativo, demográfico, 
econômico, intelectual e moral dos respectivos domínios (Bulhões 
Carvalho, 1915, p.39).

Nas décadas inicias do século XX brasileiro, a afirmação da 
atividade estatística, em diversos domínios da formação social, materializa 
em números as ditas realidades nacionais. É sob esse aspecto que se 
recruta um saber objetivo a serviço das políticas públicas que afetam as 
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populações consideradas como agregados naturais dotados de atributos 
próprios. De modo geral, os números consolidados correlacionam gentes 
e coisas submetidas à contagem (por certo, ao revelar cifras globais, o 
saber estatístico adquire ares de pesquisa social); dentre outros, concluía-
se que a instrução, fenômeno de massa, pode ser objetivamente descrita 
e avaliada com recurso aos números.

Das cifras

Entre 28 de janeiro e 15 de novembro de 1908, na cidade do Rio de 
Janeiro, realizou-se a Exposição Nacional Comemorativa da Abertura 
dos Portos, evento solene recamado de efeitos de teatralidade, nele 
exibiam-se os índices de progressos na “Agricultura, Indústrias e Artes 
Liberais”. A dupla finalidade, irradiar a face de um país industrioso 
e moderno, entremostrar a capital da República recém-saneada e 
reurbanizada. Com o propósito de “elevar o conceito do Brasil no 
mundo civilizado”, o Boletim Comemorativo da Exposição Nacional 
exultava os progressos concretizados entre 1808 e 1908; com títulos 
em português, francês e esperanto, no formato de gráficos de coluna, os 
quadros numéricos ilustravam as potencialidades do país. No introito 
do Boletim, por sinal, sobrecarregado de imagens auspiciosas, Bulhões 
Carvalho condensava a pujança e a vitalidade do país. 

A vasta rede telegráfica que une pelo pensamento os pontos 
mais longínquos do nosso território entre si e com todos os centros 
industriais e intelectuais do mundo; as vias férreas que ligam os 
Estados e caminham pelo interior, galgando as serras, transpondo 
os rios, conquistando para a civilização os sertões bravios, desertos e 
demandando as fronteiras, hoje limitadas por tratados internacionais; 
as cidades, as vilas antigas e novas, os povoados e as colônias nascentes; 
a navegação nos rios e lagos e na cabotagem de imensa costa marítima; 
os correios multiplicando sob todas as formas e todos os meios de 
comunicação, a correspondência com desenvolvimento tamanho, que 
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só por milagre se consideraria possível há cem anos passados: toda 
essa perspectiva do território assim transformado e movimentado pela 
atividade dos seus habitantes deve apresentar na Exposição Nacional 
de 1908, num quadro magnífico, a imagem do progresso do Brasil, 
fazendo num século de apressada marcha o percurso necessário para 
alcançar o grau de cultura, que as antigas nacionalidades atingiram em 
milhares de anos (Bulhões Carvalho, 1908, p.V-VI).

Decidido a repropor uma imagem global do país, o Boletim 
Comemorativo da Exposição Nacional preenchia severa lacuna, entretanto 
havia controvérsias quanto ao total da população, os cálculos otimistas 
estimavam o total de habitantes em 25 milhões, outros, mais modestos, 
em 18 milhões. A diretoria-geral de Estatística opta por termo médio, 
o total oscilaria entre o máximo de 22 e o mínimo de 20 milhões, a 
densidade demográfica média não excederia a 2,40 habitantes por km². 

Quadriculado, o território nacional assim aparecia no Boletim: 
Distrito Federal, 722 habitantes por km²; Rio de Janeiro 14; Alagoas 
11; Pernambuco e Sergipe 9; Ceará e São Paulo 8; Santa Catarina 7; 
Paraíba e Minas Gerais 6; Bahia e Rio Grande do Sul 5; Espírito Santo 
e Rio Grande do Norte 4; Paraná, Piauí e Maranhão 1; Pará, Goiás, 
Amazonas, Mato Grosso, menos de 0,50. Cidades mais povoadas 
com mais de 500 mil habitantes, Rio de Janeiro; com mais de 200 mil 
habitantes, São Paulo e Salvador, com mais de 100 mil, Recife. 

Quanto à situação do “aparelho didático”, Bulhões Carvalho, 
constrangido, sentenciava. “Sob o ponto de vista intelectual, não são 
ainda notáveis os progressos da instrução pública no Brasil” (1908, 
p.XXXIV). Em seguida, declinava os totais gerais da matrícula e da 
frequência no ensino público e privado, respectivamente, 565.922 e 
391.188 alunos. No âmbito do ensino público primário estadual, as 
“casas de ensino existentes no país”, “consoante a forma didática e 
distribuição regional”, o Boletim totalizava 169 “escolas especiais”, isto 
é, escolas complementares, escolas-modelo, grupos escolares e jardins 
de infância; e 6.920 “escolas comuns”, isto é, escolas elementares e 
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isoladas. E como era de se esperar, os 7.089 estabelecimentos de 
ensino encontravam-se irregularmente distribuídos pela extensão 
territorial do país. 

Se concedido confiabilidade aos subtotais e totais estatísticos 
consolidados, as maiores quantidades de estabelecimentos de ensino 
encontram-se em Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul; as 
menores, no Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Espírito Santo e 
Goiás. A modalidade jardim de infância é quase nula, mas não menos 
importante, um estabelecimento em São Paulo, e outro no Paraná.76 
Valiosos os dados a seguir demonstram o descompasso entre a matrícula 
geral nas escolas públicas, 348.327 alunos, e a frequência real, 240.690 
e, por ventura igualmente notar os descompassos regionais: Minas 
Gerais, matrícula geral de 88.701 alunos e frequência de 47.399; São 
Paulo, 60.983 e 45.857; Rio Grande do Sul, 46.166 e 33.634; Bahia, 
28.120 e 19.235; Goiás, 3.158 e 2.053; Mato Grosso, 4.253 e 3.828; 
Amazonas, 4.102 e 3.355.

Já na Estatística escolar de 1916, Bulhões Carvalho divulgava 
os números relativos aos ensinos superior, secundário, profissional e 
primário nas esferas pública civil, militar e particular nas 21 unidades 
da federação. Persistente, o estatístico consegue neutralizar a resistência 
dos poderes locais e o descaso com registros administrativos e civis. 

No nosso centro mais adiantado, na própria Capital Federal, 
segundo o último recenseamento a que aqui se procedeu, há nada 
menos de 48 analfabetos em 100 habitantes de todas as idades, 40 entre 
as pessoas maiores de 6 anos e 37 entre aquelas que já completaram 
três lustros de existência. 

Mais da terça parte, portanto, dos indivíduos que, pela idade, já 
deviam ter saído das escolas primárias, ainda se acham nesta brilhante 
metrópole, em pleno século XX, à míngua de instrução, no que tem 
esse de mais rudimentar! (Bulhões Carvalho, 1916, p.XII). 

76 Cf. Apêndice A – Tabela C. 
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Cauteloso contrabalançava a apreciação negativa. “Mas também 
se há de ver que nem por toda a parte é desalentador o espetáculo do 
ensino; pois se pontos há em que a instrução esteja estacionária, ou 
sofra alternativas de melhora e descenso, também não falta onde ela 
se apresente em progresso firme, contínuo, animador” (1916, p.XII). 
Excluídos aqui os dados referentes ao ensino militar, a situação global 
dos ensinos superior, secundário, primário e profissional em 1916 era 
esta: 12.997 cursos (15 federais, 6.986 estaduais, 2.647 municipais, 
3.349 particulares), dos quais 25 superiores, 373 secundários, 12.448 
primários e 151 profissionais. 20.166 docentes, 671 no ensino superior, 
1.603 em institutos profissionais, 2.306 em colégios e 15.586 em 
escolas primárias.

Quanto à instrução primária pública e privada: 
– 12.448 “institutos de ensino elementar”, 9.553 públicos 

e 2.895 privados; dentre os primeiros, 6.918 estaduais e 
2.635 municipais; dentre os últimos, 213 com subvenção 
municipal e 2.682 sem “proteção oficial”.

– 15.586 professores, 11.402 em escolas públicas, 4.184 em 
particulares; 8.068 professores lotados no magistério estadual, 
3.334 no municipal, 239 em estabelecimentos subvencionados, 
3.945 em estabelecimentos “sem auxílio oficial”.

– 638.378 alunos matriculados em cursos primários públicos e 
privados; 504.706 “inscrições” em estabelecimentos oficiais; 
133.672 em institutos particulares; 367.287 em escolas 
estaduais; 137.419 em municipais, 7.253 em “colégios 
subvencionados pelos governos municipais”; 126.419 em 
“casas de educação de iniciativa privada”.

– 355.150 alunos do sexo masculino, 283.228 do sexo 
feminino.

– dos 638.378 alunos matriculados, 447.614 frequentavam 
as escolas; 256.787 em escolas estaduais; 95.531 em escolas 
municipais, 5.954 em escolas particulares subvencionadas; 
93.342 em escolas não subvencionadas. 
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E ao proceder-se à localização de escolas conforme critérios 
previamente estipulados, isto é, organização didática, pessoal docente, 
população em idade escolar segundo o sexo, matrícula, frequência, 
conclusão de curso, concretizava-se uma estatística dotada de método 
confiável e ineditismo, cujos resultados viriam a público na mesma 
ocasião em que o Congresso Nacional retomava os debates sobre a 
erradicação do analfabetismo nacional. 

De resto, coube a Oziel Bordeaux Rego, chefe da 4ª seção 
da diretoria-geral, conduzir a coleta de dados, no seu ajuizamento 
técnico. “A matrícula e a frequência não bastam, porém, para 
julgarmos com segurança a eficácia do aparelho didático. É necessário 
ainda o conhecimento de um terceiro fator de real importância, a 
população escolar” (1916, p.VII). A bem dizer, os números coletados 
alarmavam. “Em todo Brasil, de 1.000 indivíduos em idade de cursar 
escola primária, 137 apenas estavam matriculados, e deles, somente 
96 frequentavam as escolas.” Prudentemente à procura de certezas 
proporcionadas pela objetividade dos números, Bordeaux Rego 
estipulava os quesitos da boa estatística, a saber, conhecimento do 
quadro do pessoal docente, total de alunos concluintes dos cursos, 
“impersistência nos estudos”, dispêndios com o ensino público, 
dados por ele considerados esquivos. De qualquer modo as cifras 
consolidadas dimensionavam a organização empírica, a extensão 
e a distribuição do “aparelho didático” pelos estados, municípios 
e Distrito Federal. Segundo a estatística de 1916, o “aparelho 
didático”, conforme terminologia técnica, comportava “escolas 
comuns” e “escolas especiais”. O “total do discipulado”, a população 
discente, encontrava-se assim distribuída: 58% em “aulas estaduais”, 
21% em escolas municipais, 20% em escolas particulares, e 1% em 
escolas subvencionadas.

Mato Grosso comparecia com maior número de alunos em 
escolas estaduais, visto ser nula a participação municipal; Alagoas, 
Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Sergipe, Amazonas, Ceará, São 
Paulo possuíam escolas estaduais em quantidades expressivas; já nos 
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estados do Rio Grande do Sul, Piauí, Maranhão, Bahia, Pará, Paraíba, 
Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Goiás, Santa Catarina, São 
Paulo, Pernambuco avultavam a participação dos municípios na oferta 
de escolas.

No tocante à matrícula geral, como vimos, constatava-se déficit 
entre os totais gerais da população em idade escolar – 4.642.676 
crianças; matrícula geral – 638.378; frequência – 447.614, déficit 
sujeito a variações regionais. Conquanto, é preciso acautelar a 
estimativa da população em idade escolar, os executores da estatística 
contabilizam os dados estocados em recenseamentos anteriores. Além 
do que, o conceito assumido de “idade escolar” refere-se não à idade 
de frequentação obrigatória sujeita à variação nas unidades federadas, 
mas, segundo Bordeaux Rego. “Ao que se nos afigura mais próprio 
para a assimilação normal do primeiro grau do ensino intelectual, que 
a maioria dos educando não soe transpor. E é por isso que damos por 
balizas a esse período os 7 e os 15 anos” ( 1916, p.CCIX). 

Ao cotejar os números coligidos, o estatístico concluía. “A 
impressão que deixa o exame desse quadro é, sem dúvida, antes 
de tristeza que de satisfação.” No Distrito Federal, o coeficiente 
de crianças fora da escola alcançava 58%, em Santa Catarina, 
75%. O coeficiente de matrícula no Rio Grande do Sul, 23%, no 
Pará, São Paulo, Mato Grosso, próximo a 20%; em Minas Gerais, 
Paraná, Sergipe, Espírito Santo, Maranhão, Rio de Janeiro “não 
atingia 15%”; na Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Goiás, 
Paraíba, Alagoas, Piauí, Amazonas, Ceará, o coeficiente “estava 
aquém de 10%”. Na apreciação de Oziel Bordeaux Rego, os impulsos 
significativos de escolarização provinham do Distrito Federal, São 
Paulo e Minas Gerais, contudo, a seu ver, as taxas da matrícula 
geral demonstravam-se insuficientes no tocante à incorporação das 
populações infantis presentes e futuras. Mesmo assim, ressalvava as 
evoluções positivas, desde a Proclamação da República, a proporção 
entre matrícula geral e população em idade escolar aumentara três se 
comparada às últimas décadas do Império. 
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Em vez de recuo, portanto, o que havido é, indubitavelmente, 
marcha progressiva. Se a velocidade desse movimento está longe de 
satisfazer as nossas aspirações, algo consoladora, entretanto, já se nos 
afigura a certeza de que, apesar da interferência maléfica de tantas 
causas profundamente perturbadoras da evolução nacional, não há 
sido de todo perdida a esperança no melhoramento da cultura comum 
a fase que às esperanças de nosso povo, há vinte e seis anos, abriu a 
aurora do 15 de Novembro (Bordeaux Rego, 1916, p.CCXXIX).

Reveladores, os números brutos levantados pelas estatísticas de 
1908 e 1916 indiciam os males, de uma parte, repetência, de outra, 
duração mínima da escolaridade. Era sobre esse solo numérico que 
se assentavam os vigamentos da escolarização da infância. Mais não 
seja, sob as inexcedíveis inventivas de Bulhões Carvalho e Bordeaux 
Rego, o “aparelho didático” nacional (e regionais) adquire forma 
numérica.77 Doravante, com as estatísticas da instrução, cujos números 
colossais impressionavam a todos aqueles às voltas com os direitos da 
cidadania, reacendia antigo pressuposto filosófico-utilitarista –, qual 
seja, converter a função do Estado em fonte da felicidade coletiva. Sob 
impacto da ciência estatística, há a transfiguração das realidades em 
cifras reconhecíveis. Monocrômicas, as irrefutáveis moles numéricas 
e sua linguagem objetiva engendram verdades quanto ao ser real do 
Brasil e dos brasileiros, e delas, as verdades, aduziam-se políticas para 
os serviços setoriais.

Poder local, passo à frente

Compreendendo a instrução elementar como cidadela do poder 
público, algumas câmaras municipais paulistas arriscam instituir a 
obrigatoriedade escolar. No âmbito do poder local, por exemplo, José 
Augusto de Barros, prefeito de Mogi Mirim, promulga tal estatuto na 
forma de lei.

77 Cf. Apêndice A – Tabela D. 
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Artigo 1º – É obrigatório, em todo o território do município o 
ensino primário para as crianças de 7 a 12 anos.

Artigo 2º – Excetuam da obrigatoriedade:
As crianças que residirem à distância da escola pública maior de 

dois quilômetros, para meninos, e de um quilômetro para meninas;
 As crianças que sofrerem de inabilidade física ou intelectual, 

comprovada por atestado médico, ou, em falta deste, do Juiz de Paz ou 
da autoridade policial do distrito.

Artigo 3º – As crianças, em idade escolar obrigatória, poderão 
receber o ensino: a) nas escolas públicas; b) nas escolas particulares; c) 
em suas próprias casas.

Parágrafo único. No caso da letra (c) são obrigados a fazer 
exames nas escolas públicas, na época para isso designada, sob pena 
de incidirem os responsáveis por elas, na multa de 10$000 (O ensino 
primário e as municipalidades..., 1918, p.4).

Os demais artigos e parágrafos da lei incidem na criação de 
escolas em localidades nas quais, no “perímetro da obrigatoriedade”, 
a população em idade escolar fosse igual ou superior a 100 indivíduos, 
realização de estatística da população escolar, decretando-se, se 
necessária, a matrícula ex officio, secundada de multas aos pais, tutores, 
curadores ou patrões desleixados. Compartilhando dos arroubos de 
progresso civil e riqueza material, a Câmara Municipal de Atibaia, 
interior paulista, igualmente legislava a obrigatoriedade nos termos 
da Lei nº 88 de 1892 e do Decreto nº 218 de 1893. O ato legislador 
inovava ao proibir o trabalho de menores de 12 anos em fábricas, 
oficinas, casas comerciais ou particulares, durante tempo e horas de 
aulas (A obrigatoriedade do ensino..., 1917, p.3). 

Ao votar o anteprojeto de Raul Fonseca, diretor do Grupo 
Escolar “Cesário Mota”, a Câmara Municipal de Itu sancionava a 
obrigatoriedade igualmente em acordo com a Lei nº 88 e Decreto 
nº 218. Nas considerações, a razão dos legisladores: estimular o 
nacionalismo pela unificação da língua e conhecimentos da história e 
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geografia pátria, difundir a ética do trabalho, conscientizar homens e 
mulheres de seus direitos e deveres, reduzir o analfabetismo, elevar a 
moral, incutir energia, revigorar o caráter do povo. 

Excluídos da obrigatoriedade, meninos residentes a mais de 
três e meninas a mais de um quilômetro da escola ou portadores de 
incapacidade física ou intelectual, atestada por médico. Pais, tutores, 
curadores ou patrões eram obrigados a matricularem filhos, tutelados, 
curatelados ou empregados em grupos escolares, escolas isoladas ou 
particulares; a inobservância da lei autorizava a matrícula ex officio. 
Aos refratários, multas de 10$000 a 50$000, outra multa concerniria 
a 15 faltas consecutivas. Ademais proibia o trabalho de menores de 
12 anos em fábricas, oficinas ou casas comerciais no período diário de 
aulas. Os maiores de 12 e menores de 16, analfabetos, empregados em 
fábricas, oficinas ou casas comerciais, frequentariam escolas noturnas. 
A Câmara Municipal efetuaria a estatística anual da população escolar, 
criaria escolas municipais nos bairros e instaria o governo estadual a 
criar e a prover escolas. 




