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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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