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O Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística - IBGE, ao atingir 
em 2016 a marca de 80 anos de ótimos serviços prestados ao Brasil, tendo a 
admiração da sociedade e seu crescente reconhecimento, não poderia deixar de 
honrar aquele que esteve à frente de sua criação desde o início da década de 1930, 
culminando naquele dia especial, 29 de maio de 1936, quando o Embaixador 
José Carlos Macedo Soares tomou posse em sua Presidência. 

Estamos falando de Mário Augusto Teixeira de Freitas, um homem 
singular e plural, em oportuno registro no título deste livro. Singular em seu 
modo de atuar, plural em seu modo de pensar. Focava o Brasil; queria um Brasil 
mais justo. Nenhum assunto do Brasil lhe escapava e a todos dava atenção da 
razão, e – por que não? – também da paixão. 

O IBGE seria sua maior criação singular, e por ele lutou até seu 
último suspiro. Seu lema o afi rma: “Faça o Brasil a estatística que deve ter, e a 
estatística fará o Brasil como deve ser”. Já em seu tempo, pensou um Instituto 
autônomo e independente e moldou uma mística ibgeana que, desde então, 
incutiu no espírito de seus técnicos. Todos, desde sempre, atuam pela razão, no 
amparo est

Em favor do Brasil, tendo olhos no IBGE, Teixeira de Freitas abriu 
um vasto círculo de sociabilidade, que este livro muito bem revela. Ele foi um 
missivista incansável, centrando sobremodo a atividade estatística e a educação, 
mas também pensou o território – em sua variedade geográfi ca – bem assim o 
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município, a mudança da capital federal; lutou pela reforma ortográfica, pela construção 
de um planetário na capital federal; militou pela adoção do Esperanto, e ainda filosofou 
sobre religião, afora outros temas.

Seus discípulos o admiravam, não raro com paixão. Os que com ele 
dialogavam o admiravam também, ou, ao menos, o respeitavam. Muitos seguiam suas 
ideias e as expandiam, mas hoje, infelizmente, ele é um pensador quase que apenas 
conhecido intra-muros, no âmbito do IBGE. Isso é pouco e não é justo.

De fato, sua atuação na criação do IBGE, o tendo feito de forma ímpar, já lhe 
bastaria para ser um dos Grandes Homens do Brasil, mas, porque pensou o Brasil, Teixeira 
de Freitas precisa ser retomado como um dos seus grandes pensadores e idealizadores. É 
preciso disseminar seu pensamento, dando a todos sua real dimensão humana, intelectual 
e profissional. Que o Brasil lhe faça honra, a ele que sempre lhe deu honradez. 

Que Mário Augusto Teixeira de Freitas, de novos e muitos estudos e pesquisas, 
ressurja grande como pensador do Brasil, como complexo e completo intelectual. 

Wasmália Bivar 
Presidenta do IBGE



prefácio

Missão e testemunho:  
a correspondência de Teixeira de Freitas  
e a criação do Instituto Brasileiro de  
Geografia e Estatística - IBGE

Leandro Garcia Rodrigues*

Como foi que neste mundo alguém chegou à ideia de que 
pessoas podem se comunicar umas com as outras através de 
cartas? Podemos pensar sobre uma pessoa distante, e podemos 
agarrar uma pessoa que está próxima – tudo o mais vai além da 
força humana. Escrever cartas, entretanto, significa desnudar-se 
diante de fantasmas, algo pelo qual eles aguardam avidamente. 

Franz Kafka1

Já podemos dizer que existe uma considerável tradição de estudos e 
pesquisas epistolográficas no Brasil, especialmente se levarmos em consideração 
as publicações com esta temática nos últimos 15 anos. Desde 2000, quando se 

1 KAFKA, F. A partida. In: BUTLER, J. Uma poética da não-chegada. Cult, São Paulo: Bregantini, 
ed. 194, 13 jul. 2015. Disponível em: <http://revistacult.uol.com.br/home/2014/11/uma-poetica-
da-nao-chegada/>. Acesso em: fev. 2016. 

* Doutor e Pós-Doutor em Estudos 
Literários pela Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro - PUC - 
Rio e Professor de Teoria Literária da 
Universidade Federal de Minas Gerais 

- UFMG. Foi Professor-Adjunto de 
Literatura Brasileira da Universidade 

Católica de Petrópolis - UCP (RJ). Or-
ganizador das seguintes obras: RODRI-
GUES, L. G. (Org.). Drummond e Alceu: 

correspondência de Carlos Drummond 
de Andrade e Alceu Amoroso Lima. 

Belo Horizonte: Ed. Universidade Fe-
deral de Minas Gerais - UFMG, 2014. 

278 p.; RODRIGUES, L. G. (Org.). 
Cartas de esperança em tempos de ditadura: 
Frei Betto e Leonardo Boff escrevem a 
Alceu Amoroso Lima. Petrópolis: Vozes, 

2015.; e RODRIGUES, L. G. (Org.). 
Correspondência Mário de Andrade e Alceu 
Amoroso Lima. São Paulo: Edusp: Insti-

tuto de Estudos Brasileiros – IEB, 2015. 
No prelo. Para outros contatos: <prof.

leandrogarcia@hotmail.com>
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iniciou a publicação da correspondência de Mário de Andrade, feito pelo Instituto de Estudos Brasileiros - IEB 
da Universidade de São Paulo - USP, temos percebido um maior cuidado e uma responsável sistematização 
deste campo do saber – instigante e complexo – e suas ligações e diálogos com as mais diversas temáticas e 
áreas do conhecimento.

Tudo isso se fortalece agora, com a publicação de parte da correspondência de Mário Augusto 
Teixeira de Freitas – ou simplesmente Teixeira de Freitas – um dos intelectuais que este País já teve e que, 
por ser vítima da nossa eterna amnésia histórica – ainda não recebeu o devido reconhecimento por todos os 
seus feitos em função da criação não apenas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, mas, 
principalmente, por ter desenvolvido em sua trajetória um verdadeiro projeto de Brasil, vislumbrando sempre 
uma ideia de nação pautada nas suas ideologias e na sua visão de vida e de mundo.

A organização e publicação deste epistolário, que ora vem a lume por iniciativa e trabalho de 
Nelson de Castro Senra, apenas reforça o que será dito e lido doravante: Teixeira de Freitas não foi apenas 
o criador do IBGE, foi um patriota no sentido mais útil e abnegado deste termo, vendo na Estatística a 
possibilidade de conserto e acerto dos mais diferentes problemas das realidades social e humana brasileiras. 

Por isso a importância de se publicar estas suas missivas – suas cartas, nossas cartas! Cartas de todos 
que, com elas, possam vislumbrar não apenas o homem, mas a complicada teia de relações que teve Teixeira 
de Freitas no seu tempo. Suas cartas, cartas do Brasil, cartas da nossa História.

A carta possui um proprietário?

Quando o crítico literário francês Philippe Lejeune (c1998) escreveu seu pequeno ensaio-
crônica A quem pertence uma carta?, inserida em Pour l’autobiographie, publicada pela editora Seuil, em 1998, 
tocou num dos principais problemas concernentes às fronteiras do gênero epistolar – o direito de posse 
numa correspondência, especialmente daquelas cartas que se tornaram públicas via publicação com ou sem o 
consentimento de uma das partes. Entretanto, este não é o único problema que enfrentam os pesquisadores 
de documentos epistolares, especialmente por estarmos lidando com uma escrita complexa que flutua entre 
as fronteiras do público e do privado, do autobiográfico e da encenação, da verdade e da ficção, do histórico 
e do literário. Nosso objetivo neste ensaio é problematizar algumas dessas questões, não objetivando uma 
solução final para muitos dos problemas que serão apresentados. Ao contrário, queremos levantar questões 
e discuti-las, exemplificando e demonstrando a dificuldade de abordagens essencialmente ortodoxas para se 
compreender esta problemática. 

Aqui tento levar em consideração esta importante parcela da correspondência de Teixeira de 
Freitas, que neste momento é publicada, fazendo o devido resgate da memória e da pessoa deste grande 
intelectual e suas relações profissionais e amizade: com Carlos Drummond de Andrade, Bulhões de Carvalho, 
Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Alceu Amoroso Lima, Getúlio Vargas, Gustavo Capanema, dentre 
vários outros que tiveram alguma relação profissional ou de amizade com o fundador do IBGE. Pergunto-
me: a quem pertencem estas cartas? É justo que as mesmas permaneçam guardadas em arquivos e acervos 
particulares e/ou institucionais? São questões que quero desenvolver e pensar/avaliar. 

A pergunta de Philippe Lejeune possui uma atualidade desconcertante, especialmente numa época 
na qual pululam publicações de cartas e outros escritos íntimos de escritores e demais personalidades da vida 
pública. O “surto” de (auto)biografias nas livrarias é algo assustador, o que nos leva a acreditar numa espécie de 
espetacularização da própria vida, o que nos permite fazer outra pergunta semelhante à de Lejeune (c1998): a 
quem pertence a narrativa da vida?, especialmente daqueles cujas vidas são uma espécie de performance que 
excede do privado ao público. Neste sentido da “narrativa da vida”, é sintomático o que Teixeira de Freitas 
escreveu a Farias (não identificamos o prenome deste correspondente), em carta de 12 de maio de 1949:
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Levo da vida pública uma complexa impressão: certezas dolorosas, algumas duras decepções; mas 
também a convicção de que o propósito firme e alto de bem servir encontra sempre cooperadores 
magnânimos, grandes corações e algumas oportunidades. Um desses cooperadores foi Você. Outro, 
Belisário Penna. Outros, ainda, Simões Lopes, Afonso Penna, Daniel de Carvalho. E ainda outros, 
Cerqueira-Lima, Alvim Pessoa, Justiniano Meireles, Fernando Faria Júnior, Hildebrando Clark... As 
melhores oportunidades foram-me dadas por Bulhões de Carvalho, Artur Bernardes, João Luis Alves, 
Getúlio Vargas, Francisco Campos e Macedo Soares. Sou grato, muito grato a todos. E também ao 
meu destino... Logo a Deus. Foi modesta e obscura a minha vida. Mas a grandeza dos seus ideais e 
a beleza dos espíritos fraternos que encontrei, fizeram dela a melhor vida que eu pudera ter vivido 
(FREITAS, 1949)2.

Percebemos a dimensão capilar das relações de uma pessoa, especialmente de certos indivíduos 
imbuídos de grandes responsabilidades e até mesmo um sentido de “missão”, algo muito forte e peculiar a 
Teixeira de Freitas. Mas voltando à questão epistolar, cito o próprio Lejeune: 

Uma vez na caixa [dos Correios], a carta passa a pertencer ao destinatário. Uma vez postada, reavê-la 
significa roubar. [...] A partir do momento em que é postada, torna-se fisicamente propriedade do 
destinatário e quando este morre, de seus herdeiros. [...] Mesmo postada, a carta continua sendo, 
intelectual e moralmente, propriedade do seu autor – e, depois da sua morte, de seus herdeiros; mas o 
exercício desse direito poderá ser limitado, de fato, se o autor não estiver mais com a carta (salvo no 
caso de uma cópia ter sido conservada) (LEJEUNE, c1998, p. 253).

O crítico apresenta uma série de argumentos de caráter um tanto mais legal, jurisprudente, baseado 
na lei francesa de 1957 (FRANCE, 1957) que versou sobre os direitos da propriedade intelectual. Na prática 
cotidiana das publicações, percebemos um certo desvio de algumas normas legais. É comum encontrarmos 
destinatários alegando o direito de posse de todo o material epistolar recebido, ao longo da correspondência, 
daquela pessoa (o remetente) que escreveu não tanto para si, mas para o outro.

Neste sentido, é sintomática uma máxima de Michel Serres (2001, p. 27): “Eu sou vários outros”, 
isto é, a experiência pessoal passa, inevitavelmente, pelo filtro existencial do outro, do interlocutor – e nas 
cartas – do destinatário, num complexo jogo de dialogismo epistolar. Daí o fato de que muitos destes relegam 
para si o direito de leitura, de posse e até mesmo de divulgação das cartas recebidas. 

Numa via um tanto complementar, temos o exemplo de Mário de Andrade, certamente o artista 
brasileiro que melhor explorou as fronteiras – tensas e complicadas – da escrita epistolar. Mário teve inúmeros 
destinatários, célebres ou anônimos, que enviavam à Rua Lopes Chaves, 546, no bairro da Barra Funda, em 
São Paulo, um “mundo de cartas”. Mário sofreu com certos pesadelos éticos quanto ao destino que deveria ser 
dado ao seu acervo de cartas e outros escritos íntimos, tanto que em 1944, um ano antes do seu falecimento, 
escreveu uma espécie de carta-testamento ao seu irmão mais velho, advertindo-o acerca do destino a ser dado 
à sua correspondência (especialmente a passiva). Esta deveria “ser fechada e lacrada pela família e entregue 
para só poder ser aberta e examinada 50 anos depois de [sua] morte” (ALVARENGA, 1983, p. 32).

Num outro momento do seu epistolário, mais tenso e preocupado, encontramos Mário escrevendo 
a Murilo Miranda num tom de revolta e quase ameaçador em relação à publicação das suas cartas:

Meu Deus! o que mais me horroriza são as minhas cartas, egoísmo agindo. Devia ser proibido a 
mostra pública de cartas particulares, por lei governamental. Como si um escritor, um artista, pelo 
fato de ter uma vida pública, não pudesse ter uma vida particular! Francamente, é infame. Rasguei 
todas as cópias que fiz, perdi o dia, e isso de cartas a mim mandadas, nenhuma será publicada enquanto 
eu viver. Você não pensa que não imaginei destruir agora todas elas. Imaginei sim, mas não posso, 
não tenho força moral pra tanto. Sei que estou numa contradição interna medonha. Assim com uma 
vontade de deixar isso, como vou mesmo deixar, pra uma instituição pública mas com a ressalva de 

2 Todos os fragmentos epistolares de Teixeira de Freitas foram retirados desta obra organizada por Nelson de Castro Senra. 
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só poder ser aproveitado num sentido que não seja pejorativo [...] e declaro solenemente, em estado 
de razão perfeita, que quem algum dia publicar as cartas que possuo ou cartas escritas por mim, seja 
em que intenção for, é filho da puta, infame, canalha e covarde. Não tem noção da própria e alheia 
dignidade. (ANDRADE, 1981, p. 158-159).

Na tensão de decidir qual o destino dar às suas cartas, Mário faz alusão a uma das estratégias mais 
comuns: a destruição completa dos escritos íntimos, principalmente quando estes são compostos por cartas e 
diários pessoais. Retorno às teorias de Philippe Lejeune, mas agora utilizo suas ideias expressas no ensaio How 
do diaries end? (Como os diários terminam?) (LEJEUNE; LODEWICK, 2001). Embora analise tal ponto de vista 
na perspectiva de diários íntimos, afirmo que é possível certa adaptação temática e metodológica em relação 
à correspondência. Segundo Lejeune, há algumas estratégias para se terminar um diário (ou a uma carta, na 
minha opinião): 

1. um final voluntário e decidido (para um diário que ainda não foi destruído);

2. a destruição [definitiva] do diário (um final enérgico e definitivo);

3. uma releitura [avaliação];

4.publicação (uma transformação que assume algum tipo de acabamento)  
(LEJEUNE; LODEWICK, 2001, tradução nossa).  

 Em geral, quando se destrói tais textos, o autor é determinado e a ação é definitiva, como afirma 
Mário a Murilo Miranda: “Rasguei todas as cópias que fiz”, “Você não pensa que não imaginei destruir agora 
todas elas” (ANDRADE, 1981, p. 54). Em muitos casos, a destruição é feita através do fogo, numa atitude 
mista de eliminação e expurgação, uma espécie de liturgia purificadora e, por isso mesmo, catártica.

Outra questão interessante é a ressalva intransigente de Mário: “[...] declaro solenemente, em 
estado de razão perfeita, que quem algum dia publicar as cartas que possuo ou cartas escritas por mim, seja 
em que intenção for, é filho da puta, infame, canalha e covarde” (ANDRADE, 1981, p. 56). Ora, sabemos 
que foi justamente Manuel Bandeira, um dos seus grandes amigos e correspondentes mais assíduos, quem 
primeiro publicou as cartas recebidas de Mário ao longo de mais de 20 anos de amizade. Bandeira, na década 
de 1950, organizou e deu à luz o importante epistolário que manteve com o autor de Macunaíma, todavia, fez 
diversas censuras e cortes nos textos originais, certamente por temer a reação de muitos que foram citados ao 
longo da correspondência e que ainda estavam vivos e atuantes. Para Bandeira, a razão de publicar tais cartas 
se dava, exclusivamente, por ver nelas uma importância singular do ponto de vista crítico-literário, biográfico 
e cultural. Tal aspecto crítico tem sido constantemente defendido por muitos que se ocupam a organizar e 
analisar epistolários, isto é, certas cartas iluminam algumas dúvidas a respeito de obras e autores, bem como 
servem como uma espécie de “espelho” sintomático a refletir determinadas nuances do próprio processo de 
gestação e criação da obra. A este respeito, Vincent Kaufmann esclarece que: 

A correspondência é para alguns escritores, independentemente de seu eventual valor estético, uma 
passagem obrigatória, um meio privilegiado de ter acesso a uma obra, o elo que falta entre o homem 
e a obra. As correspondências representam um corpus ao mesmo tempo superabundante e sempre 
lacunar. (KAUFMANN, 1990, p. 80).

Nas trocas epistolares com um cunho mais teórico e ensaístico, a carta pode também funcionar 
como uma espécie de campo experimental para a construção estilística dos respectivos autores, bem como 
para expor a diversificação das experiências de ambos: comentários acerca da vida social, cultural e política 
de um determinado momento, as mudanças das conjunturas intelectual e ideológica que permeiam a vida 
de cada remetente, os meandros do processo de criação, as dúvidas do que escrever – e como escrever –, os 
assuntos a serem explorados ou relegados quando do momento da escrita. A carta se torna, desta forma, uma 
oportunidade – um locus – para construção de pensamentos, ideias e projetos – pessoais ou institucionais. 



prefácio 
Missão e testemunho

Em carta a Lauro Schleder, a 03 de agosto de 1944, assim Teixeira de Freitas definiu e despachou acerca das 
agências municipais de estatística:

As Agências serão administradas em nome do Instituto por um seu delegado, com a designação de 
Inspetor. Mas todas elas e a própria Inspetoria, que por elas responde, ficam subordinadas tecnicamente 
ao D.E.E. ao qual serão encaminhadas diretamente, para que ele mesmo, por sua vez, as encaminhe ao 
Instituto, depois de revistas, todas as informações que lhes foram exigidas, quer as do “plano nacional” 
quer as peculiares ao ‘plano regional’. As ‘críticas’ aos dados coligidos pelas Agências, o Departamento 
Estadual de Estatística as encaminhará a cada Agência diretamente ou por intermédio do Inspetor, 
conforme ficar combinado entre este e o Diretor do D.E.E. tendo em vista a necessidade de conhecer 
o Inspetor o grau de eficiência dos Agentes para os fins disciplinares (FREITAS, 1944). 

 Desta forma, podemos dizer que determinadas correspondências, especialmente aquelas 
mais “pensadas” e organizadas, funcionam como verdadeiros laboratórios de criação. – artística, teórica, 
metodológica e organizacional. Pensemos nas cartas de Alceu Amoroso Lima a Nestor Victor, nas quais os 
dois críticos discutem, concordam e divergem acerca da práxis e da função da Crítica Literária no Brasil. Ou 
então as cartas dos artistas modernistas da fase heroica paulista, verdadeiros documentos que testemunham 
não apenas as inquietações dos primeiros “incêndios futuristas”, mas principalmente um intrincado jogo de 
estilística e experimentalismos próprios do início de qualquer movimento artístico de vanguarda. E ainda um 
último exemplo: as cartas dos jovens poetas de Cataguases criadores da Revista Verde, que tinham em Mário e 
Oswald de Andrade os seus referenciais seguros de qual caminho literário a ser seguido, qual trilha ideológica 
e estética era a mais adequada naquele ideal de atualização da cultura nacional, isto é, cartas entre mestres e 
discípulos. A respeito desta dimensão da correspondência, explica Marcos Antônio de Moraes:

O comungar da carta se espelha no desejo de estar junto, na constante troca de opinião, nas sugestões 
contestadas ou aceitas. O ‘outro’, no diálogo epistolar, concorre muitas vezes para a realização 
artística, funcionando como termômetro da criação. A carta é ‘laboratório’ onde se acompanha o 
engendramento do texto literário em filigranas, desvendando-se elementos de constituição técnica da 
poesia e seus problemas específicos. Propicia a análise (gênese e busca de sentido) e torna manifesto as 
motivações externas que ‘precisam a circunstância’ da criação. A escrita epistolográfica proporciona a 
experimentação linguística e o desvendamento confessional. (MORAES, 2001, p. 14). 

Trata-se de uma questão complexa e até mesmo perigosa, já que determinadas missivas adquiriram 
valor e função públicas, especialmente se levarmos em consideração o conteúdo das mesmas que servem 
para compreendermos momentos e particularidades da nossa própria história cultural. Neste sentido, a 
correspondência trocada entre o crítico e pensador católico Alceu Amoroso Lima com Frei Betto, escritor e 
ideólogo da Teologia da Libertação. Fiz a organização deste epistolário, publicado pela editora Vozes, o que 
me possibilita uma maior “aproximação” com este conjunto epistolar, que totaliza 22 missivas. Os assuntos são 
variados, todavia, os mais recorrentes dizem respeito ao terrorismo implantado no Brasil a partir do Golpe 
Militar de 1964, bem como a tensa relação entre a Igreja e o Estado a partir deste episódio, especialmente por 
conta das inúmeras prisões, torturas e mortes que vitimaram religiosos e leigos por todo o País. O próprio Frei 
Betto foi uma destas vítimas, uma vez que permaneceu quatro anos encarcerado, momento este extensamente 
narrado nas suas cartas endereçadas a Alceu Amoroso Lima.

Nas diversas cartas escritas e publicadas por Frei Betto, não apenas aquelas endereçadas a Alceu, 
percebemos um sentimento acima do indivíduo, são “cartas para todos”, existe um duplo destinatário: a) a 
pessoa física a quem a missiva é endereçada e b) o destinatário geral, desconhecido, plural. São “cartas para os 
outros”, suas cartas – cartas de todos. Lembrando Contardo Calligaris (1998), analisando os mais diferentes 
tipos de textos autobiográficos:

O escrito autobiográfico implica uma cultura na qual, por exemplo, o indivíduo (seja qual for sua 
relevância cultural) situe sua vida ou seu destino acima da comunidade a que ele pertence, na qual ele 
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conceba sua vida não como uma confirmação das regras e dos legados da tradição, mas como uma 
aventura para ser inventada. Ou ainda uma cultura na qual importe ao indivíduo durar, sobreviver 
pessoalmente na memória dos outros (CALLIGARIS, 1998, p. 46). 

Este “sobreviver pessoalmente na memória dos outros” estava diretamente implicado na ideia de 
denúncia, isto é, a carta funcionando como alternativa de explodir as barreiras físicas da prisão, é o destinatário 
múltiplo, é a carta endereçada a toda e qualquer pessoa de bem que pudesse – a partir da sua leitura – 
estabelecer qualquer elo de solidariedade com o remetente encarcerado. Tal fato levou Tristão de Athayde3 a 
escrever o intrigante artigo “Documento para amanhã”, publicado no Jornal do Brasil, em 04 de maio de 1973, 
no qual ele afirmou: 

A mocidade do meu tempo vibrava, com os que se haviam insurgido, como Tiradentes, contra o 
Estado colonial. A mocidade de hoje também vibra, mas sobretudo sofre na carne, com os que se 
insurgem contra o Estado policial. Haja à vista a onda recente de assassinatos e prisões , enquanto 
os jovens dominicanos ordenados ou não, continuam a cumprir sua pena de prisão sem nenhuma 
ignomínia, por terem praticado a virtude da hospitalidade aos perseguido. [...] Entre eles se destaca 
a figura ímpar de Frei Beto, Carlos Alberto Libanio Christo, cujas cartas da prisão representam um 
dos mais altos documentos da mais pura espiritualidade, comprometido com a realidade concreta 
e não apenas especulativa, se não o mais alto de toda a nossa literatura. [...] É a voz dos grandes 
profetas que fala por esse jovem de 20 e poucos anos, em uma cela dos ‘subterrâneos da História’. 
[...] Não sei que documentos ficarão de nossos tempos para o futuro. Sei, apenas, que um deles será 
este (ATHAYDE, 1973, p. 9).

Alceu teve a clara sensação de que ele não era o único destinatário das cartas de Frei Betto, tanto 
que publicou diversos trechos das mesmas nas suas inúmeras crônicas jornalísticas, usando o espaço do jornal 
como tribuna de denúncia e extravasamento destas mesmas missivas, tornando-as “documento para amanhã”; 
todavia, um amanhã presentificado, um amanhã que urgia – no agora da leitura – uma tomada de decisão 
por parte dos leitores, um posicionamento crítico acerca dos subterrâneos da nossa história contemporânea. 
Ou seja, a epistolografia contendo uma possibilidade natural e intrínseca de provocar mutações ideológicas 
nos seus possíveis destinatários – evoco o plural – influenciando novas ideias e atitudes, permitindo a reflexão, 
levando-nos a conceber a carta como uma “categoria transhistórica” do discurso, com múltiplos cruzamentos 
e distintas direções de manifestação e representação.

As cartas trocadas entre Frei Betto e Alceu Amoroso Lima, especialmente aquelas da época da 
prisão do frade dominicano, são uma espécie de brado de e por justiça, um grito que reverberou para além do 
respectivo destinatário destas mesmas cartas, causando uma espécie de movimento catártico nestes mesmos 
destinatários, gerando uma recepção produtiva do ponto de vista reflexivo pela projeção de uma determinada 
subjetividade. Na longa carta enviada a Alceu, em 22 de fevereiro de 1970, Frei Betto deixa claro a necessidade 
de se buscar a justiça e punir aqueles que a violam:

Embora processados por atividades, sofremos punição religiosa. Fomos proibidos de celebrar missa, 
e três estudantes dominicanos foram impedidos pela Auditoria de renovarem seus votos religiosos, 
conforme a Igreja exige. Resta-nos saber quem tem o direito de nos suspender de ordens: a autoridade 
militar ou a autoridade eclesiástica? O juiz alegou que a profissão religiosa seria ‘uma promoção 
aos dominicanos’. Desde quando renovar a opção pela vida religiosa é uma ‘promoção’ ofensiva ao 
Estado brasileiro? Estamos sendo religiosamente punidos por quê? Nada está provado contra nós, 
nem mesmo temos culpa formada. Tais medidas só se justificam num regime que persegue a Igreja. 
Os dominicanos que deveriam renovar os votos no dia 11 de fev. são os frades Tito de Alencar Lima, 
Roberto Romano e Yves do Amaral Lesbaupin. [...] Reze pelos que neste país lutam pela justiça, 

3 Alceu Amoroso Lima inciou na Crítica Literária em 1919, na coluna Vida Literária de O Jornal, periódico este que pertencia a Renato 
de Toledo Lopes. Naquela época, era comum o uso de pseudônimos para os articulistas de imprensa, então Alceu escolheu o nome 
Tristão de Athayde para assinar as suas crônicas semanais. Em 1928, com a sua conversão ao Catolicismo, Alceu pensou em abandonar a 
Crítica Literária e o seu - já famoso - pseudônimo, porém este já se tornara uma marca registrada da Crítica brasileira, então o mesmo 
conviveu, pela vida inteira, com ambos. 
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pelos presos políticos e suas famílias, pelos que morreram nas torturas, pelo frei Tito. Estaremos unidos 
ao sr. na mesma oração. Ela é a garantia dessa liberdade interior que ninguém pode arrancar de nós 
(BETTO, 1970).

É uma outra perspectiva de encararmos o texto epistolar: não apenas como o “outro lado” da obra 
do seu autor, o seu reverso, mas como documento que não lhe pertence mais a partir do seu envio, alcançando 
uma amplitude de debates e propondo outros, sempre na perspectiva de sustentar um questionamento e/ou 
a formulação de novas opiniões críticas. Ao prefaciar a edição das cartas trocadas entre Mário de Andrade e 
Otávio Dias Leite, editada pela Oficina do Livro Rubens Borba de Moraes e Imprensa Oficial do Estado de 
São Paulo, em 2006, Júlio Castañon Guimarães afirma que as cartas: 

[...] pode haver sempre, por estarem no domínio do privado, a suposição de que guardam informações 
cuja circulação se dê apenas entre os correspondentes. Quando ocorre de virem a público, seria então 
como se houvesse uma espécie de revelação. Naturalmente, nem sempre essas informações são tão 
exclusivas assim, pois podem circular tanto em outras correspondências de cada um dos interlocutores, 
quanto em outros meios. [...] E aí já se tem pelo menos indício de como o conteúdo de uma 
correspondência para além de sua dimensão pessoal pode adquirir repercussão mais ampla. Além 
desses aspectos, as cartas podem ser deflagradoras de massa de informação que não está exatamente 
presente nelas, que ultrapassa seus limites (GUIMARÃES, 2006, p. 6).

Temos aqui o velho problema entre o privado e o público e a delimitação das fronteiras entre 
ambos. Mais do que delimitar, percebemos hoje que a publicação destes epistolários produz uma verdadeira 
práxis de contaminação entre estas mesmas fronteiras, não possibilitando uma separação cartesiana entre 
ambas, especialmente quando se fala em luta pela justiça, assunto tão caro nesta correspondência entre Frei 
Betto e Alceu Amoroso Lima.

Ao afirmar que “as cartas podem ser deflagradoras de massa de informação que não está exatamente 
presente nelas, que ultrapassa seus limites (GUIMARÃES, 2006, p. 6)”, Júlio Castañon Guimarães toca 
num aspecto sintomático desta correspondência: o fato de Alceu responder as cartas de Frei Betto com um 
respectivo artigo na imprensa. Isto é um aspecto digno de se questionar e trazer à lume para discutirmos a linha 
de alcance da escrita epistolar, pois Alceu realmente aproveitava o que vinha escrito nas cartas de Frei Betto 
e aproveitava este material para compor as suas crônicas semanais para a imprensa. Vemos claramente uma 
relação carta-crônica-opinião pública que funcionou muito bem ao longo dos anos que esta correspondência 
cobriu: 1967-1981.

No que concerne ao arquivo pessoal de Teixeira de Freitas, é sintomática a presença de outros 
textos diferentes do gênero epistolar, principalmente discursos, aulas magnas, crônicas de jornal, anotações 
pessoais, projetos de livros etc, tudo a enriquecer o conteúdo arquivístico, estendendo as suas fronteiras e 
flexibilizando a sua própria natureza constitutiva, possibilitando os mais diversos “cruzamentos” entre o texto 
epistolar e todas estas escritas paralelas que chamamos tecnicamente de “marginalia literária”. 

Desta maneira, confirmamos o que afirmou Geneviève Haroche-Bouzinac (1995, p. 25, tradução 
nossa), para quem o gênero epistolar se caracteriza por sua natureza profundamente polissêmica e com um 
“caráter essencialmente híbrido do gênero”, possuindo uma forte “instabilidade de suas formas”, “por isso 
mesmo sempre em movimento”, o que necessariamente o leva a ser um “gênero de fronteira”. Por todos 
estes câmbios teóricos e expressivos, a epistolografia possui uma gama de direcionamento analítico, numa 
constante “corda bamba” que não a relativiza, mas que lhe confere uma múltipla aplicabilidade e uma 
considerável riqueza de abordagem e performance, considerando o fecundo espaço de debate e discussão 
gerado por estes textos.

No caso destas cartas em particular, poderíamos considerar o leitor especializado (o crítico, 
historiador etc.) como um destinatário em potencial independentemente do destinatário particular? Seria 
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legítimo salvaguardar, sob o peso de processos e testamentos, tais cartas impedindo que pesquisadores e outros 
leitores tenham acesso ao conteúdo das mesmas? Afinal, quem é (ou poderia ser) o destinatário de tais cartas 
com “função e utilidade” públicas? Devemos confinar tais textos – importantes para a história do pensamento 
brasileiro – em acervos e outros mecanismos de salvaguarda? 

São perguntas que não ouso tentar responder em definitivo, apenas especulo aqui e ali algumas 
ideias e até mesmo problemas já ocorridos quando a fronteira do público e do privado sofreu algum tipo de 
desconstrução. Agora, com a publicação desta considerável parcela da correspondência pessoal e institucional 
de Teixeira de Freitas, temos estas questões revigoradas e problematizadas, isto é, mais um epistolário é 
publicado e potencializa estas nossas dúvidas teóricas e provocam novas epistemologias, outras abordagens. 

Aqui falo como pesquisador e organizador de correspondências. E falo a partir de dificuldades 
reais e materiais perante as quais, nós organizadores de correspondências, somos constantemente obrigados a 
enfrentar no dia a dia do nosso trabalho, e a maior parte destes problemas decorrem de questões envolvendo 
o sistema legal brasileiro e a má vontade de certos familiares e algumas instituições que salvaguardam os 
respectivos acervos, principalmente por conta das dúvidas que decorrem sobre a velha dúvida que motiva as 
minhas investigações a respeito do gênero epistolar – a quem pertence uma carta?

Não raro são as situações que atrapalham a pesquisa epistolográfica, creio que as principais residem 
nas seguintes questões: a) a nossa Lei de Direitos Autorais, que versa sobre o domínio público intelectual; b) a 
falta de cooperação de alguns familiares em fornecer autorizações legais para pesquisa, manuseio e publicação 
de certos acervos e c) a falta de conscientização, por parte de muitos, acerca da importância deste tipo de 
investigação crítica. Vamos a cada um destes problemas.

A problemática que envolve o domínio público intelectual, no Brasil, gira em torno da Lei 9.610, 
de 19.02.1998, que legisla sobre os direitos autorais brasileiros. Esta lei é considerada uma das mais avançadas 
do mundo, entretanto, ela deixa algumas lacunas difíceis de serem resolvidas. A primeira delas é a ausência da 
noção de autoria em relação aos mais diferentes gêneros da literatura, já que tudo é generalizado na ideia e na 
expressão “obra literária”, inclusive a obra epistolográfica, sequer mencionada. De acordo com o inciso I, do 
Art. 5o, desta lei, os efeitos da mesma repousam na seguinte perspectiva:

Art. 5o - Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - publicação - o oferecimento de obra literária, artística ou científica ao conhecimento do público, 
com o consentimento do autor, ou de qualquer outro titular de direito de autor, por qualquer forma 
ou processo (BRASIL, 1998). 

Já o Art. 7o da mesma menciona e legisla sobre o conceito de “obra intelectual”: 
Art. 7o São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou 
fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:

I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas;

II - as conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza (BRASIL, 1998).

São as únicas referências ao universo de “obra literária” no que concerne às ideias de “efeitos” e 
“obra intelectual”, já que os demais incisos e capítulos versam sobre as demais manifestações artísticas, como 
o audiovisual, as artes plásticas, a música, mapas etc.

Como a pesquisa em torno do gênero epistolar é uma atividade relativamente nova no Brasil, para 
o legislador, o texto da carta não é considerado parte da obra de um artista ou de um intelectual como Teixeira 
de Freitas e outros, mantendo o antigo preconceito de que “obra” é especialmente a produção ficcional e 
publicada de um autor, ou seja, os textos autográficos – cartas, diários, bilhetes, manuscritos em geral – são 
vistos como a “parte menor” da produção intelectual de uma pessoa; ou como querem alguns teóricos, a 



prefácio 
Missão e testemunho

sua criação paraliterária, com todas as possibilidades pejorativas deste conceito crítico. Neste embaralhado 
legislativo, não é raro presenciarmos processos e brigas judiciais quando da publicação de certos textos, como 
missivas e diários íntimos, embates estes marcados pela tentativa de definição se correspondência é ou não 
obra literária, bem como a complicada noção de “destinatário múltiplo”, especialmente por conta de certos 
epistolários que possuem informações importantes para se compreender não apenas a história individual do 
respectivo escritor, mas também a história coletiva e a memória pública de determinados acontecimentos e 
situações específicas. Neste sentido, a correspondência de historiadores, sociólogos e políticos é particularmente 
sintomática, pois possuem uma infinidade de informações úteis para se desvendar o próprio processo histórico 
no qual estão envolvidos e que ajudam a construir.

Quando tais debates se acaloram, é comum recorrermos à noção de domínio público, principalmente 
no sentido de facilitar o acesso, a pesquisa e a publicação de determinados arquivos pessoais, sem passar pelo 
périplo burocrático das autorizações de herdeiros e/ou representantes legais do respectivo titular deste acervo. 
A mesma Lei 9.610, de 19.02.1998, define o nosso conceito legal de domínio público:

Art. 41. Os direitos patrimoniais do autor perduram por setenta anos contados de 1o de janeiro do ano 
subsequente ao de seu falecimento, obedecida a ordem sucessória da lei civil.

[...]

Art. 43. Será de setenta anos o prazo de proteção aos direitos patrimoniais sobre as obras anônimas 
ou pseudônimas, contado de 1o de janeiro do ano imediatamente posterior ao da primeira publicação 
(BRASIL, 1998).

Na tentativa de tornar universais determinados acervos, o estado de domínio público é o sonho de 
muitos pesquisadores, especialmente por conta de contendas com alguns herdeiros, que nem sempre facilitam 
a vida do pesquisador, exigindo toda sorte de condições para executar uma autorização legal e, em vários casos, 
esta permissão nunca é expedida, comprometendo os objetivos de muitas pesquisas e/ou projetos editoriais. 

Contudo, esta é uma questão realmente complicada e complexa, que possui inúmeras matizes 
valorativas e, principalmente, que envolve o fator biografia, algo difícil de obter um consenso. Do ponto 
de vista ético, creio sinceramente que a abertura irrestrita a determinados acervos pela força de domínio 
público não seja a solução para todos estes problemas levantados. Penso que o pesquisador deve usar sempre 
de cautela e bom senso, selecionando e contextualizando as informações obtidas ao longo do seu processo 
de investigação. Creio que nem “tudo” possa ser publicado, algumas informações – ainda que em prazo legal 
de domínio público – devem continuar restritas. Quais? Esta resposta dependerá sobre qual objeto se está 
trabalhando e investigando.

Parece-me que este foi o mecanismo adotado por Nelson de Castro Senra neste belo volume, por 
ele organizado, que traz parte da correspondência de Teixeira de Freitas. Nelson Senra, profundo conhecedor 
da vida, da obra e do pensamento do fundador do IBGE, soube bem trilhar e selecionar – esta ação quase 
sempre ingrata – o material que, sob a sua batuta e cautela, deveria vir a público. O que ficou sem ser 
publicado? Isto apenas Nelson o sabe. Mas devemos nos reportar e nos fixar no que agora nos é ofertado 
pela diligente pesquisa de Nelson Senra: minuciosa, técnica, ética e fundamental para compreendermos esta 
dimensão tão importante da história brasileira.

Estou falando de censura? Claro que não, apenas de equilíbrio ético na manipulação dos fatos 
biográficos de uma pessoa ou de um grupo, de uma história individual ou coletiva, pois quando transcrevemos 
uma carta e a retiramos do seu habitat natural – o arquivo – estamos violando um pacto firmado entre 
remetente e destinatário, entre amigos e correspondentes. 

Estes problemas são comuns e recorrentes quando organizamos uma correspondência: dúvidas, 
imprevistos, questionamentos pessoais e/ou de terceiros, o drama de selecionar os dados e fatos, a divulgação 
de certas imagens e textos etc. Sem dúvida, a interrogação sobre a quem pertence uma determinada carta 
perpassa toda esta problemática, levando-nos a questionar sempre se o destinatário é o único correspondente 
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em si ou qualquer leitor em potencial, independente se este último tinha parte ou não no diálogo epistolar.

Ao apresentar a correspondência entre Mário de Andrade e Carlos Drummond de Andrade, da qual 
foi o seu organizador, Silviano Santiago fez algumas sintomáticas considerações que ajudam a problematizar 
estes assuntos, mas nunca “resolvê-los” por inteiro:

Ao invadir a intimidade da letra epistolar, estamos sendo, antes de tudo, transgressores. Contemplado 
por convenção jurídica, o limite entre o privado e o público, no tocante à socialidade proporcionada 
pelo serviço de correios & telégrafos, é lei clara na cultura do ocidente. A correspondência é inviolável. 
Às vezes, a linha de demarcação pode ser abolida pelo gesto estabanado de um terceiro. [...] Às vezes, 
é o correspondente cauto quem reitera o limite entre o público e o privado. Lembro-me de Paul 
Valéry, precavido diante da língua de trapo de André Gide. Ao final da carta, sente necessidade de 
aclarar ao correspondente que ela fora escrita ‘pour toi’, e não ‘pour tous’.  A publicação póstuma 
da correspondência de Carlos Drummond de Andrade e Mário de Andrade põe abaixo o ‘para ti’. 
Por várias razões. Nomeemos três. Primeira, em virtude da eminência atingida pela obra dos dois 
Andrades no campo da estética literária. Segunda, em virtude da importância social e política de 
Carlos e Mário no seu tempo. Terceira, em virtude da curiosidade intelectual das novas gerações, 
que saem em busca da verdade nas respectivas obras literárias, mesmo sabendo que, se ela pode 
se entremostrar na leitura, permanece no entanto escondida e absoluta em cada texto por mais 
diverso, frio ou incandescente que seja ele. As cartas de escritores também devem ser públicas por 
um quarto e não tão evidente motivo, já que sua enunciação se passa no campo especializado da 
teoria literária. Talvez a maior riqueza que se depreende do exame das cartas de escritores advenha 
do fato de os teóricos da literatura poderem colocar em questão, desconstruir os métodos analíticos 
e interpretativos que fizeram a glória dos estudos literários no século 20 (SANTIAGO, 2002, p. 9).

Não foi à toa que Silviano nomeou seu ensaio introdutório de “Suas cartas, nossas cartas”. 
Certamente, estes documentos são “nossos” pelos mais diferentes motivos, alguns já antecipados por Silviano, 
dos quais eu destaco o quarto, isto é, a possibilidade que o estudo de correspondência oferece para uma 
constante revisão e um repensar a respeito do próprio cânone literário, bem como da historiografia da 
literatura em si. 

Como já evidenciado no início deste texto, estas reflexões não buscam uma solução definitiva 
para os assuntos levantados, ao contrário, creio que a problematização e o debate dos mesmos sejam mais 
interessantes, possibilitando novas abordagens e ideias.

Certamente, até mesmo pela ainda novidade que a publicação de epistolários provoca, sentimos 
que aos poucos os estudos epistolográficos vão assumindo o seu lugar e ocupando diferentes espaços nos 
estudos literários e na cultura como um todo, dialogando com novas estéticas e linguagens, provocando 
intercâmbios significativos e diálogos bem sintomáticos.

A problemática sobre a quem pertence uma carta é um assunto complexo e que envolve diversos 
aspectos, especialmente quando se chega à conclusão de que várias cartas possuem uma importância e valor 
que excedem ao seu próprio destinatário original. 

São “documentos para amanhã”, usando a expressão de Tristão de Athayde, são textos públicos que 
inicialmente tiveram uma origem individual, direcionada, determinada pela relação remetente-destinatário. Mas 
essas dimensões muitas vezes se extravasam, adquirem novas categorias e alcançam novos espaços e funções.

Comecei com as especulações presentes no ensaio de Philippe Lejeune e termino com as minhas 
próprias interrogações. Pública ou privada, cada vez mais percebemos que a correspondência entre pessoas 
públicas alcança novos desdobramentos, novos “lugares” nos estudos literários, históricos e biográficos, 
revitalizando-os cada vez mais.

Como os diários terminam? Como as cartas terminam? A quem pertence uma carta? Perguntas que 
rondam o imaginário de pesquisadores e organizadores destes textos complexos, híbridos e que possibilitam 
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uma infinidade de abordagens críticas e múltiplas hermenêuticas. No lugar de uma conclusão, uma introdução, 
uma aposta para se especular o destino da próxima carta que será aberta, lida e interpretada. Afinal, a quem 
ela pertence? 

Pensando a educação brasileira

O medo de parecer genérico demais é algo que sempre nos ronda, nos inquieta e nos faz pensar, 
ponderar e decidir. O que escrever? Sobre o que (ou quem) escrever? E no caso de uma correspondência – 
caudalosa e complexa – como esta de Teixeira de Freitas? O que escolher dela e nela? São perguntas e mais 
perguntas inquietantes e que parecem não ter uma resposta lógica e bem resolvida. Qual a dimensão de 
Teixeira de Freitas que devo escolher para melhor analisar a sua ação intelectual e profissional? Pelo que se 
pode notar, são as perguntas e não as respostas que movem e empurram este ensaio introdutório. 

Concluo que não dá para falar/analisar todo o seu epistolário ora publicado, são muitas cartas e este 
ensaio tem o seu próprio limite, precisa ter um fim e, sinceramente, vem sempre o medo das generalizações e 
das análises nem um pouco aprofundadas, como requer e convém um texto ensaístico. Então opto por aquela 
sua dimensão que Nelson Senra denominou na terceira parte, Diálogo com educadores, na qual partilha 
suas inquietações com nomes como Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, Manuel Bergström Lourenço Filho 
e outros. Também não excluirei seu intenso diálogo com aqueles que, naquele momento, eram os responsáveis 
políticos pela educação brasileira em nível nacional, de forma particular Gustavo Capanema Filho e Carlos 
Drummond de Andrade. Trata-se de uma mera opção metodológica e investigativa e, como todos devem 
saber, qualquer escolha é sempre arbitrária, impõe um gosto e uma razão pessoal de quem a toma. 

A relação de Teixeira de Freitas com a educação e com educadores foi sempre marcada pela ideia 
de tensão – não no sentido negativo desta palavra – mas considerando que educação é sempre um tema 
complicado, cambiante, principalmente no universo do serviço público. No que diz respeito às estatísticas, 
o então Ministério da Educação e Saúde precisava delas para se organizar, estabelecer metas, fazer (auto)
avaliações, (re)pensar a sua própria história e razão de existir. Vale lembrar que a estatística permeia muitas 
destas ações e tomadas de decisões, alargando horizontes e possibilitando enxergar dados e fatos que uma 
análise mais superficial não permite, por isso a aproximação de Teixeira de Freitas com estes políticos e 
educadores. Segundo Nelson Senra, na segunda parte Diálogo com estadistas, desta obra:

Nesse período no ministério, afora as atividades externas, que seriam muitas, com ênfase na criação da 
repartição estatística nacional, e seu intenso diálogo com educadores, viveria duas lutas internas. Uma 
que seria natural, a elaboração dos questionários para coleta das informações individuais que levariam 
às estatísticas de educação e conexas; para elaborar esses questionários foi preciso desenvolver duas 
linhas prévias de trabalho: uma de natureza intelectual, e que levaria junto a Lourenço Filho, e que foi 
a definição de uma classificação de atividades de educação e uma explicitação dos quesitos a serem 
pesquisados; outra de natureza operacional, e que levaria com sua equipe (que, aliás, teve dificuldade, 
no início, de formar), e que foi a de formar um quadro de ‘interlocutores’ ou ‘correspondentes’ nos 
Estados e nos Municípios para fins da aplicação dos questionários e, depois, da apuração dos mesmos. 
Outra luta – que bem poderia não ter vivido, pois que fruto apenas de vaidades ou coisa parecida de 
‘concorrentes’ no ministério – foram os muitos conflitos de atribuições na divulgação dos resultados 
alcançados nas pesquisas, se isso caberia à sua ou se a outra repartição do ministério; essa luta o iria 
aborrecer sobremodo.

Como sabemos, a Educação não é feita apenas de ideais e sonhos, mas também de políticas e 
organização lógica e programática, esta foi a interseção exercida por Teixeira de Freitas neste momento 
decisivo da história republicana do Brasil – dar uma organização lógica às estatísticas, em nível geral, e no 
nível específico, a determinados ministérios, particularmente o Ministério da Educação. Neste sentido, é 
esclarecedora a carta que o Ministro Gustavo Capanema enviou a Teixeira de Freitas, em 02 de julho de 1939:
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Mandei uma exposição ao Presidente sobre o nome novo de sua repartição. É coisa de pouca monta, 
mas que deve ser sem dúvida disciplinada com segurança.

As nossas atividades exigem quatro denominações: educação, cultura, saúde, assistência. Usar as 
quatro não é praticável; obter uma palavra compreensiva dos quatro termos não se afirma possível (a 
palavra cultura poderia servir, mas prefiro empregá-la no sentido mais restrito, como um dos quatro 
termos dos nossos serviços); resta a solução de se usar somente o primeiro termo. Diremos, pois: 
Serviço de Estatística da Educação, como devemos dizer: Ministério da Educação. A lei discriminará 
a competência do Serviço, com os necessários pormenores.

Seu, com estima e apreço, seu amigo obrigado, Gustavo Capanema (CAPANEMA, 1939).

Daí percebermos o alcance do projeto de nação e de brasilidade de Teixeira de Freitas, e repito: ele 
via na sistematização do serviço de estatística uma espécie de missão a ser cumprida, de civilidade aos seus 
ideais e ideologias, uma resposta ao seu compromisso de homem público e ético, como sempre ressalta Nelson 
Senra em toda a sua produção intelectual (imensa) sobre Freitas. 

Não podemos nos esquecer que Gustavo Capanema esteve à frente do Ministério da Educação e 
Saúde durante o governo de Getúlio Vargas, particularmente no momento do Estado Novo, e tal contexto 
faz toda uma diferença nas políticas e atitudes tomadas. Francisco José de Oliveira Vianna, um dos principais 
responsáveis pela ideologia estadonovista, afirmava que era necessário “unir o mundo que se partira no decorrer 
do século XIX, cabendo ao Estado a construção da ordem corporativa, alicerçada pela íntima colaboração 
com as demais instituições sociais” (VIANNA, 1939, p. 34). Neste afã, os intelectuais que estavam direta 
ou indiretamente ligados ao regime tinham o cuidado de transformar o discurso varguista em palavras de 
ordem e em linhas de conduta e nova vivência. Esta estratégia os colocou naturalmente como doutrinadores 
e intérpretes desta nova ordem. É o momento da chamada “Constelação Capanema”, expressão cunhada 
pela historiadora Helena Bomeny (2001, p. 20), que reflete este forte momento da intelectualidade brasileira 
envolvida em projetos nacionalistas em torno da ideia de um “Estado de bem-estar”. E para se alcançar este 
“Estado” eram necessários dados precisos e concretos que somente um bom serviço de estatística poderia 
fornecer, daí se compreender a relação tão próxima entre Teixeira de Freitas e o Ministério de Capanema, 
como se percebe nesta carta que Freitas enviou ao ministro, em 25 de outubro de 1933: 

Quanto à atribuição do encargo das estatísticas educacionais à repartição de estatística geral, ela não 
tem tecnicamente qualquer contraindicação. E foi adotada por vários Estados, a saber, Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e amazonas. Mas essa medida 
só deu resultados inteiramente satisfatórios em Pernambuco, devido à excelência da organização da 
sua Diretoria Geral de Estatística, à inexcedível dedicação do chefe da seção encarregada do serviço e 
à boa articulação dessa repartição com a diretoria de instrução, cujo dirigente é um bom amigo que 
muito se esforçou por ajudar-me (FREITAS, 1933).

Percebe-se claramente uma espécie de “rede” de contatos e sociabilidade profissional, que envolvia 
os mais diversos setores dos grandes órgãos públicos e que não deixou Teixeira de Freitas imune à mesma. 
Inclusive, provocando desentendimentos e situações de conclusões equívocas, como se percebe nesta carta 
enviada por Carlos Drummond de Andrade, então Chefe de Gabinete de Gustavo Capanema, a Teixeira de 
Freitas, em 14 de março de 1936:

Meu prezado dr. Teixeira de Freitas:

De sua atenciosa carta, recebida na tarde de ontem, extraio, sem prazer, uma conclusão: a de que o 
prezado amigo, sempre tão próximo da minha estima e da minha admiração, se supõe distanciado 
de mim por um banal episódio administrativo. Não há, na carta, palavra que exprima claramente tal 
sentimento. Há, porém, o tom discreto, reservado mesmo e, em certo passo, o apelo a um “espírito de 
transigência” de que, sinceramente, não precisarei me revestir para entrar em acordo com o senhor, 
com quem nunca me desentendi, mesmo porque sempre o considerei dos melhores e mais dignos 
brasileiros do meu tempo (ANDRADE, 1936). 
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Faz-se mister informar que Drummond não exerceu apenas a chefia do gabinete de Capanema, 
mas também foi por este nomeado a outros cargos de igual relevância, como a direção do Departamento 
Nacional de Educação, atestada por este documento:

O Ministro de Estado de Educação e Saúde Pública, em nome do Presidente da República dos 
Estados Unidos do Brasil, resolve designar o Diretor de seu Gabinete, Carlos Drummond de Andrade, 
para responder pelo expediente da Diretoria Nacional de Educação, até ulterior deliberação. Rio de 
Janeiro, 8 de janeiro de 1936. Gustavo Capanema (CAPANEMA, 1936)4.

Mas não foi apenas no Departamento Nacional de Educação que Drummond atuou. Sabemos, 
através deste dossiê profissional, que Capanema também o nomeou a outros cargos de sua inteira confiança, 
como o cargo delicado de presidente da Comissão de Segurança do Ministério da Educação, como comprovado 
neste memorando de Capanema a Drummond, quando da nomeação deste:

Em 27 de agosto de 1942.

Sr. Chefe:

Comunico-vos que resolvi designar os Srs. Joaquim Bittencourt Fernandes de Sá, diretor geral do 
Departamento de Administração; Vitor Nunes Leal, diretor do serviço de Documentação e Paulo de 
Assis Ribeiro, técnico de educação, para membros da Comissão incumbida de investigar a existência, 
em repartições deste Ministério, de elementos nocivos à Segurança Nacional. Essa Comissão, sob vossa 
presidência, realizará os seus trabalhos com a maior urgência possível, e manterá estreito entendimento 
com o Chefe de Polícia do Distrito federal ou autoridade pelo mesmo designada, e com a Seção de 
Segurança Nacional deste Ministério. Saudações atenciosas. Gustavo Capanema.

Ao Sr. Carlos Drummond de Andrade

Chefe do Gabinete do Ministério da Educação e Saúde Pública (CAPANEMA, 1942). 

Tudo isso ressalta a importância de Carlos Drummond de Andrade, não apenas como poeta 
e escritor, mas também como profissional da Educação, exercendo-a não na perspectiva docente, mas 
administrativa e burocrática, mas ainda assim partes legítimas e integrantes do processo educativo de um País. 

Com Drummond, Teixeira de Freitas trocou uma considerável quantidade de cartas e telegramas, 
como se verifica nesta correspondência, o que se pode considerar como um fato absolutamente corriqueiro, dado 
os cargos que ambos ocupavam naquele momento – de confiança – igualmente importantes na consolidação de 
um projeto de Brasil que passava, obrigatoriamente, pelas políticas públicas federais em torno da Educação. Volto 
a insistir no substantivo “missão”, pois este estava impregnado no pensamento e na práxis de muitos naquele 
momento, de forma explícita em Teixeira de Freitas. Mas também me lembro de um outro termo – apostolado – 
que creio define bem a tese que quero aqui defender. Sentiam-se como apóstolos de uma causa, de uma cruzada, 
de uma missão a ser cumprida independente das dificuldades naturais dos seus cargos. Percebemos isso nesta 
carta de Freitas a Fernando de Azevedo, quando este último deixara a pasta da Educação de São Paulo:

Como é possível construir-se uma nação, resolver-lhe os mais graves e prementes problemas, no meio 
dessa fluidez de acontecimentos, na sequência inútil de tentativas mal esboçadas e logo frustradas, e 
com o afastamento dos líderes que se preparam para as mais difíceis tarefas?! [...] Onde está o estadista 
sábio, previdente, compreensivo, prestigioso, enérgico e realizador capaz de nos orientar na direção 
certa, se pomos de lado sumariamente aquele que um destino benévolo nos concedeu como chefe 
apto a conduzir tão árdua empresa? (FREITAS, 1933). 

Ou então, nesta carta a Anísio Teixeira, em 17 de setembro de 1940, enfatizando a “falta” que certos 
espíritos – como Anísio – fazem ao bem público nacional:

4 Para informações mais detalhadas, consultar na Fundação Casa de Rui Barbosa, o Arquivo-Museu de Literatura Brasileira - AMLB, 
onde se encontra o arquivo pessoal de Carlos Drummond de Andrade. Conferir também: RODRIGUES, L. G. (Org.). Drummond e 
Alceu: correspondência de Carlos Drummond de Andrade & Alceu Amoroso Lima. Belo Horizonte: Ed. Universidade Federal de Minas 
Gerais - UFMG, 2014. 278 p.
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Nossos valores humanos são tão escassos – rarinantes in gurgite vasto... – que um só deles, como Você, 
faz muita falta ao Brasil na hora presente. ‘Fazermos o Brasil antes que o Brasil se desfaça’, - é tarefa 
mais urgente do que parece. Não só o ‘Direito’, mas também a ‘História’ não socorrem aos que 
dormem... E nós, desgraçadamente, estamos dormindo... dormindo, não se diga infantilmente ou 
lorpamente. (FREITAS, 1940).

“Façamos o Brasil antes que o Brasil se desfaça” (FREITAS, 1940) me parece ser o excelente 
lema ideológico dos pioneiros desta geração. Sim, a palavra pioneirismo traduz bem o que quero expressar 
aqui, pois a atual geração recebeu muitas das estruturas burocráticas já prontas, definidas, montadas, enquanto 
aquela que estamos a analisar sofreu justamente o contrário: teve de criar tudo, “arrumar a casa”, estabelecer os 
mecanismos organizacionais, daí terem sido pioneiros, desbravadores mesmo no sentido mais apropriado do 
termo. Nelson Senra percebeu isso de forma arguta ao analisar, na Terceira parte Diálogo com educadores, 
desta obra, a relação de Teixeira de Freitas com estes próceres da Educação brasileira:

Aos três primeiros – Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira e Lourenço Filho – Teixeira de Freitas 
referia-se, entre outras formas, como ‘The Big Three’ da educação no Brasil, como em disse em carta 
ao primeiro, em 27 de agosto de 1945: ‘Queiram os homens de Governo, e o Brasil encontrará rápida 
e feliz solução para o maior de seus problemas’. E, é claro, está falando da educação; para logo concluir: 
‘E eu gostaria de ver essa solução entregue, numa feliz articulação de esforços, àqueles dos meus mais 
ilustres e queridos Amigos que considero ‘The Big three’ da Educação do Brasil’.

E já que falei em apóstolos de uma determinada missão, é preciso dizer que estes sempre possuem 
um mestre, um guia, uma referência. Guardando as devidas proporções, foi o exato papel exercido por Mário 
de Andrade em relação aos jovens poetas da sua geração, como Fernando Tavares Sabino, Pedro da Silva Nava 
e o “primeiro Drummond”, ainda em Itabira (MG), sonhando com o seu primeiro livro – Alguma poesia – 
publicado em 1930. Ou então, numa outra direção ideológica, o papel de “farol” vivido por Alceu Amoroso 
Lima entre os jovens intelectuais e artistas católicos, como Jorge Mateus de Lima, Murilo Monteiro Mendes, 
Antônio Castilho de Alcântara Machado, Augusto Frederico Schmidt, dentre outros. Este estatuto de “guia” 
os “The Big Three” sempre perceberam e reconheceram em Teixeira de Freitas, como se percebe nesta carta 
de Fernando de Azevedo a Freitas, em 28 de março de 1939:

Não dispensarei as suas sugestões e os seus conselhos e a eles terei de recorrer frequentemente, 
certo de que não me faltará com as suas luzes e a sua experiência, para uma obra que, pela sua origem e pelo 
pensamento que a inspirou, será uma obra ‘nossa’, fruto de ideias e de preocupações comuns (AZEVEDO, 1939).

Este fragmento da carta de Fernando de Azevedo é bem claro e explícito – Teixeira de Freitas e as 
suas “luzes” e “experiência” guiariam o educador nas suas dúvidas. Entretanto, era uma “obra nossa”, isto é, 
um projeto coletivo e geral – um projeto para o Brasil, numa perspectiva altamente altruísta e patriótica, este 
último adjetivo foi largamente usado ao longo destas cartas escritas por Teixeira de Freitas.

Tal altruísmo também era verificado na ocupação de cargos de direção em entidades e instituições 
de renome e importância, especialmente aquelas em nível nacional, com certo pioneirismo e relevância no 
cenário brasileiro, como se pode perceber nesta carta que Teixeira de Freitas enviou a Lourenço Filho, em 14 
de fevereiro de 1934:

Mando-lhe um cordial abraço pela sua eleição para Presidente da A.B.E. [Associação Brasileira de 
Educação]. Eu estou particularmente de parabéns, porque se for bem sucedido junto ao governo 
da Bahia na minha tentativa de levá-lo a encabeçar o movimento em prol da Convenção Nacional 
de Educação, – que eu penso poderia ser assinada por ocasião do Congresso de Ensino Regional, a 
realizar-se em São Salvador a 2 de julho, – precisaremos muito do concurso da A.B.E. (FREITAS, 
1934).

Como se percebe, Teixeira de Freitas soube extravasar os limites burocráticos e institucionais das 
suas funções dentro do IBGE, criando uma verdadeira e poderosa rede de contatos para dinamizar o serviço de 
estatística, espalhado nos mais diferentes órgãos da administração pública brasileira – federal, estadual e municipal. 
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Importante ressaltar que boa parte desta intrincada rede de trabalho foi realizada através de 
cartas, esticando cada vez mais os limites próprios do gênero epistolar, dando a este as mais diferentes 
funções: admoestação, guiamento, partilha de ideias, emotividade, desentendimentos, construção de valores 
e concordâncias/discordâncias ideológicas. A carta, para Teixeira de Freitas, foi mais do que um simples 
mecanismo de fazer contato, foi a oportunidade diária de comunicação e estruturação de ideias e objetivos 
– pessoais e coletivos – em prol do seu projeto de brasilidade. Ou seja, a troca missivista conquistou espaço 
e estatuto próprios na ação de Teixeira de Freitas, alcançando novos espaços performáticos e institucionais, 
forçando-nos a (re)pensar os limites do gênero epistolar, sua aplicação e organização interna.

Oxalá a publicação desta correspondência alcance todos os objetivos propostos e vislumbrados; e 
que mais epistolários desta natureza venham a lume, que possamos ver a carta como documento e testemunho 
das mais diferentes gerações de homens e mulheres públicos, alcançando seus objetivos e anseios através de 
textos levados e trazidos pelos Correios.

Concluindo...

Aqui conclusão não significa fim, ao contrário, é o pontapé inicial para novas tomadas de atitudes, 
outras possibilidades hermenêuticas, diferentes aplicabilidades dos conteúdos que são expostos e dissecados na 
publicação de parte da correspondência de Teixeira de Freitas.

Prefaciar é um ato um tanto insano, difícil, limitado e arbitrário – pois escolhemos sobre o que 
escrever. Não selecionamos tudo, isto é impossível, especificamos aquilo que mais nos chama atenção, o que 
mais nos desperta quando da nossa primeira leitura da obra original. Nisto podemos ser injustos, escolher 
o que não é mais relevante no conjunto analisado. Por isso, muitos não gostam de prefaciar, especialmente 
pelo medo de parecer superficial, superior demais. Mas eis que apresento este ensaio introdutório, não no 
sentido de apresentar tudo que será encontrado nesta belíssima obra organizada por Nelson Senra. Ser-me-ia 
impossível falar de tudo que li, escolhi o que mais me cativou. Entretanto, caro leitor, tenha certeza de que 
encontrará muito mais na seleção de cartas ora apresentada.

Como crítico literário e especialista em pesquisas com arquivos e correspondências, sempre me 
pergunto: é possível biografar alguém? É possível narrar, com exatidão, a vida de alguém? Tenho certeza que 
não, e afirmo isso com base nas tentativas editoriais de se biografar grandes nomes como Mário de Andrade, 
Alceu Amoroso Lima, Carlos Drummond de Andrade, Gustavo Capanema e agora Mário Augusto Teixeira 
de Freitas. Foi apenas adentrando nestas cartas, que Nelson Senra ousou organizar, é que percebi a grandeza 
da pessoa e da obra do fundador do IBGE. 

Neste sentido, o leitor perceberá a intricada rede de contatos e a práxis profissional de Teixeira de 
Freitas na época que a crítica literária denomina “heroica”, ou seja, a fase de maior atuação e desempenho de 
um grande intelectual. 

Penso que o IBGE foi a grande obra de Teixeira de Freitas e, como tal, não teve uma aceitação 
unânime por parte da comunidade de técnicos estatísticos espalhada pelo Brasil, nos seus respectivos 
departamentos municipais e estaduais de estatística. Novamente, recorro a Nelson Senra, na Introdução 
geral desta obra, para um rápido esclarecimento histórico quanto à estrutura inicial do mesmo Instituto:

Na origem, o IBGE era regido por um presidente, sempre ouvido e acatado. Mutatis mutandis, ele seria 
como que um Chefe de Estado, um símbolo máximo da Nação ibgeana. A seguir havia os Conselhos 
Nacionais, o de Estatística e o de Geografia, cada qual tendo uma Assembleia Geral que se reunia 
uma vez ao ano, em condições ordinárias, podendo fazer reuniões extras. Para o dia a dia, o Conselho 
Nacional de Estatística contava com uma Junta Executiva Central integrada pelos diretores federais 
temáticos de estatística, e o Conselho Nacional de Geografia com seu Diretório Central. Um dos 
membros da Junta Executiva Central era eleito Secretário Geral do Conselho Nacional de Estatística, 
e por esse exercício alcançava a Secretaria Geral do próprio IBGE, o que evidencia supremacia da 
estatística sobre a geografia. Participavam das respectivas Assembleias Gerais os membros da Junta 
Executiva Central e do Diretório Central, e dos seus congêneres estaduais, bem assim dos chefes dos 
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órgãos autônomos afiliados aos Conselhos, fossem públicos, fossem privados.

Daí a importância, que já aludi e volto a repetir: a leitura destas cartas e o conhecimento desta 
correspondência são fundamentais para conhecermos uma parcela ainda desconhecida da história recente 
do Brasil, especialmente para concluirmos que grandes projetos fundacionais não recebem unanimidade 
de aceitação e aplicação. Sabemos disso através destas missivas agora publicadas, já que muitos funcionários 
dos departamentos estaduais de estatísticas não aceitavam o modelo organizacional estruturado por Teixeira 
de Freitas, achando-o excessivamente centralizador e, por que não dizê-lo, autoritário, sufocando e mesmo 
extinguindo as liberdades federativas até então conquistadas. Nesta seara de desentendimentos e crises, o 
Departamento Estadual de Estatística de São Paulo tomou a iniciativa, com vários levantes e exonerações de 
alguns diretores, como Djalma Forjaz. Não nos esqueçamos que todos estes acontecimentos ocorriam sob a 
égide do Estado Novo varguista, o que complica ainda mais o cenário institucional. Tudo isto está resgatado 
nestas cartas, o que torna imperiosa a sua leitura. Entretanto, como as opiniões são sempre divergentes (a ainda 
bem que o são), vemos o outro lado da moeda, aquela que reputou a Teixeira de Freitas o pioneirismo na 
criação do IBGE, vendo no seu sonho a realização de um projeto nacional, de grande envergadura, como foi 
reconhecido por Anísio Teixeira, nesta carta de 24 de agosto de 1940:

Reputo mesmo o IBGE o mais perfeito modelo de organização federativa de que tenho conhecimento, 
mas, não esqueçamos o elemento humano que o inspira no seu secretariado [...]. Organização tão 
complexa e de molas tão sutis, só funciona, quando o espírito que o dirige é dos mais capazes de dar 
vida à própria organização (TEIXEIRA, 1940).

Outra dimensão da pessoa e do trabalho de Teixeira de Freitas, que considero crucial para se 
compreender toda esta narrativa, é a sua extrema capacidade de dialogar com as autoridades em geral: 
Presidente da República, ministros, governadores, prefeitos, diretores de entidades etc., trata-se de algo digno 
de ser reconhecido. Neste aspecto, o leitor destas cartas perceberá a imensa dificuldade que Freitas teve em 
organizar o Recenseamento Geral do Brasil de 19405, passando por cima de diversos interesses locais e 
pessoais de indivíduos que não identificavam esta ação como algo federativo, importante mesmo para o Brasil, 
um mal que – infelizmente – persiste até hoje no complicado tabuleiro político nacional. Contudo, o sucesso 
ou o fracasso desta empreitada influenciaria o próprio IBGE, legitimando-o ou não, tornando-o necessário 
ou não aos interesses nacionais, era a própria existência do Instituto que estava em jogo. Para isso, não faltaram 
aqueles que torceram pelo fracasso de Teixeira de Freitas e do seu modelo de trabalho e organização. 

É importante ressaltar que a História não é feita e narrada apenas pela sua dimensão diacrônica, 
linear, cartesiana, verticalizada, do passado para o presente – como classicamente se faz. A História também 
é regida por fatos e interseções sincrônicas, horizontais, que ocorrem no agora do cotidiano. É nesta 
perspectiva que analiso e tento compreender a ação e a autoridade de Teixeira de Freitas, nos mais diferentes 
acontecimentos da sua vida profissional e do seu contexto histórico, fortemente marcado por incongruências 
políticas e descontinuidades ideológicas, o que obrigava o tabuleiro dos acontecimentos a ser constantemente 
modificado e adaptado às necessidades e até mesmo aos interesses nem sempre independestes e altruístas. 

5 Vale lembrar que Teixeira de Freitas já tinha tido uma grande experiência como delegado censitário em Minas Gerais, onde organizou 
e coordenou o Recenseamento do Brasil, realizado em 1 de setembro de 1920. Pela sua exemplar atuação, ganhou enorme prestígio 
entre os intelectuais e políticos mineiros, tais como Arthur da Silva Bernardes, Gustavo Capanema, Olegário Dias Maciel, Antônio Carlos 
Ribeiro de Andrada, Affonso Pena Júnior, Fernando de Mello Viana, Benedito Valadares Ribeiro, Juscelino Kubitschek de Oliveira, dentre 
outros. Na carta que enviou a Arthur Bernardes, em 18 de agosto de 1930, Teixeira de Freitas demonstra a sua envergadura diplomática 
e atuação entre as autoridades mineiras: “[...] Sabe V. Ex. que, tendo sido levado pelas suas mãos a assumir a responsabilidade da criação 
e direção da ‘estatística geral’ em Minas, sempre considerei os meus esforços sob o seu patrocínio, e como frutos da sua obra de estadista 
tenho invariavelmente colocado tudo quanto consegui realizar em benefício de Minas e do Brasil, no espinhoso posto a que me chamou 
a sua honrosa confiança. E, assim, receberá como o cumprimento de um comezinho dever da minha parte o lhe vir dar conhecimento – 
como peço licença para fazê-lo nestas linhas – do meu propósito de deixar a sete de Setembro próximo o cargo de Diretor de Estatística 
de Minas Gerais, caso o novo Governo, pelo modo por que julgue a minha pessoa e a minha obra, ou pelas diretrizes que adotar para fazer 
face às delicadas contingências do momento, não me possa previamente assegurar a sua plena confiança de que careceria para continuar 
enfrentar as responsabilidades tão pesadas e cada vez mais vultosas da minha missão, e ao mesmo tempo certas condições essenciais ao 
êxito dos meus esforços e à completa eficiência dos serviços a meu cargo” (FREITAS, 1930).



prefácio 
Missão e testemunho

Devo dizer que o trabalho de Nelson Senra é grandioso e de suma importância para a cultura 
nacional, especialmente por trazer à luz inúmeros textos que jamais teríamos a chance de ler, não fosse pelo 
seu labor e pela sua iniciativa. Além disso, Senra também dá uma inquestionável contribuição aos estudos 
epistolográficos brasileiros, já que privilegia a carta como principal objeto de investigação e produção de 
conhecimento, promovendo novas epistemologias que muito contribuirão para dinamizar e redirecionar as 
pesquisas históricas, particularmente aquelas ligadas à história da educação.

Outro acerto de Nelson Senra foi nos apresentar Teixeira de Freitas, este (infelizmente!) ainda um 
“ilustre desconhecido” para muita gente. Ressalto o “infelizmente”, pois a grandeza da sua práxis profissional 
e a largueza do seu pensamento intelectual são realmente gritantes! Afirmo, sem medo da hipérbole, que um 
bom conhecimento da história brasileira (especialmente na primeira metade do século passado) deve passar, 
obrigatoriamente, pela obra e pelo intelectualismo de Teixeira de Freitas, que teve um claro projeto de Brasil 
executado através dos diversos serviços estatísticos que prestou, fosse no IBGE ou ainda nos órgãos que o 
antecederam. 

Afirmo que este livro, que traz uma boa parcela da correspondência de Teixeira de Freitas, ainda 
não é suficiente para conhecermos toda a largueza do seu espírito. Pessoas como ele são difíceis até para serem 
biografadas, pois o maior tormento do biógrafo certamente é: o que desta vida devo escrever sobre? E como 
disse anteriormente, escolher é sempre uma atitude arbitrária. Não dá para falar sobre tudo de uma pessoa 
como Teixeira de Freitas, bem como outros tantos que cruzaram os seus caminhos profissionais e pessoais. 
Apenas um exemplo: esta sua correspondência ainda provoca e propõe uma certa incógnita: sua concepção 
religiosa, sua maneira de viver e problematizar a religião, assim como o real papel que o pensamento e a 
espiritualidade católica ocupou na sua vida. Sabe-se que ele deixou um livro (inédito) inacabado – Minhas 
tentações contra a fé – que teria sido lido pelo Padre Leonel Franca (fundador da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro - PUC-Rio) e por Alceu Amoroso Lima, principal liderança leiga católica entre as 
décadas de 1920 a 1970. Contudo, para uma maior compreensão da sua dimensão religiosa, não basta apenas 
a decifração deste inédito, mas principalmente a leitura e interpretação da sua correspondência com o Padre 
Leonel Franca e, particularmente, com Alceu Amoroso Lima (o Tristão de Atayde), um conjunto epistolar que 
chega perto de uma centena de documentos.

Enfim, grandes homens, grandes obras. Creio que estas cartas de Teixeira de Freitas são verdadeiros 
“documentos para amanhã”, para usar uma expressão muito cara ao mesmo Tristão de Athayde, que a usava 
quando se deparava com escritos cuja importância transcendia os seus próprios limites temporais e espaciais. 
Isto é: suas cartas, nossas cartas, cartas do Brasil e para o Brasil6.

6 Todos os documentos citados neste Prefácio encontram-se na lista de referências ao final desta obra.
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A autoridade em Teixeira de Freitas
Nelson de Castro Senra*

O Instituto [IBGE] é tudo que – através de um labor continuado 
por mais de quarenta anos e ao qual dei tudo que podia dar como 
idealismo e sacrifício – a minha pobre vida deixou de si. É tudo 
quanto fiz de sentido construtivo. 

Teixeira de Freitas7

Retirei-me da vida pública com uma clara consciência de dever 
cumprido. Silenciosamente; humildemente. Nada esperando do 
reconhecimento de ninguém. Mas trouxe comigo a esperança – mais 
que isso: a certeza – de que mais tarde, depois da minha morte, as 
‘ideias’ e os ‘ideais’ cujas sementeiras (nada mais que isso) procurei 
espalhar com mão pródiga, haveriam de florescer e frutificar, e 
poderiam contribuir para que ao nosso povo, um dia, se tornasse a 
vida menos dura. 

Teixeira de Freitas8

Teixeira de Freitas, em seu tempo, era visto como um gênio, e ainda 
é visto como tal. Não poucos assim o viram e assim o veem. Se não um gênio, 
vendo nisso um exagero, é impossível desconhecer sua capacidade intelectual. O 
Brasil era seu mote.

Grande teórico, sem dúvida, mas com extraordinária capacidade 
prática, sem pejo de “sujar as mãos”, na figura sociológica tradicional de passar 
do saber-fazer ao fazer de fato. Afora esses valores, ser teórico e ser prático, tinha 
visão estratégica, sabendo planejar; com habilidade associava passado, presente e 
futuro. Além disso, sabia administrar cotidianos, gerenciar pessoas; era rígido, mas 
jamais perdia a ternura: rigoroso, mas generoso.

Em sua obra fica claro que repudiava a tentação do “ano zero”, 
apagando o passado, ao contrário, realçava a herança da tradição. Assim, por 
suas vivências as instituições deviam passar por contínuas evoluções, de modo 
a não terem que sofrer revoluções, já que estas seriam “anos zeros”. Em suma, 
evoluções para preservar as instituições das revoluções, pois estas, enquanto 
rupturas abruptas rompiam os valores do passado. 

Mesmo quando da criação do IBGE, sua obra máxima, não deixou 
de realçar haver uma dívida à tradição, lembrando a figura de seu mestre José 
Luiz Sayão de Bulhões Carvalho. Em suas outras muitas temáticas, em que não 
alcançou concretude, deixando tão-somente ideias e ideais ao futuro, jamais 
deixou de afiliar-se à tradição, realçando realizações anteriores, não que em 
muitos momentos não tenha sido, ele próprio, criador a partir do nada.

 ***

Trabalhador silencioso e metódico, quase nunca aparece nas fotografias. 
É possível afirmá-lo um homem discreto, modesto, reservado pessoalmente, não 
sem um orgulho humano de suas realizações, e não sem certa frustração, também 
humana, diante dos fracassos. Fernando de Azevedo, o educador com quem mais 
dialogou, e com quem conviveu em diversas ocasiões, traçou-lhe um perfil em 
cores vivas. 

7 FREITAS, M. A. T. de. [Carta a Fernando de Azevedo]. 29 abr. 1952.
8 FREITAS, M. A. T. de. [Carta a Fernando de Azevedo]. 10 out. 1953.
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Esse homem retraído e melancólico, a que o trajar severo e os óculos escuros emprestavam aspecto 
mais sombrio, andando sempre de cabeça baixa e falando à meia voz, muito perto do interlocutor e 
inclinado para ele, era, no entanto, uma força viva e um dos cidadãos de maior prestígio e influência 
do País. Prestígio pessoal, sem dúvida, que não provinha de cargos e posições nem se escudava no 
poder de grupos, mas dele se desprendia como esse fluido estranho que emana da personalidade 
inteira e da conduta inspirada por uma nobre e generosa concepção de vida. [...] Pelo gosto dos 
colóquios, por sua voz macia, que não raramente resguardava com a mão à boca, falando-nos quase 
ao ouvido, tinha mesmo uns ares de conspirador, e o foi terrível, mas a seu modo. Se o víamos a um 
canto, no saguão de um hotel, à mesa de um restaurante, à porta de uma livraria, a conversar com um 
amigo, podíamos logo dizer, sem engano, que estava conspirando. Não contra alguém, nem contra 
os poderes constituídos, mas a favor do Brasil. Era sempre um problema do País que discutia, uma 
campanha que projetava desencadear. 

O que fazia, porém, sua força, não eram somente a dignidade de vida, a inteireza de caráter, o 
desprendimento pessoal, nem apenas a capacidade de conquistar amigos e de atraí-los para suas 
campanhas. A fidelidade intransigente às convicções, a firmeza e elevação de propósitos, aliada à 
fidalguia de trato e à tolerância, política e religiosa, com que chamava a si os de crenças diferentes, 
dispostos a colaborar, acima de divergências doutrinárias, contribuíam certamente para armá-lo de 
grande autoridade e eficiência na realização de seus planos. Mas, com bastarem tantas qualidades e 
em tão alto grau para lhe darem um prestígio singular, o segredo de sua força parecia antes residir no 
seu espírito público, tanto mais edificante quanto mais despojado de interesse e ambições políticas 
(AZEVEDO, 1999, p. 41-43). 

E é ainda Fernando de Azevedo quem afirma: “Conversar então com Teixeira de Freitas era como 
que estar num confessionário. Mas ele quem se confessava primeiro, para que o outro, vendo-o tão de coração 
aberto, também se abrisse com ele” (AZEVEDO, 1999, p. 46). E diz mais:

Líder e chefe experimentado, não gostava de trabalhar só; sabia escolher e agrupar em torno de si 
elementos de aptidões diversas, para as tarefas múltiplas de uma obra em comum. Feita a seleção de 
seus colaboradores, nesse ou naquele empreendimento, concedia-lhes largo crédito de confiança, 
dava-lhes oportunidades de se aperfeiçoarem em seus respectivos setores, estimulava-os por todas as 
formas e acolhia a todos, como amigos, de coração e braços abertos. Para que persistisse a solução 
de coração e de vontade numa obra que tinha de começar desde os alicerces, e se assegurasse, na 
administração, o esprit de suíte, a continuidade sem ruptura, não havia outro meio mais eficaz do 
que o incentivo, a indulgência e a compreensão. Como tinha dos homens uma visão otimista (e 
o pessimismo que às vezes o assaltava, diante de decepções amargas, não tardava a ceder o lugar 
a esperança quase ilimitadas), entendia que não lhe seria possível garantir aos serviços unidade e 
continuidade senão pelo recurso constante à cooperação (AZEVEDO, 1999, p. 47-48).

Outro dos grandes educadores brasileiros, com quem Teixeira de Freitas dialogou com frequência, 
e com quem também conviveu pessoalmente, Manuel Bergström Lourenço Filho, ofereceu elementos que 
igualmente substanciam sua personalidade. Vejamos como expressa.

Nenhum dos grandes aspectos da vida nacional deixou de atrair o espírito de Mário Augusto Teixeira 
de Freitas. [...] Que explica esse esforço inaudito?... A inquietação de espírito?... Não. Nenhuma 
inteligência era mais calma e repousada. O desejo de aparecer?... Não. Nenhum homem era mais 
simples, mais modesto, mais desejoso de esconder-se na hora dos aplausos e das demonstrações de 
reconhecimento, a que sempre fez jus. 

O que o explicava era o desejo de melhor conhecer para bem servir. Teixeira de Freitas era, antes 
de tudo, um enamorado de nossa terra e de nossa gente. Amou-as com fervor, e essa foi a primeira 
e grande lição de sua vida exemplar. E amou-as com lucidez, procurando a cada dia, a cada instante, 
conhecê-las com maior profundidade, para melhor compreendê-las em suas complexas condições.

Isso explica a sua devoção à estatística, instrumento de conhecer e de habilitar a decisões menos 
inseguras; e isso explica a sua devoção à educação e às realizações de cultura, ou seja, aos meios de 
melhorar o homem para engrandecimento do País (LOURENÇO FILHO, 1999, p. 61-62).
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II

Teixeira de Freitas atuou, sobremodo, na atividade estatística, em associação a cartografia, a que 
chamava cartografia estatística. Mas não via a cartografia num sentido estrito, já lhe dando uma dimensão de 
geografia. Numa junção disso tudo, pensou a divisão territorial brasileira e a dinâmica municipal, refletindo 
a melhor posição da capital federal. A educação merecia sua atenção especial, e a via de modo amplo, em 
diálogo com educadores renomados. Ampliando sua percepção de educação pugnou pela reforma ortográfica, 
e pela construção de um planetário na capital federal. Lutou pela adoção do Esperanto como língua geral, para 
facilitar a comunicação das civilizações. E tinha uma visão de mundo religiosa.

Por tudo isso, sem sombra de dúvida, foi um homem singular e plural. Singular em seu modo de atuar, 
plural em seu modo de pensar. Pensava um todo, pensava em tudo, e agia no todo, sempre focado no Brasil. Tinha 
unidade de pensamento e de realizações. Focava a estatística para retratar o Brasil, e tinha por lema: “Faça o Brasil 
a estatística que deve ter, e a estatística fará o Brasil como deve ser”. O IBGE seria sua maior criação singular.

III 

Suas visões eram sempre nacionais, supondo um processo de cooperação federativa voluntária, 
promotor de uma coordenação de cima para baixo. Eis, então, seus dois princípios basilares: a cooperação 
federativa dita voluntária e uma coordenação nacional de cima para baixo, emanando regras, normas e 
princípios a serem seguidos amplamente: daí, programa estatístico, formulários de coleta e de apuração seriam 
uniformes, sempre debatidos e definidos em conjunto, e fazendo harmonia. Técnicas e métodos, recursos 
materiais e financeiros, pessoal bem formado, circulariam pelas entidades associadas.

Essa dupla concepção – da cooperação e da coordenação – que dera certo no IBGE, a juízo de 
Teixeira de Freitas podia e devia dar certo em toda área temática que envolvesse interesses das três esferas 
políticas – federal e estadual e municipal – como educação, transporte, comunicação, etc. Mas, ser de cima 
para baixo não deixava de confrontar os defensores das liberdades federativas, e Teixeira de Freitas teria muito 
que discutir, até com pessoas que admirava, e mesmo de se desiludir. Isso se daria, em especial, ao tempo 
da Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946 que não consagrou seu apaixonado princípio da 
cooperação interadministrativa (ou cooperação federativa) (BRASIL, 1946). Aí começariam muitas desilusões 
e desalentos.

Mas nunca esmorecia, e nunca deixava de ser ouvido. Sua plateia até podia diminuir, mas seus 
auditórios permaneciam disponíveis, e ele seguia disposto. Mesmo deixando seus postos formais, sua autoridade 
seguia inconteste. Seus discípulos o ouviam, e o acatavam. Seus textos eram lidos e refletidos, e seguiriam 
presentes no tempo, seriam sempre atuais. 

De onde emanava sua autoridade, é uma questão que intriga. Um homem reservado, sem vocação 
política, sem maiores trânsitos em sociedade, como angariava e consolidava sua autoridade, é algo que sempre 
se pergunta. E algo mais fica a intrigar: por que segue tão presente com suas ideias, seus ideais, porque 
permanece a influenciar e impressionar tantas gerações, para além de sua máxima, o IBGE?

IV

Pois para tentar entender esse dilema vamos nos valer da obra de Max Weber (2004), quando diz, 
em seu livro famoso Economia e sociedade, que há três formas de autoridade ou legitimação: a que emana da 
tradição, a que se reveste de carisma, e a que tem um amparo racional-legal. Essas formas não são sucessivas, 
em qualquer sequência, nem muito menos independentes. Por certo, contudo, a autoridade racional-legal é 
a que fundamenta as burocracias modernas; e não há que negar que a autoridade carismática é ingrediente 
favorável aos abusos de poder, mas, é claro, sem exageros, não necessariamente. 

A legitimação tradicional apoia-se como que num “ontem eterno”, ditando as regras ao presente. 
A tradição, se tomada ao extremo, impediria mudanças, revisões no presente. Não aceitaria sequer o “vamos 
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mudar para ficar como estamos”. A fidelidade seria cobrada ao máximo. Não obstante, as coisas não precisariam 
ser assim tão extremadas, e embora se possa e se deva mesmo respeitar as tradições, em sua essência, nada obsta 
introduzir mudanças, e não apenas no sentido de permanecer, mas antes de avançar mesmo.

A legitimação carismática, a seu turno, é mais difícil de ser como que relaxada por quem detém o 
carisma. A ele irá parecer sempre que, qualquer fronteira ultrapassada, se lhe aproximando, digamos, para lhe 
advertir desta ou daquela verdade, será um desrespeito, um avançar ilegítimo, uma usurpação. Mas se aquele 
que possui o carisma tiver noção clara dos limites, de todo e qualquer carisma, e souber ouvir pessoas isentas, e 
não meros acólitos, seu poder poderá até aumentar, ou ao menos se manter melhor. Mas isso costuma ser raro.

Os carismáticos se vêm predestinados, incapazes de errar. E se porventura um erro se deu por uma 
decisão sua, não o admite, e logo diz que foi porque alguém aplicou suas ordens erradamente. Os carismáticos 
se entendem como divindades, e costumam se resguardar em isolamento, só aparecendo em apoteoses, e se 
oferecem diante das massas como salvadores. Acreditam vivamente que, aos seus olhos, tudo fica mais claro. 
São os tais.

A legitimação racional-legal origina-se das leis, das regras, dos estatutos sancionados pela sociedade 
(ou pela Organização). Daí se define a quem obedecer, e até quando. Não se obedece à pessoa, mas antes ao 
cargo estatuído. As pessoas ascendem na carreira não por vontades pessoais deste ou daquele superior, deste 
ou daquele protetor, mas por mérito, a partir de normas bem definidas. O poder é, em princípio, impessoal. 
Mas nem sempre é assim que ocorre, a menos, talvez, em nações maduras, com gestões públicas bem definidas. 
Não raro, em muitos casos, ao arrepio das leis, das regras, dos estatutos, as normas são ignoradas e práticas da 
tradição são adaptadas e aplicadas. 

Então, mutatis mutandis, passemos esses princípios a Teixeira de Freitas, para tentar traçar-lhe a 
autoridade, uma autoridade que lhe era inerente. 

V

Teixeira de Freitas olhava a tradição com respeito. Dizia que a atividade estatística brasileira era 
herdeira de uma tradição que remontava ao menos à Primeira República, e então realçava a figura de seu 
mestre José Luiz Sayão de Bulhões Carvalho, o médico que por quase 20 anos moldou uma massa crítica 
sobre como devia ser esta atividade, realçando seus problemas e sempre buscando solucioná-los; não obstante 
as inúmeras dificuldades que deparava diante do exacerbado federalismo vigente, jamais esmorecia e sempre 
partia para outras buscas de soluções. Teixeira de Freitas sempre o valorizou e o reconheceu.

E no momento mesmo da posse do Embaixador José Carlos de Macedo Soares na Presidência do 
ainda Instituto Nacional de Estatística - INE (logo IBGE), em 29 de maio de 1936, no Palácio do Catete, 
perante Getúlio Vargas, mesmo tendo a certeza de que o novel Instituto significaria uma inflexão positiva 
na atividade estatística brasileira, e o podendo marcar como um “ano zero”, como um “início dos tempos”, 
preferiu afiliar-se à tradição, lembrando a herança que trazia do mestre Bulhões Carvalho.9 

E nós outros que o vamos movimentar, temos, pela nossa experiência, a convicção de que ele 
corresponderá aos seus fins. E quando não tivéssemos a consciência disso, poderíamos afirmá-lo, 
em confiança à inteligência e ao extraordinário senso profissional de Bulhões Carvalho, que com 
a autoridade eminentíssima de criador da estatística geral brasileira, de realizador do grande censo 
geral de 1920, de tratadista consagrado na matéria e de técnico de reputação mundial como membro 
vitalício que é do Instituto Internacional de Estatística, preconizou e ensaiou todas as realizações que 
o plano do nosso Instituto sistematiza (FREITAS, 1990, p. 8).

Em mais uma manifestação de apreço à tradição, em julho/agosto de 1936, Bulhões Carvalho 
foi chamado a participar da Convenção Nacional de Estatística, momento máximo da formação do 
Instituto. Em várias de suas sessões teria a deferência da presidência. Em 1938, o Conselho Nacional 
de Estatística, órgão máximo do Instituto atribuiu-lhe o título de “Fundador da Estatística Geral do 

9 Poderia ter retroagido a D. Rodrigo Domingos de Souza Coutinho Teixeira de Andrade Barbosa, o Conde de Linhares, ministro do 
Príncipe Regente D. João – futuro D. João VI – quando da vinda da Família Real Portuguesa para o Brasil, em 1808.
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Brasil” (CONSELHO NACIONAL DE ESTATÍSTICA, 1939, p. 7), decisão aplaudida amplamente. A 
admiração era recíproca, e mesmo aposentado, Bulhões Carvalho não deixava de cumular Teixeira de 
Freitas de simpatia, como atesta a carta que, em 22 de abril de 1939, este envia àquele para agradecer um 
livro que recebera. A carta é breve, e nela afirma:

Exmo. Amigo dr. Bulhões Carvalho,

Afetuosas saudações.

O recebimento de um exemplar do seu interessante opúsculo contendo impressões sobre os Estados 
Unidos causou-me várias satisfações que me apresso em agradecer: a de uma agradável leitura 
proporcionada pela bondosa oferta; a de registrar mais uma manifestação da sua operosidade, traduzida 
em belas páginas de observação e comentário; e a de se ter lembrado o autor de um discípulo grato 
que sempre se presou de ser admirador das qualidades intelectuais e das virtudes do mestre, dando 
desse conceito, inspirado na justiça, em todos os ensejos um testemunho público e sincero.

Com os meus votos pela sua saúde e os mais cordiais agradecimentos, subscrevo-me afetuosamente, 
M. A. Teixeira de Freitas (FREITAS, 1939a).10

Exato um mês depois, em 22 de maio de 1939, outra carta é enviada ao mestre para lhe agradecer 
outro livro, agora sobre a vida e a obra de seu irmão, Dr. João Evangelista Bulhões Carvalho, de quem 
Teixeira de Freitas fora aluno no curso de Direito, e a quem devia ter sido encaminhado à Diretoria Geral de 
Estatística, em 1908, ainda no segundo ano do curso de Direito da Faculdade Livre de Ciências Jurídicas e 
Sociais, da Universidade do Brasil (onde se formaria em 1911), na atualidade Faculdade Nacional de Direito 
- FND da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. Noutro ponto, a carta importa ao dar ensejo a 
Teixeira de Freitas de ressaltar seu parentesco com o jurista baiano Augusto Teixeira de Freitas (1816-1883), 
autor do notável Código civil: esboço, de 1861, a pedido de D. Pedro II.11

Meu caro Dr. Bulhões,

Venho agradecer o volume, de que foi portador o Pessoa12, relativo à vida e à obra literária do meu 
saudoso professor Dr. João Evangelista, e de autoria de outro insigne mestre, seu ilustre irmão13, sob 
cuja influência, nos primórdios de minha carreira, iniciei-me na vida pública, sem encontrar solução 
de continuidade na atmosfera de estímulos com que ingressara nos bancos escolares.

A oferta com que me distinguiu a sua gentileza proporcionou-me novo ensejo de evocar a memória 
querida do antigo diretor da Faculdade que premiou o meu esforço, traduzido nos resultados dos 
exames do primeiro ano, com a demonstração de uma estima que era uma honra e um estímulo 
para perseverar na aplicação integral aos estudos, estima que me valeu, além desse galardão moral, 
sobremaneira precioso, o conforto material de poder prosseguir no curso sem obrigar meu Pai a 
despesas que, na época, estavam acima de suas posses.

Devo ainda àquele grande brasileiro o interesse com que me encaminhou à Diretoria Geral de 
Estatística, recomendando-me a seu irmão, que foi o meu primeiro diretor e um exemplo a quem 
logo admirei e estimei como artífice da ambiência de trabalho e de fé no ideal que decidiu a minha 
vocação.

10 Esta carta está em papel timbrado da Diretoria de Estatística / Secretaria de Estado / Ministério da Educação e Saúde..
11 Embora se diga “bisneto” do jurista, na verdade ele não o era. O jurista era seu “tio-bisavô”. Seu bisavô, na verdade, era um seu 
irmão de nome Tertuliano.
12 Trata-se de Alvim Pessoa que foi Chefe de Seção na Diretoria Geral de Estatística ao tempo de Bulhões Carvalho, e que com a sua 
extinção passou a trabalhar sob o comando de Teixeira de Freitas na repartição de estatística do Ministério da Educação e Saúde.
13 Quando Bulhões Carvalho faleceu, em 09 de março de 1940, segundo as leis então vigentes, por ser solteiro, seus bens iriam para a 
Fazenda Pública. À época, contudo, a Junta Executiva Central - JEC do Conselho Nacional de Estatística - CNE, pela Resolução n. 92, de 
17.05.1940 (CONSELHO NACIONAL DE ESTATÍSTICA, 1941) solicitou ao Presidente Getúlio Vargas que avaliasse a possibilidade 
de abrir-se uma exceção de modo que seus sobrinhos, filhos de seu irmão, o Dr. João Evangelista Sayão de Bulhões Carvalho, pudessem 
tornar-se seus herdeiros. O Presidente da República, então, atendeu aos apelos, e assinou o Decreto-Lei n. 2.246, de 29 .05.1940 (BRA-
SIL, 1940), não por acaso uma data simbólica para o IBGE, considerada sua data Natal.
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Guardarei com o máximo carinho esse livro que me toca o coração por tantos motivos: o elogio 
de meu bisavô na palavra douta e autorizada de quem o igualava em merecimento e, pelo saber e 
integridade, estava em condições de formular um justo julgamento sobre os trabalhos do homenageado; 
a glorificação do meu saudoso patrono na Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais pelo primeiro 
animador e mestre na Diretoria [Geral] de Estatística; todo o valor sugestivo da obra, em que se 
confundem os nomes do biografado e do biógrafo, ambos credores da minha gratidão filial pela 
influência educativa e protetora que exerceram sobre a minha formação moral, mental e profissional.

Gratíssimo pela bondosa remessa, faço votos pela sua preciosa saúde, subscrevendo-me afetuosamente, 

M. A. Teixeira de Freitas (FREITAS, 1939b).

Fica claro, então, que tanto o discípulo rendia honra ao mestre, quanto o mestre reconhecia e 
valorizava a trajetória do discípulo, sempre o regalando com presentes.

Próximo de retirar-se do serviço público dirige uma carta a um amigo do ministério na qual 
expressa suas dívidas para com diversas pessoas que lhe cruzaram os caminhos. Ainda que tenha sofrido alguns 
dissabores, guarda alegrias, seguindo respeitoso às tradições.

Levo da vida pública uma complexa impressão: certezas dolorosas, algumas duras decepções; mas 
também a convicção de que o propósito firme e alto de bem servir encontra sempre cooperadores 
magnânimos, grandes corações e algumas oportunidades. Um desses cooperadores foi Você. Outro, 
Belisário Penna. Outros, ainda, Simões Lopes, Afonso Penna, Daniel de Carvalho. E ainda outros, 
Cerqueira-Lima, Alvim Pessoa, Justiniano Meireles, Fernando Faria Júnior, Hildebrando Clark... As 
melhores oportunidades foram-me dadas por Bulhões Carvalho, Artur Bernardes, João Luiz Alves, 
Getúlio Vargas, Francisco Campos e Macedo Soares. Sou grato, muito grato a todos. E também ao 
meu destino... Logo, a Deus. Foi modesta e obscura a minha vida. Mas a grandeza dos seus ideais e 
a beleza dos espíritos fraternos que encontrei, fizeram dela a melhor vida que eu pudera ter vivido 
(FREITAS, 1949).14

Assim, o presente se pautava na tradição e pouco a pouco era fixado, ao mesmo tempo em que uma 
tradição recente, contemporânea, estava sendo fixada. Os nomes de Getúlio Vargas, de Juarez Távora, de Luiz 
Simões Lopes, de José Carlos de Macedo Soares, o nosso Embaixador, seriam repetidamente mencionados e 
reverenciados. Sem eles, era dito com todas as letras, a atividade estatística brasileira não avançaria nem lançaria 
alicerces sólidos. Sutilmente, enquanto fazia isso, o nome de Teixeira de Freitas, ele próprio ganhava tradição 
já em seu presente, e se fazia tradição ao passar do tempo.

VI

E como aplicar o carisma a Teixeira de Freitas, com o perfil que lhe demos na abertura desta 
introdução? Em sua forma clássica, como alguém que movia massas, é impossível.

Mas, atraía adeptos, e não eram poucos. Seus discípulos o admiravam, talvez mesmo o adorassem. 
Tivemos o privilégio de conhecer dois de seus contemporâneos, que com ele trabalharam: o pernambucano 
Waldemar Lopes, e o baiano Artur Ferreira da Silva Filho. Ambos o tinham como ídolo. Ao falar sobre eles 
chegavam às lágrimas. Os casos narrados ganhavam coloração ofuscante, em meio às verdades registradas nos 
documentos. Era Deus nos céus, e Teixeira de Freitas na terra. Era bom ouvi-los, de ver-lhes a paixão.15 

Em 28 de setembro de 1953, Teixeira de Freitas recebeu de Artur Ferreira recortes de vários 
jornais da Bahia – A Tarde, Folha do Estado, Diário de Notícias, Diário da Bahia, Diário Oficial [do Estado da 
Bahia] – referentes à recente reeleição do ilustre fundador do IBGE para o elevado cargo de Vice-Presidente 
do Instituto Internacional de Estatística, como ano antes, ao se aposentar recebera um telegrama acalorado: 

14 Infelizmente não conseguimos identificar o prenome de Farias (pessoa com que ele se corresponde) nesta carta, mas parece ser um 
nome que inicia com a letra “H”. Na carta ele anuncia que sairia em junho daquele ano, primeiro em licença.
15 Tempos depois, já sendo pesquisador no IBGE, mas sendo ainda um neófito na história de Teixeira de Freitas, ao receber meu título 
de Mestre em Economia, na Escola Brasileira de Economia e Finanças - EPGE da Fundação Getulio Vargas - FGV, das mãos de Luiz 
Simões Lopes e de Mário Henrique Simonsen, presenciei os dois dizendo que Dr. Teixeira de Freitas, por certo, apreciaria muito mi-
nha dissertação. Fiz expressão de paisagem, mas não entendi nada, sem saber de quem eles falavam.
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Prezado mestre pt Aceite sinceros cumprimentos maneira brilhante encerrou sua carreira publica pt 
seu patriotismo vg sua operosidade vg sua inigualável probidade ficará como paradigma estatísticos 
brasileiros pt Deus conserve prezado amigo muito tempo como exemplo e inspiração dirigentes 
nosso IBGE pt Artur Ferreira (SILVA FILHO, 1952).

Está claro que não movia massas, mas, por certo movia grupos que pensavam no Brasil, que 
viam ser preciso cifrá-lo para decifrá-lo, números somados aos traçados do território. Mais que apenas os 
números, muito mais, um pensar amplo do Brasil. Intelectuais que até podiam não concordar com ele, e 
muitos não concordavam, como várias cartas mostram, mas que não lhe negavam diálogo, tão provocativo era 
seu pensamento. Suas propostas não eram superficiais, sendo sempre abrangentes; nenhum tema era posto de 
per si, mas como parte de um todo, de um rever o Brasil, de um passá-lo a limpo. Isso incomodou a muita 
gente, e ele foi dito um sonhador, um utopista, dando as costas aos problemas concretos do Brasil real, o que 
ele negava veementemente. Para ele, estar a tratar de cada micro, um a um, qualquer que fosse, seria se perder 
sempre, de modo que todo e qualquer tema nacional exigia um agir macro; a seu juízo a soma dos micros não 
levaria a um macro, mas, ao contrário, um macro bem posto, levaria a micros bem postos. E seu exemplo mais 
completo seria sempre o IBGE, que dera certo a partir dos dois princípios que tanto acalentava: a cooperação 
federativa e a coordenação nacional.

Como o carisma é matéria-prima ao autoritarismo, ele foi atacado nesse sentido. Desde o início, 
ainda no tempo de escolha do Presidente do IBGE e já técnicos paulistas diziam que o centralismo proposto 
era excessivo e que iria sufocar as liberdades federativas. Ele sempre objetou, dizendo que o IBGE, ao contrário, 
nascia em espírito federativo, e assim seguiu regido segundo sua concepção. Mas as crises seguiam latentes, 
sempre a espera da melhor ocasião para explodir, e logo uma viria em meados dos anos 1940, e de novo em São 
Paulo, com a saída de Djalma Forjaz da direção do Departamento Estadual de Estatística; ainda naquela década 
São Paulo seria o promotor da próxima crise com a extinção daquele Departamento, sob os piores argumentos. 
No âmbito nacional, contudo, viria a pior das crises, aquela que teria o General Djalma Polli Coelho como 
protagonista, e da qual Teixeira de Freitas, graças ao seu carisma sairia vitorioso, não sem muito sofrimento. 

VII

Muitas cartas, que serão vistas adiante, ao longo desse livro, de discípulos e de admiradores, ou de 
tão-somente interlocutores, deixam evidente uma formação de tradição e uma fixação de carisma em torno 
de Teixeira de Freitas. Não faltará quem lhe reconheça ter sido o criador do IBGE, ser o pai da estatística 
brasileira, e coisas mais. Por exemplo, em ordem temporal: 

1. “Desde os primeiros meses de 31, quando nos conhecemos, senti que me havia encontrado com 
um desses espíritos que têm a força de alargar e elevar o meio em que vivem. [...] Você é um 
educador, no sentido mais profundo da palavra – melhorador dos homens e da vida”, carta de 
Anísio Teixeira, em setembro de 1933 (TEIXEIRA, 1933); 

2. “O seu nome ilustre é um desses cuja evocação basta para restabelecer a confiança em nossa 
gente, nos momentos de dúvida, de descrença e de pessimismo”, carta de Fernando de Azevedo, 
em 06 de maio de 1938 (AZEVEDO, 1938);

3. “[Vejo-o como] o benemérito reorganizador da estatística brasileira”, carta de Giorgio Mortara, 
em 20 de maio de 1940 (MORTARA, 1940); 
“De longe, embora, acompanho com o pensamento e o coração o nobre e tenaz esforço do mais 
brasileiro dos brasileiros, M. A. Teixeira de Freitas”, carta de Anísio Teixeira, em 06 de junho de 
1940 (TEIXEIRA, 1940b); 

4. “Reputo mesmo o IBGE o mais perfeito modelo de organização federativa de que tenho 
conhecimento, mas, não esqueçamos o elemento humano que o inspira no seu secretariado [...] 
Organização tão complexa e de molas tão sutis, só funciona, quando o espírito que o dirige é dos 
mais capazes de dar vida à própria organização [...]”, carta de Anísio Teixeira, em 24 de agosto 
de 1940 (TEIXEIRA, 1940a);
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5. “Eu respeito-o e admiro-o profundamente, como se respeita e se admira um São Bento, um 
Cassiodoro, um destes grandes homens, que não podendo melhorar o mundo, resolvem fazer 
dentro de um mundo medíocre e mau, algo que seja honesto, alto e fecundo. A parte que vocês 
têm, porém, de abandonar e de esquecer para realizar obras, parece-me um preço demasiado caro 
para o que se consegue realizar”, carta de Anísio Teixeira, em 24 de agosto de 1940 (TEIXEIRA, 
1940a);

6. “As palavras que disse, no discurso proferido na inauguração da nova sede do Departamento 
Estadual de Estatística [de São Paulo], ditou-as a minha sincera admiração pelo homem e pela obra 
que vem realizando de organização dos serviços estatísticos do país. Nunca perdi uma oportunidade 
para fazer justiça aos homens e estimulá-los no esforço nobre, generoso e conduzido com este alto 
espírito pela solução dos grandes problemas nacionais”, carta de Fernando Azevedo, em 21 de 
novembro de 1944 (AZEVEDO, 1944);

7. “Espero, com efeito, aprender aqui (na UNESCO) um pouco da maravilhosa paciência e tenacidade 
que sempre admirei em V. nos seus projetos de longo alcance [...]”, carta de Anísio Teixeira, em 29 
de novembro de 1946 (TEIXEIRA, 1946);

8. “Homens de sua larga experiência e tão fortemente possuídos pelo zelo do bem comum, tornam-
se cada vez mais raros num país que, pela sua própria juventude, – país ainda em formação, – deles 
necessita cada vez mais como nós do ar que respiramos. [...] Quando vemos homens da estatura 
moral e intelectual de um Teixeira de Freitas [doentes] já ficamos em sobressaltos, com receio de 
perdê-los”, carta de Fernando de Azevedo, em 04 de dezembro de 1946 (AZEVEDO, 1946);

9. “Esta nova demonstração de simpatia da parte do pai do Instituto é-me de grande conforto, pois 
me encoraja a prosseguir e estender a obra iniciada para a divulgação de análises das estatísticas 
brasileiras”, carta de Giorgio Mortara, em 24 de dezembro de 1947 (MORTARA, 1947);

10. “[...] o notável idealizador, criador e legítimo Fundador do IBGE”, carta de Vieira Moura, em 31 
de março de 1948 (MOURA, 1948);

11. “[...] eminente renovador da estatística brasileira”, carta de Giorgio Mortara, em 15 de setembro 
de 1951 (MORTARA, 1951); 

12. “Conheço, em toda a sua extensão, a obra, realmente notável, que realizou, as lutas que teve de 
sustentar para levar por diante a sua grande iniciativa e dar à instituição [o IBGE] as proporções e o 
nome que adquiriu [...]”, carta de Fernando de Azevedo, em 25 de janeiro de 1952 (AZEVEDO, 
1952). 

Contudo, Teixeira de Freitas cedeu seu poder – digamos natural, vindo da tradição e vindo do 
carisma – ao legal, deixou-se limitar pela legislação, e foi ele próprio o promotor da legislação limitadora, 
como segue, completando a análise de Max Weber sobre as três formas de autoridade ou legitimação. Passemos 
ao racional-legal.

VIII

Não obstante a tradição e o carisma tão presentes em Teixeira de Freitas, a autoridade racional-legal 
se lhe contrapôs, e o fez por seu modo de atuar. Se tivesse desejado, enfeixaria poderes em suas mãos como 
poucos teriam em tempo algum. Não era seu espírito.

Assim, ato contínuo à assunção de Macedo Soares na presidência do Instituto Nacional de 
Estatística, a Convenção Nacional de Estatística seria convocada. De julho a agosto de 1936 haveria os 
encontros convencionais, e em 11 de agosto, com a presença do Presidente Getúlio Vargas, no Palácio Itamaraty, 
nascia a Carta Magna da Estatística Brasileira, pactuando os governos federal, estaduais e municipais, ganhando 
estrutura o Instituto. A este texto legal, se somariam diversos outros, em várias ocasiões. Ao Conselho Nacional 
de Estatístico - CNE daí derivado, logo se somaria o Conselho Nacional de Geografia - CNG.

Na origem, o IBGE era regido por um presidente, sempre ouvido e acatado. Mutatis mutandis, ele 
seria como que um Chefe de Estado, um símbolo máximo da Nação ibgeana. A seguir havia dois Conselhos 
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Nacionais, o de Estatística e o de Geografia, cada qual tendo uma Assembleia Geral que se reunia uma vez 
ao ano, em condições ordinárias, podendo fazer reuniões extras. Para o dia-a-dia o Conselho Nacional de 
Estatística contava com uma Junta Executiva Central - JEC integrada pelos diretores federais temáticos de 
estatística, e o Conselho Nacional de Geografia com seu Diretório Central. Um dos membros da Junta 
Executiva Central era eleito Secretário-Geral do Conselho Nacional de Estatística, e por esse exercício 
alcançava a Secretaria-Geral do próprio IBGE16, o que evidencia supremacia da estatística sobre a geografia. 
Participavam das respectivas Assembleias Gerais os membros da Junta Executiva Central e do Diretório 
Central, e dos seus congêneres estaduais, bem assim dos chefes dos órgãos autônomos afiliados aos Conselhos, 
fossem públicos fossem privados. 

Essa forma de gestão mostra que o exercício de autoridade racional-legal de Teixeira de Freitas 
tinha a força da função que exercia como diretor federal de estatística no Ministério da Educação e Saúde, 
sendo escolhido Secretário-Geral por seus pares na conta de seus valores intelectuais, e mesmo seu carisma. 
Ninguém lhe ombreava em argumentos, e na força de seus textos; discutir com ele era sempre possível, mas 
negar-lhe simplesmente era impossível. Talvez vencesse pelo cansaço seus interlocutores, se não os convencia. 
Mas estava sempre disposto, sendo incansável nos debates, ao que se percebe nos registros.

Pois quando Teixeira de Freitas deu-se conta de que não mais teria condições de comandar 
a Secretaria-Geral em toda sua magnitude, preferiu deixar a função. Seu nome ainda era focal, e seu 
carisma crescera, mas, por sua mente e seu coração, sentiu que não mais poderia conduzir o IBGE nos 
novos tempos, agora sob a Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946. Retirou-se, mas seguiu 
atento, sendo ouvido por seus discípulos e herdeiros. E quando foi preciso não deixou de aplicar todo o 
peso de seu nome, já sendo ele próprio uma tradição, e tendo um carisma, por assim dizer, sagrado, talvez 
sacralizado. Saiu, mas pairou sobre o formal.

IX

Pois este livro, valendo-se de cartas e textos, almeja lançar luzes sobre Teixeira de Freitas, 
aprofundando a compreensão de sua autoridade. 

Suas cartas são muitas, para muitas pessoas. Selecionar pessoas e cartas exigiu um olhar atento, 
havendo sempre algo que pode estar a escapar, e o pior é que sempre está mesmo. Para chegar à seleção aqui 
analisada, num total de cerca de 400 cartas e textos, fizemos a leitura de cerca de seis a sete mil cartas e textos, 
e a esse conjunto fizemos três incursões.17 A cada ocasião uma surpresa, a descoberta de uma omissão antes 
feita. E não é possível garantir que não tenhamos perdido algo chave, mas era preciso por um ponto final nas 
buscas e sentir-se feliz com a totalidade alcançada, e posta em quatro partes.

Priorizamos sua correspondência, por assim dizer, profissional, dito de outra forma, intelectual. 
Deixamos de fora sua troca de cartas pessoais, as de família: com seus pais, e com seus irmãos, de um lado, e, 
de outro, com seus filhos. A riqueza dessas cartas é enorme, e tanto mostra a origem de sua rigidez, quanto, 
paradoxalmente, a ameniza um pouco, sem, claro, a violentar. Mas, isso abre outro livro, e não seria nosso 
objetivo no momento. Outra ordem de troca de cartas que preferimos abandonar foram as que traziam 
pedidos, ora doações de caridade, ora empregos censitários, e vários outros.

 
X

Na primeira das quatro partes há seis seções, focando a atividade estatística, vale dizer, o IBGE. 
Esta parte tem por título Diálogo com estatistas, entendendo-se por “estatistas” aqueles que tinham a 

16 Com o passar do tempo, a escolha do Secretário-Geral passou a ser da livre vontade do Presidente, não mais sendo preciso ser um 
dos diretores federais temáticos. 
17 Importa observar que as cartas e textos alusivos à geografia foram todos selecionados, o que mostra que Teixeira de Freitas centrava 
sua atenção na atividade estatística. É de estranhar que não haja trocas de cartas com Christovam Leite de Castro, à frente do Diretó-
rio Central do Conselho Nacional de Geografia. Duas únicas cartas que deixamos de fora tratam de um mesmo assunto irrelevante, a 
absorção de uma pessoa.. 
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capacidade de vislumbrar os problemas do Estado através dos números, desta forma, vendo-os com expressiva 
objetividade (hoje melhor se percebe “objetivação”). Isto não quer dizer que ao assim verem as realidades 
as relatassem ou as tentassem corrigir valendo-se dos números, não, não necessariamente, pois governar por 
números sempre foi (e é) muito difícil. Mas, o certo é que os olhares se tornavam mais aguçados. 

A primeira seção cobre o período 1931 a 1934 e tem por centro a criação de uma instituição 
estatística nacional, não aos moldes da Primeira República, vinculada a um ministério, mas subordinada ao 
Presidente da República, de modo a ser supraministerial, e vindo a ser de caráter nacional e não federal, com 
recursos de coordenação centralizada. Foi uma luta que teve em Teixeira de Freitas a face do saber e em Juarez 
Távora a face do poder; sem essa feliz conjugação não teria sido possível realizar aquele sonho. 

Criada, seria preciso dar-lhe um presidente, e este será o foco da segunda seção, uma luta que levou 
1934 e 1935, mas que só termina mesmo com a posse do Embaixador Macedo Soares, em 29 de maio de 
1936. Não poderia ser uma pessoa técnica, mas antes uma pessoa com trânsito nas antessalas do poder, alguém 
que pudesse resolver problemas sócio-políticos que por certo adviriam ao correr do tempo. Nomes vieram 
à tona, e foram muitos.

Enfim, começando a funcionar, a partir da posse de um presidente, era preciso fazer o Recenseamento 
Geral do Brasil de 1940, doravante denominado Censo de 1940, a mais esperada atividade do novel-Instituto, 
e para tanto era preciso dar-lhe um “general”, e é o que trata a terceira seção. A tarefa foi duríssima. Aqui 
não poderia ser um simples técnico, mas alguém com renome, e com disposição de conduzir uma operação 
sabidamente gigantesca. Não podia haver fracasso, sob pena do próprio Instituto também fracassar; era um 
tudo ou nada.

A quarta seção que cobre o período de 1936 a 1948 trata da infância e das dores do crescimento 
institucional. Era preciso conformar o sistema estatístico em suas duas vertentes: no conjunto das instituições 
produtoras, que estariam presentes nas Assembleias Gerais, e seriam interlocutoras da Junta Executiva Central no 
dia-a-dia, bem assim, no conjunto do temário a ser aplicado em campo, na busca das informações individuais. 
Assim, os formulários de coleta e de apuração precisaram ser elaborados, e os equipamentos de processamento 
precisaram ser operados. E houve as Agências Municipais de Estatísticas, desde a luta por serem criadas, até o 
instante da nacionalização. Houve avanços, impasses, e até fracassos, houve crises. Teixeira de Freitas teria atuação 
diuturna. Seria criativo, ao lado dos seus discípulos. Mas, em 1948 entendeu que seria melhor se retirar.

Mesmo distante seguiria presente, atuante. Não presente fisicamente, para não prejudicar a 
substituição na Secretaria-Geral. Bem sabia que estando próximo diminuiria a liberdade dos dirigentes que se 
lhe seguiram. Ao mesmo tempo, continuaria militando no ministério, enquanto também seguia lutando por 
suas muitas outras ideias e seus muitos outros ideais. E é quando, em momento de grave crise, seria chamado 
a ter relevante desempenho no soerguimento institucional, da qual sairia ferido. Mas, logo adiante, felizmente, 
para seu conforto, iria brilhar nas reuniões internacionais que o IBGE sediaria, em 1955. Eis a quinta seção, 
de 1948 até 1956, quando de sua morte.18

Por fim, a primeira parte termina com uma seção em que há uma troca de cartas com Benedito 
Silva, no período básico de 1933 a 1939. Renomado filólogo, entre outros atributos técnicos, teve papel 
relevante tanto no IBGE, quanto na Fundação Getulio Vargas - FGV, passando também pelo Departamento 
Administrativo do Serviço Público - DASP. Nestas duas últimas instituições tendo trabalhado com Simões 
Lopes. Teixeira de Freitas o trouxe de Goiás para atuar no IBGE e lhe abriu as portas da capital federal. Uma 
amizade entre ambos nasceu e perdurou. Cabe dizer que esta seção é extra pela dificuldade de colocar estas 
cartas em meio às demais seções, não sendo possível deixá-las de lado por seu valor.

XI

A segunda parte possui duas seções, uma que ocorreu anterior ao período da primeira parte, de 
1919-1931, e a outra em boa medida simultânea à primeira parte, de 1931-1952. Tendo por título Diálogo 

18 Teixeira de Freitas morreu no Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, atualmente Hospital Federal dos Servidores 
do Estado - HFSE num estado terminal de câncer no esôfago. Sofreu por muito tempo deste mal sem que houvesse um diagnóstico 
minimamente preciso. Ao início de 1956, já não mais suportando as dores, internou-se, mas não mais havia o que fazer. Pouco depois 
faleceu, a 22 de fevereiro de 1956 (note-se que em 2016 completa-se 60 anos de sua morte).
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com estadistas, ou seja, os homens de Estado notáveis por suas visões. Esse título não quer dizer que todos os 
que aqui aparecem possam ser ditos estadistas, nem que muitos que aparecem na primeira parte não o sejam. 
Trata-se apenas de uma opção algo didática que adotamos.

Na primeira seção desta parte, então, Teixeira de Freitas estará em Minas Gerais como Delegado 
Censitário, para fazer o Recenseamento do Brasil, realizado em 1 de setembro de 1920, doravante denominado 
Censo de 1920. Fará muito mais do que o prescrito e o previsto, e ganhará a simpatia dos políticos mineiros, 
que o retém por lá agora como organizador das estatísticas mineiras, recuperando uma antiga tradição. Ganha 
o apoio, e o apreço de Artur Bernardes, de Mello Vianna, de Affonso Penna Júnior, de Daniel de Carvalho; e 
segue em diálogo com Benedito Valadares, Juscelino Kubitschek; e com seu auxiliar e substituto Hildebrando 
Clark. Realiza um trabalho magistral, deixando marcas muito positivas; a todos Teixeira de Freitas tratava 
com deferência. Tinha perfeita consciência de ter adquirido, ou consolidado, régua e compasso na atividade 
estatística naquela década mineira.

Na segunda seção, já de volta de Minas Gerais, Teixeira de Freitas é chamado pelo mineiro 
Francisco Luís da Silva Campos a criar e dirigir uma repartição de estatística no recém-criado Ministério da 
Educação e Saúde Pública (logo, apenas Educação e Saúde). Nessa posição viverá grandes momentos, não sem 
alguns dissabores. No ministério dialoga com os mineiros Gustavo Capanema Filho, ministro com quem mais 
tempo trabalhou, e Carlos Drummond de Andrade, Chefe de Gabinete daquele. Relaciona-se fortemente, 
trabalhando intensamente. É nomeado para várias funções, e as desempenha atentamente, nem sempre com 
prazer. Antes de se retirar, em 1952, pede licença e passa quase dois anos na Escola Superior de Guerra - ESG 
em posição de destaque. Por fim, tem seu nome posto no livro de mérito da Nação.

XII

Na terceira parte há quatro seções, trazendo o diálogo com Fernando de Azevedo, Anísio Spínola 
Teixeira, Manuel Bergström Lourenço Filho, e Sud Mennucci. Seu título, e não podia ser outro, é Diálogo 
com educadores, os mais notáveis existentes. Com todos Teixeira de Freitas tenta uma atração à esfera de 
governo, e uma efetiva integração só consegue mesmo com Lourenço Filho, que cria o Instituto Nacional 
de Estudos Pedagógicos - INEP, na atualidade Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira - INEP, doutra forma, em termos mais informais, ou intelectuais, consegue a participação 
de Fernando de Azevedo e de Sud Mennucci, e com ambos tem grande afinidade. Já com Anísio Teixeira, 
embora se identifiquem em muitos pontos, divergem bastante, e chegam mesmo a romper, interrompendo 
correspondência. E só com este consegue ter uma troca de cartas informal, ao passo que com todos os outros 
há uma evidente formalidade.

Na quarta parte há seis seções, cada qual com uma das ideias ou ideais de Teixeira de Freitas, e que, 
em carta a Fernando de Azevedo disse que pensava organizar em livro sob o título A reconstrução brasileira, 
justo o título que demos a esta parte final do livro. Os temas são o plano nacional, mais exatamente o chamado 
“Problemas de Base do Brasil” (PROBLEMAS..., 1945), que, de certa forma, aborda todos os demais temas, 
e que também se chegou a chamar de “Ideário Cívico do IBGE” (CAMARGO, 2008b). Seguem a questão 
da redivisão territorial, a mudança da capital federal, e o problema municipal que, de certa forma, compõem 
uma totalidade, embora nem sempre ele os tratasse em conjunto. E há as lutas pela construção do planetário na 
capital federal e pela adoção do Esperanto como língua geral. Por fim, há suas reflexões religiosas, não como algo 
isolado, mas como algo que permeava sua vida, o tempo todo, fazendo-o ousar uma leitura da atividade estatística 
em linguagem religiosa. Todos esses temas são apresentados em breves tintas, já que estudá-los como merecem 
exige tempo, cada qual merecendo status de tese.

O livro termina oferecendo aos estudiosos uma biobibliografia de Teixeira de Freitas, em especial 
do que há disponível nas revistas editadas pelo IBGE – Revista Brasileira de Estatística - RBE, Revista Brasileira de 
Geografia - RBG, e as não mais existentes Revista Brasileira dos Municípios, Boletim Estatístico, Boletim Geográfico 
– e existentes em seu acervo. 
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Em seguida há dois apêndices, o primeiro Possíveis leituras de Teixeira de Freitas que traz 
algumas ilações sobre possíveis leituras de sua matriz intelectual, em diversas temáticas19. O segundo, Política 
social, serviço social etc, contém duas resoluções de assembleias gerais do Conselho Nacional de Estatística 
(no DVD há um terceiro apêndice Teixeira de Freitas oferece solução ao Teorema de Fermat, com 
a elucidação então proposta, sem que a tenha publicado, e sem que tenha sido avaliada até o momento por 
algum matemático, ficando desta forma no limbo, sem que se saiba de sua correção). 

XIII

 “Muito se têm pesquisado sobre o gênero epistolar e suas dinâmicas constitutivas, suas fronteiras 
teóricas e expressivas, aplicabilidade e linhas de alcance” (RODRIGUES, 2015, p. 10).

Este livro fará uso de cartas e textos colecionados por Teixeira de Freitas no que hoje é denominado 
Fundo Mário Augusto Teixeira de Freitas, existente no Arquivo Nacional - AN, para cuja organização e 
digitalização, o IBGE contribuiu com recursos humano e material.20 Os textos têm íntima relação com as 
cartas, e não raro as contextualiza.

As cartas que Teixeira de Freitas enviou, ou enviava, para diferentes pessoas, em diversos momentos, 
ele as guardou em cópias, datilografadas. Em várias ocasiões ele se desculpou por “escrever à máquina”, e que 
assim o fazia por sua péssima caligrafia: 

1. “Perdoe-me não autografar estas linhas. É que lhe quero poupar a dificuldade da leitura da 
minha péssima letra”, carta de Teixeira de Freitas a Lourenço Filho, em 14 de fevereiro de 1934 
(FREITAS, 1934c);

2. “Perdoe-me se lhe escrevo à máquina: é para lhe poupar um esforço penoso de interpretação da 
minha horrível caligrafia, que eu mesmo, às vezes, não entendo [...]”, carta de Teixeira de Freitas 
a Lourenço Filho, em 27 de abril de 1934 (FREITAS, 1934d);

3. “(Quero) pedir-lhe desculpas da resposta datilografada, forma que sou obrigado a adotar na 
minha correspondência devido à dificuldade de leitura que oferece minha péssima letra”, carta 
de Teixeira de Freitas a Gustavo Capanema, em 04 de julho de 1939 (FREITAS, 1939c);

4. “Permita-me que responda à sua amável carta de 27 com estas linhas datilografadas, que 
pretendem poupar-lhe a dificuldade de interpretação da minha péssima letra [...]”, carta de 
Teixeira de Freitas a Alceu Amoroso Lima, em 30 de junho de 1941 (FREITAS, 1941);

5. “Pedindo desculpas por escrever estas linhas à máquina – o que, aliás, poupará a V. Ex. o trabalho 
de interpretar minha péssima letra – venho agradecer as animadoras palavras autógrafas da sua 
prezada carta de 16 [...]”, carta de Teixeira de Freitas a Gustavo Capanema, em 28 de abril de 
1943 (FREITAS, 1943).  

Outro ponto é que suas cartas eram, em geral, longas, e ele tinha noção disso: “Não sabendo 
escrever cartas curtas espera uma ocasião favorável a uma conversa mais demorada”, em carta a Rafael Xavier 
(FREITAS, 1933), e noutro exemplo:

Estou adiando estas linhas há dias, aguardando oportunidade para lhe escrever uma ‘longa carta’. Mas 
como essa oportunidade não se apresenta, e creio que se não apresentará tão cedo dadas as novas 
preocupações que me sobrevieram agora, vou escrever-lhe apenas umas ‘rápidas linhas’, pois não posso 
mais demorar nem o meu agradecimento nem as minhas felicitações (FREITAS, 1944).

19 As cartas estão agrupadas por seções com títulos próprios e estas estão postas em partes, logicamente organizadas. Para uma melhor 
compreensão desses agrupamentos, cada seção e cada parte têm ao início uma introdução, ora mais longa, ora mais curta. Todas elas fo-
ram feitas por mim, como organizador deste livro, bem assim toda a seleção das cartas e suas distribuições pelas seções e partes também 
o foram, como seus resumos, ao longo do livro. Anexo ao livro há um DVD com a íntegra de todas as cartas (e textos) selecionadas, 
mesmo das cerca de 100 cartas que foram reproduzidas no livro.
20 Num primeiro momento, logo após a morte de Teixeira de Freitas, por natural, seu acervo documental pessoal foi doado pela família ao 
IBGE que o guardou, sem, contudo, o organizar. Ao passar do tempo, temeroso de perder essa preciosidade, por dificuldade de conservá-lo 
o IBGE contatou a família e juntos decidiram passá-lo ao Arquivo Nacional, que o aceitou com prazer, tendo noção de sua importância 
para a história do Brasil, mas não lhe dando prioridade de organização, o que só viria a ocorrer por iniciativa do próprio IBGE.
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As cartas que recebeu, ora estão datilografadas, ora estão manuscritas. Neste caso, as caligrafias de 
Fernando de Azevedo, de Anísio Teixeira, de Sud Mennucci, de Carlos Drummond de Andrade, de Benedito 
Silva, de Giorgio Mortara, e de Gustavo Capanema são excelentes. As de Lourenço Filho e de Rafael Xavier 
variam, ora se leem bem, ora não.

Não é possível dizer que ele reteve em seu arquivo particular todas as cartas que recebeu, talvez 
tendo destinado algumas ou muitas aos arquivos oficiais das repartições onde trabalhou. Contudo, pela 
conjugação das cartas que recebeu, e das que enviou, tendo em vista as que reteve em seu arquivo, é possível 
saber das falhas de cartas que há na troca, mas o que se nota é que, em geral, não há ausências que sacrifiquem 
o sentido do diálogo. 

Onde o diálogo é mais completo, é na troca de cartas com os educadores, ao passo que nas demais 
situações, em assuntos mais técnicos, as cartas são mais avulsas, e é raro haver respostas, talvez indo para os 
arquivos oficiais, pela natureza dos assuntos.

Como se valer dessas cartas numa análise da personalidade de Teixeira de Freitas?

Pois tendo por base Leandro Garcia Rodrigues, especialista em Epistolografia, com muitos livros 
nesta área, pode-se evocar “a carta como uma poderosa ferramenta narcísica do contar-se, do expor-se, do 
abrir-se ao outro nas linhas do papel” (RODRIGUES, 2015, p. 10). As cartas de Teixeira de Freitas, embora 
sempre comedido, reservado, na medida em que fazem longa troca com alguém, como com Fernando de 
Azevedo, acabam criando algum elo de familiaridade, mas é difícil encontrar alguma declaração de sentimento. 
Teixeira de Freitas talvez só se abrisse mesmo ao seu confessor... ou em seus escritos religiosos, ou em suas 
reflexões.

Teixeira de Freitas talvez se sentisse fazendo história, de modo que suas cartas tinham um quê de 
“cartas para todos”, noutra feliz expressão de Leandro Garcia Rodrigues (2015). E nesse sentido, não custa 
lembrar que, ainda em vida, em muitas salas do IBGE o retrato de Teixeira de Freitas estava posto nas paredes, 
em especial nas Agências Municipais de Estatística, e não consta que ele pedisse a retirada dos mesmos (o 
retrato de Macedo Soares não era exposto). E mais, quando de sua morte foi feita sua máscara mortuária, o 
que não se fazia para qualquer pessoa. Então, se de fato se sentisse fazendo história, suas cartas seriam textos 
para todos, e nelas não cabia abrir-se em sua intimidade, revelando fraquezas, orgulhos, vaidades... 

Outro aspecto importante destacado por Leandro Garcia Rodrigues diz respeito à influência que 
o missivista pretende causar no destinatário. Isso é evidente na maioria das cartas de Teixeira de Freitas, em 
que ele evidencia uma incansável catequese, o que pode ter sido a razão da óbvia falta de paciência de Anísio 
Teixeira, a certa altura, provando um afastamento entre ambos, ao menos na troca das cartas. 

[...] a epistolografia contendo uma possibilidade natural e intrínseca de provocar mutações ideológicas 
nos possíveis destinatários – evoco o plural – influenciando novas ideias e atitudes, permitindo a 
reflexão, levando-nos a conceber a carta como uma ‘categoria trans-histórica’ do discurso, com 
múltiplos cruzamentos e distintas direções de manifestação e performance (RODRIGUES, 2015, p. 14, 
grifo do autor).

Fosse como fosse, Teixeira de Freitas tinha em mente, o tempo todo, suas atividades profissionais, 
e elas eram o foco de suas cartas. Donde suas cartas não são privadas, nem as que recebia em resposta, ao 
contrário, são documentos públicos. Ele tinha posição oficial, e era por essa posição que enviava e recebia 
cartas, sendo assim, valerá enfatizar, as cartas trocadas por e com ele tinham caráter oficial, e têm domínio 
público. Suas cartas têm um forte interesse à história do IBGE e, por desdobramento, à história do Brasil. E 
ele tinha noção disso, tanto que as deixou em arquivo para ulterior manuseio de pesquisadores. Ali estavam os 
bastidores de suas lutas, o mais fundo de suas ideias e de seus ideais, tudo aquilo que ele esperava fosse um dia 
melhor compreendido e assimilado pelos estudiosos com o fim de aplicação ao cotidiano brasileiro.21 

21 Muito me beneficiei com os comentários de Martha Malard Mayer, de Manoel Antônio Soares da Cunha, de Telma Sueli Aragão de 
Castro Senra feitos à esta Introdução. Entretanto, como de praxe, cabe dizer que não lhes cabe culpa por erros e omissões por ventura 
remanescentes.
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XIV

Agradecimentos

Para terminar esta Introdução, logo surge uma pergunta: a quem agradecer pela oportunidade da 
elaboração deste livro? 

Um nome vem à mente de pronto, e é fácil de dizer: David Wu Tai, na Direção do Centro de 
Documentação e Disseminação de Informações - CDDI do IBGE, que desde o primeiro momento admirou 
a proposta e não mediu esforços para torná-la possível. Sua visão de futuro, conectado às modernas tecnologias, 
não lhe veda os olhos ao passado, sabendo como poucos valorizar a história. Entende a ligação da história ao 
futuro como poucos.

Outros nomes seguem fáceis, também no CDDI, cabendo destacar Marise Maria Ferreira, sempre 
criativa e dinâmica, bem como enaltecer os inúmeros servidores e estagiários envolvidos na elaboração desta 
obra, em seus diversos aspectos: levantamento biobibliográfico, digitação das cartas e textos, normalização 
e padronização de elementos documentais, pesquisa iconográfica, tratamento de imagens, editoração e 
programação visual, entre outras funções; todos os seus nomes constam da Equipe técnica, ao final do livro. 
Não obstante o igual valor de todos, e sem negar nenhuma relevância, ousamos destacar o nome de Mônica 
Pimentel Cinelli Ribeiro, cuja arte, como notável designer, foi decisiva na beleza desta obra.

Foi valioso ter podido trocar ideias com Paulo César de Souza Quintslr, colega e amigo do mesmo 
CDDI. Suas opiniões expressas e ponderadas, bem assim seus ouvidos silenciosos, mas pensantes, me ajudaram 
a estruturar o livro, e a lhe dar correto andamento. Sem ouvidos que pensam ninguém escreve. (Extramuros 
ao IBGE, meu filho Luis Felipe, o segundo de três, incansável polemista, racionalista apaixonado, exigiu-me 
segurança na argumentação, levando-me a refiná-la e a retirar-lhe os rococós). 

Fora do IBGE, ter tido a chance de dialogar com Leandro Garcia Rodrigues, prefaciador desta 
obra, tendo recebido dele a maior atenção, foi essencial para ganhar familiaridade com os meandros da 
Epistolografia22. O gênero epistolar, por suas palavras, ganha uma dimensão apaixonante, e não há quem lhe 
passe impune; suas soluções às diversas situações possíveis são sempre um alívio. Ler seus livros, ao fim e ao cabo, 
foi muito enriquecedor, e me permitiu amadurecer compreensões enquanto mergulhava na correspondência 
de Teixeira de Freitas. 

A todos os meus mais sinceros agradecimentos.

***

Graças ao Dr. Ricardo Augusto de Faro Novis23, eminente neurologista, foi possível manter-me em 
equilíbrio enquanto escrevia; aliás, aliás, isso vem se dando desde antes, e espero que possa seguir depois 
também. A ele devo muito, e lhe sou muito grato, bem assim o é toda minha família.

*** 

Cabe ainda um agradecimento especialíssimo a Telma Sueli – mãe de Marcos André, Luis Felipe e 
João Paulo, estimulantes e estimuladores – pela paciência com que aturou mais uma vez, em nossos 40 anos 
de casamento (feitos em 2015), meu pensamento centrado numa temática ibgeana, mormente em Teixeira 
de Freitas. 

22 É Professor de Teoria Literária da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. 
23 É Professor da Escola Médica de Pós-Graduação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC-RJ. 
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1936 – 2016

IBGE: POR QUE 80 ANOS?

Entre 1931 a 1933, Mário Augusto Teixeira de Freitas propôs a criação do Instituto Nacional de 
Estatística e Cartografia, mas não conseguiu vê-lo aprovado, se sujeitando ao possível. 

E o possível foi a criação do Instituto Nacional de Estatística, em 06 de julho de 1934, pelo 
Decreto n. 24.609, cujo órgão máximo era o Conselho Nacional de Estatística. Mas ele só poderia começar 
a funcionar, por força legal, quando tivesse um presidente.

Finalmente, em 29 de maio de 1936, o Embaixador José Carlos de Macedo Soares, também 
Ministro das Relações Exteriores, assumiria sua presidência, e, de pronto, convocaria uma Convenção Nacional 
de Estatística que daria legislação e estrutura ao Instituto. Ela seria assinada em 11 de agosto daquele mesmo 
ano, pelo Decreto n. 1.022, no Palácio Itamaraty.

Mas, Teixeira de Freitas não se deu por vencido, de modo que na legislação e na estrutura do 
Instituto a Cartografia, com jeito de Geografia, estaria presente. Ao longo de 1937, tão logo começou a 
funcionar, ganhando cotidiano, entre suas muitas funções, empenhou-se por explicitar a Geografia, já numa 
visão ampliada da Cartografia. 

Quando em 24 de março de 1937 (pelo Decreto n. 1.527) foi criado o Conselho Brasileiro 
de Geografia, esteve prevista sua integração ao Instituto Nacional de Estatística. Vencidas as formalidades 
burocráticas, em 26 de janeiro de 1938 (pelo Decreto-Lei n. 218) surgiria a sigla IBGE. Em suma: o Conselho 
Brasileiro de Geografia virou Nacional, e o Instituto Nacional de Estatística virou Brasileiro, somando ao 
nome a palavra Geografia.

Na essência nada mudava, pois o Instituto Nacional de Estatística já trazia na sua legislação e na sua 
estrutura, a partir do espírito da Convenção Nacional de Estatística (ou Carta Magna da Estatística Brasileira) 
a Cartografia, ampliada como Geografia. 

Desse modo, nem o 06 de julho de 1934, em que o Instituto Nacional de Estatística foi criado, e 
nem o 26 de janeiro de 1938 em que a sigla IBGE surgiu são datas expressivas na história do Instituto, e nem 
na história do Brasil. O dia 11 de agosto de 1936, data da Convenção Nacional de Estatística, ainda que tendo 
expressivo significado, só se deu porque aquele evento foi convocado pelo presidente empossado no dia 29 
de maio de 1936.

Assim, em definitivo, o dia 29 de maio de 1936 é a data focal da Instituição, a partir da qual 
tudo pôde se dar. Dessa forma, em 2016 o IBGE completa 80 anos de grandes serviços prestados ao Brasil, 
dando-lhe cifras que o decifram, dando-lhe imagens que revelam seu território. E se trata de uma das poucas 
instituições brasileiras assim tão longevas.
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Marechal Juarez Távora 
presente ao velório de 

Teixeira de Freitas.
Acervo da família 
Teixeira de Freitas

Nasce em São Francisco do Conde, Bahia. Filho de Maria José Teixeira de 
Freitas e de Affonso Augusto Teixeira de Freitas. Passa a primeira infância 
em Curitiba, Paraná, recebendo as primeiras letras em casa com sua mãe. 
Segue, depois, os cursos regulares.

Ingressa na Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade 
do Brasil

Ainda no segundo ano, por seu desempenho acadêmico, o diretor da 
faculdade, João Evangelista de Bulhões Carvalho, o recomenda ao 
Diretor-Geral de Estatísticas, José Luiz Sayão de Bulhões Carvalho, seu 
irmão. Presta concurso e se torna servidor público. 

Gradua-se em Direito, e segue carreira como estaticista na Diretoria Geral 
de Estatística - DGE, depois sendo cedido ao governo de Minas Gerais, 
e, por fim, atuando no Ministério da Educação e Saúde Pública, de onde 
atuará na criação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 
acumulando como seu Secretário-Geral.

Falece no Rio de Janeiro, então capital federal.

31.03.1890

1907

1908

1911

22.02.1956
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Juscelino Kubitschek, 
Presidente da República, 
presente ao velório de 
Teixeira de Freitas, em 
22.02.1956. Ao seu lado, 
Álvaro Lins, chefe da Casa 
Civil de JK.
Acervo da família Teixeira de Freitas
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Formatura na 
Faculdade de 

Ciências Jurídicas 
e Sociais da 

Universidade do 
Brasil, no Rio de 

Janeiro, em 1911.
Acervo da família 
Teixeira de Freitas

Marechc al a JuaJuarezrez TáTávorvora a 
presenntete aoao vevelóriório do dee

M
p

Faalececeee no RiR o de Jana eie ror , ennttão cacacacc2.02.1956

ubitschhhhhh kkkekek,kekk  
da Repúblib ca,ca  

o velório de 
Freitatatas, s, em 
Ao A seuseu lado,do  

chefefefefefefefefee daddadadaddada CaCaC sa sa a

íli TT i i d F i

M
p
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Marechal Juarez Távora 
presente ao velório de 

Teixeira de Freitas.
Acervo da família 
Teixeira de Freitas

Nasce em São Francisco do Conde, Bahia. Filho de Maria José Teixeira de 
Freitas e de Affonso Augusto Teixeira de Freitas. Passa a primeira infância 
em Curitiba, Paraná, recebendo as primeiras letras em casa com sua mãe. 
Segue, depois, os cursos regulares.

Ingressa na Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade 
do Brasil

Ainda no segundo ano, por seu desempenho acadêmico, o diretor da 
faculdade, João Evangelista de Bulhões Carvalho, o recomenda ao 
Diretor-Geral de Estatísticas, José Luiz Sayão de Bulhões Carvalho, seu 
irmão. Presta concurso e se torna servidor público. 

Gradua-se em Direito, e segue carreira como estaticista na Diretoria Geral 
de Estatística - DGE, depois sendo cedido ao governo de Minas Gerais, 
e, por fim, atuando no Ministério da Educação e Saúde Pública, de onde 
atuará na criação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 
acumulando como seu Secretário-Geral.

Falece no Rio de Janeiro, então capital federal.

31.03.1890
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Juscelino Kubitschek, 
Presidente da República, 
presente ao velório de 
Teixeira de Freitas, em 
22.02.1956. Ao seu lado, 
Álvaro Lins, chefe da Casa 
Civil de JK.
Acervo da família Teixeira de Freitas

oondndee BBBBahahahahhhiaiaiii FiFilhlhoo dede MMMMMararararriaiaiaiaiaaaa JJJJJososéé

Formatura na 
Faculdade de 

Ciências Jurídicas 
e Sociais da 

Universidade do 
Brasil, no Rio de 

Janeiro, em 1911.
Acervo da família 
Teixeira de Freitas

Marechc al a JuaJuarezrez TáTávorvora a 
presenntete aoao vevelóriório do dee

M
p

Faalececeee no RiR o de Jana eie ror , ennttão cacacacc2.02.1956

ubitschhhhhh kkkekek,kekk  
da Repúblib ca,ca  

o velório de 
Freitatatas, s, em 
Ao A seuseu lado,do  

chefefefefefefefefee daddadadaddada CaCaC sa sa a

íli TT i i d F i

M
p

Linha de Vida III • Rio de Janeiro
1931

1931 - 1933

1934
29.05.1936

1938

1936 - 1948

1952

Cria e dirige uma repartição de estatística no Ministério da Educação e 
Saúde.

Luta pela criação do Instituto Nacional de Estatística e Cartografia.

É criado o Instituto Nacional de Estatística - INE.

Começa a funcionar o Instituto Nacional de Estatística.

O Instituto Nacional de Estatística torna-se IBGE, uma mera mudança de 
sigla.

Secretário-Geral do IBGE.

Aposenta-se no Ministério da Educação e Saúde.

Como servidor da Diretoria Geral de Estatística, torna-se Delegado Censitário 
em Minas Gerais para o Recenseamento do Brasil, realizado em 1o de setembro 
de 1920, doravante denominado Censo 1920. Então, Artur Bernardes era o 
Presidente de Minas Gerais (07.09.1918 - 07.09.1922).

É cedido pela Diretoria Geral de Estatística ao governo de Minas Gerais, com 
a missão de organizar as estatísticas mineiras, quando também faz avançar sua 
cartografia. Nessa década convive com os Presidentes de Minas Gerais Raul 
Soares de Moura (07.09.1922 - 04.08.1924, falece no governo), Olegário Dias 
Maciel (04.08.1924 - 21.12.1924, vice-presidente no exercício do governo), 
Fernando de Melo Vianna (21.12.1924 - 07.09.1926, eleitor para concluir o 
mandato), e Antônio Carlos Ribeiro de Andrade (07.09.1926 - 07.09.1930, 
quando estoura a Revolução de 1930).

A seu pedido retorna ao Rio de Janeiro, e se reintegra ao quadro da Diretoria 
Geral de Estatística (que logo seria extinta).

1919 – 1921

1921 – 1930

1930

Linha de Vida II • Minas Gerais

Discurso de posse de Macedo 
Soares diante de Vargas.

Foto extraída de Fon-Fon: semanário alegre, 
político, crítico e esfuziante (1936) 

Acervo Fundação Casa de Rui Barbosa

Participantes da Convenção 
Nacional de Estatística na escadaria 

do Palácio Itamaraty, [1936?]. 
Acervo da família Teixeira de Freitas



Teixeira de Freitas e a criação do IBGE
Correspondência de um homem singular e plural

Presidente Getúlio Vargas

Presidente José Linhares

Presidente Gaspar Dutra

 

Presidente Getúlio Vargas

06.12.1930 - 15.09.1932 

16.09.1932 - 23.07.1934 

23.07.1934 - 30.10.1945

30.10.1945 - 31.01.1946 

31.01.1946 - 06.12.1946 

06.12.1946 - 15.05.1950 

15.05.1950 – 04.08.1950 

04.08.1950 – 31.01.1951 

31.01.1951 - 19.12.1952 

Ministro Francisco Luís da Silva Campos, quando da criação 
do Ministério da Educação e Saúde Pública, a 06.12.1930 
convida Teixeira de Freitas para criar e dirigir uma repartição 
de estatística no ministério, surgindo a Diretoria Geral de 
Informações, Estatística e Divulgação. O chefe de gabinete do 
ministro é Manuel Bergström Lourenço Filho. Nas ausências de 
Francisco Campos convive com Belisário Augusto de Oliveira 
Pena como ministro interino. Nesse período elabora, negocia 
e faz aprovar o “Convênio das Estatísticas Educacionais e 
Conexas”. Ao mesmo tempo elabora copioso relatório crítico 
sobre o estado da atividade estatística brasileira, e propõe a 
criação do Instituto Nacional de Estatística e Cartografia. Luta 
por sua criação em várias frentes.

Ministro Washington Ferreira Pires não lhe apoia na 
burocracia ministerial, nem em suas iniciativas quando à 
criação do Instituto. Teixeira de Freitas, então, busca apoio 
em Juarez Távora, Ministro da Agricultura, a quem ajuda 
a criar uma repartição semelhante à sua no Ministério da 
Agricultura. Com apoio de Getúlio Vargas, em 06.07.1934, 
ainda no governo provisório, é criado no Instituto Nacional 
de Estatística (que dará origem ao IBGE, por mera mudança 
de sigla). 

Ministro Gustavo Capanema Filho, que tem Carlos 
Drummond de Andrade como chefe de gabinete, permite a 
Teixeira de Freitas, valioso diálogo. Ocupa várias posições em 
comissão. No âmbito do ministério realiza muitos trabalhos 
em estatísticas da educação, e conexas. Em 13.01.1937, o 
ministério passa a se chamar apenas da Educação e Saúde. 
E dialoga com notáveis educadores: Fernando de Azevedo, 
Anísio Spíndola Teixeira, Lourenço Filho, Sud Mennucci. 
Com vários outros também troca cartas, buscando apoio 
para suas ideias e seus ideais. Em 29.05.1936, com a posse 
do Embaixador José Carlos de Macedo Soares, finalmente o 
Instituto Nacional de Estatística começa a funcionar. Teixeira 
de Freitas é eleito pelos pares seu Secretário-Geral, cargo que 
ocupará até 1948. 

Ministro Raul Leitão da Cunha.

Ministro Ernesto Souza Campos.

 Ministro Clemente Mariani Bittencourt, por cuja gestão 
se empenha sobremodo, tem boa identidade com Teixeira 
de Freitas. Este tenta atrair para o ministério os grandes 
intelectuais da educação, mas, baldados seus esforços, não 
consegue o concurso de Fernando de Azevedo e de Anísio 
Teixeira. Em 1948, Teixeira de Freitas retira-se da Secretaria-
Geral do IBGE, mas segue atento aos destinos do Instituto.

Ministro Eduardo Rios Filho que recebe de Teixeira de 
Freitas o aviso de que sairia de licença prêmio, a que tinha 
direito. Sairia para tratar de saúde. Na verdade pensava sair 
para se agregar à Escola Superior de Guerra - ESG, onde 
atuaria em atividade de ensino.

Ministro Pedro Calmon Moniz de Bittencourt que de fato 
vê Teixeira de Freitas entrando em licença-prêmio, indo se 
agregar à Escola Superior de Guerra, onde ficará mais de ano 
e meio.

Ministro Ernesto Simões da Silva Freitas Filho em cuja gestão 
Teixeira de Freitas se aposenta, depois de 44 anos de serviço 
público. 
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Em 06 de julho de 1934, dez dias antes da promulgação da Consti-
tuição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934, que poria termo ao 
Governo Provisório, o Decreto n. 24.609, criaria o Instituto Nacional de Estatís-
tica - INE. A 29.05.1936 começaria a funcionar, a partir da posse do seu primeiro 
Presidente, o Embaixador José Carlos de Macedo Soares; daí, então, todas as for-
malidades constitutivas puderam ser planejadas e implantadas.

Ao dar-lhe posse, no Palácio do Catete, diante de várias autoridades, 
Getúlio Dorneles Vargas diria: “Começando por dar-lhe a minha Casa e meu Mi-
nistro, hei de dar ao Instituto tudo que lhe for preciso”, o que em boa medida 
cumpriu em seus dois tempos de governo.

Em 26 de janeiro de 1938, já sob a égide da Constituição dos Estados 
Unidos do Brasil de 1937, viria a sigla do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE, uma simples mudança de letras, já que na essência o “G” estava 
presente na legislação constitutiva do INE, bem como em sua estrutura operativa.

Assim, só tem valor o dia 29 de maio de 1936, data tomada pela insti-
tuição como seu momento mais festivo, como seu Natal, conforme expressavam 
os pais-fundadores. 

 

Introdução

[...] vós todos que vos dedicais àquelas tarefas primárias como estatígrafos, 
ou estatísticos observadores, recenseando, apurando e expondo, ou que, 
como matemáticos, fazeis a estatística interpretativa e inferencial, ou como 
estatistas, participais da tarefa dos homens de Estado, fundamentando o 
orientando a política construtiva dos governos, e com isto fazendo de certo 
modo uma “estatística histórica”, porque é a estatística dirigindo a história 
que a Nação vai viver; todos vós, meus Amigos, tendes um grande crédito.

 Macedo Soares24 

A trilha que levou a 1934 teve início em 1931, e a trilha que levou a 
1938 teve início em 1936, retomando aos anseios abortados em 1934. 

A seguir, em breves palavras, é contada a história do diálogo com 
estatistas, na expressão do Embaixador Macedo Soares, e contá-la é importante 
para a compreensão das cartas e dos textos que compõem a primeira parte deste 
livro em suas seis seções.25

II

Chegando Getúlio Vargas ao poder, findava a Primeira República. 
Formado no Castilhismo (com suas raízes positivistas), tinha grande apreço pelas 
estatísticas, e as sabia sendo forma de saber e fonte de poder. Sem elas não 

24 SOARES, J. C. de M. [Discurso pronunciado a estatísticos e geógrafos brasileiros]. Revista Brasi-
leira de Estatística, Rio de Janeiro: IBGE, v. 6, n. 22, p. 299, abr./jun. 1945. Disponível em: <http://
biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=7111>. Acesso em: dez. 
2015. 
25 Para informações mais detalhadas, consultar: SENRA, N. Estatísticas organizadas (c1936-c1972). 
In: ______. História das estatísticas brasileiras. v. 3. Rio de Janeiro: IBGE, 2008. Disponível em: 
<http://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=231573>. Aces-
so em: dez. 2015. 
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teria chances de governar, atuando para além da federação vigorante na Primeira República. Precisava ter 
retratos em números da população, da sociedade, da economia, e de pronto intentaria promover mudanças na 
atividade estatística brasileira, criando no âmbito do novíssimo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, 
um Departamento Nacional de Estatística para somar à Diretoria Geral de Estatística - DGE, subordinada ao 
Ministério da Agricultura, Indústria e Comécio26, e a Diretoria de Estatística Comercial, que foram extintas27. 
Por razões pessoais, José Luiz Sayão de Bulhões Carvalho retira-se do serviço público, donde, não sendo opção, 
assumiria o comando do recém criado Departamento, Leo de Affonseca Júnior, até então à frente da Diretoria 
de Estatística Comercial. Ele, por temer fragilizar as estatísticas comerciais, sabidamente importantes, age com 
muita cautela e não sem alguma reticência e resistência.28 

Entrementes, Francisco Luís da Silva Campos convida Mário Augusto Teixeira de Freitas – discípulo 
de Bulhões Carvalho no âmbito da DGE, e que passara a década de 1920 idealizando e organizando as estatísticas 
de Minas Gerais, com pleno sucesso – a criar e dirigir uma repartição de estatística no também novíssimo 
Ministério da Educação e Saúde Pública: logo vindo a Diretoria Geral de Informações, Estatística e Divulgação. 
Ele age com gosto, e logo proporá e negociará um Convênio entre a União, os Estados, o Distrito Federal 
e o Território do Acre, para o aperfeiçoamento e uniformização das estatísticas educacionais e conexas, no 
contexto da IV Conferência Nacional de Educação, promovida pela Associação Brasileira de Educação - ABE29. 
Isso ocorreria em dezembro de 1931. Seria um marco na história das estatísticas educacionais e conexas, e 
marcaria fortemente a atividade estatística brasileira, pois faria emergir em caráter efetivo e definitivo, a tão 
sonhada cooperação interadministrativa, pela qual as três esferas políticas (federal, estadual e municipal) uniam 
seus esforços e passavam a trabalhar em consórcio, acordado voluntariamente.30 

 III

Enquanto o Convênio era pensado, maturado, discutido, e finalmente aprovado, Heitor Elói Alvim 
Pessoa – antigo chefe de seção com Bulhões Carvalho, e agora trabalhando com Teixeira de Freitas – em maio 
de 1931 lhe sugere (em carta pessoal) elaborar uma Lei de Estatística seguida de uma Lei Orgânica contendo 
normas gerais. Entende, com inegável perspicácia, que aquele instante era bastante favorável para organizar em 
definitivo a atividade estatística brasileira. Tem como alvo a questão da obrigação na prestação de informações 
aos órgãos federais por parte dos “donos” dos registros administrativos, nos estados e nos municípios. Esse tema 
importava, e Teixeira de Freitas bem o sabia, mas, por sua vivência mineira, sabia também que não bastaria e que 
seria preciso outras medidas, algumas muito fortes. Então, dando a Alvim Pessoa o devido crédito, solicita ao 
Ministro autorização para avançar o tema. O Ministro concorda em resposta de agosto de 1931.

Teixeira de Freitas, em início de 1932, entrega ao Ministro alentado relatório de avaliação da atividade 
estatística brasileira, propondo uma profunda mudança. Propõe formar um Instituto Nacional de Estatística 
e Cartografia, afeto diretamente ao Presidente da República, e não a um ministério. Imagina uma entidade 
colegiada, incumbida de promover uma atividade estatística integral, uniforme e sistemática. Sob a nominação 
cartografia, a que chama também de cartografia estatística (ou geográfica), pretende, entre vários pontos, 
aprimorar a atividade estatística: seja ao tempo da coleta, pela divisão do território; ao tempo da divulgação 
dos resultados, pela elaboração de cartogramas. Mas não só, quer também realizar estudos geográficos, físicos 

26 Foi criada no Império, agregada ao Ministério da Fazenda. Teve por primeiro e mais longevo diretor o “estatístico” ou “economista” 
Sebastião Ferreira Soares.
27 Foi criada em 1871 ainda no Império, e recriada em 1890 na República. Teve por mais longevo Diretor Geral o médico José Luiz 
Sayão de Bulhões Carvalho. 
28 Para informações mais detalhadas, consultar: SENRA, N. Estatísticas legalizadas (c1889-c1936). In: ______. História das estatísticas 
brasileiras. v. 2. Rio de Janeiro: IBGE, 2006. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=deta-
lhes&id=231573>. Acesso em: dez. 2015. 
29 Entidade criada por Heitor Lyra em 1924, e ainda hoje atuante, com sede no Rio de Janeiro.
30 Para informações mais detalhadas, consultar: SENRA, N. (Coord.). Organizando a coordenação nacional: estatística, educação e ação 
pública na Era Vargas. Rio de Janeiro: IBGE, 2014. 404 p. (Estudos e análises. Documentação e disseminação de informações, n. 3). 
Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=288030>. Acesso em: dez. 2015. 
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e políticos. Pois essa associação da cartografia com a estatística causará polêmica e provocará reações contra.31  
A aprovação do Instituto será adiada, entretanto Teixeira de Freitas segue atento.

 IV

Pois em final de 1932, ao assumir o Ministério da Agricultura, Juarez do Nascimento Fernandes 
Távora se ressente da ausência das estatísticas, e pensa numa diretoria semelhante à que Teixeira de Freitas criara 
no Ministério da Educação e Saúde Pública. Pede-lhe ajuda, vindo a Diretoria de Estatísticas da Produção (para 
a qual, idas e vindas, indica para dirigi-la a Rafael da Silva Xavier, atuando em Pernambuco). Conversam, em 
profundas e profícuas tertúlias; se identificam, e Teixeira de Freitas lhe fala do projeto do Instituto Nacional de 
Estatística e Cartografia. Juarez Távora aprecia a proposta e a leva a Getúlio Vargas, que o autoriza a constituir uma 
comissão interministerial para debater o assunto em definitivo. Para dirigi-la, por natural deferência, é nomeado 
Leo de Affonseca, e para secretariar os trabalhos é escolhido Teixeira de Freitas, cuja proposta é debatida e 
aprovada, sem grandes mudanças. 

Quando enviada aos ministros, três deles objetam: Oswaldo Euclides de Sousa Aranha, do Ministério 
da Fazenda, sendo contra o Fundo Especial, que daria ao novel Instituto, recursos próprios para gerir suas 
funções, além dos recursos orçamentários; Joaquim Pedro Salgado Filho, do Ministério do Trabalho, Indústria 
e Comércio, sendo contra a transferência da tipografia e da biblioteca da extinta Diretoria Geral de Estatística 
para o novo Instituto; Francisco Antunes Maciel Filho, do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, sendo 
contra a vinculação do Instituto ao Presidente da República. Então, Juarez Távora, querendo aprovar a criação do 
Instituto antes da promulgação da nova Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, pede ajustes 
rápidos a Teixeira de Freitas, que os faz. Cede (por ora) a proposta de incorporar a tipografia e a biblioteca, e não 
ganha (por ora, também) o Fundo Especial, mas mantem o vínculo ao Presidente da República. 

 Feito isso, pouco antes da promulgação da nova Constituição da República em 1934, que poria um 
ponto final no Governo Provisório, Getúlio Vargas, nos termos do Art. 1o do Decreto n. 19.398, de 11.11.1930, 
assina o Decreto n. 24.609, de 06.07.1934, criando o Instituto Nacional de Estatística - INE. 

V

O Instituto é criado como uma entidade de natureza federativa, com vistas ao “levantamento 
sistemático de todas as estatísticas nacionais”, mediante “a progressiva articulação e cooperação” das três esferas 
políticas da República: federal, estadual e municipal (Art. 1o); criava-se um sistema estatístico. A produção das 
estatísticas seguiria um plano anual, sempre seguindo os “melhores padrões que a técnica da especialidade 
aconselhar ou já estiverem firmados por acordos internacionais, mas respeitadas as necessidades e contingências 
peculiares à vida brasileira” (parágrafo único do Art. 1o). Atuaria com “autonomia plena sob o ponto de vista 
técnico e a limitada autonomia administrativa” compatível com a legislação vigente (Art. 2o) (BRASIL, 1934). 

O Art. 3o o dava tendo duas classes de entidades: uma, as repartições centrais dos Ministérios da 
Justiça e Negócios Interiores, da Fazenda, do Trabalho, Indústria e Comércio, da Agricultura, das Relações 
Exteriores e da Educação e Saúde; outra, as instituições filiadas, entre as quais, o serviço dos censos nacionais, 
do Ministério da Justiça e Negócios Interiores; o serviço de atuária, do Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio; os serviços de estatística do Departamento dos Correios e Telégrafos, da Inspetoria Federal de 
Estradas, do Departamento Nacional de Portos e Navegação, do Departamento de Aeronáutica Civil, todos 
do Ministério da Viação e Obras Públicas; bem assim, “quaisquer outros serviços de estatísticas já existentes ou 
que venham a existir na administração federal, excetuados os de fins privativos dos Ministérios da Guerra e da 
Marinha” (BRASIL, 1934). Além dessa esfera federal, queria-se que viessem integrar o sistema as repartições 
de estatística existentes nos municípios e nos estados, como fruto de vontade manifesta livremente numa 
próxima Convenção. 

31 A ideia não vingou por reação contrária da Academia Brasileira de Ciência, tendo à frente Alberto José Sampaio, que queria criar um 
órgão nacional de geografia. A proposta de Teixeira de Freitas poria obstáculo a essa pretensão que, contudo, acabaria não se concreti-
zando, por falta de recursos financeiros. 
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No topo da direção superior do Instituto estaria um Conselho Nacional de Estatística - CNE, 
que, nas suas funções estritas, agiria “com a mais ampla autonomia administrativa e técnica, diretamente 
subordinado ao Presidente da República” (Art. 9o). As suas atribuições decorreriam da Convenção Nacional 
de Estatística, a se dar em até seis meses a partir da instalação do Instituto. Até definir-se o Conselho (pela 
Convenção), a condução do Instituto caberia a uma Junta Executiva Provisória, formada pelos presidente 
e chefes dos órgãos federais de estatística (Art. 10) (BRASIL, 1934). O Presidente do Conselho, e, claro, 
do Instituto seria de livre escolha do Presidente da República; um dos membros da Junta Executiva, eleito 
anualmente, acumularia a Secretaria-Geral do Conselho e do Instituto (pouco depois foi decidido que a 
escolha do ocupante dessa função seria de livre vontade do Presidente do Instituto). 

VI

Entre 1934 e 1936 (quando começaria a funcionar), o Instituto provoca críticas. Na imprensa 
regional e na nacional, diversos técnicos o criticaram; a unificação incomodava, tendo em conta o novo regime 
constitucional, que recuperava o federalismo. A nova constituição fora duramente conquistada pelos paulistas, 
após as lutas de 1932, e foram técnicos paulistas os mais ácidos nas críticas. Teixeira de Freitas, pacientemente, 
rebate uma a uma, usando os mesmos veículos; explica e detalha os pontos alvos. Talvez não tenha convencido, 
mas, até porque não começava a funcionar, a polêmica se arrefeceu; faltava assumir um presidente. Teixeira 
de Freitas segue atento, em completa prontidão, e envia várias cartas a diversas autoridades, solicitando suas 
intervenções. Em uma delas, dirigida a Gustavo Capanema Filho, já agora o Ministro da Educação e Saúde 
Pública, sugere alguns nomes: Bulhões Carvalho, Ildefonso Simões Lopes, Afonso Augusto Moreira Pena 
Júnior, Afonso Celso de Assis Figueiredo Júnior, Francisco Mendes Pimentel, José Félix Alves Pacheco; todas 
pessoas de renome, com trânsito político, o que era visto como essencial. O presidente precisaria, na visão 
estratégica de Teixeira de Freitas ser um homem que tivesse trânsito nos gabinetes dos palácios e ministérios.

O sonho segue sendo sonho. Então, em final de 1934 e início de 1935 surge um ótimo momento 
para nova catequese de Teixeira de Freitas. É quando o Palácio do Itamaraty, sendo Chanceler Macedo Soares, 
enfrenta a necessidade de minimamente (e muito rapidamente) organizar as estatísticas brasileiras, com ênfase 
nas comerciais e nas financeiras, de modo a apresentá-las em negociações internacionais com banqueiros. 
Juntam-se os diretores temáticos de estatística, e se lhes pede um esforço especial, quase sobre-humano; 
todos atendem ao chamado e colaboram; Teixeira de Freitas é o mais ativo, e tem liderança indiscutível. Uma 
publicação estatística é elaborada, com enorme esforço, e não é ótima, só boa. Teixeira de Freitas fala do estado 
da atividade estatística brasileira, a gerar vazios dessa ordem, e insiste no imperativo da instalação do Instituto. 
Macedo Soares terá ficado convencido, e terá falado com Getúlio Vargas, que o convida a assumir, contudo, 
ele recusa; não obstante, à sua revelia, estando mesmo fora do País, em meados de 1935, é nomeado Presidente.

Ele adia a posse, até que, em 29 de maio de 1936, perante Getúlio Vargas, no Palácio do Catete, 
assume a direção máxima do Instituto. Teixeira de Freitas, como visto antes, valorizando a tradição, realça o 
papel de Bulhões Carvalho. Feita a posse, Macedo Soares instala uma Junta Executiva Central, e Teixeira de 
Freitas é escolhido Secretário-Geral. 

Ato contínuo, como previsto, o Presidente da República convoca a Convenção Nacional de 
Estatística (Decreto n. 946, de 07.07.1936), e se empenha pessoalmente, em comunicado aos governadores. 
Dessa forma, a Convenção, realizada no Palácio do Itamaraty, foi um ato de alta política, uma clara manifestação 
da importância das estatísticas para a moldagem do Estado, e da nação. A presteza de sua realização, final de 
julho a início de agosto, e a ulterior aprovação vinha de se querer promover de imediato a operação da 
coordenação dos serviços de estatística do País, de que é o referido Instituto o órgão nacional. Em 11.08.1936, 
por meio do Decreto n. 1.022, com a presença de Getúlio Vargas, seria aprovada e assinada a Convenção 
Estatística, dita Carta Magna da Estatística Brasileira.32

32 Para informações mais detalhadas, consultar: SENRA, N. Estatísticas organizadas (c1936-c1972). In: ______. História das estatísticas 
brasileiras. v. 3, p. 119-140. Rio de Janeiro: IBGE, 2008. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?-
view=detalhes&id=231573>. Acesso em: dez. 2015. 
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VII

O texto da Convenção tinha cinco capítulos: 1. Bases para a constituição e regulamentação do 
CNE (1a Cláusula); 2. Compromissos do governo federal (2a Cláusula); 3. Compromissos dos governos 
regionais (3a à 27a Cláusulas)33 ; 4. Compromissos comuns a todos os governos compactuantes (28a Cláusula); 
e 5. Disposições gerais (29a à 32a Cláusulas). Aos seus órgãos de direção competia: 

a) À Assembleia Geral, orientar e dirigir o Instituto, mediante deliberação direta ou delegação à Junta 
Executiva Central, exercendo ampla jurisdição técnica no que se referir a todos os serviços filiados, e 
gozando de autonomia administrativa quanto aos serviços cuja organização e movimentação forem 
confiadas ao mesmo Instituto, na forma dos Artigos 7o e 8o do Decreto n. 24.609, de 06.07.1934;

b) À Junta Executiva Central, cumprir e fazer cumprir as deliberações da Assembleia Geral e resolver 
os casos omissos, ad-referendum da mesma Assembleia, sempre que o exijam a continuidade e boa 
ordem dos serviços do Instituto;

c) Às Juntas Executivas Regionais, cumprir e fazer cumprir as deliberações de caráter geral da 
Assembleia Geral e da Junta Executiva Central, e tomar as medidas necessárias à coordenação e 
desenvolvimento dos serviços estatísticos regionais e municipais sob sua jurisdição, resolvendo com 
autonomia o que for matéria privativa da economia interna dos respectivos sistemas;

d) Às Comissões Técnicas, estudar e projetar a sistematização técnica e os melhoramentos progressivos 
das estatísticas compreendidas nos respectivos programas, expondo as conclusões do seu trabalho em 
relatórios anuais à Junta Executiva Central, que os fará publicar e os submeterá com o seu parecer à 
Assembleia Geral (CONVENÇÃO..., 1936, p. 11-12).

A Assembleia Geral, órgão máximo do Conselho, devia reunir-se anualmente, iniciando suas sessões 
em 1o de julho; cabia-lhe, entre outros pontos, designar as estatísticas que seriam vistas como privativas dos 
órgãos federais e as que o seriam dos órgãos regionais; conduzir a passagem aos órgãos regionais da produção 
das estatísticas que lhes fossem privativas e que ainda estivessem na competência dos órgãos federais; estar atento, 
a todo tempo, junto às autoridades competentes, contra decisões que pudessem prejudicar a elaboração das 
estatísticas; providenciar a organização de delegacias ou agências de atuações regionais, sempre que essenciais 
à operação do sistema estatístico. Por demais, cabia-lhe definir o número das comissões técnicas, e para 
apoiá-las, podia designar consultores de estatística; essas duas instâncias pretendiam arregimentar o melhor da 
inteligência brasileira, seus mais notórios pensadores, não havendo pesquisas acadêmicas formalizadas. 

O governo federal garantia que acataria, em seus órgãos (aos quais daria recursos para expandirem), 
as normas técnicas emanadas do CNE; garantia que não tomaria nenhuma medida restritiva a autonomia da 
direção superior do Instituto ou dos órgãos do núcleo central; garantia aos órgãos regionais o livre acesso 
às estatísticas elaboradas pelos órgãos federais. Esses aspectos expressavam modernidade, sendo chamados 
de autonomia e independência, princípios pelos quais as repartições de estatísticas lutam a toda hora, em 
todos os países. Isso mostra a madura conexão de Teixeira de Freitas com os debates havidos nos congressos 
internacionais de estatística, no Século XIX, e os havidos no Instituto Internacional de Estatística (International 
Statistical Institute - ISI).

Os governos regionais, por seu turno, garantiam disposição de trabalhar em irrestrito espírito de 
cooperação no âmbito do sistema estatístico que então se criava. Seus serviços estatísticos teriam elevada 
hierarquia e ampla autonomia, com funções específicas à elaboração das estatísticas. Os registros administrativos, 
em especial o registro civil, bem assim vários cadastros, deviam ser objeto de muita atenção, como fontes 
primeiras (ou primárias) das estatísticas. A ordenação e a redivisão do Território Nacional deviam ser objeto 

33 A expressão “regional” referia-se aos Estados, ao Distrito Federal e ao Território do Acre. 
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da melhor atenção; os estudos corográficos dos municípios, entre outros pontos, deviam merecer cuidados 
particulares, e serem estimulados. E deviam se empenhar pela formação das Agências Municipais de Estatística, 
e/ou de um corpo de agentes itinerantes, ambos na função de coleta.

Ambas as esferas de governo, federal e regional, se aplicariam na formação de seus quadros, com 
estágios técnicos e cursos de formação. Em vários artigos, é dito que todos deviam buscar a inclusão do 
ensino elementar da estatística nos programas da instrução primária, secundária e profissional, bem assim, de 
uma prova de estatística nos programas dos concursos destinados ao preenchimento dos cargos iniciais da 
administração pública; e também providenciar para que, na administração pública, as solicitações relativas aos 
serviços estatísticos tenham, sempre que possível, preferência sobre os demais. Haveria no quadro de pessoal 
categorias técnicas, devidamente hierarquizadas e adequadamente remuneradas, com admissão mediante 
concurso público, e não haveria empréstimos dos funcionários a outras repartições; mas poderia ocorrer troca, 
mesmo cessão, entre os órgãos do sistema estatístico. 

O instrumento convencional, sem dúvida nenhuma, era uma peça técnica e jurídica minuciosa, 
valiosa àquela época, e ainda hoje útil. O sistema estatístico constituído alcançava sua dimensão nacional para e 
pela federação. Nele, pelo diálogo contínuo e pelas decisões colegiadas, as três esferas políticas (federal, estadual 
e municipal) se acordavam em voluntária cooperação governamental. Em suma, a Convenção pactuava 
vontades, que eram livremente manifestadas: as partes cediam direitos e assumiam obrigações, configurando 
um colegiado de decisão. Criava-se uma federação de repartições estatísticas ou um consórcio federativo. 

 VIII

E o texto da Convenção, sob a capa de atenção à atividade estatística, recuperava e explicitava a 
cartografia (Cláusulas 13a a 15a); assim, Teixeira de Freitas que não perdera por completo, o recuperava. As 
referidas cláusulas, adiante copiadas, falam por si:

Cláusula décima terceira:

Os Governos Federados, pelo órgão dos serviços técnicos competentes, sejam os de engenharia em 
geral, sejam os especializados de geografia ou cartografia, filiados ou não ao Instituto, colaborarão 
nos trabalhos de cartografia geográfica necessários à estatística e centralizados, para os fins de síntese 
nacional, na Diretoria de Estatística da Produção, do Ministério da Agricultura, segundo planos gerais 
aprovados pelo Conselho Nacional de Estatística. Com esse objetivo serão tomadas medidas, que 
assegurem a organização, para serem divulgadas nos anos de milésimo nove e quatro (precedentes 
aos censos gerais ou regionais), cartas físicas e politicas do território estadual, das quais constem a 
divisão municipal e, se possível, também a distrital, bem como as demais ordens de circunscrições 
administrativas e judiciarias. Aos Municípios, os mesmos serviços formularão, ainda, as sugestões 
convenientes e prestarão a assistência técnica necessária para que façam levantar ou rever, com a 
perfeição possível, os mapas dos respectivos territórios.

Cláusula décima quarta

Os Governos Federados, tendo em vista os interesses gerais da organização administrativa, e em 
particular, o interesse dos levantamentos estatísticos, encaminharão, com a assistência do Instituto, 
providencias legislativas ou administrativas que tenham por fim racionalizar a divisão dos respectivos 
territórios, tendendo a conseguir, além de outros objetivos, que os entendimentos a esse respeito 
estabelecerem como necessários ou vantajosos, os seguintes, que são considerados essenciais: 

a) uniformidade de data para a revisão do quadro territorial, em todo o país, de modo que tenha 
ela lugar, para fins da sua boa fundamentação e regular periodicidade, logo após a divulgação dos 
resultados dos recenseamentos gerais ou regionais, ou seja nos anos de milésimo dois e sete;
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b) precisão e racionalidade dos limitas circunscricionais a estabelecer, de modo que estes acompanhem 
acidentes geográficos facilmente identificáveis, e fiquem também evitadas as linhas até agora usadas 
segundo variáveis divisas de terras de determinados proprietários;

c) sistematização da nomenclatura de maneira a ficar definitivamente suprimida tanto a identidade 
de designação entre circunscrição da mesma categoria, quanto a diversidade de toponímia entre as 
circunscrições administrativas e judiciarias e as respectivas sedes:

d) superposição sistemática da divisão judiciaria á divisão administrativa, de forma que, por um lado, 
haja uma só divisão distrital para fins tanto administrativos como judiciários e, por outro lado, os 
termos e comarcas tenham sempre por sede a sede municipal que lhes der o nome e compreendam 
integralmente, respeitados os respectivos limites, um ou mais municípios;

e) atribuição da categoria e foros de cidade e vila segundo critérios específicos claramente fixados 
em lei;

f) unificação dos âmbitos territoriais das unidades administrativas e judiciarias, de modo que a área de 
cada uma delas seja um todo, ficando assim suprimidos os casos de extraterritorialidade decorrentes 
das chamadas “fazendas encravadas” e os casos anômalos de circunscrições formadas de duas inferiores 
não contiguas;

g) definição exata da constituição territorial das novas entidades administrativas criadas (distritos e 
municípios), indicando-se sempre as circunscrições distritais preexistentes que lhes houverem cedido 
território, e descrevendo-se os respectivos limites de forma a ficarem nitidamente destacados os 
trechos correspondentes a cada um dos distritos confrontantes.

Cláusula décima quinta

Em complemento ao disposto na clausula precedente, e, tendo em vista que a medida é necessária 
não só para fins gerais da administração, mas principalmente para classificar a população do país em 
“urbana” e “rural”, com os respectivos coeficientes de densidade, as Altas Partes Federadas propõem-
se, como objetivo comum, a ser conseguido pelas medidas que a organização de cada Estado permitir, 
que todas as municipalidades fixem ainda este ano, determinando-lhe os limites e a área, o “quadro 
urbano” da cidade ou vila sede do município, ficando também assentado que esse quadro só possa ser 
modificado por ato do respectivo Governo, no qual venham referidos os novos limites e o acréscimo 
de área resultante da alteração (CONVENÇÃO... , 1936, p. 20-22).

Debatida e aprovada a Convenção, já em 17.11.1936, o Decreto n. 1.200 convoca para dezembro 
a instalação do Conselho Nacional de Estatística, o que seria feito numa Assembleia Geral extraordinária, a 
que presidiu Macedo Soares. Além dos diretores das repartições temáticas federais, seus membros naturais, 
nela tinha assento, em caráter especial, o chefe da Seção de Estatística Territorial do Ministério da Agricultura. 
Pois, entre outros pontos, delibera-se a Resolução n. 18, de 30.12.1936, pela qual se revela as démarches 
da “organização do Conselho Brasileiro de Geografia, como órgão nuclear de um sistema coordenador 
das instituições geográficas nacionais”, tendo como base a “seção de estatística territorial, da Diretoria de 
Estatística da Produção, uma das repartições centrais do sistema federal do Instituto”. Pois, caso surgisse 
tal Conselho, era proposto que ele passasse a integrar o Instituto Nacional de Estatística, com sugestões 
“ao Governo relativamente à denominação do Instituto e à estruturação e funcionamento de sua direção 
superior” (CONSELHO NACIONAL DE ESTATÍSTICA, 1936).  

O novo Conselho logo é criado pelo Decreto n. 1.527, de 24.03.1937, que previa sua integração ao 
INE, e, não por acaso, é dito que teria uma relação próxima com o Ministério da Educação e Saúde Pública, 
onde, recorde-se, está locado Teixeira de Freitas. O chefe da Seção de Estatística Territorial, Christovam Leite 
de Castro, foi escolhido Secretário-Geral do novo Conselho. Estava andado meio caminho, e já agora em 
evidente ampliação de atribuições, a Cartografia cedia lugar à Geografia:
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Art. 1o Fica instituído o Conselho Brasileiro de Geografia, incorporado ao Instituto Nacional de 
Estatística e destinado a reunir e coordenar, com a colaboração do Ministério da Educação e Saúde, 
os estudos sobre a Geografia do Brasil e a promover a articulação dos Serviços Oficiais (federais, 
estaduais e municipais), instituições particulares e dos profissionais, que se ocupem de Geografia do 
Brasil no sentido de ativar uma cooperação geral para um conhecimento melhor e sistematizado do 
território pátrio.

§ 1o A cooperação dos serviços militares far-se-á sempre mediante aprovação dos respectivos Estados-
Maiores; e a cooperação dos demais serviços oficiais obedecerá aos dispositivos regulamentares 
correspondentes; regulada a das instituições particulares por seus estatutos.

§ 2o Os serviços federais ficam obrigados a fornecer ao Conselho Brasileiro de Geografia um exemplar 
de cada livro, mapa ou outra qualquer publicação, referente a assuntos geográficos do Brasil, que não 
tenham caráter secreto, bem como a prestar a colaboração e as informações que forem solicitadas pelo 
Conselho, observadas as disposições regulamentares (BRASIL, 1937). 

E para poder começar a funcionar, previa o decreto, caberia ao CNE dar-lhe organização e 
regulamento, o que logo viria pela Resolução n. 15 da Junta Executiva Central, em 16.06.1937, confirmada 
na Resolução n. 31, de 10.07.1937, da Assembleia Geral do mesmo Conselho. 

Nos termos dessa mesma Resolução n. 31, dada a expansão do Instituto, com os serviços de 
Estatística e de Geografia passando a trabalhar em cooperação, em mútua atuação na “grande organização 
nacional dedicada ao estudo da terra e do homem brasileiro”, era sugerida a adoção de “um novo nome para 
o Instituto, passando a chamar-se Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística” (CONSELHO NACIONAL 
DE GEOGRAFIA, 1937). Isso logo seria secundado pela Resolução n. 6, da Assembleia Geral do novo 
Conselho, de 13.07.1937, que também propõe nome para si. As mudanças serão, finalmente, formalizadas pelo 
Decreto-Lei n. 218, de 26.01.1938: o Conselho Brasileiro de Geografia passaria a ser o Conselho Nacional 
de Geografia - CNG e o Instituto Nacional de Estatística - INE a ser o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatísticas - IBGE.34 

Nada de fundo mudara, senão duas siglas35. Eis, então, a razão do IBGE manter o dia 29 de maio de 
1936, data da posse de Macedo Soares, como seu Natal.

IX

Nas seis seções adiante, cartas e textos contam melhor esta história, não sem, em alguns momentos, 
enriquecê-la e até mesmo revisá-la. 

34 Entenda-se que o fato do “G” aparecer na sigla IBGE antes do “E” não é nenhum sinal de importância, nem de deferência, mas 
apenas de se querer uma sigla que não virasse palavra, como seria IBEG.
35 Para informações mais detalhadas, consultar: SENRA, N. de C. A junção do G ao E na formação do IBGE. Terra Brasilis, São Paulo: 
Laboratório de Geografia Política, Departamento de Geografia, Universidade de São Paulo - USP, n. 3, set. 2014. (Nova série. IBGE: 
saberes e práticas territoriais). Disponível em: <http://redebrasilis.net/2014/09/12/esta-disponivel-o-n-3-da-revista-terra-brasilis- 
ibge-saberes-e-praticas-territoriais/>. Acesso em: dez. 2015. 



O tema central, nesta seção, é a criação de um órgão central de 
coordenação da atividade estatística brasileira. Teixeira de Freitas, valendo-se da 
massa crítica de seu mestre, Bulhões Carvalho, e de sua experiência na década 
mineira, entende que é preciso haver um órgão com autonomia fi nanceira, com 
liberdade gráfi ca de edição de obras e que seja subordinado à Presidência da 
República, e por isso se bate.

Primeiro se benefi cia de Francisco Campos seu ministro, mas sem 
ele, sente-se sem patrono. Logo terá o apoio de Juarez Távora, então Ministro da 
Agricultura. Cria neste ministério uma repartição semelhante à que construíra 
na Educação, e chega a se deixar tentar em dirigi-la, deixando para trás sua até 
então obra-prima, o Convênio Inter-Administrativo das Estatísticas Educacionais 
e Conexas. O fato é que enfrentava no ministério um confl ito de atribuições 
entre a repartição que comandava e a Diretoria Geral de Educação que lhe 
angariava as competências conveniadas, o que o desgastava e aborrecia. E, se é 
fato que perdia o Convênio, ganharia em poder dar curso à Cartografi a brasileira, 
algo que o atraía à grande, e que achava estar atrasado. Por certo vivia um confl ito 
emocional e intelectual.

Chega a pensar numa equipe para si, indo para o Ministério da 
Agricultura, e foca atenção em convite a Rafael Xavier. Infelizmente, não 
encontramos a correspondência que terá tido com os demais nomes pensados, a 
menos que, por serem da capital, tenham sido contatados pessoalmente. A troca 
de cartas com Rafael Xavier não é simples, pela distância, estando ele em Recife, 
e Teixeira de Freitas no Rio de Janeiro, e por serem as cartas de Rafael Xavier, 

O tempo da criação: 
1931-1934
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em geral, manuscritas de difícil leitura; havendo diversos telegramas, indo e vindo. Mas as cartas selecionadas 
são suficientes, a nosso juízo, para contar os meandros do convite, e as dificuldades de Rafael Xavier em 
aceitar o convite estava, ao que parece, na pressa em ter que vir para o Rio de Janeiro. Vale recordar que foi 
Rafael Xavier quem recebeu Bulhões Carvalho em Recife, quando este começou seu périplo de conferências 
preparatórias ao Recenseamento de 1930, e neste caso a recepção foi em grande estilo. 

Não fica clara a razão porque Teixeira de Freitas decide não sair do Ministério da Educação e 
Saúde Pública. Não terá sido porque a crise interna se resolveu, porquanto ainda com Gustavo Capanema 
ela ainda estará presente, como mostra carta de 1935 (que veremos na segunda parte). Talvez a causa tenha 
sido a saída de Juarez Távora do ministério, não que não se desse bem com Odilon Duarte Braga, mas 
por certo não seria a mesma coisa. Por outro lado, em tendo havido a criação do Instituto Nacional de 
Estatística que o empolgou, lhe tenha surgido outro assunto, mais elevado, a ocupar sua mente, não que 
esta não pudesse se ocupar de vários assuntos ao mesmo tempo, em especial grandes desafios. Mas talvez 
quisesse se concentrar, e visse na efetiva implantação do Instituto algo que merecesse atenção máxima e 
concentrada. Seja como for, deixou de conjecturar em sua transferência para o Ministério da Agricultura, 
e centrou sua indicação no nome de Rafael Xavier. 
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Texto Único 
(datilografado)36

Palestra de Teixeira de Freitas 
realizada a 23 de maio de 
1933, na Rádio Club do Brasil: 
O Instituto Brasileiro de 
Estatística e Cartografi a37

Neste texto ele sintetiza temas-
chave do relatório que fizera em 
1932, avaliando o estado das artes das 
atividades estatística e cartográfica 
brasileiras. É bastante detalhado 
ao descrever a situação, e propõe 
mudanças corajosas, tal e qual 
elas viriam na criação do Instituto 
Nacional de Estatística (algumas dessas 
mudanças, infelizmente, acabariam 
se perdendo ao longo do tempo, até 
hoje). Para uma avaliação de sua 
atualidade, veja-se esta sua análise: 
“Possuímos uma repartição nacional 
de estatística geral que têm tido à sua 
testa profissionais do maior valor e que 
dispõe de excelente aparelhamento. 
Contamos algumas dezenas de 
repartições ou seções especializadas, 
muitas com boa organização, tanto 
na administração federal como na 
estadual, e até mesmo na municipal. 
Orgulhamo-nos de excelentes serviços 
geográficos e cartográficos, mantidos 
pela União e por alguns Estados. Mas 
os esforços de todas essas organizações 
não se somam, não se integram no 
grande sistema, que deveriam formar, 
não se prestam o mútuo apoio que de 
tanto lhes multiplicaria a eficiência. 
Fazem elas obra fragmentária, aqui e ali 
muito boa, ótima talvez, mas incoerente 
muitas vezes, dispersiva, lacunosa, 
contraditória, inatual[...]”

36 As cartas e os textos selecionados re-
produzidos neste livro estão indicados por 
pequenos resumos, podendo ser acessados na 
íntegra no DVD que o acompanha.
37 É o único texto conhecido em que é dito 
“Brasileiro”, como viria depois no IBGE. 
A esta proposta se costuma referir-se, e pelo 
próprio Teixeira de Freitas, como Instituto 
Nacional de Estatística e Cartografi a.

O Instituto Brasileiro de Estatística e 
Cartografia 

Distinguido com o insistente e honroso convite 
para mais uma vez dirigir algumas palavras aos 
brasileiros ouvintes da Hora Católica, escolhi, ainda 
agora, um assunto de interesse geral relacionado com a 
minha especialização profissional, a saber, o projeto 
de criação do Instituto Nacional de Estatística e 
Cartografia.

Justificando êsse projeto, que elaborei sob a 
inspiração de um alto pensamento de patriotismo e de 
uma experiência de quasi cinco lustros, que tantos 
já constituem a minha vida profissional, obscura mas 
devotadamente dedicada ao progresso da estatística e da 
cartografia brasileiras, justificando tal projeto, dizia 
eu, tive ocasião de externar os seguintes conceitos.

“O Brasil, lamentavelmente, ainda é um país que 
ignora quasi tudo de si mesmo. Os dados com que se 
possa caracterizar qualquer aspecto da vida nacional, 
ou não existem, ou são dificeis de encontrar, ou se 
acham elaborados fragmentária e lacunosamente, ou são 
antiquados, ou se contradizem, quando não se distanciam 
visivelmente da realidade. E as indicações sintéticas 
das condições existenciais do país, que todos os povos 
cultos mantêm em dia, nos seus mapas geográficos, físicos 
e políticos, e nos seus Anuários Estatísticos, o Brasil 
pràticamente não as possui, porque só se podem assinalar 
neste particular, entre nós, tentativas insuficientes e 
sem a desejavel continuidade e perfectibilidade. Como 
documentos oficiais, de fato, só possuimos, em matéria 
de cartografia, o deficientissimo mapa do Centenário, 
já velho de 10 anos, e pelo que toca à estatística, o 
primeiro e único Anuário Estatístico é de 1912, isto é, 
um documento atrazado em duas décadas!

Quadro contristador êste... E tanto mais quanto 
tamanha deficiência só decorre de vícios de orientação 
e da hipertrofia do espírito burocrático, o qual, como 
formação maligna, invadiu o destroi lentamente uma 
organização que chegou a ser quasi bôa, conteve e 
contém em seu seio valores mentais e morais do mais 
subido quilate, tendo sido sempre magnànimamente 
dotada pela Nação com recursos financeiros que excedem 
da formidavel quantia de 10.000 contos de réis anuais, 
cifra essa que se pode parcelar, por limites mínimos, 
em 5.000 para a União e 4.000 para os Estados e 1.000 
para os municípios...”

Esta a visão panorâmica da realidade brasileira 
em matéria de estatística e cartografia, que procurei 
traçar como preâmbulo ao projeto a que aludi. Ela é 
bastante clara para fazer compreender quanto vai de 
urgência na medida governamental que deva enfrentar 
a solução do temeroso problema da organização, diria 
quasi, da instituição da estatística e da cartografia 
verdadeiramente brasileiras, isto é, compreensivas não 
só de todo território nacional, senão que tambem de 
todos os aspetos e de todos os planos administrativos 
com que se desdobra e em que se move a vida da comunhão 
pátria, entendida esta na sua integralidade de elementos 
e de correlações.
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Fixar, êste objetivo de govêrno, porém, importa em diagnosticar 
prèviamente os males a corrigir. Qualquer espírito observador que 
queira estudar o assunto e bem ponderar os elementos da sua observação, 
alinhá-los-á facilmente. A minha observação pessoal dos fatos assim 
os distinguiu:

1o Má constituição e distribuição desequilibrada dos elementos 
que esboçam, e não chegam a formar, o sistema administrativo brasileiro 
de finalidade estatística;

2o Falta de especialização real generalizada de pessoal empregado 
nos serviços estatísticos;

3o Ausência do espírito e do sentimento profissional na classe 
dos funcionários de estatística;

4o Inadequado sistema de remuneração e estímulo para os 
serventuários dessa mesma classe;

5o Falta de aproximação e de cooperação entre os respectivos 
chefes;

6o Isolamento entre as atividades estatísticas dos três planos 
administrativos da organização política vigente.

A análise destas desfavoraveis circunstâncias seria interessante, 
e já tive ocasião de fazê-la, bastante desenvolvidamente, em outra 
oportunidade. Esta palestra, porém, não a comporta.

Mas si podemos aceitar como fatos provados, tão evidentes são 
eles, todos estes que acabamos de enumerar como os responsaveis pela 
ignorância em que ainda nos achamos das reais condições do país, bem 
é de ver que a modificação dêsse estado de cousas, tão relevantes é 
a importância da estatística na vida dos povos modernos, será como 
já disse alhures, “a primeira medida, a medida fundamental e urgente, 
a medida pre-constitucional por excelência, na obra de reconstrução 
nacional”. Porque, - repito-me quasi aqui literalmente – não há como 
duvidar, sem um ato enérgico, corajoso, decidido e decisivo, que nos 
tire desta perniciosa estagnação, em que só se movimentam, em fluxo 
permanente, caudaloso e quasi inutil, os recursos financeiros da nação; 
sem um impulso que nos afaste definitivamente dêste inqualificavel 
estado de cousas, que não é siquer um mau regime, porque não tem 
regime algum; sem um gesto que nos levante dêste solo pegajoso e 
sáfaro em que se perdem preciosas energias e do qual só se colhem 
frutos negativos, que tais são os que decorrem da insegurança dos 
números oficiais e da confusão reinante em tudo que seja o estudo da 
estrutura e das condições da realidade da vida nacional: sem essa 
decisão, que não será só de moralidade administrativa, de economia e 
bom senso, de dignidade nacional, porque é principalmente a condição 
sine qua non para que se veja nítida a situação exata da Patria, 
- sem ela não se poderá agir com segurança no delicado momento 
histórico que atravessamos, e talvez mais uma vez se sacrifiquem os 
destinos da República com uma obra de reconstrução feita ao acaso, ao 
sabor de pressentimentos, de probabilidades, de palpites, de premissas 
ideológicas, empiricamente, numa palavra, à revelia da realidade 
brasileira, dos seus imperativos, dos seus reclamos.

Mas si o plano da reorganização da estatística brasileira tem que 
afastar definitivamente todos os fatores negativos acima apontados, 
é preciso que o oriente um espírito inteiramente novo e de poderosa 
virtualidade, ao mesmo tempo que rigorosamente prudente.

Os objetivos essenciais dêsse plano assim os caracterizei no es-
tudo a que tenho feito alusão. “Por agora, o de que se trata é de criar 
para os serviços estatísticos brasileiros uma nova atitude mental; 
de instituir racionalizadamente e com objetividade perfeita o quadro 
geral das atividades estatísticas nacionais; de retraçar o esquema 
das interferências na entrosagem vigente, fixando-lhe um sólido e efi-
ciente órgão de comando, de imprimir um impulso novo ao maquinário já 
existente; de convocar a um trabalho util e belo todas as dedicações e 
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inteligências aproveitaveis. E isto em um sistema que, 
por prudência, apenas seja lançado no comêço em suas 
linhas gerais e nas suas idéas matrizes. Assim, tudo 
que seja pròpriamente reorganização, seleção, adapta-
ção de quadros, deverá surgir a seu tempo, sugerído 
pela execução progressiva do sistema, e por iniciativa 
da sua mesma direção, como fruto amadurecido da ex-
periência e do espírito saneador que o informar. Mas 
êsse mínimo, êsse quasi nada que será tudo, porque 
terá a fôrça indomavel de uma idéa renovadora e vi-
toriosa, urge que se consiga, que se estabeleça, que 
se implante, s em medo à originalidade, sem misoneis-
mo, sem recuo ante as dificuldades subreptìciamente 
suscitadas pela malignidade dos preconceitos burocrá-
ticos, enfrentando devéras o espírito de rotina e de 
imitação, fazendo, em suma, não por demolição, mas por 
evolução norteada segundo novas e seguras diretrizes, 
obra realmente revolucionária, isto é, inteiramente 
nova, reconstrutiva e saneadora, feita pelos brasi-
leiros e para os brasileiros, no sentido, por conse-
guinte, genuinamente nacional. Mesmo porque, si assim 
não fôra, para nada adiantaria qualquer reforma, tão 
radicalmente condenadas e desmoralizadas estão quasi 
todas as diretivas ora vigorantes no Brasil em matéria 
de estatística administrativa.”

Mas quais seriam então, ouço-vos perguntar-me, 
as linhas fundamentais, objetivamente traçadas, dessa 
grande reforma?

Não mais do que uma singela enumeração esquemática 
permite-me que vos faça aqui o correr apressado dos 
ponteiros. Fio, porém, que a intuição do inteligente 
auditório que me honra com sua atenção, suprirá 
vantajosamente os desenvolvimentos, tão interessantes 
de fato, que prazeirosamente me disporia a fazer, si 
coubessem eles na angústia dêsses rápidos minutos.

Temos, pois, como bases da reforma alvitrada:

- em primeiro logar, - a aproximação e conjugação 
dos serviços de estatística e cartografia, afim de 
que, como claramente sugere a interdependencia dos 
respectivos objetivos, melhor se possam êles auxiliar 
e completar, tornando-se harmoniosos entre si e 
ganhando ambos em eficiência;

- em seguida, e para dar corpo à primeira 
diretiva e ao mesmo tempo assegurar, não a unicidade 
estrutural, que seria contraindicada senão impossivel, 
mas a desejavel, a essencial unidade da estatística 
e cartografia nacionais, - a federação – federação, 
veja bem, e não federalização nem fusão – de todas 
as entidades administrativas que têm a seu cargo os 
nossos serviços estatísticos e cartográficos, formando 
um sistema sui generis, a saber, o INSTITUTO NACIONAL 
DE ESTATÍSTICA E CARTOGRAFIA;

- em terceiro logar, - a imediata execução, em 
bases que garantissem perfeita segurança de resultados 
e a necessária presteza, do primeiro grande inquérito 
de estatística geral no Brasil, realizado por processo 
direto, mas incluida tambem no seu programa a coleta 
de informações cartográficas que permitissem a melhoria 
das indicações constantes das atuais cartas gerais das 
unidades federadas e do país;

obra realmente revolucionária, isto é, inteiramente 
nova, reconstrutiva e saneadora, feita pelos brasi-
leiros e para os brasileiros, no sentido, por conse-
guinte, genuinamente nacional. Mesmo porque, si assim 
não fôra, para nada adiantaria qualquer reforma, tão 
radicalmente condenadas e desmoralizadas estão quasi 
todas as diretivas ora vigorantes no Brasil em matéria 

Mas quais seriam então, ouço-vos perguntar-me, 
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- em quarto logar, - a minimidade das alterações 
a serem feitas inicialmente nos serviços filiados 
ao Instituto, deixando-se o reajustamento deles às 
necessidades sentidas como objetivo a ser atingido 
gradativamente sob inspiração dos fatos e do espírito 
de eficiência, solidariedade, cooperação e unidade, 
informador do sistema;

- em quinto logar, - a direção colegial, inves-
tida de incontrastavel autoridade e da mais completa 
autonomia, mas com a separação das funções consultivas 
e executivas, e distribuição destas em dois graus, um 
superior para a organização nacional no seu conjunto, e 
outro subordinado ao primeiro, com tantos órgãos quan-
tas as estruturas regionais a enfeixar no sistema, tal 
direção coletiva, entretanto, - entenda-se bem – sendo 
antes uma super-direção – aliás oriunda, com o neces-
sário prestígio e autonomia, dos próprios dirigentes 
dos elementos federados, - para fins de coordenação e 
racionalização das atividades do Instituto consideradas 
no seu conjunto, uma espécie de função de estado maior, 
digamos assim, sem anular, portanto, a direção uni-pes-
soal e privativa de cada elemento do sistema e nem tão 
pouco desligar os centros técnicos inter-relacionados 
– nacionais, estaduais e municipais – das suas atuais 
dependências administrativas;

- em sexto logar, - a obrigatoriedade formal, 
em um sistema rígido de prazos, para a coordenação e 
publicação, já no desejado regime de compreensividade 
e controle de planos, e unidade de resultados, dos 
elementos estatísticos já existentes e dos que fossem 
sendo coletados;

- em sétimo logar, - o complemento do inquérito 
para fins estatísticos e cartográficos, com indagações 
históricas e geográficas, que viriam valorizar muito 
vantajosamente as atividades do Instituto;

- em oitavo logar, - a automatização do noticiário 
de significação regional e local que é indispensavel 
aos serviços estatísticos;

- depois, finalmente, - a possibilidade do al-
teamento progressivo do nivel moral e mental, da es-
pecialização técnica e da produtividade do pessoal 
permanente dos serviços estatísticos e cartográficos, 
para isso atribuindo-se aos serventuários do Institu-
to um apropriado regime não só de seleção mas ainda 
de remuneração progressiva, automática fixada por pe-
ríodos certos, em função apenas dos fatores – tempo 
efetivo de serviço e merecimento provado, isto é, por-
tanto, com inteira independência do favoritismo polí-
tico e da macabra loteria atual, de cujos prêmios, no 
condenavel regime em que vive o nosso funcionalismo, 
cabe à morte o papel de graciosa distribuidora.

Eis aí as linhas gerais da grande reforma que se 
me afigura, não já somente oportuna, mas necessária, 
no momento presente. Necessária para que governantes 
e governados conheçamos com exatidão a nossa Pátria 
e orientemos concientimente, e utilmente, os nossos 
esforços, no sentido do seu engrandeciemnto. Necessária, 
ainda, para que se dê a devida produtividade a estes 
numerosos elementos que já temos, ótimos alguns, e 
que tão caro nos custam, dedicados a elaborações 
estatísticas e cartográficas.
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direção coletiva, entretanto, - entenda-se bem – sendo 
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Possuimos uma repartição nacional de estatística 
geral que tem tido á sua testa profissionais do maior 
valor e que dispõe de excelente aparelhamento.

Contamos algumas dezenas de repartições ou 
secções especializadas, muitas com bôa organização, 
tanto na administração federal como na estadual, e 
até mesmo na municipal. Orgulhamo-nos de excelentes 
serviços geográficos e cartográficos, mantidos pela 
União e por alguns Estados.

Mas os esforços de todas essas organizações 
não se somam, não se integram no grande sistema que 
deveriam formar, não se prestam o mútuo apôio que 
de tanto lhes multiplicaria a eficiência. Fazem elas 
obra fragmentária, aqui e ali muito bôa, ótima talvez, 
mas incoerente muitas vezes, dispersiva, lacunosa, 
contraditória, inatural...

A tudo isso obviaria, entretanto, a instituição 
do magestoso superorganismo – O Instituto Brasileiro 
de Estatística e Cartografia, enfrentando racionali-
zadamente, com decisão, continuidade e espírito nacio-
nal, em hábil combinação de finalidades, de esforços e 
de recursos, essa primordial necessidade de qualquer 
organização política – o conhecimento do país, a re-
presentação verídica – esquemática, gráfica e numérica 
– do que é, do que vale e do que carece êsse nosso 
Brasil, cuja máscula figura tão vaga e incertante ain-
da nos é dado conhecer...

Possuimos uma repartição nacional de estatística 
geral que tem tido á sua testa profissionais do maior 
valor e que dispõe de excelente aparelhamento.

Contamos algumas dezenas de repartições ou 
secções especializadas, muitas com bôa organização, 
tanto na administração federal como na estadual, e 
até mesmo na municipal. Orgulhamo-nos de excelentes 
serviços geográficos e cartográficos, mantidos pela 
União e por alguns Estados.

Mas os esforços de todas essas organizações 
não se somam, não se integram no grande sistema que 
deveriam formar, não se prestam o mútuo apôio que 
de tanto lhes multiplicaria a eficiência. Fazem elas 
obra fragmentária, aqui e ali muito bôa, ótima talvez, 
mas incoerente muitas vezes, dispersiva, lacunosa, 
contraditória, inatural...

A tudo isso obviaria, entretanto, a instituição 
do magestoso superorganismo – O Instituto Brasileiro 
de Estatística e Cartografia, enfrentando racionali-
zadamente, com decisão, continuidade e espírito nacio-
nal, em hábil combinação de finalidades, de esforços e 
de recursos, essa primordial necessidade de qualquer 
organização política – o conhecimento do país, a re-
presentação verídica – esquemática, gráfica e numérica 
– do que é, do que vale e do que carece êsse nosso 
Brasil, cuja máscula figura tão vaga e incertante ain-
da nos é dado conhecer...

Getúlio Vargas, 1882-1954. Presidente 
da República de 03.11.1930 a 
29.10.1945 e de 31.01.1951 a 
24.08.1954. Deu grande atenção ao 
IBGE desde sua criação.
Acervo Biblioteca do Palácio do Planalto
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Carta 1 (datilografada)

De Juarez Távora [Ministro da Agricultura] a 
Getúlio Vargas [Chefe do Governo Provisório], 
em 27 de março de 1933. 38

Ainda que se considere Juarez Távora um homem inteligente, com 
plena capacidade de entender um assunto assim tão complexo, e bem 
poder escrever uma tão longa carta ao Chefe de Governo, parece claro que 
ela foi feita por Teixeira de Freitas. Os detalhes e as minúcias tão típicos de 
alguém da área, e à época eles eram poucos, sendo ele um dos melhores. Há 
um longo relato histórico da criação do Departamento Nacional de Estatística, 
fazendo-lhe críticas, seguindo um contunde arrazoado em defesa da criação 
de uma Diretoria de Estatística da Produção, no Ministério da Agricultura. Para 
suprir sua chefia faz-se uma análise a mais transversa para justificar a saída de 
Teixeira de Freitas do Ministério da Educação e Saúde, e se o faz aproveitando 
uma crise que estava latente em seu interior, quando o Diretor Geral de 
Educação disputava primazia de apuração e divulgação de estatísticas com a 
repartição chefiada por Teixeira de Freitas. Este drama ainda o perseguiria por 
algum tempo. Naquele momento, então, por esta razão, ele seria tentado a se 
transferir para a Agricultura, e a carta procura justificar os não prejuízos que 
esta mudança não causaria à Educação e Saúde.

38 Embora esta carta tenha data de antes do Texto Único ele trata de assunto anterior, 
daí a inversão de ordem. 

Juarez Távora, 1898-1975. General de 
Exército. Foi peça-chave quando da 
criação do IBGE, e em vários momentos.
Acervo IBGE



Teixeira de Freitas e a criação do IBGE
Correspondência de um homem singular e plural

Carta 2 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a 
Rafael Xavier, 
em 26 de junho de 1933.

Rafael Xavier é consultado a 
integrar o staff de Teixeira de Freitas 
na direção da repartição de estatística 
no Ministério da Agricultura; refere-se 
ao seu “estado-maior”. Ele se mostra 
particularmente empolgado com o 
“trabalho de cartografia corográfica” 
que poderia vir a criar, e que considera 
uma “tarefa grandiosa”. Diz estar 
considerando, além do nome de Rafael 
Xavier, os nomes de Heitor Alvim 
Pessoa, João Carlos Vital, Paulo de Assis 
Ribeiro, Hildebrando Clark, Cavalcanti 
de Gusmão, Mario Cunha, Honório 
Monteiro e Faria Góes que seriam gente 
do “Rio, Pernambuco, Alagoas, Bahia, 
e Minas”. Tudo isso bem mostra seu 
modo de agir, pois ele ainda está no 
início do processo, não mais do que 
começando a estruturar a repartição, 
e apenas sopesando sua transferência 
para o comando da mesma, mas, nem 
por isso, deixa de já estar pensando em 
nomes para trabalharem com ele.

Rio de Janeiro, 26 de Junho de 1933

Meu caro Dr. Rafael Xavier,

Saúde!

É possível que me esteja imaginando muito zangado. 
Não ha tal. Nunca o estive. Aceitei resignadamente 
as circunstâncias imprevistas e de fôrça maior que 
impediram a nossa colaboração, seis meses atraz.

Se não lho disse logo é porque, não sabendo 
escrever cartas curtas esperava uma ocasião favorável 
a uma conversa mais demorada, e o torvelinho da minha 
vida profissional não ma oferecera até agora.

Mas hoje precisamos conversar.

Sabe bem que eu nunca me conformei com o 
seu afastamento do quadro oficial dos estatísticos 
brasileiros. Somos tão poucos os que nos temos dado de 
alma e coração a essa especialização profissional, e tão 
grande é a missão histórica que nos está reservada, que 
não podemos empobrecer com a perda do Rafael Xavier.

Para que a estatística brasileira pudesse rehavê-
lo, fiz o que pude durante o ano de 1932. Mas quando 
o êxito parecia assegurado, o destino o afastou 
bruscamente.

Não costumando desistir do que empreendo, enquanto 
não me convenço do êrro, aguardei pacientemente nova 
oportunidade.

Tenho-a agora, e disso lhe venho falar.

O Major Juarez Tavola pensa em criar na Secretaria 
de Estado da Agricultura uma repartição semelhante à que 
organizei na Educação. Por um encadeamento especial de 
circunstâncias – em que eu vejo um chamamento superior 
– deseja entregar-me não só a direção mas a própria 
constituição dêsse novo órgão, cujos fins serão, além 
de um serviço central de informações e publicidade, 
o levantamento das estatísticas da produção do sólo 
e da sua caracterização fisiográfica, esta exigindo 
um difícil mas belíssimo trabalho de cartografia 
corográfica baseado na divisão municipal e distrital.

Trata-se de uma tarefa grandiosa. E a repartição 
a criar só estará à altura dela se fôr constituida de 
genuinos “valores humanos”, capazes de atuar, ainda 
que em pequeno número, como se fossem legião. Porque 
– disse-o ha pouco ao Assis Ribeiro e é verdade – 
terão, num certo sentido, de redescobrir o Brasil, num 
bandeirismo de nova espécie.

Tudo, estava, pois, em escolher com o máximo 
cuidado os meus colaboradores e, especialmente, 
o meu estado maior. Para a indicação das elementos 
dêste, que serão quatro para três serviços – tais 
quais os mosqueteiros....- apresentei ao Major Tavora 
os seguintes nomes: para assistente-técnico, H. Alvim 
Pessoa; para diretores das três secções, - Rafael Xavier, 
J. C. Vital, P. de Assis Ribeiro, Hildebrando Clarck, 
Cavalcanti de Gusmão, Mario Cunha, Honorio Monteiro 
e Faria Goes (gente do Rio, Pernambuco, Alagoas, Baía 
e Minas). Nenhum dêsses nomes foi impugnado (e por aí 
pude complentar o meu juizo sôbre o homem a quem me 
dirigia), pois o seu, citei-o declarando que sabia ser 
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o de um militante adversário político da situação 
revolucionária pernambucana.

A minha primeira carta de consulta foi a Assis 
Ribeiro, a segunda é esta. Amanhã espero conversar 
com o Vital. Tendo como certa a aquiescência do 
Pessoa, espero ter nos outros três nomes os chefes de 
secção assim distribuídos: Rafael Xavier, estatística 
da produção do sólo; Vital, estatística fisiográfica 
e cartografia corográfica; A. Ribeiro, informações e 
publicidade. Como o Vital pode ser chamado a assumir 
responsabilidade mais alta, tentarei então a seguinte 
combinação: A. Ribeiro, substituirá Vital e Xavier a 
Ribeiro, tomando Clark o logar de Xavier. Na falta 
dêstes – o que espero não me aconteça, recorrerei 
então aos outros nomes citados.

Que me diz o prezado Amigo a isso: A Assis Ribeiro, 
que julgo ser solteiro, disse que não consultava os 
seus interesses, mas apenas os do Brasil. Mas quanto 
a Rafael Xavier a cousa já é diferente, pois é-lhe 
forçoso olhar para os resultados materiais, e os do 
cargo oferecido são inferiores aos que a sua atividade 
pode obter ou está obtendo aí. Mas como julgo fazer 
uma idéia justa do seu feitio moral e sei que avalia 
bem o papel da estatística na vida nacional, anima-me 
a esperança de que, por amor ao Brasil, e ainda que 
com algum sacrifício para os seus interesses, queira 
ajudar-me por algum tempo, digamos por uns três anos, 
na árdua empresa que me disponha a enfrentar com 
coragem levada à temeridade e com o mais absoluto 
espírito de sacrifício, tal o estado dalma em que me 
sinto com o assentimento do Major Juarez às condições 
por mim apresentadas para que pudesse contar com o meu 
concurso, que espero em Deus possa dar ao Brasil, em um 
sector administrativo ainda inteiramente inexplorado 
entre nós, um serviço não só devéras eficiente mas 
modelar em todos os sentidos e de que a administração 
brasileira se possa orgulhar.

Se as minhas previsões estão certas e se as 
minhas risonhas perspectivas se realizarão plenamento, 
é o que me vai dizer a sua resposta. Que ela seja 
urgente, conservado o assunto – qualquer que seja a 
sua deliberação – sob a maior reserva até que saia o 
decreto de criação do serviço, o que talvez só possa 
ter logar em Agosto.

Peço-lhe também que me diga, confidencialmente 
e com absoluta franqueza, até que ponto poderia eu 
confiar no talento, cultura, dedicação e qualidades 
de caráter (no sentido mais compreensivo do termo) 
de Honorio Monteiro e Mario Cunha, especificando se, 
todas as condições sendo favoráveis, lhes poderia 
confiar, havendo mister, a direção de secções ou 
sòmente o cargo de 1o oficial. E se tiver algum outro 
nome de valor ímpar, como talento ou especialização, 
existindo também a dedicação e a limpesa de caráter, 
queira enviar-m ó, dizendo para que cargo servirá 
– cartógrafo, desenhista, dactilógrafo, 3o, 2o ou 1o 
oficial.

Pedindo-lhe que transmita os meus respeitos 
à Exma. Senhora, aquí continuo ao seu dispôr, 
subscrevendo-me, com afetuosa estima,
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Carta 3 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a 
Juarez Távora Távora 
[Ministro da Agricultura], 
em 19 de julho de 1933. 

Articulando artifícios para obter 
do Ministro Washington Pires, interino 
da Educação e Saúde, anuência para 
sua saída do ministério, o que não 
parecia estar sendo fácil. Depois de 
pensar bastante, pensou no caminho 
ardiloso de Juarez Távora convidar 
Anísio Teixeira (que adverte não ser seu 
parente) para a repartição de estatística 
da Agricultura, de modo que diante de 
tão alto educador, Washington Pires 
não hesitaria em ceder, porquanto veria 
vantagem, ao permitir uma permuta. 
Mas admite que haveria um risco, o de 
Juarez Távora não mais considerar seu 
próprio nome, diante do valor de Anísio 
Teixeira. Esta sugestão é algo incrível, 
expressando por demais o grande 
desejo de Teixeira de Freitas em ter esse 
notável educador na esfera de governo, 
o que jamais conseguiria, diga-se de 
passagem, chegando ao ponto de 
o imaginar deixando a Educação e 
aderindo outra área de saber.39 

39 A data de 1912 que consta na carta re-
produzida, refere-se, provavelmente, a 1922 
no contexto do Recenseamento do Brasil: 
realizado em 1 de setembro de 1920. 

Rio de Janeiro, 19 de Julho de 1933

Exmo. Amigo, Major Juarez Tavora,

A conversa que ontem, no seu Gabinete, tive com 
o Dr. Solano e depois com o Dr. Vianna, e na qual, de 
acôrdo, com a anuência que V. Exia. me dera na véspera, 
eu sugeri a alteração necessária no decreto sôbre a 
Diretoria de Estatística afim de tornar “efetivo” o 
lugar de diretor, obriga-me, para que, no juizo de V. 
Exia. E dos seus dignos auxiliares não fique a minha 
atitude sujeita a um julgamento injusto, a recapitular 
os nossos entendimentos e esclarecer bem os motivos 
que justificam o meu ponto de vista.

Quando do incidente que em Janeiro ameaçou 
a integridade – e mesmo a existência – da minha 
diretoria, como repartição técnica de estatística, 
quís V. Exia pleitear a passagem dela para o seu 
Ministério, afim de encarregar-se, como repartição 
central, das estatísticas territoriais e agrárias.

A solução me agradava de modo particular, porque 
do mesmo passo que me libertava da ameaça de ver a minha 
repartição inutilizada, me trazia inesperadamente 
gratíssima oportunidade de enfrentar, em condições 
excepcionalmente favoráveis, dois problemas nacionais 
que me preocupam ha mais de vinte anos, desde que em 
1912 executei o nosso primeiro censo pecuário, e para 
a solução dos quais em todo êsse tempo tive voltada 
a minha atenção, havendo feito mesmo mais de uma 
tentativa para tomá-los diretamente a meu cargo.

Para facilitar a providência organizei o projeto 
que está em mãos de V. Exia no qual, evitando ferir a 
norma que V. Exia, acabava de fixar, tornava o lugar 
de diretor um cargo “em comissão”, o que implicava, 
para que nele fosse eu aproveitado, ser primeiro posto 
em disponibilidade e depois nomeado para o cargo 
inferior de diretor de secção ou assistente-chefe, 
quer dizer, perdendo a minha efetividade como “diretor 
geral”, depois de quasi vinte e cinco anos de serviço.

O que quer dizer que nesta primeira fase dos 
nossos entendimentos não pleiteei a efetividade, 
conformando-me com a sua norma administrativa em 
detrimento do meu interesse pessoal, para só cogitar 
do interesse público.

Pois bem: se não pleiteei naquela ocasião, 
também não pleiteio agora. O que desejo, e o que é 
preciso para que eu possa atender ao seu apêlo sem 
quebra da lealdade e da gratidão que devo ao Dr. 
Washington Pires, e sem prejudicar o Ministério da 
Educação no que afeta a interesses nacionais também 
de grande monta, é apenas o caráter transitório da 
efetividade para o cargo de diretor de Estatística 
e Publicidade do Ministério da Agricultura, afim de 
que eu para êle possa ser transferido, pois que tal 
transferência não se poderia dar sem isso, mas abrindo 
eu mão de conservar essa efetividade logo que passe 
a ocupar o lugar. Para tanto, - e restabelecendo a 
uniformidade de critério que V. Exia com razão ha de 
julgar necessária – um decreto declararia extinto o 



Teixeira de Freitas e a criação do IBGE
Correspondência de um homem singular e plural



primeira parte
O tempo da criação: 1931 - 1934

lugar de diretor efetivo e criado o de diretor em comissão, equiparado 
aos demais cargos congêneres da organização ministerial, pondo-me 
então em disponibilidade e me fazendo reverter depois ao exercício, 
mas num dos cargos de assistente-chefe (que para isso se conservaria 
vago), comissionado como diretor.

Declarando-lhe que aceito de bom grado tal solução, creio que 
estou dando a V. Exia. a maior prova de desinteresse pessoal, pois o 
cargo que se me oferece na Agricultura não me trará nenhuma vantagem, 
a não ser esta – que tal só o é no meu ponto de vista personalíssimo 
– a de que me proporcionar um posto de lutas, devéras perigoso e nas 
suas responsabilidades mas onde terei a ambicionada oportunidade de 
tentar uma grande realização nacional.

Penso que só esta consideração, pela qual se lhe pede uma 
transitória incoerência na sequência dos seus atos de administrador, mas 
com a conciência perfeita de não ser ela motivada por uma transigência 
de ordem subalterna, acredito que só essa consideração, dizia, terá 
fôrça para movê-lo à aquiescência. Mas uma outra consideração, também 
de ordem pública, pode e deve pesar no espírito de V. Exia.. Peço 
licença para recordá-la.

O Dr. Washington Pires – ao que êle próprio me disse – depois de 
lhe haver recusado a cessão da minha diretoria, acabou transigindo em 
parte, declarando a V. Exia. que “poderia levar a repartição deixando-
lhe o Teixeira de Freitas, para que êle reconstituisse a repartição 
aquí com igual eficiência.”

Diante desta prova de confiança, como aconteceria a qualquer outro, 
fui um homem vencido pelo coração. Assim o declarei imediatamente ao 
Dr. Washington, afirmando-lhe que, embora me fosse um acariciado ideal 
ir dirigir a repartição de estatística do Ministério da Agricultura, 
não deixaria o meu posto na Educação durante a sua administração, 
a não ser que obtivesse afinal a plena anuência dele.

Assumido êste compromisso num impulso ditado pela lealdade e 
gratidão, mas não desejando abandonar o ideal que me empolgava, só uma 
solução se me apresentou, e foi a que adotei depois de madura reflexão.

Ponderei, em primeiro lugar, que a atitude do Dr. Washington era 
ditada simultaneamente por motivo de estima pessoal e por imperativos 
do interesse público.

No que diz respeito ao primeiro motivo essa atitude se modificaria 
logo que, hipotecando-lhe a minha gratidão, lhe demonstrasse o meu 
interesse em passar para Agricultura.

Quanto ao segundo, porém, é óbvio que êle não poderia ceder sem 
que os interesses do Ministério ficassem salvaguardados.

O cargo que ocupo na Educação é efetivo e de promoção obrigatória 
entre os diretores de secção e o assistente-técnico. Sendo eu transferido, 
dado que o pudesse ser para um cargo “em comissão”, haveria a minha vaga 
de ser provida por acesso. Mas os atuais funcionários a quem assiste o 
direito à promoção (e que melhormente o poderiam ocupar) parece, pelo 
que lhes tenho ouvido, que recusariam a nomeação, e o Ministério se 
veria na contingência de ir procurar obrigatoriamente o novo diretor 
no quadro dos chefes de secção do Expediente e Contabilidade, entre os 
funcionários sem apropriada especialização para a responsabilidade do 
cargo. E daí evidente desserviço à causa pública.

Como então obter o assentimento do Ministro Washington diante 
dessa situação? Pareceu-me que sòmente por êste recurso: criando-
se a possibilidade da minha substituição regular dentro das normas 
vigentes, sem lhe estabelecer um impasse, e por pessoa que à evidência 
pudesse responder pelo normal desenvolvimento da repartição dentro do 
importante papel técnico que lhe compete.
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E aí está porque propús a V. Exia. que organizasse a sua 
diretoria sem mim, entregando-lhe a direção a uma figura de tal 
relêvo e significação, sob o ponto de vista administrativo e técnico, 
que, dando ao seu ato a alta significação que êle deve ter, lhe 
colocasse nas mãos ao mesmo tempo a possibilidade de oferecer em 
seguida ao Ministro Washington, mediante um ato comesinho de permuta 
entre funcionários de igual categoria e análoga especialização, isto 
é, afastadas todas as dificuldades acima apontadas, alguém, em meu 
lugar, em que êle visse um valor tão mais alto do que o meu e tão mais 
especializado como técnico no campo das atividades do seu Ministério, 
que já então – exatamente para melhor servir ao interesse público 
que êle com a sua recusa atual está procurando defender – recebesse 
de coração aberto como uma das mais preciosas aquisições que a sua 
administração poderia fazer.

O nome que lembrei a V. Exia. foi de Anisio Teixeira (que não tem 
comigo nenhum parentesco, diga-se de passagem), um dos mais completos 
valores humanos – tanto sob o ponto de vista da inteligência e da 
cultura como no que diz respeito ao caráter – que eu tenho conhecido. 
É tal o seu valor que, se nomeado para Agricultura, por pouco que 
V. Exia. o retivesse ao seu serviço, não pensaria mais em mim, pois 
teria nele o completo diretor que deseja para a sua repartição. Mas 
se V. Exia. entendesse de insistir pela minha transferência, estou 
absolutamente certo de que já então todas as dificuldades estariam 
aplainadas. O Dr. Wasaington Pires, sabendo, pelo lado pessoal, que me 
seria agradável a remoção para a Agricultura , e diante da perspectiva 
de adquirir a colaboração de um técnico de educação, um administrador 
e um estatístico (que êle também o é) como Anisio Teixeira, dar-me-ia 
então do melhor grado a anuência a que eu e Anisio permutassemos de 
lugares, resolvendo-se assim todo o caso a perfeito contento dos dois 
Ministros interessados.

Mas bem vê V. Exia.: para que essa perfeita conciliação de 
superiores interesses públicos seja possível, é indispensável que V. 
Exia. transija quanto à lógica aparente dos seus atos. E penso que 
o poderá fazer com a conciência tranquila, porque a restabelecerá 
a seguir, de forma que acima indiquei, retirando do cargo o caráter 
de efetividade. Quanto ao meu “direito adquirido”, desde que êle não 
possa prevalecer, com a garantia das mesmas vantagens para os demais 
diretores da Secretaria de Estado, abro mão dele.

É o mais que posso fazer, meu caro Ministro, para lhe ser 
agradável e prestar ao país o meu obscuro concurso sob a nova bandeira 
com que se me acena. E penso que, colocada a questão nestes termos 
ninguém mais poderá interpretar mal o meu ponto de vista, pleiteando 
que, por agora, ao lugar de diretor de Estatística e Publicidade me 
seja dado o caráter de cargo efetivo.

Com estas palavras deixo nas mãos de V. Exia. a solução definitiva 
do caso.

Creia-me sempre
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Carta 4 (datilografada)

Carta de Rafael Xavier a Teixeira de Freitas, 
em 21 de julho de 1933. 

Em que mostra disposição de aceitar o convite para se juntar a Teixeira 
de Freitas, no Rio de Janeiro, mas pede tempo para se desvencilhar dos 
compromissos e dos negócios que tem em Recife, sem prejuízos para a 
família. Mas, afirma que, caso isso não seja possível, que “o amigo” se sinta 
desobrigado a manter o convite feito.

Carta 5 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Washington Pires [Ministro 
interino da Educação e Saúde Pública], em 17 de agosto de 
1933.

Pede ao Ministro uma solução definitiva sobre sua saída do ministério, 
indo para o Ministério da Agricultura, para ocupar a Diretoria de Estatística 
da Produção e Publicidade, já então criada. Diz que o Ministro já conhece 
todos os fatos, e pede que lhe dê uma solução quando retornar de Minas 
Gerais.  

Carta 6 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Washington Pires [Ministro 
interino da Educação e Saúde Pública], 
em 1o de setembro de 1933.

Diz que precisava tratar de dois assuntos com o Ministro, e lamentava 
não estar conseguindo audiência com ele. Um, era sobre o fecho dos 
trabalhos da Comissão referente a criação de um Instituto Nacional de 
Estatística, tendo sido deliberado na mesma que todos os ministros deveriam 
opinar sobre o relatório final, e como ele havia sido o representante do 
ministério era essencial que ele obtivesse uma palavra do Ministro, de modo 
a levá-la à próxima reunião da Comissão. Outro, era ainda sobre sua saída 
do ministério, propondo possíveis substitutos, e de novo aparece o nome 
de Anísio Teixeira, bem assim o de Mário Casassanta e o do próprio Rafael 
Xavier. Ao que parece o Ministro iria vencê-lo pelo cansaço. 

Carta 7 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Rafael Xavier, 
em 30 de novembro de 1933.

Já afastada a ideia de vir a se transferir para a Agricultura, e com 
Rafael Xavier no comando, dirige algumas considerações que pretende 
seriam as últimas, “com as quais darei por definitivamente encerrada a 
restrita interferência que, em virtude da generosa confiança do Major 
Távora, me coube ter na criação e organização do departamento 
administrativo em boa hora confiado ao seu patriotismo e notória 
competência profissional”. As primeiras dizem respeito à nomeação de 
pessoas que considera inadequadas às funções, mostrando-se atônito por 
se estar aproveitando elementos antes postos em disponibilidade: “sua 
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diretoria não foi criada para reeducar funcionários alhures inaproveitáveis, 
nem para se tornar um asilo de inválidos e desocupados”. E o conclama 
a promover ajustes de imediato e diz que o faz “com a responsabilidade 
de quem sugeriu a criação da diretoria”, ou seja, em lugar de ter sido uma 
demanda de Juarez Távora, teria sido uma sugestão dele, Teixeira de Freitas. 
O segundo e último ponto foi a questão da efetivação do quadro, tema para 
o qual via uma grande confusão em curso, e sugeria mudanças. 

Carta 8 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Rafael Xavier, 
em 26 de dezembro de 1933.

Em que pede um estágio para um sobrinho de Oziel Bordeaux Rego, 
quartanista de Agronomia, reverenciado estaticista dos tempos de Bulhões 
Carvalho, voltado às estatísticas de educação. Não há, infelizmente, a 
resposta de Rafael Xavier, mas é suposto que tenha concordado, pois todos 
admiravam e valorizavam a Oziel Bordeaux Rego. 

Mário Augusto Teixeira de 
Freitas,1890-1956. O sorriso 

de Teixeira de Feitas. 
Acervo IBGE



A escolha do Presidente: 
1934 - 1936

Criado o Instituto Nacional de Estatística - INE o ponto central era 
dar-lhe um presidente, já que sem sua designação não seria possível convocar 
uma Convenção que pactuasse as três esferas políticas – a federal, a estadual e a 
municipal. Neste período, então, Teixeira de Freitas esteve centrado na escolha de 
um nome, buscando o apoio de várias pessoas. Sugeria nomes de elevado matiz, 
tendo em vista que em sua concepção estratégica da instituição, o presidente 
deveria ser alguém que partilhasse as antessalas dos gabinetes dos palácios e dos 
ministérios. Alguém que, com seu prestígio, abrisse portas para o Instituto, e lhe 
resolvesse os inúmeros problemas que adviriam. Entre os nomes que sugere estão, 
sem valor na ordem, já que ela varia conforme a correspondência: Afonso Celso 
de Assis Figueiredo, Ildefonso Simões Lopes, Bulhões Carvalho, Afonso Augusto 
Moreira Pena Júnior, Francisco Mendes Pimentel, José Félix Alves Pacheco, 
Afrânio de Melo Franco e Epitácio Lindolfo da Silva Pessoa. Vários desses nomes, 
embora fossem respeitáveis e respeitados, eram nomes do passado, e talvez já não 
mais abrissem as portas do poder à época. Mas não era seu sentimento.

O nome de Macedo Soares começou a ser veiculado enquanto 
Ministro das Relações Exteriores, no instante em que teve que enfrentar o 
imperativo de com urgência intentar alguma uniformização das estatísticas 
brasileiras.40 Para tanto reuniu no Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro, todos 
os diretores federais temáticos de estatística, exatamente aquela que seria a 

40 Para informações mais detalhadas, consultar: SENRA, N. de C. (Org.). Embaixador Macedo Soares, 
um príncipe da conciliação: recordando o 1. presidente do IBGE. Rio de Janeiro: IBGE, 2008. 330 p. 
(Documentos para disseminação. Memória institucional, n. 12). Disponível em: <http://biblioteca.
ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=238831>. Acesso em: dez. 2015. 
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cúpula diretiva do INE. Ora, Teixeira de Freitas não perdeu a ocasião e mostrou que a 
melhor forma de alcançar aquele objetivo, e de uma forma contínua e sistemática, seria 
exatamente promovendo a implantação definitiva do Instituto, para o quê era preciso 
designar-lhe um presidente. Os membros do Conselho concordaram, mas o Chanceler 
mostrou-se pessimista, contudo o caminho estava traçado, e dada sua habilidade de 
conduzir o grupo e de fazê-lo alcançar uma unidade, pouco a pouco seu nome dominou 
a correspondência de Teixeira de Freitas, e acabou sendo indicado (a 19 de junho de 
1935). Talvez não tenha gostado, já que adiou a posse até 29 de maio de 1936.

Carta 1 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Odilon Braga [Ministro da 
Agricultura], em 29 de janeiro de 1935.

Afirma ter lido nos jornais que aquele Ministro, e os Ministros do 
Trabalho e da Justiça haviam tomado a iniciativa de promover a instalação 
do INE, articulando a escolha do seu presidente: teriam sugerido os nomes 
do Conde de Affonso Celso e de Ildefonso Simões Lopes. Teixeira de Freitas 
aplaude ambos os nomes, e sugere outros dois para também comporem 
uma lista: Bulhões Carvalho e Feliz Pacheco. 

Carta 2 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Gustavo Capanema [Ministro da 
Educação e Saúde Pública], em 06 de fevereiro de 1935.

Faz um relato sobre a criação do Instituto Nacional de Estatística - INE, 
e pede ajuda do Ministro para a escolha de um seu presidente, sugerindo 
uma lista de seis nomes: Bulhões Carvalho, Ildefonso Simões Lopes, Affonso 
Penna Júnior, Conde de Affonso Celso, Francisco Mendes Pimentel, Felix 
Pacheco. Ressalta ao Ministro a importância de instalar o Instituto de uma 
vez por todas, de modo a melhorar em definitivo as estatísticas brasileiras.

José Carlos de Macedo Soares, 1883-1968. Jurista,  
político e historiador. Diplomata. 
Ministro da Justiça e das Relações Exteriores.  
Presidiu o IBGE de 1936 a 1951 e de 1955 a 1956.  
Governou São Paulo de de 07.11.1945 a 14.03.1947.
Foi presidente da ABL e do IHGB.
Acervo IBGE
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Carta 3 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a 
Luiz Simões Lopes41 [Chefe de 
Gabinete de Getúlio Vargas], 
em 07 de fevereiro de 1935.

Afirma que numa das reuniões 
do Conselho Superior do Comércio 
Superior, às voltas com a unificação 
das estatísticas nacionais, defendeu 
que um dos melhores caminhos para se 
alcançar aquele alvitre, e de um modo 
contínuo e sistemático, seria implantar 
em definitivo o Instituto Nacional 
de Estatística. O Conselho aceitou 
sua ideia, mas o Chanceler Macedo 
Soares mostrou-se pessimista dizendo 
que não havia orçamento para tanto. 
Pois Teixeira de Freitas argumenta em 
contrário, fazendo aparecer dinheiro. 
Faltando centrar atenção num nome, e 
volta a falar em Affonso Celso, Ildefonso 
Simões Lopes, Bulhões Carvalho, 
Affonso Penna Júnior, Francisco Mendes 
Pimentel e Félix Pacheco, mas agora 
incluindo Afrânio de Mello Franco e 
Epitácio Pessoa. 

41 Para informações mais detalhadas, 
consultar: CAMARGO, A. de P. R. Luiz 
Simões Lopes: um “ibgeano” no Palácio 
do Catete. In: SENRA, N. de C. História 
das estatísticas brasileiras. Rio de Janeiro: 
IBGE, 2008c. v. 3, p. 115-118. Disponível 
em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/index.
php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&
id=231573>. Acesso em: dez. 2015. 

Affonso Penna Júnior, Francisco Mendes 
Pimentel e Félix Pacheco, mas agora 
incluindo Afrânio de Mello Franco e 

Rio de Janeiro, 7 de Fevereiro de 1935

Distincto Amigo Dr. Luiz Simões Lopes

Attenciosa visita.

Conceda-me por obsequio alguns momentos de 
attenção.

Como deve ter visto pelo noticiario dos 
jornaes, o Conselho Superior de Commercio Exterior, 
por iniciativa do Ministro Macedo Soares, resolveu 
promover a unificação das estatisticas nacionaes.

Numa reunião previa, presidida pelo Snr. Ministro 
do Exterior, dos Directores de Repartições ou Serviços 
de Estatistica, tive occasião de salientar que o 
caminho mais curto para chegarmos áquelle objectivo 
seria dirigir o Conselho um appello ao Exmo Snr. 
Presidente da Republica, no sentido de dar immediata 
execução ao Decreto n. 24.609, de 6 de Julho de 1934, 
que criou o Instituto Nacional de Estatistica, pois que 
essa instituição tem por missão exactamente promover 
a desejavel unidade das estatisticas brasileiras, e 
o funccionamento della só depende da nomeação do 
respectivo presidente.

O meu alvitre foi acceito, e o Conselho, em sua 
ultima sessão, deliberou fazer o appello proposto.

O Ministro Macedo Soares, porem, mostrou-
se pessimista quanto a possibilidade da immediata 
installação do Instituto, devido á circunstancia de, 
por involuntaria omissão, não haver orçamento do 
Ministerio da Justiça consignado a competente verba.

Ora, a minha convicção é differente. E como a 
victoria da campanha em prol do Instituto foi resultado 
exclusivo da opportuna e esclarecida intervenção do 
prezado Amigo, occorreu-me pedir ainda uma vez a sua 
solidariedade e o seu apoio para vencer a ultima etapa 
do nosso ideal.

Poderemos contar com o eu concurso?

Na supposição favoravel, exponho-lhe aqui em 
poucas palavras a justificativa do meu ponto de vista.

O Instituto foi criado pelo Governo Provisorio 
e tem a sua organização preparada e encaminhada 
por vários actos que visaram completar o nucleo das 
suas cinco repartições centraes. Não poude, porem, 
declarar-se installado somente porque lhe faltou o 
órgão supremo de chefia – o Presidente. O Governo, 
no entanto, ficara autorizado a nemeal-o e até a 
despender 200 contos com a istallação do Instituto, 
despesa que se fez em parte, isto é, na importância 
aproximada de 120 contos. E a importância restante 
era bem sufficiente para a organização da modesta 
Secretaria do novo organismo.

Trata-se, portanto, de uma organização não 
somente já criada mas até com a sua istallação já a 
meio processada.

Assim, é claro que se impõem – mas não apenas 
por isso e sim tambem pela grande falta que estão 



Teixeira de Freitas e a criação do IBGE
Correspondência de um homem singular e plural



primeira parte
A escolha do presidente: 1934 - 1935 

fazendo suas actividades como o prova a iniciativa 
do Conselho do Commercio Exterior – as providencias 
governamentaes que completem quanto antes a 
estructuração do Instituto.

Ora, essa organização, ou melhor, a nomeação 
do Presidente – que é a única cousa que lhe falta – 
pode ser feita immediatamente, ficando para resolver-
se pela própria iniciativa do Instituto a obtenção 
dos recusros que lhe faltam. E isso é bastante facil. 
Conseguil-o-á u á mensagem solicitando ao Congresso, 
seja a revalidação do saldo a que alludi, seja a 
rectificação da lei orçamentaria com a inclusão nella 
da verba necessaria, omittida por equivoco, seja ainda 
a autorização de um credito especial, que a rigor não 
precisará ser superior a 32 contos.

Si de facto, portanto, não offerece difficuldade 
a questão financeira, creio que nenhum embaraço 
impede a nomeação do Presidente do Instituto. O acto 
é de livre escolha do Governo e para essa investidura 
já foram aventados por membros do Governo, como vi 
noticiado, nomes do maior destaque e signidicação, 
quaes os de Affonso Celso e Ildefonso Simões Lopes, 
e creio que tambem os de Bulhões Carvalho e Affonso 
Penna Junior, Francisco Mendes Pimentel, Afranio de 
Mello Franco, Epitacio Pessoa e Felix Pacheco. Se 
recaisse a preferencia do Governo em qualquer delles, 
ou em outro de equivalente valor, penso que estariam 
assegurados ao Instituto o prestigio e a efficiencia 
que elle deve ter.

Permitta, pois, meu caro Dr. Simões Lopes, que 
deposite o caso em suas mãos, para o fim de completar 
os esclarecimentos de que porventura o Snr. Presidente 
careça para resolver sobre o apello que lhe dirigiu o 
Conselho do Commercio Exterior.

E queira acceitar os cordiaes cumprimentos 

do amo e Cro 

Luiz Simões Lopes, 1903-1994. 
Foi Chefe de Gabinete de 

Getúlio Vargas.
Criou e dirigiu o DASP, bem 

como a FGV.
Deu grande apoio ao IBGE, 

sendo mesmo visto como um 
ibgeano no Catete.

Acervo IBGE
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Carta 4 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a 
Macedo Soares [Ministro 
das Relações Exteriores], 
em 19 de fevereiro de 1935.

Começa dizendo que o 
Chanceler é o terceiro Ministro 
que se interessa pelo Instituto 
Nacional de Estatística, tendo sido 
Francisco Campos o primeiro e 
Juarez Távora o segundo. E diz 
que a ação do Chanceler vinha 
não mais num sentido de criação 
do Instituto, mas já agora numa 
percepção das necessidades do 
Brasil pelas estatísticas. E reafirma 
que o alcance da Comissão que 
o Chanceler vinha presidindo 
só conseguiria uniformizar as 
estatísticas brasileiras em caráter 
emergencial e sempre de um modo 
falho, sendo imperativo que o 
Instituto começasse a funcionar. 
E realça que o trabalho que o 
ministério vinha fazendo mostrava 
o caminho para se materializar 
a funcionalidade do Instituto, 
sugerindo que o trabalho que o 
Chanceler vinha fazendo, uma 
presidência de fato do Instituto, se 
transformasse numa presidência de 
direito do mesmo. E a nomeação 
do Embaixador dispensaria 
abertura imediata de crédito, já 
que ele dispunha da representação 
do cargo, e se poderia seguir 
trabalhando no Itamaraty. 

19 de Fevereiro de 1935.

Exmo. Snr. Ministro, Dr. Macedo Soares.

Attenciosos cumprimentos.

Venho pedir a V. Excia. alguns momentos de 
attenção. Mas rogo-lhe, preliminarmente, que não julgue 
da opportunidade e cabimento da suggestão que desejo 
apresentar a V. Excia., pelas palavras de preambulo 
á minha proposta. Porque só ao termo da exposição 
que se vae seguir poderá V. Excia. verificar quanto é 
pratico, viavel e opportuno o alvitre que lhe terei a 
honra de submetter.

É V. Excia. O terceiro Ministro de Estado que se 
interessa pelo Instituto de Estatistica:

O primeiro foi o Dr. Francisco Campos, que 
approvou o schema fundamental do Instituto, por mim 
levado ao seu exame, e mandou submetter o meu ante-
projecto á critica dos principaes technicos brasileiros 
no assumpto. Apesar, porem, dos pareceres favoraveis 
que recebeu, e embora tivesse levado o projecto e os 
pareceres ao exame do Chefe do Governo, não chegou a 
empenhar-se a fundo pela execução do plano.

O segundo foi o Major Juarez Tavora. Obteve 
este autorização do chefe do Governo para convocar 
uma Comissão interministerial para estudar o plano do 
Instituto e organizar o projecto de decreto para a sua 
criação. Nomeada essa Commissão e elaborado o projecto 
depois de uns dois mezes de estudo, S. Excia empenhou-
se por que se convertesse elle em lei, e consegui-o, 
ainda que com sacrificio de algumas disposições e 
pontos de vista preconizados pela Commissão. Indo alem 
o Ministro Tavora, e de accordo com o plano proposto, 
criou logo a repartição central de estatistica do 
seu Ministerio e interessou-se por que o antigo 
Departamento Nacional de Estatistica fosse desmembrado 
para completar o conjuncto de “repartições centraes” 
que o Decreto n. 24.609, de 6 de Junho de 1934, veiu 
consagrar como as peças mestras do systema do Instituto. 
Mas não teve tempo para deixar o Instituto installado, 
pois lhe ficou faltando a nomeação do presidente, não 
obstante haver sido aberto para instalação um credito 
de 200 contos, do qual se gastaram perto de 120 com o 
desdobramento do antigo departamento nas tres actuaes 
directorias de estatistica nos ministerios da Justiça, 
do Trabalho e da Fazenda.

De sorte que a intervenção de V. Excia., que se 
está verificando agora, virá coroar já longos esforçoes 
e integrar u á medida administrativa sobre cujo merito 
e opportunidade já se pronunciaram todos os nossos 
principaes technicos.

Mas a interferencia de V. Excia. Tem isto 
de particular: V. Excia. não pensou de inicio no 
Instituto, mas sentiu a premente necessidade que tem o 
Brasil, de conseguir aquelle fundamental objectivo de 
administração – a unidade e perfeição das estatisticas 
nacionaes – que é rigorosamente a finalidade do 
Instituto. E com percepção tão nitida da nossa situação 
agiu V. Excia., que movimentou exactamente os dois 
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orgãos de orientação das actividades do Instituto, 
ou sejam a grande Commissão de chefes de repartições 
responsaveis pelos maiores serviços de estatistica, 
que já é quasi o Conselho Nacional de Estatistica 
do Instituto, e uma pequena Commissão, que é quasi 
rigorosamente a Junta Executiva do mesmo Instituto. 
E depois que V. Excia. se apercebeu de que estava de 
facto movimentenado o Instituto e trabalhando pelo 
inicio de realização dos seus fins, não hesitou, com 
a mesma clarividencia das primeiras providencias, em 
agir para que se completasse a istallação daquelle 
aparelho.

V. Excia., todavia, suppondo inexequivel a 
immediata istallação do Instituto por falta de recursos 
orçamentarios, pretende conseguil-a logo que esse obice 
esteja afastado, mas continuando, até lá, a encaminhar 
os objectivos do Instituto e com os próprios recursos 
delle, sem que, no entanto, a figura do Instituto 
appareça de direito.

Ora, parece que essa contingencia em que V. 
Excia. julga encontrar-se occasiona uma orientação com 
duplo inconveniente.

Resulta o primeiro de que o problema da unifica-
ção das estatisticas brasileiras, sendo, como é, muito 
complexo, só poderá ser resolvido com o conjuncto dos 
recursos do Instituto, (filiação dos serviços estatis-
ticos estaduaes, municipaes e particulares, convenios, 
conferencia de estatistica, commissões technicas per-
mamentes, cursos de estatistica, ampla publicidade, 
etc.) que não apenas pela harmonização dos trabalhos 
das cinco repartições centraes, cujos ambitos de com-
petencia já estão, aliás, harmonizados pela própria 
differenciação dos seus objectivos na lei que criou o 
Instituto, e cobrem todo o campo da estatistica nacio-
nal, decorrendo assim, naturalmente, das respectivas 
actividades, o criterio de discernimento, na esphera 
federal, dos dados estatisticos em todos os sectores 
officiaes de investigação, e mesmo, a bem dizer, a 
unificação desejada, naquillo que se possa conseguir 
sem o Instituto.

E occorre segundo inconveniente porque, tentar 
fóra do Instituto a cosecução daquillo a que elle se 
destina, para pensar-se depois em installal-o, será 
não só privar o Instituto de inscrever na sua folha de 
serviços o que devera ser a realização inicial do seu 
programma, mas ainda pôr em risco a propria instituição. 
Porque, com effeito, qualquer desses hypotheses fica 
possibilitada: si fracassar o emprehendimento com 
que se pretende afferir a viabilidade dos fins do 
Instituto poderá concluir-se pela inefficiencia deste, 
sem attender o que o fracasso seria então resultante, 
não da incapacidade do Instituto, mas exactamente do 
facto de não ter sido elle posto em movimento na 
plenitude dos seus recursos e com todo o prestigio 
das suas attribuições e prerrogativas; e si resultados 
satisfactorios forem colhidos, se supporá talvez que o 
Instituto é uma superfetação, tanto que a unificação 
que elle visava se conseguiu sem elle, sem attender-
se possivelmente nesses apressando ponto de vista, 
nem a que o exito porventura obtido pertencerá afinal 
ao próprio Instituto, cujos recursos foram utilizados 
a titulo precario, nem a que, si integrada estivera 
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a estructuração delle, esse exito se ampliaria em 
consequencias muito mais largas, de muito maior 
significação e de caracter permanente.

Ora, se é assim, a istallação imediata do Instituto 
seria bastante aconselhavel ainda quando exigisse ella 
alguns esforços ou providencias especiaes para remover 
as circunstancias que detiveram a intervenção de V. 
Excia. Mas si, ao invés, se verificar as difficuldades 
encontradas podem ser habilmente contornadas por meio 
de uma formula que dispense qualquer providencia 
para consecução de recursos orçamentarios, então 
a installação do Instituto já não será somente 
aconselhavel, porque, á evidencia, ella constituirá a 
preliminar necessaria do trabalho de coordenação que 
o Ministerio do Exterior em boa hora emprehendeu.

Pois bem: essa formula existe, e para trazel-a 
á alta apreciação de V. Excia, é que lhe pedi estes 
momentos de attenção, e ella existe em condições 
as mais propicias, pois quem enquanto assegura á 
iniciativa de V. Excia. exito completo, por outro lado 
trará inicialmente ao Instituto um tal prestigio e tão 
largas possibilidades de acção efficiente, que bem 
se poderá dizer terá elle surgido então sob os mais 
felizes auspicios.

Em que consiste essa formula? Muito simplesmente 
nisto: em transformar-se numa situação de direito uma 
situação de facto. 

V. Excia. está de facto presidindo o Instituto e 
dirigindo-o aos seus fins, embora de maneira restricta. 
A grande Commissão que V. Excia convocou é de facto, 
ainda que um pouco reduzido na sua composição, o 
Conselho Nacional de Estatistica que deve orientar o 
Instituto. E a pequena Comissão que V. Excia. voltará 
a presidir no dia 22, é de facto a Junta Executiva do 
Instituto.

Que falta então para que o Istituto exista 
realmente e possa trabalhar a pleno effeito? Apenas 
isto: que a V. Excia, seja dada de direito a presidencia 
que defacto já está exercendo.

A solução legal. O decreto n. 24.609, que criou o 
Instituto, exige apenas que a escolha do seu presidente 
recaia em pessoa que não pertença aos quadros do 
funccionalismo activo. Ora, V. Excia., como Ministro 
de Estado, é membro do Governo e não do funccionalismo 
administrativo.

A solução é viavel. A nomeação de V. Excia 
dispensará a abertura de credito para a despesa 
de representação do cargo, e essa circunstancia 
exactamente é que deixará V. Excia. á vontade para 
aventar a confirmação da investidura que já está 
exercendo por deliberação do Conselho Federal do 
Commercio Exterior. Por outro lado, o membro da Junta 
Executivo que fosse eleito Secretario Geral, sel-o-ia 
com a condição previamente assentada, de dispensar 
tambem a verba de representação que lhe caberia. 
Occorre ainda lembrar que a presidencia em apreço 
não é incompativel com as prerrogativas de Ministro, 
pois que não ficará o seu titular subordinado a 
nenhum Ministerio mas directamente á Presidencia da 
Republica, para que possa ter a autoridade prevista 
sobre serviços administrativamente dependentes de 
vários departamentos ministeriaes.
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A solução é pratica. O distincto funccionario 
que tem a seu cargo o preparo do volume “O brasil 
em 1935” (trabalho que, sem deixar de ser publicação 
do Ministerio do Exterior, seria tambem o primeiro 
trabalho feito com o concurso e sob os auspicios do 
Instituto), poderia ficar encarregado de continuar 
esse trabalho accumulando as funcções de Director 
da Secretaria do Instituto, uma vez que este, na 
hypothese, se installaria no Itamaraty. E cinco ou seis 
funccionarios da mesma Secretaria seram fornecidos 
pelas principais repartições filiadas ao Instituto, as 
quaes tambem contribuiriam, mediante rateio, para o 
fornecimento do material de expediente.

Numa palavra: a solução é optima. O Instituto 
seria posto em trabalho em excellente ambiente, 
altamente prestigiado pela auctoridade de um Ministro 
de Estado, e em condições de poder entrar mais 
facilmente em contato com as entidades estrangeiras 
a que deverá levar as contribuições da estatistica 
brasileira. Por outro lado, ao Ministro do Exterior – 
que, por não produzir estatisticas mas utilizal-as, só 
figuraria de outra forma na economia do Instituto com 
um representante no Conselho Nacional de Estatistica – 
dará á solução alvitrada papel proeminente na vida da 
instituição, e com dupla vantagem: a de passar a dispôr 
de um instrumento que lhe proporcionará de maneira 
directa e completa, como convem, o conhecimento exacto 
da vida nacional tanto no seu conjuncto como nos 
seus detalhes, e o meio de divulgar no estrangeiro 
com opportunidade e segurança, tudo quanto da vida 
nacional deva ser amplamente conhecido fóra das 
fronteiras do paiz.

 São estas, Senhor Ministro, as considerações 
que me propuz trazer a V. Excia., confiando-lhe 
respeitosamente um alvitre que me parece feliz e bem 
de accordo com os patrioticos propositos de V. Excia. 
Não consultei a respeito os meus collegas, que se 
manifestarão assim com maior espontaneidade caso V. 
Excia. os queira ouvir sobre a minha suggestão.

Promptificando-me a prestar a V. Excia. quaesquer 
esclarecimentos que lhe parecerem necessarios, peço 
ainda licença para deixar em mãos de V. Excia. os 
seguintes elementos elucidativos:

1o o texto do Relatorio da Commissão que projectou 
o Instituto;

2o o texto do decreto n. 24.609, de 6 de Julho 
ultimo, que criou o Instituto Nacional de Estatistica;

3o um graphico da estructura do Instituto segundo 
o projecto da Commissão;

4o o schema do projecto do Instituto de Estatistica 
e Publicidade do Estado de São Paulo como entidade 
filiada ao Instituto Nacional de Estatistica.

5o uma defesa do projecto do Instituto, pelo 
Relator da Commissão que o organizou.

Queira V. Excia acceitar, Senhor Ministro, as 
expressões do meu respeitoso apreço e mui distincta 
consideração.

 De. V. Excia.

 

altamente prestigiado pela auctoridade de um Ministro 
de Estado, e em condições de poder entrar mais 
facilmente em contato com as entidades estrangeiras 
a que deverá levar as contribuições da estatistica 
brasileira. Por outro lado, ao Ministro do Exterior – 

só 
figuraria de outra forma na economia do Instituto com 
um representante no Conselho Nacional de Estatistica – 
dará á solução alvitrada papel proeminente na vida da 
instituição, e com dupla vantagem: a de passar a dispôr 
de um instrumento que lhe proporcionará de maneira 
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Carta 5 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Macedo Soares [Ministro das 
Relações Exteriores], em 15 de abril de 1935.

Envia vários textos ao Embaixador, buscando se aproximar no convívio 
que vinham tendo no Conselho Federal de Comércio Exterior, fortemente 
reiterando a proposição que fizera antes. Em certo momento, tratando 
do texto sobre a ideia de criação do Instituto “cujo primitivo projeto foi 
redigido por mim tendo em vista fazê-lo abranger os nossos serviços 
oficiais de cartografia geográfica, base indispensável à estatística”, busca, 
seguramente, envolver o Embaixador, em seu interesse pela geografia. 

Carta 6 (datilografada) 

De Teixeira de Freitas a Macedo Soares [Ministro das 
Relações Exteriores], em 28 de agosto de 1935.

Relata a Macedo Soares, já como Presidente – nomeado em 19 de 
junho – matéria veiculada no Diário da Noite de São Paulo, e reproduzida 
pelo Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, sob o título “São Paulo e 
a centralização das estatísticas”, escrita por dois “altos funcionários 
dos serviços estatísticos daquele Estado”, Euclydes Tavares e Aristides 
Amaral. Afirma, de pronto que “venha de onde vierem as críticas ao 
Instituto, e com maioria de razão si procederem de personalidades com 
credenciais técnicas, como é este caso, parece que precisam ser tomadas 
em consideração”. E assim é, pondera, ou para levar o Instituto a rever 
erros porventura existentes em sua concepção, ou, se não foi o caso, para 
explicar aos contestadores a natureza de seus equívocos. Pois os técnicos 
defendem a descentralização, e ao mesmo tempo a necessidade de lhes 
uniformizar os resultados. Em sendo assim, pergunta, perplexo, como 
contestam a proposta do Instituto, se era sua visão? E por aí segue em sua 
argumentação, num longo arrazoado de grande valor, sem nenhum desvio 
de rumo.

Discurso de posse do 
Presidente do IBGE na 

presidência do IHGB. Da 
esquerda para a direita: 

Embaixador José Carlos de 
Macedo Soares, Sebastião 

Leme da Silveira Cintra, 
Arcebispo do Rio de Janeiro, 

Dom Pedro de Orleans e 
Bragança e Pedro Calmon.

Acervo IHGB
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Documento contendo discurso 
de posse de Macedo Soares 

na presidência do 
IBGE, em 1940.

Acervo Arquivo Nacional



Tendo sido empossado Presidente, ato contínuo o Embaixador Macedo 
Soares convocaria a Convenção Nacional de Estatística. Em 11.08.1936, na presença 
do Presidente da República, Getúlio Vargas, ela seria aprovada formalmente 
(Decreto n. 1.022)42; nascia a dita “Carta Magna da Estatística Brasileira”.

Começava um laborioso dia-a-dia. Tudo estava por fazer, e cada 
dirigente federal tinha seus próprios afazeres em suas repartições. Não fora a 
verve e a força de Teixeira de Freitas e a engrenagem não funcionaria. Por óbvio 
ele devia ter agido por partes, mas, não, ele era macro, era holístico, e basta 
analisar as resoluções da primeira Assembleia Geral, já em dezembro daquele 
ano, e mesmo as das reuniões da Junta Executiva Central naqueles primeiros 
anos, para ver os muitos temas que foram tratados. Mas, entre tantos temas, 
um importava sobremodo: o fazer do Recenseamento Geral do Brasil de 1940, 
doravante denominado Censo de 1940, e fazê-lo muito bem.

Ele era chave para haver um programa estatístico renovado: sem um 
retrato da população, da sociedade, da economia não haveria como mudar o País. 
E não haveria como sustentar a relevância do Instituto. Então, todos os olhos 
se voltaram à escolha do dirigente censitário; teria que ser alguém de renome, 
mas, ao contrário da fi gura do presidente antes pensado, agora teria que ser 

42 Sendo Teixeira de Freitas tão católico, no entanto jamais fez menção a este dia ser dedicado a 
Santa Clara. Aliás, a Resolução n. 552, da Assembleia Geral, do Conselho Nacional de Estatística, 
de 21.08.1952, proclamou São José, padroeiro da estatística brasileira. 

A gestão do Recenseamento 
Geral do Brasil de 1940
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Carros de propaganda do 
Censo de 1940.

Acervo IBGE       

alguém também com capacidade e com disposição de ação; fazer um censo é comandar 
um exército, conduzir batalhas sucessivas, com tropas bem treinadas, providas de uma 
intendência impecável, de modo a, ao fi nal, vencer a guerra.

Este será o tema central desta seção, e as cartas farão uma geral revisão na 
história institucional. Jamais se soube o quão fora difícil a escolha de um nome, e os 
quantos nomes foram tentados. Sempre se entendeu que se centrara em José Carneiro 
Felippe (1886-1951) desde o início, mas não. Houve vários nomes antes. O primeiro 
foi Fernando de Azevedo (1894-1974), convidado insistentemente, numa intensa troca 
de cartas com Teixeira de Freitas. A ele seguiu-se diversos outros nomes. As razões das 
recusas foram várias, em geral muito plausíveis. Mesmo Carneiro Felippe não aceitou 
de pronto.

O processo censitário era difícil, não raro levando a desânimos. A 
certa altura temeu-se que Carneiro Felippe deixasse o comando da operação, 
dando origem a uma crise enorme. Assim, Teixeira de Freitas busca socorro 
em Juarez Távora, mas não foi preciso, pois Carneiro Felippe seguiu à frente 
do Censo de 1940 até o fi nal, e lhe deu o máximo, realizando um belíssimo 
trabalho, tal e qual Bulhões Carvalho no Recenseamento do Brasil, realizado em 
1 de setembro de 1920.



primeira parte
A gestão do Recenseamento Geral do Brasil de 1940

Texto Único
(datilografado)

Discurso de Teixeira de Freitas 
na sessão de encerramento da 
Convenção de Estatística, em 
11 de agosto de 1936, no Palácio 
do Itamaraty.

Começa lembrando palavras de 
Jesus pregando aos seus discípulos 
– o chama de “Divino Mestre” e 
“Pedagogo Incomparável”. Valendo-
se dessas palavras, afirma que no 
passado os alicerces intentados na 
atividade estatística brasileira não 
tinham solidez, porquanto dispersos, 
ao passo que naquele momento se 
iniciava uma “obra de arte”, a se 
construir com “requintes de engenho 
e espírito meticuloso de previdência”. 
Parte então a trabalhar ensinamentos de 
Alberto Torres, de quem sem dúvida era 
discípulo, mas de cujo pessimismo não 
partilha. Encanta-se com a instituição 
ora construída em “espontâneo espírito 
de cooperação”, como um “organismo 
nacional” – e que nessa “capacidade 
de ser ‘nacional’ talvez só possa ser 
superado pelo Exército Nacional” 
– e também como um “organismo 
federativo”. Ao final, depois de desfilar 
copiosa erudição, afirma confiante: “a 
voz da história celebrará um dia, em 
eloquente tributo de justiça, o muito 
que fizestes [os delegados estaduais e 
federais] pela unidade e grandeza da 
Pátria”.

Telegrama 1 (datilografado)

De Teixeira de Freitas a 
Macedo Soares, 
em 10 de fevereiro de 1938. 

Tratando do imperativo de se dar 
inicio à campanha censitária, pede 
orientação do Presidente sobre os 
procedimentos administrativos a serem 
encaminhados. Embora não seja dito, 
o ponto central em causa é a indicação 
de um dirigente para conduzir o censo.

CONVENÇÃO NACIONAL DE ESTATISTICA 

Foi o seguinte o discurso pronunciado na sessão de 
encerramento da Convenção pelo Dr. Teixeira de Freitas, 
representante do Ministério de Educação, Saudando as 
delegações dos Estados e do Distrito Federal.

Certa vez – e isto foi ha quasi dois mil annos 
– o Divino Mestre, palmilhando as estradas poeirentas 
de humildes recantos da Galiléa, e dirigindo-se aqui 
a ali ao povo simples e inculto, serviu-se de uma 
daquellas singelas e tão suggestivas comparações, de 
crystalina clareza, em que vasava toda a sabedoria 
do Evangelho, para demostrar a necessidade de bem 
medirmos as nossas deliberações e os fundamentos 
praticos dos nossos propositos.

E o pedagogo Incomparavel disse então, como 
conceito que o seu rustico auditorio não teria 
difficuldade em comprehender:

“Qual de vós que, querendo edificar uma torre, 
não fará primeiro, mui de assento, o orçamento, a ver 
si dispõe dos meios necessarios para obra?”

E accrescentava, mostrando os riscos da 
imprevidencia: “senão, depois de lançados os alicerces, 
lhe será impossivel terminar a obra, e toda a gente 
que o vir zombará dele, dizendo: Esse homem começou 
uma construcção, e não a poude levar a cabo.”

Cada ouvinte percebeu sem hesitação o alcance do 
preceito evangelico. Porque mesmo os mais ignaros já 
sabiam áquelle tempo que nenhuma empresa se realiza 
sem que os elementos necessarios se collijam com vagar 
e methodo, em vulto sufficiente, e sem que o respectivo 
plano se trace “mui de assento”, em dados de rigorosa 
previsão.

Entretanto, um grande povo, que entendeu de 
levantar a sua “torre”, a torre dos seus destinos 
historicos, com a base desmedida de quasi nove milhões de 
kilometros quadrados, iniciou essa empresa temeraria, 
alargando-a e desdobrando-a de mil modos, sem nenhum 
espirito de previdencia, sem levantar o “orçamento” 
necessario, e violando assim os preceitos da sabedoria 
humana que a sabedoria divina ratificou, sente agora que 
realizou obra precaria, sem equilibrio, sem harmonia. 
E percebe o risco iminente de uma derrocada fragorosa, 
sobre cujas ruinas mãos mais avisadas venham levantar 
outras “torres”, talvez menores, e mais solidas, mas 
torres que não seriam mais a contrucção audaciosa 
dos nossos pais, aquella construcção de dominadoras 
ameias que nós outros devemos salvar a qualquer custo 
e cujo glorioso acabamento, graças aos ceus, ainda 
está em nossas mãos.

Que fazer então? O texto evangelico nos aponta o 
caminho: verificar as falhas originarias da contrucção 
e repara-las, consolidando o conjuncto, para depois 
proseguirmos a contrucção methodicamente, com o 
novo orçamento feito mui de assento”, e os trabalhos 
dirigidos sem o açodamento, a fragmentariedade e a 
imprevidencia que tanto prejudicaram até agora a nossa 
orgulhosa e imprudente improvisação.

Sim, meus Senhores, o momento é chegado em que o 
Brasil ha de encarar os seus destinos como uma “obra 
de arte”, que lhe cumpre construir com requintes de 
engenho e espirito meticuloso de previdencia.

E percebe o risco iminente de uma derrocada fragorosa, 
sobre cujas ruinas mãos mais avisadas venham levantar 
outras “torres”, talvez menores, e mais solidas, mas 
torres que não seriam mais a contrucção audaciosa 
dos nossos pais, aquella construcção de dominadoras 
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Esta sua “realidade sem architectura”, como a 
denominou com felicidade eminente homem de Estado, 
precisa ser modelada por aquella arte tão difficil, e 
ainda tão imperfeita, a que allude Alberto Torres – a 
arte politica. “Arte nuclear de todas as outras, arte 
de coordenação e de harmonia, arte central, destinada 
a envolver, a ligar, a impulsionar, a superintender, o 
funccionamento das demais…” 

Mas essa arte – previne-nos logo o sociologo 
patricio - “tem feição vital e organica: os Hamnurabis, 
Clisthenes, os Lycurgos e os Solons sentiram, com o 
alcance da visão possível em seu tempo, que a arte 
de goveno era uma arte de observação, de previsão, 
de superintendencia dos phenomenos reaes da vida 
collectiva, e que esta arte tinha de encarar os 
elementos, os phenomenos, as necessidades, as relações 
e os movimentos da sociedade, com a mesma attenção com 
que o botanico estuda as formas e a vida do vegetal, e 
o physiologista, as formas e a vida do corpo humano…” 

Dessa maneira de encarar a nossa realidade era 
facil ao genial autor de “A organização nacional” 
passar a proclamar, como proclamou, que a execução de 
recenseamentos e o levantamento regular das nossas 
estatísticas, era o fundamento de toda a obra de 
contrucção nacional.

Via elle, porem, com sombrio pessimismo, os 
quadros da vida nacional. “É evidente – dizia que 
a nossa organização politica e juridica encobre a 
realidade de uma profunda desorganização social e 
economica. Este Estado não é uma nacionalidade; este 
paiz não é uma sociedade; esta gente não é um povo.” 
“Nossos Homens não são cidadãos, não são pessoas, não 
são valores.”

E acabava appelando para o remedio externo de 
uma reforma do regimen constitucional, que – palavras 
suas - “restrinja a autonomia dos Estados e dos 
municipios. Enfeixando-os num systema geral de inter-
acção e de harmonia…”. 

Acertados ensinamentos, sem duvida, mas Vincados 
de amargo pessimismo. E influenciados, - quem sabe? 
– pela apressada condenação de um regime ainda 
incompletamente praticado e que mal revelara, atraves 
de timidas experiencias, o seu inavaliavel potencial 
de dynamismo constructor.

Não precisamos encobril-o: a realidade brasileira 
é sombria. Mas não é desesperada. Carecemos de 
estatísticas seguras, minuciosas, e havemos de tel-
as. A solução dos nossos grandes problemas, inclusive 
este – do levantamento das nossas estatísticas, não 
será impossivel, nem por culpa do regime democratico 
em que vivemos, nem por vicios do systema federativo 
que estrutura o Governo da Nação. 

Não foram o regimen democratico e o systema 
federativo que configuraram a dolorosa realidade 
nacional. Esta é tal, como a vemos, exactamente por 
que não soubemos ainda tirar da pratica da democracia 
e da estructuração federativa tudo que uma e outra nos 
podem dar.

Prova disto o acontecimento que neste momento se 
está inscrevendo com letras aureas nos anaes da nossa 
historia politica e administrativa.

Por espontaneo espirito de cooperação, sem 
qualquer recurso á coacção politica, moral ou juridica, 
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o Governo Federal consegue com a maior facilidade 
o enfaixamento dos propositos de todos os Governos 
Federados em torno do seu próprio proposito, firmemente 
manifestado, de resolver um problema de administração, 
que é fundamental para a Republica, rigorosamente 
dentro da formula democratica e federativa. E 
dessa esplendida convergencia de vontades surge um 
organismo “nacional” - e que nessa capacidade de ser 
“nacional” talvez só possa ser superado pelo Exercito 
Nacional, - surge, dizia, esse organismo federativo 
o “Instituto Nacional de Estatística”, integrado 
em sua amplissima comprehensão e tão seguramente 
engrenado em todas as suas peças, e tão cercado de 
garantias em sua movimentação, com as vantagens todas 
das organizações unitarias e com as vantagens ainda 
maiores das organizações descentralizadas. E nelle 
se realiza integralmente aquelle profundo pensamento 
torreano contido neste conceito: “Nós carecemos de 
organização e precisamos nos organizar, não como 
instituição juridica, segundo os modelos de outros, 
mas como nacionalidade, como corpo social e economico, 
não devendo copiar nem crear instituições, mas fazel-
as surgir dos próprios materiaes do paiz: traduzir em 
leis suas tendencias, dando correctivo a seus defeitos 
e desvios de evolução”. 

Tudo que a experiencia brasileira vinha 
apontado como obices ao conveniente levantamento das 
estatísticas nacionaes foi definitivamente removido 
no systema que esta Convenção acaba de integrar. 
Todas as soluções primarias, simplistas, unilateraes, 
foram prudentemente evitadas. Assim a centralização de 
execução; assim a autonomia de resultados.

A integração do apparelho estatístico 
brasileiro, tanto na orbita federal ou estadual, como 
na municipal ou particular, está assegurada em pequeno 
prazo. O conveniente apparelhamento das repartições 
de estatistica foi previsto. A criação dos quadros 
profissionaes, de alto nivel de especialização, está 
providenciada. O conhecimento basico do territorio, 
para assegurar o normal desenvolvimento das pesquisas 
estatisticas, foi objecto de medidas efficcientes. E 
outras e outras providencias, que seria longo enumerar 
aqui, foram solidamente assentadas, tendo em vista 
prover o apparelho estatistico brasileiro de todos 
os necessarios meios de acção e criar-lhe ambiente 
favoravel ao exito das actividades.

Dahi o alto significado politico desta 
solemnidade. Porque ella, a um só tempo, constitue 
demonstração esplendida da vitalidade do nosso regime 
politico e assignala a feliz solução de um dos maiores 
problemas da administração brasileira.

Está convicção é que dá calor ao meu enthusiasmo 
neste momento inesquecivel da minha vida publica, 
quando tenho a honra insigne de apresentar aos 
eminentes plenipotenciarios das Unidades Politicas 
da Federação, as saudações da Delegação Federal que 
com S.S. Exias. collaborou no preparo da Convenção 
Nacional de Estatistica

A muitos titulos resalta em vossas pessoas, 
Senhores Delegados, a eminencia da representação que 
as Unidades Politicas da Federação enviaram a esta 
Convenção. Entre vós – que sois quasi todos homens de 
governo largamente experimentados – contam-se figuras 
as mais representativas dos principais sectores das 
actividades praticas e das varias profissões liberaes. 

em sua amplissima comprehensão e tão seguramente 
engrenado em todas as suas peças, e tão cercado de 
garantias em sua movimentação, com as vantagens todas 
das organizações unitarias e com as vantagens ainda 
maiores das organizações descentralizadas. E nelle 
se realiza integralmente aquelle profundo pensamento 
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Ha, entre vós, sociologos, jornalistas, professores, 
politicos e estadistas de marcado merito. E tanto pelo 
exercicio das vossas actividades como pela origem 
dos poderes que vos foram conferidos representaes 
os interesses e a mentalidade mais ceta de todos os 
rincões do Brasil.

Representaes, portanto, não somente a totalidade 
dos governos regionaes, mas ainda todos os grupos da 
comunidade nacional e sois legitimos expoentes dos 
sectores mais altos da cultura brasileira.

E isto significa que, pela vossa voz, falou aqui 
o Brasil. E o que ouvimos? Expressões vivas do mais 
puro sentimento nacionalista; perfeita comprehensão 
mutua; vissão larga e esclarecida dos problemas e dos 
interesses vitaes da organização nacional; propositos 
generosos de cooperação, sem ideias preconcebidas, sem 
desconfianças, sem insinceros propositos de encobrir 
a realidade desfavoravel a que cumpria dar remedio.

E realizastes, senhores, em poucos dias, esta obra 
admiravel de comprehensão das necessidades do Brasil e 
das suas dificeis contingencias; e formulastes tambem, 
com autoridade e firmeza, o mais bello acto de fé na 
capacidade de Nação, nas suas virtudes constructivas.

Erigistes altissimo mirante, de cujo topo a vista 
abrangerá todo o descommedido ambito em que se agita 
a Nação no “fervet opus” da contrucção da sua “torre” 
magnifica. E agora, do alto delle, com o auxilio 
das poderosas lentes da observação estatistica, os 
dirigentes terão a visão panoramica da vida nacional, 
em toda sua empolgante complexidade, sentindo-lhe as 
pulsações, comprehendendo-lhe o dynamismo creador, 
adivinhando-lhe a vontade contructora, interpretando-
lhe as aspirações generosas, numa palavra, habilitando-
se a fazer uma patria feliz, conduzida por caminhos 
largos e seguros para os destinos grandiosos que 
a esperam. Algum espirito menos optimista poderá 
vislumbrar talvez em vossa obra o arrojo desmedido 
de um ideal, aquillo que uma penna festejada do 
jornalismo carioca chamou, ha dias, “um fermento de 
phantasia”, ou, “a luziluzir nas sombras desta hora 
historica”, a tenue chama azul do sonho!.. Não importa 
que a phantasia e o sonho hajam trazido um toque de 
belleza aos fructos do vosso generoso enthusiasmo; 
nem por isto menos pragmatico terá sido vosso espirito 
contructivo. Porque, como disse o mesmo escriptor: 
“que esteril e triste seria o mundo, si as grandes 
realizações, que marcam um passo á frente nos destinos 
dos povos, não começassem sempre por um exercicio de 
imaginação e um tributo á poesia!”

Por tudo isso, em nome da Delegação Federal, eu 
vos digo, senhores embaixadores dos Estados Unidos 
do Brasil: a voz da historia celebrará um dia, em 
cloquente tributo de justiça, o muito que fizestes 
aqui pela unidade e grandeza da patria. Da nossa 
parte tendes já a commovida gratidão civica e a mais 
viva admiração. Porque um nobre ideal vos conduziu 
neste conclave, e lindamente, e generosamente, e 
audaciosamente o tornaste victorioso. Honra vos seja.
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Carta 1 (manuscrita)

De Fernando de Azevedo a 
Teixeira de Freitas, 
em 14 de fevereiro de 1938.

Tendo recebido cópia do 
Decreto-Lei n. 237, de 07.02.1938, 
determinando realizar o censo, bem 
assim, o convite para assumir o “alto 
posto de presidente da Comissão 
Censitária Nacional e Diretor do 
Serviço de Recenseamento”, mostra 
evidente hesitação. Mostra receio por 
não ser sua área, e por vir a assumir 
encargo talvez além de suas forças, 
bem assim ter que mudar em muito sua 
vida. Pede tempo para pensar.

S Paulo, 14, Fevereiro, 38

 Meu caro dr. Teixeira de Freitas

Já lhe havia escrito hoje uma carta, agradecendo-
lhe o exemplar de seu livro “O que dizem os numeros 
sobre o ensino primario”, quando me chegou ás mãos, 
acompanhada do Diario Oficial de 7 de Fev., a sua, de 
10 deste mez. Não sei se recebeu a que lhe mandei, de 
volta da minha viajem ao Rio, e endereçada, como esta 
ultima, para Rua S. Francisco Xavier, 18. Nessa, datada, 
se não me engano, de 28 de Janeiro, - agradecia-lhe as 
atenções com que me distinguia, na minha breve estada 
no Rio, e as palavras verdadeiramente cativantes que 
lhe inspirou a sua amizade, no belo discurso de 23.

O volume que veio pela primeira vez para meu 
endereço particular, foi-lhe devolvido pelo correio 
exatamente por isto. Não é raro acontecer com a minha 
correspondencia expedida para nossa casa. Embora 
resida na cidade, em bairro novo, mas a 6 minutos do 
centro, de automovel, e a 15 de bonde, a rua em que moro 
não é servida de correio. De vez em quando um carteiro 
mais serviçal que faz a entrega da correspondencia, 
á rua próxima, a 120 metros de casa, resolve dar um 
pulo para deixar na caixa a surpreza de algumas cartas 
esquecidas... já reclamei ás autoridades competentes, 
mas respondem que não é possível a entrega, por isto, 
por aquilo, e até um “dura lex sed lex”, estropiado, já 
saiu da boca de um funcionario para fulminar a minha 
pretenção e convencer-me da impossibilidade legal de 
um carteiro andar por dia mais 120 metros para servir 
8 ou 9 residencias...

Fico-lhe muito grato pela remessa do Diario 
Oficial em que vem o decreto-lei no 237 e paginas adeante, 
as ultimas resoluções da Junta Central, dependentes 
agora, como me informa, de ratificação. Tudo excelente 
e de fato, animador pelo alto criterio que presidia a 
elaboração do decreto-lei e das resoluções. Voltei a 
refletir, á vista desses documentos sobre a consulta 
que me fez quanto á possibilidade de vir a ser indicado 
para o alto posto de presidente da Comissão Censitaria 
Nacional e diretor do Serviço de Recenseamento. A 
responsabilidade tremenda que tomará o escolhido, seja 
ele quem fôr, deverá obriga-lo a pensar muito antes 
de aceitar esse encargo. No meu caso, se a indicação 
for aceita, de acordo com os seus desejos, eu terei 
de examinar, para tomar uma decisão, não somente as 
atribuições de presidente e os meios de que dispõe ou 
pode dispor para exercê-las, como tambem o fato de 
importasse a minha aquiescencia a um possível convite 
no abandono quasi total das atividades a que venho 
me dedicando, no campo de minhas especialidades, na 
educação e no magisterio.

Ainda não dei o balanço ás minhas forças por não 
estar diante de uma situação de fato, de um convite 
oficial a que tivesse de dar uma resposta. Mas, tratando-
se de uma atividade de tres ou quatro anos, fora do 
campo de minha especialidade, não me parece que seja o 
homem naturalmente indicado. Receio sempre tomar sobre 
os ombros uma tarefa que não tenha a certeza de poder 
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desempenha calmamente. É um escrupulo decorrente da 
profunda consciência de minhas responsabilidades. Para 
que não veja nesses escrupulos uma atitude de modestia 
ou receio de assumir uma grande responsabilidade, eu 
lhe diria que se tivesse de receber um convite para a 
pasta de educação, cujos problemas me são familiares, 
eu hesitaria menos do que em face de um convite para 
assumir a direção do recenseamento geral da Republica.

Em todo caso, ainda teremos tempo de refletir 
sobre o assunto. Peço ao meu amigo, em que deposito a 
mais absoluta confiança, levasse em consideração esses 
escrupulos antes de apresentar o meu nome á apreciação 
dos seus ilustres colegas de Conselho. Quando se tiver 
de realizar a sessão do Conselho em que deverão ser 
discutidas essas indicações não deixe de escrever-me 
para eu examinar mui (?), atentamente a possibilidade 
de aceitar a grande incumbência para a qual se lembrou 
de meu nome, honrando-o de modo tão significativo com 
a sua confiança sem restrições.

Se lhe ocorrer, mande-me dizer na próxima vez se 
recebeu minhas cartas de 28 de Janeiro e a primeira 
de hoje, 14 de Fevereiro. O nosso Cerqueira Lima teria 
recebido a que lhe escrevi tambem a 28, agradecendo-
lhe as suas atenções e tudo que fez para revestir de 
tanto brilho a comemoração da reforma de 1928?

Com um afetuoso abraço do seu amigo e admirador

       
Fernando de Azevedo

desempenha calmamente. É um escrupulo decorrente da 
profunda consciência de minhas responsabilidades. Para 
que não veja nesses escrupulos uma atitude de modestia 
ou receio de assumir uma grande responsabilidade, eu 
lhe diria que se tivesse de receber um convite para a 
pasta de educação, cujos problemas me são familiares, 
eu hesitaria menos do que em face de um convite para 
assumir a direção do recenseamento geral da Republica.

Em todo caso, ainda teremos tempo de refletir 
sobre o assunto. Peço ao meu amigo, em que deposito a 
mais absoluta confiança, levasse em consideração esses 
escrupulos antes de apresentar o meu nome á apreciação 
dos seus ilustres colegas de Conselho. Quando se tiver 
de realizar a sessão do Conselho em que deverão ser 
discutidas essas indicações não deixe de escrever-me 
para eu examinar mui (?), atentamente a possibilidade 
de aceitar a grande incumbência para a qual se lembrou 
de meu nome, honrando-o de modo tão significativo com 
a sua confiança sem restrições.

Se lhe ocorrer, mande-me dizer na próxima vez se 
recebeu minhas cartas de 28 de Janeiro e a primeira 
de hoje, 14 de Fevereiro. O nosso Cerqueira Lima teria 
recebido a que lhe escrevi tambem a 28, agradecendo-
lhe as suas atenções e tudo que fez para revestir de 
tanto brilho a comemoração da reforma de 1928?

Com um afetuoso abraço do seu amigo e admirador

       
Fernando de Azevedo

Relação dos 
gestores do 

Censo de 1940, 
integrantes 

da Comissão 
Censitária 
Nacional.
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Carta 2 (manuscrita)
De Lourenço Filho a Teixeira de Freitas, 
em 28 de fevereiro de 1938.

Dizendo de seu apoio ao nome de Fernando de Azevedo ao comando do 
Censo, e que lhe escrevera insistindo que aceitasse, e que não tomasse nenhuma 
decisão porventura negativa sem antes conversar com seus amigos do Rio de 
Janeiro. Revela que Teixeira de Freitas fora pessoalmente ao seu encontro em 
Campos do Jordão para conversar, e talvez já estivesse pensando numa alternativa 
face a uma possível recusa de Fernando de Azevedo. 

Telegrama 2 (datilografado)
De Teixeira de Freitas a Fernando de Azevedo, 
em 2 de março de 1938.

Informa que o Ministério da Justiça queria dar posse aos membros da 
Comissão Censitária, e pergunta se a data aprazada é oportuna. No entanto, 
Fernando de Azevedo ainda não dera uma resposta positiva; talvez fosse uma 
forma de pressão, criar uma situação de fato. 

Telegrama 3 (datilografado)
De Teixeira de Freitas a Fernando de Azevedo, 
em 4 de março de 1938.

Afirma ter solicitado audiência ao Presidente (da República), que Fernando 
de Azevedo desejava, mas acha que será difícil, talvez demorado. E insiste 
na pergunta se lhe é conveniente a data marcada para a posse da Comissão 
Censitária, e que fique ainda lembrado que Fernando de Azevedo ainda não dera 
um sinal positivo.

Carta 3 (datilografada)
De Teixeira de Freitas a Fernando de Azevedo, 
em 5 de março de 1938.

Diz achar que será difícil obter a audiência solicitada, mas lhe dá um 
“passe” para que possa “sondar o ambiente pessoalmente e habilitar-se assim a 
uma decisão perfeitamente segura”. Trata dos recursos que já estavam disponíveis, 
ao que sugere que Fernando de Azevedo estava preocupado com isso. E 
manifesta desejo de se encontrar com ele pessoalmente.

Telegrama 4 (datilografado)
De Macedo Soares a Fernando de Azevedo, 
em 5 de março de 1938.

Reitera todas as negociações que vinham sendo feitas pelo Secretário-Geral, 
e garante autonomia no comando censitário.

Carta 4 (manuscrita)
De Lourenço Filho a Teixeira de Freitas, 
em 7 de março de 1938.

Novo apoio à indicação de Fernando de Azevedo ao lhe enviar carta, bem 
assim ao enviar cartas a vários amigos em comum. Ao final sugere que Teixeira de 
Freitas já o está sondando para que, caso Fernando de Azevedo recuse o convite, 
ele próprio o aceite, mas ele diz que não seria o caso, pois haveria outros nomes 
com maior repercussão social e política. 

Relação dos gestores
do Censo de 1940.
Acervo IBGE



Teixeira de Freitas e a criação do IBGE
Correspondência de um homem singular e plural

Telegrama 5 (datilografado)
De Teixeira de Freitas a Macedo Soares, 
em 17 de março de 1938.

Informa que Fernando de Azevedo insiste em se entender pessoalmente 
com ele, como presidente do Instituto, antes de tomar posse como Presidente 
da Comissão Censitária, e que tentara fazê-lo no Rio de Janeiro, tendo havido 
um desencontro, e ainda não tê-lo conseguido em São Paulo. Pede que marque 
hora e local.

Carta 5 (manuscrita)
De Fernando de Azevedo a Teixeira de Freitas, 
em 22 de março de 1938.

Pede que entregue carta ao Presidente da República (com data de 21 
de março) ou pessoalmente ou através de Simões Lopes, a quem também 
pede que agradeça a recepção recebida quando esteve em Palácio. Na carta 
ao Presidente agradece a gentileza da audiência, as palavras de confiança 
recebidas, e lhe comunica as razões pelas quais não poderia aceitar o convite 
para assumir a presidência da Comissão Censitária Nacional. As razões que 
oferece são basicamente as que já vinha dando: a saúde, a mudança de área, e 
o curto prazo. 

Telegrama 6 (datilografado)
De Teixeira de Freitas a Fernando de Azevedo, 
em 24 de março de 1938.

Em que acusa recebimento das cartas declinando nomeação. Diz que 
logo responderia.

Carta 6 (manuscrita)
De Lourenço Filho a Teixeira de Freitas, 
em 24 de março de 1938.

Em longa carta pondera não ser a pessoa mais indicada para vir a presidir 
a Comissão Censitária Nacional, segundo convite que recebera. Argumenta 
com suas atividades voltadas a educação, de fato intensas. Fala das recusas que 
fizera a outros convites, inclusive em áreas de educação. Diz que no caso não 
se sente nem um pouco capaz. Sugere o nome de Rodrigo Mello Franco, ou 
pensa que Macedo Soares poderia indicar outros nomes.

Carta 7 (manuscrita)
De Fernando de Azevedo a Teixeira de Freitas, 
em 25 de março de 1938.

Esta carta, embora datada em 25 é de fato anterior à anterior datada 
de 22, ou foram postadas simultaneamente. Nesta explica longamente suas 
motivações para não aceitar o honroso convite para presidir a Comissão 
Censitária Nacional, não obstante os reiterados apelos de diversos amigos, e 
as diversas conversas que tiveram pessoalmente, quando “a questão foi por 
nós debatida, sob todos os aspectos, nas cartas que trocamos e em repetidas 
conversações”. E afirma que sopesou todos os pontos cuidadosamente 
tendo em vista “a grande amizade que nos une” e que lhe é “um dos bens 
de minha vida” afora “o profundo reconhecimento por tantas e tamanhas 
provas de simpatia, solidariedade e confiança com que me tem honrado”.

um desencontro, e ainda não tê-lo conseguido em São Paulo. Pede que marque 
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Carta 8 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a 
Macedo Soares, 
em 8 de abril de 1938.

Dando a entender que a escolha 
de José Carneiro Felippe foi pessoal 
do Embaixador, sendo vista por todos 
como muito feliz. E trata ainda da 
chamada Lei Geográfica do Estado 
Novo, estando difícil sua aplicação em 
algumas Unidades da Federação.

Em 8 de Abril de 1938

Exmo. Sr. Embaixador Dr. José Carlos de Macedo 
Soares.

Meu eminente Chefe e prezado Amigo,

Atenciosas visitas.

Confirmando o meu telefonema, tenho o prazer de 
comunicar V. Exia. que foi perfeitamente tranquilizadora 
para todos nós a sua feliz decisão sôbre o nome do Dr. 
José Carneiro Felippe. Resolvemos, porém, conservar 
o caso até a vinda de V. Exia. para que resulte da 
ação pessoal do nosso Presidente o preparo da eleição 
que faremos no dia 20. Essa reserva, além disso, é da 
maior conveniência para que a oposição, que acaso se 
levante na Escola que vai perder temporariamente o seu 
diretor, se defronte com um fato consumado e não possa 
prejudicar o entendimento que firmei com a autorização 
de V. Excia..

A colaboração do Distrito Federal em nossas 
campanhas continua retardatária e fraca. O decreto 
executório da lei n. 311 (divisão territorial) será 
aquí do Govêrno Federal mas a iniciativa do ato é do 
Govêrno Municipal. Tenho lembrado isto insistentemente 
ao Dr. Benevides, mas o decreto ainda não apareceu. E 
receio que se crie a desagradável situação de aparecer 
o Govêrno Federal como o único que não cumpriu, no que 
lhe competia, sua própria determinação.

Por outro lado, a estatística do comércio inter-
estadual do Distrito Federal só poderá ser organizada 
com a guia de exportação cuja criação o Instituto 
propôs ao Govêrno Municipal. Ora, êsse ato também 
está tardando tanto, que, já havendo fracassado o 
levantamento de 1937, estamos vendo o ano de 1938 
escoar-se sem que a situação se normalize. E isso 
é tanto mais desagradável quanto o Distrito, também 
neste particular, é a única Unidade da Federação que 
ainda não regularizou o serviço em aprêço.

Para vencer essas duas barreiras, redigi o 
telegrama junto, que submeto à apreciação de V. Excia. 
Aprovada por V. Excia. essa fórmula ou outra, eu lhe 
pediria que fizesse espedir daí dessa Capital o seu 
apêlo ao Prefeito, no sentido de dar-nos um apôio mais 
pronto e mais firme. 

Estamos também ansiosos pelo ato do Govêrno de 
S. Paulo sôbre o decreto-lei n. 311. Sei, porém, que 
já está pronto e não tardará a aparecer, satisfeita a 
condição da data. Todos os demais Estados já publicaram 
os atos respectivos, só faltando conhecer os textos 
dos decretos do Estado do Rio e do Ceará.

Penso, pois, que o Instituto, isto é, V. Exia. 
está de parabens. Vencida brilhantemente esta primeira 
etapa, a segunda também será vitoriosa, pois será 
quastão apenas de pertinácia e habilidade. E a 
divisão administrativa e judiciária do Brasil estará 
perfeitamente sistematizada a 31 de Dezembro, senão a 
1o de Julho...

O Anuário aparecerá sem falta nos primeiros dias 
da próxima semana. E honrará o Instituto e o Brasil.

 Muito respeitosamente
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Carta 9 (manuscrita)

De Fernando de Azevedo a 
Teixeira de Freitas, 
em 9 de abril de 1938.

Manifesta certa ansiedade 
e preocupação com a escolha do 
nome que iria, finalmente, ocupar a 
presidência da Comissão Censitária 
Nacional, após sua recusa. Diz-se 
aliviado porque sua decisão foi “aceita 
cordialmente sem mágoa, pelos meus 
amigos e especialmente pelo senhor, 
meu incomparável Teixeira de Freitas, 
e pelo eminente Dr. José Carlos, como 
acredito que o será e já o tenha sido 
pelo Presidente da República”.

S Paulo, 38/9/Abril

Meu caro Dr. Teixeira de Freitas

Estou ancioso pela noticia de uma solução 
inteiramente feliz do caso aberto com a minha decisão 
de não aceitar o cargo para o qual tive a honra de ser 
eleito e nomeado. Para a tranquilidade de meu coração 
e de minha consciência de brasileiro, sempre me 
pareceram indispensaveis na hipotese que se verificou, 
- de minha recusa, - a conformidade verdadeiramente 
cordial de meus admiraveis amigos com a decisão, e o 
que é também de suma importância, uma solução rapida e 
satisfatoria do caso no interesse nacional. A primeira 
já se realizou, e não lhe faltaram, para eu senti-la 
profundamente, os requintes de sua bondade e grandeza 
de alma: a decisão tomada, depois de longo e refletido 
exame, foi para felicidade minha, aceita cordialmente, 
sem magoa, pelos meus amigos e especialmente pelo 
snr., meu incomparavel Teixeira de Freitas, e pelo 
eminente dr. José Carlos, como acredito que o será e 
já o tenha sido pelo Presidente da República, á vista 
das razões com que, em carta de seu conhecimento e 
talvez ainda em seu poder, justifiquei essa resolução.

Resta agora a segunda que ainda me preocupa 
seriamente e que desejo se preencha a contento de 
todos: a escolha do homem a quem será confiada a grande 
responsabilidade do Recenseamento projetado. Do Rio, 
porém, não me chegou a respeito notícia alguma, nem 
tive, como esperava, nenhuma comunicação nem de sua 
parte nem do dr. José Carlos, em cujas, mãos o meu 
ilustre e carissimo amigo deixei a solução do caso de 
tamanho interesse para a nação. Não sei, pois, como 
foram sucedidos nas conversações que tiveram sobre o 
assunto e se de seus esforços já resultara a escolha 
de outro nome para tão alto cargo. Mas, tendo uma 
nítida compreensão das dificuldades que surgiram para 
essa escolha e das graves preocupações de espirito que 
o salteavam, no exame dos diversos nomes que foram 
passados em revista, não me é possível tranquilisar-
me senão com a noticia positiva de que chegaram a 
uma decisão final, de todo ponto satisfatoria e em 
perfeita conformidade com os elevados intuitos dos que 
vem preparando, com tanta lucidez, quanto tenacidade, 
os serviços do recenseamento de 1940.

Agradecendo-lhe, pois, mais uma vez as atenções 
de que me cumulou, peço-lhe a fineza com a qual muito 
me penhorara de, assentada a escolha de outro nome (se 
é que já chegaram a uma solução feliz) fazer chegar 
ás mãos do Presidente a carta que lhe dirigi por seu 
intermedio.

       
Afetuosamente,

       
seu amigo e admirador

       
Fernando de Azevedo



Teixeira de Freitas e a criação do IBGE
Correspondência de um homem singular e plural
Teixeira de Freitas e a criação do IBGE
Correspondência de um homem singular e plural

 criação 
Correspondência de um homem singular e plural

 criação 



primeira parte
A gestão do Recenseamento Geral do Brasil de 1940

Em tempo:

Tentei telefonar-lhe no domingo passado, mas 
apesar de ter solicitado a ligação telefonica á tarde, 
não consegui que fosse completada até meia noite. 
Informaram-me que era esperado ás 22 horas e meia, 
e, mais tarde ás 11 ½ , que não havia chegado ainda. 
O que lhe queria dizer pelo telefone era exatamente 
o que vai hoje escrito. Escreva-me sempre e não se 
esqueça, por obsequio, de enviar-me o que me prometeu 
em caracter confidencial.

Um grande e saudoso abraço do seu sempre

       
  Fernando
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Carta 10 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a 
Fernando de Azevedo, 
em 11 de abril de 1938.

Relata as démarches havidas 
após a recusa de Fernando de Azevedo. 
Primeiro tentou demover Lourenço Filho, 
depois voltou a Juarez Távora a quem 
chama de “criador do Instituto”. Passou 
a Jonathas Serrano. Todos negam. Volta 
a Lourenço Filho que nega de novo. 
Tenta Carneiro Felippe que recusa para 
“não sacrificar a Faculdade Nacional 
de Química, de que é diretor”. Procura 
Affonso Penna Júnior que não aceita. 
Tenta dois ex-Ministros (sem dizer os 
nomes) por indicação do Embaixador, 
sem os conhecer; não aceitam. Voltou a 
Carneiro Felippe que aceita, desde que 
fosse substituído por um professor de 
sua indicação. Fica na espera, e então 
“passa uma penosa noite de insônia”. 
Entrementes pensa em Mário Ferreira 
Barbosa, que fora “criador da estatística 
baiana, meu Amigo e atual Ministro do 
Tribunal de Contas da Bahia”. Então 
afirma que “telefono ao Carneiro 
Felippe dizendo-lhe que vou fazer 
contra ele uma violência, trabalhando 
pela sua eleição de qualquer maneira, 
e acrescentando que, diante do fato 
consumado e do interesse nacional em 
jogo, ele não teria coragem de recusar. 
Fiz essa tentativa sem esperança, por 
desencargo de consciência. Entretanto... 
ouço imprevistamente a declaração de 
que de fato não recusaria”. E conclui 
dizendo que “pude certificar-me bem 
de que o papel de Diógenes não é nada 
agradável[...]”, ou seja, sair com uma 
lanterna na mão em busca de uma 
pessoa ideal a cumprir uma missão. 

Carta 11 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a 
Fernando de Azevedo, 
em 27 de abril de 1938.

Informando que entregara ao 
Presidente da República a carta de 
Fernando de Azevedo recusando sua 
investidura na presidência na Comissão 
Censitária Nacional.

       
 Em 11 de Abril 1938

Meu caro Dr. Fernando de Azevedo,

Estava ha uns quatro dias, para lhe relatar a 
solução do “nosso caso”, quando recebi ontem sua tão 
nobre carta de 9.

Graças a Deus, meu caro Dr. Fernando, parece que 
superamos a crise com felicidade. Quanta ansiedade, 
porém, me oprimiu o espírito nestes últimos 30 dias!...

Conforme lhe disse, ao abraçá-lo na estação, 
naquele momento estava feito um convite telefônico 
ao Coronel Juarez Tavora, o criador do Instituto. A 
resposta demorou e foi dada por carta, da qual a 
Senhora Macedo Soares me deu conhecimento antes de 
enviá-la ao Embaixador. Preparando-me para a conversa 
com o nosso Presidente, depois de recebida aquela 
carta, tentei novamente demover o Lourenço da recusa 
que já me havia formulado. Sem nada ter conseguido, 
procurei saber do Jonathas se me permitia tomar a 
iniciativa da sua candidatura. Recusou. Recebi então 
o telefonema do Embaixador, já de posse da carta do 
Juarez. Não lhe parecera definitiva a resposta e deu-
me a incumbência de ir a Petrópolis pleitear com todo 
o calor e aquiscência. Fui muito cordialmente recebido 
e encontrei o melhor apôio por parte de Mne. Tavora. 
A emprêsa tentava o homem na verdade, mas tomá-lo nas 
mãos era não satisfazer a tempo as condições para 
atingir o generalato, o que importava no encerramento 
da sua carreira militar. Perguntou-me o que achava 
dos sacrifícios que já tinha feito pelo Brasil. E eu 
lhe respondi, com franqueza, que o país não tinha o 
direito de lhe exigir mais o de que se tratava.

Regressei vencido e abatido. Cheguei à casa quasi 
à meia moite, devido a um atraso de trem. Encontrei 
o seu recado, mas achei tarde para lhe responder. 
No outro dia cedo, e por intermédio da telefonista 
que me chamara, pús-me à sua disposição o dia todo, 
nos dois telefones pelos quais atenderia conforme a 
hora. Não recebi o chamado, o que me levou a supôr 
que houvesse passado o interesse da ligação. Voltei a 
fazer uma última tentativa junto ao Lourenço. Inclina-
se a atender, mas pede-me 24 horas. Vem a minha casa 
com a Senhora à noite. Mostra-se hesitante e com que 
colocando a decisão nas mãos de D. Aida, de quem 
parece que vinha vindo toda a oposição. Sinto-a mal 
preparada para aquiescer e peço-lhe que só responda 
na manhã seguinte. E aproveito a oportunidade para 
um tenaz esfôrço de catequese. Ao retirarem-se tinha 
quasi certeza da vitória. Mas na manhã seguinte, em 
vez da vinda do Lourenço, para dizer êle próprio ao 
Embaixador, pelo telefone, que aceitava, recebo uma 
carta com a recusa definitiva. E senti bem quanto 
lhe pesavam as palavras de negativa. Duas Esposas 
me derrotavam... E a terceira, que me apoiara (Mne. 
Tavora), essa fôra derrotada comigo... Procuro o Dr. 
José Carneiro Felipe e peço-lhe que me permita indicar 
o seu nome. Recusa para não sacrificar a Faculdade 
Nacional de Química, de que é diretor. Telefono ao 
Embaixador comunicando o fracasso de tudo quanto 
tentara. E lembro-lhe que talvez já fosse tempo de 
pedir a Fernando de Azevedo o sacrifício que êle 
nobremente nos ofereceu e que me vinha confortando 
e amparando o espírito ao choque de cada fracasso. O 
Presidente acha que o Instituto, nos termos em que a 
questão fôra colocada, ainda não tem esse direito. E 
determina o convite (sempre em termos confidenciais) 
ao Dr. Afonso Pena Junior. Este mostra-se comovido com 
a lembrança do seu nome e me declara que aceitaria de 
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bom grado se não fossem certos fatos recentes que o 
obrigavam a recusar. Volto a telefonar ao Presidente e 
este autoriza nova tentativa, com uma consulta aos dois 
ex-Ministros a cujo respeito já haviamos conversado. 
Era um passo no escuro, pois não conhecia os homens e 
se eles não se harmonizassem depois com o Secretário 
do Instituto estaria eu diante de mais penosa e 
arriscada posição possível. Mas conformei-me com a 
incerta perspectiva e comecei a procurar a entrevista 
com o primeiro deles. Encontrando dificuldade, tanto 
de novo (isto foi no último feriado) conquistar o 
Carneiro Felipe. Ele promete, mas com a condição de 
aceitar a sua substituição um professor que estava 
em Petrópolis. Dou-lhe o dia para resolver o assunto. 
À noite comunica-me o insucesso. Insisto: permanece 
inabalável. Passo uma penosa noite de insônia, vendo 
aproximar-se o momento em que já não aproveitaria a 
última cartada, cuja possibilidade dera-me até então 
serenidade. Resolvo uma tentativa junto ao Dr. Mario 
Ferreira Barbosa, criador da estatística baiana, meu 
Amigo e atual Ministro do Tribunal de Contas da Baía. 
Vou sair para conversar com êle pela Western e, se nada 
obtivesse, ir convidar o ex-Ministro, quando por feliz 
inspiração, telefono ao Carneiro Felipe dizendo-lhe 
que vou fazer contra êle uma violência, trabalhando 
pela sua eleição de qualquer maneira, e acrescentando 
que, diante do fato consumado e do interesse nacional 
em jôgo, êle não teria coragem de recusar. Fiz essa 
tentativa sem esperança e por desencargo de conciência. 
Entretanto....ouço imprevistamente a declaração de que 
de fato não recusaria. Mas temia uma tenaz e poderosa 
oposição, não só da Congregação, mas ainda da Reitoria 
e do Ministro. Combinamos então o maior sigilo até a 
eleição, ou melhor, atá a nomeação. Porque contra o 
fato consumado, e desde que não partisse dele próprio 
a oposição seria impotente. Concorda. Telefono ao 
Presidente explicando-lhe a situação e excusando-me 
de não haver cumprido à risca suas instruções. Ele 
compreende tudo, dá-me razão e adota a candidatura 
que lhe oferecia. E determina a reunião da Junta no 
próximo dia 20, para fazer a nova eleição sob sua 
presidência. E como estavam a caducar todos os títulos 
dos vogais da Comissão, foi pedida ao Govêrno a sua 
revalidação por mais 30 dias.

Eis aí a odisséia. Restava-me fazer a entrega da 
carta do prezado Amigo ao Presidente Vargas. Mas como 
o Simões Lopes está ausente no Rio G. do Sul, espero 
o seu regresso para fazê-lo, obtidas as garantias que 
o Amigo deseja.

Espero assim com relativa tranquilidade o trans-
correr dos acontecimentos. Mas pude certificar-me bem 
de que o papel de Diógenes não é nada agradável...

Como quer que seja, meu caro Dr. Fernando, 
tenho grande dívida a resgatar: É a que contraí com o 
prezado Amigo pelo seu admirável espírito de sacrifício 
afirmando-me que nos tiraria de dificuldade de qualquer 
maneira. Não fôra isto, bem mais cheia de ansiedades 
teria sido a minha luta. Muito obrigado, pois, pelo 
grande confôrto que me trouxe a sua generosidade.

Terminando, quero exprimir os meus votos por que 
o Brasil continue de olhos voltados para a sua pessoa 
e lembre-se, no momento aportuno, do muito que o meu 
prezado e nobre Amigo pode fazer por êle. Eu, pelo 
menos, como brasileiro, não me esqueço disso e vejo 
nas reservas do seu patriotismo, da sua inteligência 
e do seu caráter, uma das mais belas possibilidades 
do Estado Novo.

 Abraça-o afetuosamente
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Carta 12 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a 
Juarez Távora, 
em 7 de fevereiro de 1940.

No momento do lançamento 
da operação censitária, surgiu uma 
crise da possível retirada de Carneiro 
Felippe, que se vira muito desgastado 
até o momento. Em isso se dando, 
Teixeira de Freitas antevia uma 
situação muito grave e pedia então ao 
já coronel Juarez Távora o concurso 
do seu nome, do seu prestígio para 
salvar o censo, e por demais, o Instituto 
que dizia ser uma “criação sua”. 
Não via outro nome. Pedia a ele esse 
sacrifício pessoal, e não se sabe sua 
resposta. Como seja, não houve a crise 
e Carneiro Felippe ficou até o final 
da operação censitária, realizando 
uma obra magnífica, que honra sua 
biografia.

Em 7 de Fevereiro de 1940

       
  CONFIDENCIAL

Meu caro Coronel Juarez Távora,

Cordiais visitas.

Venho expôr ao eminente Amigo – mas em caráter 
estritamente confidencial – a contingência, em que 
provavelmente me verei dentro de poucos dias, de 
lembrar o seu nome como o maus capaz, senão o único, 
no momento, de prestar ao nosso Instituto e ao Brasil, 
um relevantíssimo serviço. E espero que, terminada a 
leitura destas linhas, me possa enviar a palavra de 
aquiescência que nos ponha a cavaleiro da crise que 
vamos enfrentar.

Como sabe, não lhe tendo sido possível aceitar o 
encargo de dirigir o Recenseamento Geral da República, 
foi essa comissão atribuída ao Prof. José Carneiro 
Felippe.

Esse nosso ilustre compatriota tem honrado a 
confiança do Govêrno, realizando um esfôrço quasi 
sobrehumano para superar dificuldades de toda sorte. 
Venceu-as, é verdade, ou ainda está vencendo, no que 
se refere à fase preparatória da campanha, lançando 
a operação segundo um plano  magnífico, que dará ao 
Brasil, se vitorioso, um acervo esplêndido de dados 
sôbre suas condições de vida, colocando o país no 
primeiro plano, entre os povos cultos, no que concerne 
a empreendimentos censitários.

Mas êsse primeiro êxito não foi conseguido 
sem que algum descontentamento surgisse no seio da 
Comissão Censitária Nacional pela morosidade com que 
certas etapas da campanha se vieram desenvolvendo.

E como à mágua que isto causou ao Carneiro 
Felippe se junta a extraordinária fadiga que lhe 
trouxeram os sacrifícios feitos até agora, parece 
que, segundo confidência que ouvi, só espera êle a 
efetivação das últimas providências do lançamento da 
operação – o que terá lugar até o dia 15, para relatar 
ao Govêrno a auspiciosa situação de normalidade já 
conseguida nos trabalhos a seu cargo, não obstante 
os augúrios pessimistas e as críticas que se fizeram 
ouvir, e solicitar então sua substituição.

Não sei se êsse pedido terá caráter de irrevogável. 
Mas como o vejo deveras abatido e esgotado, receio 
bem que sejamos obrigados a levar ao Presidente da 
República o pedido.

Quer isto dizer que, pelo dia 15 mais ou menos, 
se não conseguirmos demover o Carneiro Felippe do seu 
propósito, estaremos na contingência de escolher um 
nome que deva ser levado ao Presidente da República 
para substituí-lo, pois essa indicação compete por lei 
à Comissão Censitária Nacional.

Ora, é indisfarçável a gravidade da crise que 
nos ameaça. E ela tem extensas repercussões.

Se não for encontrado o nome de um grande e 
magnânimo brasileiro, que se substitua, sem desprestígio 
para o Instituto, ao do Carneiro Felippe, ficará a 
opinião pública muito mal disposta não somente em relação 
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ao Instituto, mas em face do próprio Recenseamento, 
cujo êxito será posto em dúvida, criando-se assim uma 
mentalidade derrotista de efeitos desastrosos.

Mas, além disso, é preciso também que êsse bra-
sileiro, dando-nos o prestígio do seu nome, compreenda 
a situação e saiba atender as injunções das circuns-
tâncias que se deparam ao Instituto, responsável últi-
mo pelo plano que se está executando. Esse substituto 
terá que ser um continuador em relação ao que já fez 
Carneiro Felippe, assegurando o normal desenvolvimento 
da operação e mantendo, quanto possível, o quadro de 
pessoal. E é mister ainda que seja um colaborador em 
relação ao Instituto e aos nossos órgãos dirigentes, 
uma vez que a iniciativa da operação lhes pertence e 
todos eles têm responsabilidades na execução do censo, 
que é, no atual regime, um empreendimento coletivo do 
grande sistema formado hoje pela nossa instituição.

Ora, quem poderia ser êsse brasileiro capaz 
de tudo dar de si em benefício dos nossos objetivos 
e de encarar com essa larguesa de vistas as suas 
responsabilidades?

Eu, da minha parte, só vejo um: Juarez Távora. E 
para poder fazer esta afirmação perante o Embaixador 
Macedo de Soares e a C.C.N., é que estou aqui comu-
nicando êsses fatos e pedindo a palavra de ordem do 
prezado Amigo.

Quanto ao prestígio do seu nome e à confiança 
que êle inspiraria nada preciso dizer. Mas lembro 
que, ao prestígio pessoal, juntaria êle o prestígio 
do Exército e o da sua alta patente, o que seria de 
salutar e decisivo efeito.

Quanto à energia, à decisão, ao entusiasmo, 
com que a operação precisa ser conduzida, nada nos 
faltaria com Juarez Távora, como o comprova sua folha 
de serviços à Nação.

O espírito de continuidade e de cooperação não lhe 
poderia faltar. Primeiro, porque saberia compreender 
a situação. E depois, porque haveria de querer salvar 
e prestigiar a instituição cuja responsabilidade 
está em jôgo, pois é ela uma criação sua e está 
realizando com dedicação e eficiência um dos seus 
mais belos pensamentos de govêrno, - talvez o único 
que, no domínio prático, não se tenha desviado da 
direção primitiva, e esteja agindo com o mesmo fecundo 
dinamismo do seu impulso inicial. Além do que, teria 
indiscutível significação, na orientação cordial dos 
seus esforços, a confiança plena que lhe manifestaria 
a C.C.N. e a estreita amizade que o liga ao grande 
Chefe, o Embaixador Macedo Soares.

Movido, pois, por êsses fatos, e na convicção 
que acabo de externar, apresento-lhe aqui o apêlo 
que me inspiram e a conciência das minhas próprias 
responsabilidades e o meu civismo. Quererá o eminente 
Amigo dar-me sua prévia anuência a que, se não se 
puder evitar a crise esperada, apresente eu ao nosso 
Presidente e a Comissão o seu nome, como o daquele 
a que poderemos confiar plenamente os destinos do 
Instituto, ora em jôgo, e o êxito do Recenseamento?
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Conhecendo sua integral dedicação às causas que 
lhe são confiadas, prevejo que se sinta em dificuldades 
para abandonar sua atual Comissão por outra. Mas 
animo-me a ponderar que o Exército pode dar-lhe aí um 
substituto igualmente eficiente, enquanto nenhum outro 
nome resolveria o problema que o Instituto enfrenta.

Embora confiando no seu ânimo resoluto, 
prevejo também que lhe passe pelo espírito uma certa 
indecisão, considerando o vulto gigantesco do nosso 
empreendimento e a hora tardia em que viria dirigí-
lo. Mas creio que, afinal, êsses fatos seriam antes um 
estimulo, do que um motivo de receio. Demais disso, 
é certo que a responsabilidade a enfrentar aquí é 
grande e as dificuldades são muitas, também é fato que 
estamos tendo facilidades excepcionais, decorrentes, 
umas do Estado Novo, e conseguidas, outras, graças à 
própria estrutura do Instituto e à obra ingente que êle 
já realizou. E venceria, por fim, qualquer indecisão 
sobrerrestante, a grandiosidade dos fins a conseguir, 
pois o que estamos tentando realizar é alguma cousa 
que admirará os pósteros e elevará o nome do Brasil, 
tal a envergadura da operação projetada.

Para acabar de afastar qualquer relutância que 
ao seu espírito ainda esteja trazendo a conciência 
dos seus deveres militares, permito-me que lembre o 
alcance formidável que, para o êxito dp Estado Novo – 
pelo qual as Forças Armadas são responsáveis, - e para 
a própria defesa nacional – que é objetivo supremo 
da organização militar, - terá a operação censitária 
em curso, estudando a fundo, como vai estudar, nos 
sete censos e em inquéritos complementares, todos os 
aspectos demográficos, econômicos, sociais e culturais 
do Brasil. E tenha também em vista que, se sua permanência 
à testa do Recenseamento só lucraria em prolongar-se 
normalmente até o termo dos trabalhos, isto é, 1943 ou 
1944, a fase aguda, aquela durante a qual precisamos 
ter homem ao leme em condições de inspirar absoluta 
confiança, durante apenas dagora a Maio ou Junho de 
1941, pois daí por diante uma nova substituição, se 
acaso necessária, não teria inconveniente nem seria 
difícil, pois o serviço censitário a partir de então se 
limitará a desenvolver o trabalho interno de apuração 
e divulgação dos resultados, trabalho êsse que não 
oferece dificuldade e para o qual estamos otimamente 
aparelhados.

Eis, pois, aí, meu caro Coronel, o apêlo que, 
pela minha obscura voz, - e em caráter rigorosamente 
confidencial, repito – lhe faz o seu Instituto, ou 
melhor, o nosso Brasil.

Espero que me diga “sim”, ainda que lhe custe 
isto um grande sacrifício. Ele será recompensado pela 
beleza da obra que vamos oferecer à Nação.

  Abraça-o cordialmente
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Reputo mesmo o IBGE o mais perfeito modelo de organização 
federativa de que tenho conhecimento, mas, não esqueçamos o 
elemento humano que o inspira no seu secretariado [...] Organização 
tão complexa e de molas tão sutis, só funciona, quando o espírito que 
o dirige é dos tais capazes de dar vida à própria organização. [...] Bem 
sei os sacrifícios que se tem de fazer pela efi cácia de uma obra destas. 
O maior de todos é o de tudo perdoar, tudo tolerar, desde que o 
nosso trabalho progrida. Em obra como a de estatística e mesmo a de 
ciência, isso ainda é possível.

Anísio Teixeira43

Ainda que o Censo fosse chave, e por isso tomasse bastante tempo 
de Teixeira de Freitas – e o tomou não apenas na escolha do Presidente da 
Comissão Censitária Nacional, mas o tempo todo – nem por isso ele deixou 
tudo o muito mais em descoberto. Cada coisa tomava sua atenção, sua dedicação. 
Podia ter agido por partes, mas por seu modo de ser agiu no todo, juntando as 
peças, uma a uma, e quando não as tinha cuidava de consegui-las.

Entre todos os pontos, quatro foram centrais nas suas atenções, sem 
ser possível ditar-lhes uma ordem de importância. E a todos abordou ao mesmo 
tempo.

43 TEIXEIRA, A. [Carta a Teixeira de Freitas]. 24 ago. 1940.

Os tempos na Secretaria-Geral:
1936 - 1948
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Primeiro. O sistema estatístico estava formado, mas apenas no sentido do conjunto de gestores 
que eram os órgãos federais temáticos e os órgãos estaduais. Tinham-se os grandes temas, em suma, faltava 
um programa estatístico. Faltava desenhar os formulários de coleta e de apuração. A palavra final caberia 
à Assembleia Geral, mas antes a Junta Executiva Central, ouvindo consultores especializados e comissões 
técnicas, levava uma detalhada proposta, de modo a facilitar os debates. Era a matéria-prima das campanhas 
estatísticas.

Segundo. A questão seguinte era realizar a coleta, e depois fazer a apuração. A coleta teria que ser 
feita nos municípios, e a apuração nas capitais dos estados. Mas nem todos os municípios tinha conseguido, 
por falta de recursos, formar as Agências Municipais de Estatística, e sem elas a coleta seria feita aos moldes 
do passado. A solução viria ao tempo do esforço de guerra, quando o Instituto ganharia o almejado Fundo 
Estatístico (ou Caixa de Estatística), a partir do qual teria recursos próprios para gerir suas necessidades, 
mormente montar as agências, e passá-las à sua estrutura (mas sempre no sentido do “nacional” peculiar 
àquele modelo). Agora sim, as campanhas estatísticas ganhavam maturidade.44

Terceiro. Enquanto a primeira campanha não oferecia números, o que somente ocorreria a partir 
de 1938, sem contar que os resultados censitários só viriam quase ao meado da década seguinte, nem por isso 
o Instituto ficava desobrigado de apresentar estatísticas45. Algo devia ser feito, e Teixeira de Freitas bem sabia o 
que fazer. Já no Século XIX, Lambert Adolphe Jacques Quetelet e Ernst Engel deram forma à peça-chave da 
apresentação das estatísticas pelas instituições estatísticas, qual seja, os anuários estatísticos, e Bulhões Carvalho 
já o intentara, a duras penas. Então, já em 1937 sairia o primeiro exemplar.

Quarto. A formação contínua do quadro de pessoal: houve vários cursos, e palestras, inclusive de 
estrangeiros, bem como, traduções de livros, editados pelo Instituto, e edições de livros de autores nacionais. 
Alguns nomes se realçam, como Giorgio Mortara46 e Milton da Silva Rodrigues. Com Mortara, no âmbito 
do censo, haveria um gabinete técnico no qual técnicos eram formados enquanto trabalhando. Terminada a 
operação censitária, essa prática seria mantida num Laboratório de Estatística, agora afeto à Secretaria-Geral.47

Esses temas se expandem, e outros surgem. Até que vem a nova Constituição dos Estados Unidos 
do Brasil de 1946. Não por ela em si, mas pelo espírito federativo que ressurge, pondo em risco tanto os 
órgãos estaduais de estatística, quanto as agências municipais de estatística, seja por ações diretas na esfera 
estadual, seja por limitações indiretas afetando o orçamento institucional, ao agirem nos tribunais contra o 
Fundo Estatístico. 

Teixeira de Freitas propõe retirar-se para facilitar os ajustes externos do Instituto. Macedo Soares 
pede-lhe que reconsidere, e ele aquiesce, sentindo-se fortalecido, mas, quando da crise Djalma Forjaz, logo 
lhe faltara reais condições de permanecer, só lhe restando retirar-se da Secretaria-Geral que ocupava desde 
1936, era 1948. Por força do carisma que lhe emanava, influi na sucessão que recai nas mãos de um discípulo, 
Rafael Xavier. 

 

44 Para informações mais detalhadas, consultar: SENRA, N. de C. Agências municipais de estatística, alicerce do sistema estatístico. In: 
______. História das estatísticas brasileiras. Rio de Janeiro: IBGE, 2008. v. 3, p. 177. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/index.
php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=231573>. Acesso em: dez. 2015. 
45 Os instrumentos de coleta e os questionários das campanhas estatísticas estão sendo digitalizados e brevemente estarão disponíveis na 
Biblioteca, no portal do IBGE, na Internet para livre consulta. 
46 Para informações mais detalhadas, consultar: SENRA, N. de C. (Org.). Giorgio Mortara: ampliando os horizontes da demografia brasi-
leira. Rio de Janeiro: IBGE, 2007. 104 p. (Documentos para disseminação. Memória institucional, n. 9). Disponível em: <http://biblio-
teca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=234492>. Acesso em: dez. 2015. 
47 Para informações mais detalhadas, consultar: SENRA, N. de C. Formação e capacitação continuada: a força do sistema estatístico. 
In: ______. História das estatísticas brasileiras. Rio de Janeiro: IBGE, 2008. v. 3, p. 231-254. Disponível em: Disponível em: <http://
biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=231573>. Acesso em: dez. 2015.
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Em sua gestão de 12 anos é possível observar como ele articulava convívios (isso também será visto 
nas partes que seguem), criando um amplo círculo de sociabilidade. Sendo sobremodo um conferencista, um 
aspecto que salta aos olhos é que sempre que era convidado a proferir algum curso (ou “lições”, como dizia) 
tratava logo de declinar, passando o encargo para alguém, em geral intentando Giorgio Mortara. Não devia 
se sentir à vontade numa sala de aula.

A essa rede de relações que se fazia em seu redor – e que alimentava – sempre se socorria no 
sentido de fortalecer o IBGE, ou mesmo de salvá-lo quando o via em crise. Não é fácil perceber em que 
medida conseguia seu desiderato, uma vez que, em geral, não temos as respostas de seus interlocutores. Mas, 
por convívios posteriores, é possível admitir que houve, sim, apoio naqueles ocasiões, a partir de suas cartas 
bem convincentes, ganhava adesões, convencia. 

Outro ponto a notar é que nessa rede de pessoas estavam políticos, militares, religiosos, antigas 
relações ou relações de oportunidade. Essa amplitude de relações irá levar Anísio Spínola Teixeira a fazer um 
ácido comentário, e lhe dará ensejo a uma defesa contundente (nas duas últimas cartas que estarão na terceira 
parte Diálogo com educadores, na Seção Diálogo com Anísio Teixeira, desta obra). Valerá, contudo, relevar 
esses trechos para fechar essa questão da rede de pessoas com quem convivia

Não vive V. a pedir desculpa de ser bom? Não vive, como um salesiano, a pedir perdão para fazer algo 
do muito que poderia fazer? Não se encheu V. de complacência e doçura com os militares, com os 
padres, com os políticos – para poder erguer o seu edifício da Geografi a e Estatística? [...] Homens 
como V., como [João Carlos] Vital não são políticos e julgam poder servir a qualquer governo 
(TEIXEIRA, 1950).

É certo que nos meus esquemas de reforma, tenho levado em conta sempre os “padres”, os “militares”, 
e os “políticos”. Não podia ser de outra forma, e não vejo como isto possa ser censurado, pois naquelas 
classes estão realidades sociais inafastáveis. [...] É certo também que, como o [João Carlos] Vital, tenho 
servido “a todos os Governos”. Mas não em cargos “políticos”, que recusei sempre. Não fosse eu 
“servidor público” (FREITAS, 1950a). 
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Texto Único (datilografado)
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 
e o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro - IHGB 
colaboram na fixação dos novos quadros administrativos e 
judiciários, [1938], entrevista de Teixeira de Freitas ao Jornal 
O Globo sobre o Decreto-Lei n. 311, de 02.03.1938, chamado 
de Lei Geográfica do Estado Novo.

Teixeira de Freitas fala da origem dessa iniciativa colocando-a numa 
exposição de motivos dirigida pelo Embaixador Macedo Soares ao Chefe da 
Nação em 15.12.1937, com base em Resolução da Junta Executiva Central 
do Conselho Nacional de Estatística. E trata da importância da mesma para 
a atividade estatística, face aos muitos conflitos de limites que havia entre 
municípios, inclusive nomes e sedes dos mesmos. Disserta com paixão sobre 
as possibilidades de renovação dos municípios a partir da efetiva aplicação 
da medida tomada pelo governo. Entende que as dificuldades que haverá 
serão de pronto resolvidas, uma vez que todos os governos regionais estão 
comprometidos com sua aplicação.

Carta 1 (datilografada)
De Giorgio Mortara a Teixeira de Freitas,  
em 20 de maio de 1940.

Em que manifesta especial admiração por Teixeira de Freitas, dizendo 
de suas relações de estima em mais que mútua troca entre técnicos, havendo 
uma “comunhão dos supremos ideais éticos e civis” entre eles.

Carta 2 (datilografada)
De Teixeira de Freitas a Macedo Soares,  
em 03 de fevereiro de 1941.

Explicando ao Embaixador a oportuna necessidade de se dar à 
Secretaria-Geral do IBGE uma estrutura sistemática, com um quadro 
devidamente formulado, e com um plano de carreira, tudo isso em face de um 
aumento considerável de trabalho.

Carta 3 (datilografada)
De Teixeira de Freitas a Macedo Soares,  
em 14 de fevereiro de 1941.

Volta ao assunto da estruturação da Secretaria-Geral, agora enviando e 
justificando uma Resolução aprovada pela Junta Executiva Central. Para compor 
o quadro da Secretaria-Geral informa que definiu regras rígidas. Lamenta ao 
final o suicídio de Mário Barbosa, antigo diretor de estatística da Bahia (a quem 
pensara para presidente da Comissão Censitária Nacional), e do falecimento de 
um dos “filhinhos do nosso boníssimo Leite de Castro”. 

Carta 4 (datilografada)
De Teixeira de Freitas a Macedo Soares,  
em 18 de fevereiro de 1941.

De novo sobre a estruturação da Secretaria-Geral, agora com  
medidas práticas. Entre os nomes tratados, há o de Manoel Diegues 
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Júnior48, Valdemar Cavalcanti49 e Waldemar Lopes50, entre outros. Os dois 
primeiros eram alagoanos e o último pernambucano. 

Carta 5 (datilografada)
De Teixeira de Freitas a Macedo Soares, 
em 24 de fevereiro de 1941.

Trata do discurso proferido pelo Embaixador ao ser homenageado pelo 
Clube Náutico Paulista e lhe pede “licença para guardar em nosso museu, 
entre os documentos preciosos da instituição, a cópia recebida, bem assim 
para comunicar o fato a todas as repartições filiadas ao IBGE”. Informa 
sobre a distribuição do mapa do Brasil para as escolas, sobre o andar do 
censo, entre outros pontos.

Carta 6 (datilografada)
De Teixeira de Freitas a Macedo Soares, 
em 27 de fevereiro de 1941.

Atende ao Embaixador nas ordens que lhe dera, encaminhando as 
publicações solicitadas. Na verdade, é claro que o Embaixador não dera ordem 
alguma, mas fizera um pedido. Trata-se apenas de uma forma gentil de Teixeira 
de Freitas se expressar, como de um subordinado ao superior. Diz que a reação 
às alternativas de promoção e ocupação de funções na Secretaria-Geral fora tão 
geral que iria entendê-la como de aprovação indistinta.

Carta 7 (datilografada)
De Teixeira de Freitas a Macedo Soares, 
em 8 de março de 1941.

Apresenta ajustes nas indicações de nomes à nova estrutura da 
Secretaria-Geral, o que bem revela como era difícil preencher os cargos, 
seja porque se sentia no dever de submetê-los à autoridade superior, seja 
porque os valores pagos nem sempre satisfaziam. 

48 Que ainda seria diretor dos Departamentos Estaduais de Estatística do Espírito Santo e de 
Alagoas. Foi destacado antropólogo, sociólogo, jurista e folclorista brasileiro, 1912-1991.
49 Jornalista e crítico literário. Teve longa trajetória profi ssional no IBGE, 1912-1982.
50 Jornalista e literato. Teve longa e importante trajetória profi ssional no IBGE. Che-
gou a Secretário-geral por duas vezes, e foi peça-chave no combate à crise Polli 
Coelho, 1911-2006.

Waldemar Freire Lopes, 1911-2006. 
Foi, talvez, o precursor da comunicação 

sistemática com a imprensa no IBGE. 
Foi peça-chave na solução 

da crise Polli Coelho.

Alagoas. Foi destacado antropólogo, sociólogo, jurista e folclorista brasileiro, 1912-1991.

 Jornalista e crítico literário. Teve longa trajetória profi ssional no IBGE, 1912-1982.

 Jornalista e literato. Teve longa e importante trajetória profi ssional no IBGE. Che-
gou a Secretário-geral por duas vezes, e foi peça-chave no combate à crise Polli 

Waldemar Freire Lopes, 1911-2006. 
Foi, talvez, o precursor da comunicação 

sistemática com a imprensa no IBGE. 
Foi peça-chave na solução 

da crise Polli Coelho.
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Carta 8 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a 
Macedo Soares, 
em 26 de abril de 1941.

Afirma que “cumprindo as 
instruções verbais” que o Embaixador 
lhe dera enviava uma síntese, com as 
devidas explicações, as normas que o 
Instituto vinha praticando e sugerindo 
que seus diferentes órgãos praticassem 
em face da reforma ortográfica, 
conforme o “acordo interacadêmico 
de 1931”, e da sucessão de textos 
legais, que são arrolados e explicados. 
Em várias outras ocasiões Teixeira de 
Freitas irá se bater pela plena adoção 
dessa reforma ortográfica, e em boa 
medida o fazia para facilitar a educação 
brasileira. 

Carta 9 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a 
Dr. Amoroso Lima, 
em 30 de junho de 1941.

Informando-lhe a data e a hora de 
sua “lição” no Curso de Informações 
aos membros do Conselho Nacional de 
Estatística. Diz que devolve três cópias 
e diz que guardará uma com ele.

Em 26 de abril de 1941. 

Senhor Embaixador,

Cumprindo as instruções verbais de Vossa 
Excelência, tenho a honra de apresentar aquí, em 
síntese e com os necessários esclarecimentos, as normas 
interpretativas ou supletivas que o Instituto tem sido 
levado a fixar, praticando-as ou sugerindo-as aos seus 
diferentes órgãos, afim de assegurar à estatística 
brasileira, na falta do formulário e vocabulário 
oficiais, a conveniente uniformização ortográfica.

 2. Tendo em vista o ato do Senhor Presidente 
da República, de março de 1937, admitindo o uso 
facultativo da ortografia simplificada, objeto do 
acôrdo inter-acadêmico de 1931, a Assembléia Geral do 
Conselho Nacional de Estatística, porque sentisse a 
necessidade de racionalizar e uniformizar a ortografia 
nas publicações especializadas cuja sistematização 
lhe cumpria assegurar, determinou em sua Resolução 
n. 47, de 15 de julho de 1937, a adoção da ortografia 
acadêmica nos trabalhos da estatística brasileira. E 
essa orientação foi igualmente adotada pela Assembléia 
Geral do Conselho Nacional de Geografia (Resolução n. 
7, de 13 de julho de 1937).

3. Mais tarde, o decreto-lei n. 292, de 23 de 
fevereiro de 1938, em seu artigo 1°, estabeleceu a 
compulsoriedade do uso da ortografia acadêmica, nos 
seguintes termos:

“É obrigatório o uso da ortografia resultante 
do acôrdo a que se refere o decreto n. 20.108, de 15 
de junho de 1931, entre a Academia das Ciências de 
Lisboa, no expediente das repartições públicas e nas 
publicações oficiais de todo o país, bem como em todos 
os estabelecimentos de ensino mantidos pelos poderes 
públicos ou por êles fiscalizados.” 

 4. Êsse decreto-lei, porém, não obstante a 
evidente intenção de re-oficializar definitivamente no 
país, garantido assim a unidade gráfica do idioma, a 
ortografia que anterioremente os Governos de Portugal 
e do Brasil, de comum acôrdo, haviam adotado, firmados 
no entendimento prévio entre a Academia Brasileira 
de Letras e a Academia das Ciências de Lisboa, êsse 
decreto – repetimos – incluiu a disposição do paragrafo 
único do art. 1°, prescrevendo determinadas regras de 
acentuação, que declara formuladas “nos termos das 
bases do acôrdo de que trata êste artigo”.

As citadas “bases” estipulam quanto à acentuação:
“Reduzir os sinais gráficos, que caracterizam 

prosódia, de modo a corresponderem êsses sinais à 
prosódia dos dois povos, tornando mais fácil o ensino 
da língua escrita.”

5. Ora, o desenvolvimento do sistema ortográfico 
em função das “bases” que o acôrdo inter-acadêmico 
aceitou, evidentemente não ficou para ser conseguido 
por entidades outras que não as próprias Academias. 
Se assim não fôra, não se teria nunca um sistema 
ortográfico, dadas as inelutáveis divergências que 
se suscitariam entre os vários intérpretes, fossem 
os dois governos interessados, fossem os editores de 
vocabulários ou os professores e filólogos.
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6. Se o acôrdo foi feito para racionalizar e 
unificar a grafia do idioma luso-brasileiro, força 
é concluir que a aplicação da “base” citada – 
referente aliás a um elemento fundamental do sistema 
ortográfico – haveria de ser, como o foi, interpretada 
e regulamentada de comum acôrdo pelas entidades 
convencionais. E tanto assim, que a clásula 3ª do 
acôrdo ratificado pelos Governos de Portugal e do 
Brasil prescreve claramente:

“As duas Academias examinarão em comum as 
dúvidas que o futuro se suscitarem quanto à ortografia 
da língua portuguesa;”

7. Do mesmo modo o entenderam os Governos de 
Portugal e do Brasil. Pelo que nos toca, em nada menos 
de três atos legislativos o Governo Brasileiro adotou 
integralmente o sistema da Academia.

8. No decreto n. 20.108, de 15 de junho de 1931, 
declarou no art. 1°:

“Fica admitida nas repartições públicas e nos 
estabelecimentos de ensino a ortografia aprovada pela 
Academia Brasileira de Letras e pela Academia das 
Ciências de Lisboa.”

9. No decreto n. 23.028, de 2 de agosto de 
1933, declara obrigatória a ortografia acadêmica e 
expressamente alude ao vocabulário e ao Formulário da 
Academia Brasileira, dos quais constava a aplicação 
prática da “base” supra referida sôbre a acentuação, 
atribuindo exclusivamente às entidades convencionantes 
a iniciativa e a autoridade para aperfeiçoar o sistema 
quanto às dúvidas e lacunas acaso verificadas, devendo 
suas regras complementares, ulteriores ao Vocabulário 
que o decreto aprovara implicitamente (leiam-se os seus 
consideranda), ser fixadas (“fixadas” apenas, veja-me 
bem, e não “aprovadas”) por portaria do Ministério da 
Educação.

10. E, finalmente, no recente decreto n. 292, de 
1938 o seu texto (já transcrito linhas acima) declara 
peremptóriamente obrigatório o uso da ortografia do 
acôrdo, que é a mesma ortografia a que se referiu o 
decreto n.20.108, a qual, ou abrangeria as regras de 
acentuação já desenvolvidamente fixadas no vocabulário 
da Academia e ratificadas pelo decreto n. 23.028, ou 
já não seria – como diz o legislador – a “ortografia 
resultante do acôrdo entre a Academia Brasileira 
de Letras e a Academia das Ciências de Lisboa”, - 
sistemas êsse que ambas as academias consideram, como 
não podiam deixar de considerar, abrangente das regras 
de acentuação estipuladas e aplicadas nos respectivos 
Formulário e Vocabulário, cujas únicas divergências 
só devem ser as que decorrem das diversidades da 
prosódia entre os dois povos, conforme o ressalvaram 
as próprias “bases” do pacto firmado.

11. Assim sendo, parece óbvio que as regras de 
acentuação a que alude o parágrafo único do art. 1° 
do decreto-lei n. 292, de 1938, - não coincidindo in 
totum, como não coincidem, com as regras do sistema 
acadêmico, não podem ser entendidas como derrogação 
do sistema ortográfico e integralmente. Porque essas 
regras: ou hão de considerar-se caducas naquilo em que 
contrariarem o sistema acadêmico, afim de que possam 
ter sentido e ser aplicados os preceitos do art. 1° da 
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mesma lei, bem como os do decreto n. 23.028, de 1933, 
não revogado; ou, quando muito, e já forçadamente, 
podem interpretar-se, enfeiando e prejudicando, 
ainda assim, a decisão governamental a bem da 
unidade da língua, como restritiva da obrigatoriedade 
estabelecida em tese para todo o sistema, limitando-a 
dêsse modo, quanto à acentuação, às regras formuladas 
em apenso à lei.

12. Claro é que diante de textos que exigem tal 
esforço de interpretação para que se não inutilize a 
intenção governamental – embora seja esta bem clara, a 
dizer, a unidade ortográfica da língua – muitas seriam 
desde logo as dúvidas suscitadas e, consequentemente, 
as variantes ortográficos em curso no que concerne à 
acentuação.

13. O Ministério da Educação praticou diversas 
variantes, desde a mais ortodoxa (vide a História 
do Brasil Holandês, de Barléu) até a mais tolerante 
e menos correta, que suprime até a acentuação dos 
proparoxítonos, não omitida nas regras do decreto-lei 
n. 292. E com êste exemplo, cada repartição dotou o 
seu sistema. 

Entretanto, o instituto, desejando fixar-se numa 
atitude que lhe assegurasse o benefício de um verdadeiro 
sistema ortográfico, - e não obstante inclinar-se pelo 
respeito integral ao sistema da Academia – preferiu 
não deixar de lado o que a nova lei estipulara (ainda 
que duvidosamente) e praticar, assim, a acentuação 
acadêmica apenas com a supressão – que o decreto-lei 
n. 292 parecia 

Autorizar em têrmos mais explícitos – do trema e 
do acento grave nas sílabas sub-tônicas, conservando, 
porém, o acento circunflexo dos sons graves das palavras 
paroxítonas quando estas têm formas homógrafas não 
homofônicas.

15. Outras repartições, e entre elas o 
Departamento de Imprensa e Propaganda, adotaram o 
mesmo prudente alvitre.

16. Acontece, entretanto, que o Instituto tem 
recebido dos seus diferentes órgãos ponderações no 
sentido de restabelecer a adoção integral da acentu-
ação acadêmica, sendo-lhe submetidas ao mesmo tempo 
numerosas dúvidas, umas originais pela falta de um 
vocabulário oficial que esclareça e resolva todos os 
casos dúbios em face das concisas regras do formulário 
de acôrdo, e outras resultantes da intercorrência do 
acôrdo complementar de 1939,entre as duas Academias, 
pois que as novas normas já se acham, em Portugal, 
incorporadas à ortografia oficial, enquanto no Brasil 
se poderá hesitar em aplicá-las, uma vez que o decreto-
-lei n.292, não aludindo à suplementação das normas do 
acôrdo acadêmico – suplementação aliás indispensável 
– que estava prevista na lei n. 23.028, de 1933, tanto 
poderia tê-la implicitamente proibido como tornado in-
dependente da “fixação”, por portaria do Ministério da 
Educação, previsto naquele diploma legislativo.

17. Embora esta Secretarias Geral venha mantendo 
a primeira interpretação do decreto n. 292, e não tenha 
ainda adotado os preceitos do acôrdo complementar de 
1939, procurando sempre esclarecer da melhor forma 
possível as dúvidas concretas quanto à aplicação das 
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normas da ortografia acadêmica, não resta dúvida que 
são ponderáveis os argumentos que se apresentam em 
favor do prevalecimento integral do todas as regras 
assentadas pelas Academias e já incorporadas ao 
Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, que 
acaba de ser editado em Portugal.

18. Por outro lado, parece conveniente que a 
autoridade de V. Exia. Fixe os critérios que davam 
prevalecer, em matéria de ortografia, para todos os 
órgãos do Instituto até que faça a publicação do 
Vocabulário do Ministério da Educação.

19. E se V. Exia. Julgar conveniente atentar às 
sugestões que temos recebido, - aliás perfeitamente 
conformes com a orientação adotada pelos Conselhos 
dirigentes do Instituto, - no sentido de nos cingirmos 
tão fielmente quanto possível ao sistema acadêmico, 
parece que as diretrizes a assentar poderão ser estas:

1° A adoção rigorosa das regras de acentuação 
decorrente do acôrdo inter-acadêmico repetidamente 
oficializado pelo Govêrno Federal (Dec. n. 20.108, de 
15-VI-1931, Dec. n. 23.028, de 2-VIII-1933 e dec. -lei n. 
292, de 23-II-1938), abandonada a supressão, até agora 
admitida facultativamente, quanto circunflexo nas 
tônicas de vogal grave dos homógrafos não homófonos.

2° A prática, desde já, das quatro regras 
complementares que a Academia Brasileira de Letras 
e a Academia das Ciências de Lisboa assentaram 
recentemente – e já foram oficializadas em Portugal, 
- as quais mereceram prévia e unânime aprovação dos 
nossos filólogos e são efetivamente de relevante 
alcance.

3° A suplementação – quando for necessária, e 
até que se publique o Formulário Brasileiro – das 
regras do Formulário da Academia Brasileira pelas que 
constam de recente edição do Vocabulário da Academia 
das Ciências de Lisboa, - apenas nos casos, porém, 
em que tais regras não se contraponham à prosódia 
brasileira. 

4° A solicitação à Academia Brasileira de Letras 
– quando dúvidas ocorrem que não puderem encontar 
solução pelos três critérios precedentes, e apenas 
enquanto não houver fonte oficial a que se possa 
recorrer – das normas interpretativas e supletivas 
que se foram tornando necessárias para resolver as 
pequenas dúvidas que a prática do Formulário ainda tem 
suscitado ou pode suscitar, obedientemente, assim, ao 
disposto no decreto n. 23.028, de 1933.

Aguardando a esclarecido decisão de V. Exia. 
Reitero-lhe as expressões da minha respeitosa consi-
deração.

As. M. A. Teixeira de Freitas.

Secretário Geral



primeira parte
Os tempos na Secretaria-Geral: 1936 - 1948 

Carta 10 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a 
Tulo Hostílio Montenegro, 
em 15 de agosto de 1942.

Carta curiosa em que a um só 
tempo elogia Tulo Hostílio Montenegro 
pelo zelo em apontar dúvidas quanto 
a conduta da Subcomissão Censitária 
(na Bahia), mormente em relação a 
recursos, mas lhe chama a atenção 
pelas expressões utilizadas, que 
não considera adequadas. Contudo 
termina a carta de uma forma muito 
cavalheiresca, com mais elogios do 
que com reprimendas. Vale observar 
que seu interlocutor nesta ocasião será 
peça-chave no protesto às palavras 
intempestivas de Polli Coelho, dando 
grande apoio a Teixeira de Freitas. 

Carta 11 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a 
Lauro Schleder, 
em 15 de novembro de 1943.

Lauro Schleder era o diretor do 
Departamento Estadual de Estatística 
do Paraná, e por isso Teixeira de Freitas 
o consultava para preencher cargos 
criados a partir dos Convênios de 
Estatística Municipal (Decreto-Lei 
n. 4.181, de 16.03.1942, ratificado pelo 
Decreto-Lei n. 5.981, de 10.11.1943) – 
formalizado no contexto do esforço de 
guerra, em que as Agências Municipais 
de Estatística eram nacionalizadas – 
ou seja, Inspetor Geral (responsável 
pela Agência da Capital, entre outras 
funções), Assistente-Secretário, e do 
corpo de agentes dos municípios. 
Todos eles teriam vínculo tanto ao 
Departamento quanto ao IBGE. Solicita 
diversas informações sobre cada pessoa 
que porventura lhe venha a indicar. 

                                                  

Em 15 de Agosto de 1942.

Prezado Colega,

Sr. Tulo Hostílio Montenegro,

Cordiais saudações.

Acuso o recebimento de sua última carta, datada 
de 3 de corrente, a que respondo em caráter particular.

Inicialmente, devo declarar que me foi grato 
o testemunho, de significação pessoal, que me quís 
trazer sôbre os esforços realizados pelo nosso prezado 
Ruben Gueiros para a realização do Recenseamento 
na Baía em condições de perfeita regularidade. É um 
depoimento valioso, tanto mais quanto espontâneo, que 
vem corroborar o conceito em que é tido no seio do 
Instituto o seu antigo Inspetor Geral.

Quero ver na sua atitude, dêsse modo, uma de-
monstração de solidariedade e apreço para com o Colega 
que todos prezamos e em relação ao qual minha atitu-
de pessoal é essa mesma que exprimiram suas palavras 
amigas.

Já não posso aplaudir, entretanto, algumas ex-
pressões evidentemente impróprias de sua carta, nem, 
ainda menos, certas alusões à conduta da Sub-Comissão 
Censitárias, no que se refere ao exame das contas das 
Delegacias do Recenseamento.

Antes de tudo, não é aceitável – como há de 
convir o prezado Colega – possa um funcionário da 
Secretaria Geral exercer o direto de crítica e de 
censura menos respeitosa em relação às deliberações de 
um dos órgãos de direção superior do Instituto, mesmo 
quando lhe assistisse certa razão e o caso se referisse 
à sua própria vida funcional – hipótese, aliás, que 
se não verifica. Por maior que seja o respeito à 
opinião de cada um, não devem ser recebidas senão as 
críticas feitas com verdadeiro espírito de compreensão 
e ânimo construtivo, sobretudo entre os colaboradores 
do Instituto, cuja obra assenta nos princípios de 
cooperação, mútuo respeito e convergência de esforços 
visando a consecução de objetivos comuns.

Compreendo, sem dúvida, a sua bem intencio-
nada atitude, pretendo de fato, apenas, a defesa de um 
Colega. Mas pressupôs, por equívoco, um motivo ine-
xistente. Segundo as informações que chegaram ao meu 
conhecimento em sessão da C.C.N., a Sub-Comissão que 
funciona junto à Divisão de Expediente e Contabilidade 
do S.N.R. não está fazendo a nenhum Delegado Regional 
exigências absurdas ou extravagantes. E isso porque a 
sua atuação é pautada num conjunto de normas previa-
mente estabelecidas. O exame das contas, tal como se 
vem verificando, atende a um critério uniforme, insti-
tuído à vista de disposições taxativas, de acôrdo com 
as leis em vigor e as praxes a boa administração, às 
quais as autoridades censitárias, fôssem elas quais 
fôssem, não se poderia esquivar.

Como e por quê criticar a Sub-Comissão, composta 
de pessoas idôneas e investidas de altas responsabi-
lidades, que procuram resguardar o patrimônio moral 
da instituição e deixar em condições de resistir a 
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qualquer crítica, em qualquer tempo, a documentação 
das vultosas despesas do censo? E como justificar que 
uma atitude áspera de críticas se verifique justamente 
por parte de elementos integrados no Instituto e que, 
constituindo-lhe a nova geração de servidores, terão 
amanhã em suas mãos a inteira responsabilidade moral 
e técnica dos seus destinos? 

“Revoltado” e “decepcionado” - porquê? Só lou-
vores nos pode merecer a Sub-Comissão, pelo escrúpu-
lo, dedicação e zêlo demostrados no desempenho de sua 
difícil missão.

No caso particular da Baía, não há nem pode 
existir qualquer prevenção por parte da C.C.N. Todos 
reconhecem em Ruben Gueiros, - e eu posso testemunhá-
lo – não só aptidões técnicas, como qualidades morais 
de exceção. Mesmo porque, de outro modo, não lhe 
poderia ter sido cometida a direção de um serviço 
de tamanha responsabilidade no plano dos trabalhos 
censitários de 1940, em prosseguimento das delicadas 
missões que lhe haviam sido antes confiadas.

Atendeu a Sub-Comissão ao imperativo das leis 
que regulam a espécie, atendo-se aos critérios gerais 
que prevalecem no exame de documentos de comprovação 
de despesas. Contudo, levando em consideração as cir-
cunstâncias especiais sob as quais se desenvolveram, 
algumas vezes, os serviços do Recenseamento, já pôde 
a Comissão Censitária Nacional estudar, em geral, os 
casos como os da Delegacia Regional Nacional da Baía 
e assentar providências adequadas, bastante flexíveis 
para resolver as dificuldades que os mesmos oferece-
rem, sem quebra daqueles princípios que nos cumpre 
respeitar e manter inalteráveis, sem exceção d pes-
soas. Assim é que não mais será exigida a documentação 
referente aos pagamentos superiores a 10$ que estive-
rem devidamente relacionados, uma vez que o S.N.R. não 
reclamou o devido tempo os componentes os competen-
tes comprovantes. Além disso, a direção superior do 
Recenseamento ficou autorizada a legalizar, com o seu 
endôsso, as despesas de imperfeita comprovação por 
motivo de fôrça maior, desde que possa atestar a re-
gularidade dos pagamentos e a idoneidade dos agentes 
pagadores.

Creio que, com esta explicação, ficará desfeito 
o equívoco em que incorreu o prezado Colega. E creio 
também que interpretará minhas palavras como atitude 
amiga de um companheiro mais velho, traduzindo um 
preito de sincero apreço, com o ver na sua carta, tão 
somente, um assomo de cavalheirismo diante do que 
acreditou ser uma injustiça.

Afirmando-lhe, pois, que pode ficar tranquílo 
quanto ao que merecem da C.C.N. as qualidades pessoais 
e os serviços de nosso querido Ruben Gueiros, cuja 
situação moral nada absolutamente sofrerá através da 
tomada de contas relativa aos serviços do censo na Baía, 
subscrevo-me, com as expressões de sinceras estimas.

cunstâncias especiais sob as quais se desenvolveram, 
algumas vezes, os serviços do Recenseamento, já pôde 
a Comissão Censitária Nacional estudar, em geral, os 
casos como os da Delegacia Regional Nacional da Baía 
e assentar providências adequadas, bastante flexíveis 
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Carta 12 (datilografada)

De Lauro Schleder a 
Teixeira de Freitas, 
em 29 de novembro de 1943.

Em longa carta-resposta, Lauro 
Schleder afirma-se mover por “duas 
circunstâncias: 1) a oportunidade 
que por sua carta me foi propiciada; 
2) a indulgência e o cavalheirismo 
reconhecidos notoriamente de V.S. 
e os quais são de molde a encorajar 
o mais temeroso ou bisonho dos 
mortais”. Em lugar de dar uma resposta 
pragmática como lhe fora solicitada, 
indicando nomes, trata da matéria 
em si, e afirma: “não vejo como seja 
possível conciliar os interesses do DEE 
(Estado) com os do IBGE”, e sugere: 
“fui naturalmente levado a pensar que 
a solução pura e simples do problema 
estivesse em o IBGE transformar os 
atuais departamentos regionais em 
inspetorias”. O segue nessa análise. O 
fato inegável é que a história, com o 
passar do tempo, mutatis mutandis, lhe 
daria razão.

   Ilustre e prezado amigo

   Dr. Mário Augusto Teixeira de Freitas.

Cumprimentando-o cordialmente, é-me grato dar 
recebida a sua atenciosa carta do dia 15 do fluente 
mês, a qual, em agradável visita a este DEE, me foi 
entregue pelo seu digno irmão Cap. Antônio Teixeira 
de Freitas.

Seria óbvio acentuar que o conteúdo daquela 
missiva mereceu toda minha consideração.

Antes de respondê-la, preciso, entretanto, 
expor-lhe, num contato mais à vontade com o ilustrado 
Amigo, algumas idéias, relacionadas de alguma forma 
com o assunto contido em sua aludida carta, ao mesmo 
tempo que desejo conhecer o pensamento de V.S de 
referência a alguns intimamente ligados à execução 
dos Convênios de Estatística Municipal, recentemente 
ratificados pelo Sr. Presidente da República.

Bem de ver é que me animo a fazê-lo, tendo 
presente estas duas circunstâncias: 1) – a oportunidade 
que por sua carta me foi propiciada; 2) – a indulgência 
e o cavalheirismo reconhecidos notoriamente de V.S. e 
os quais são de molde a encorajar o mais temeroso ou 
bisonho dos mortais.

Daí – e sem embargo da solicitação do eminente 
Amigo – a franqueza com que procurei cunhar as minhas 
palavras. Sempre achei que os nomes deviam, em suas 
relações, usar em todas as ocasiões a maior franqueza, 
com o que muitos mal-entendidos poderiam ser evitados, 
em proveito pois, de resultados os mais benéficos. 
Fosse assim, e talvez hoje o mundo não estivesse a 
se debater no estado caótico em que, infelizmente se 
encontra.

E dentro da franqueza e da cordialidade com que 
espero sejam conduzidos os nossos entendimentos, devo 
dizer-lhe, Dr. Teixeira, que prefiro uma realidade 
imediata, seja qual for, a esperar que as cousas 
evoluam para ser alcançadas essa mesma realidade em 
futuro próximo ou distante.

Sabemos que a base da nossa estatística reside 
fundamentalmente nas principais fontes de coleta: as 
agências municipais.

A deficiência dos órgãos municipais de 
estatística, de há muito observada, não escapou à 
perspicácia da Secretaria Geral do IBGE, tanto assim 
que não se fiseram esperar as acertadas e tempestivas 
medidas consubstanciadas nos referidos convênios.

A execução dêsses convênios, paralelamente 
com medidas outras constantes de decretos-leis, está 
prestes a ser iniciada.

A prática, a meu ver, já demonstrou à saciedade 
quão precário é o regime da direção bi-partida, isto 
é, da direção técnica e da administrativa exercida, 
cada uma, por pessoas ou entidades diferentes.
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O meu ponto de vista em tal assunto é que, 
sob tal regime, as consequências serão sempre estas: 
o detentor da direção técnica, seja porque precise 
estar sempre com excepcional atenção para não ferir 
suscetibilidades; seja porque sinta a falta da 
necessária força coerciva, que é mais peculiar à direção 
administrativa – deixe de intervir, em detrimento, 
portanto, dos impostergáveis interesses do serviço. 
Por outro lado, a direção administrativa limita-se, 
via de regra, à ação que lhe está subordinado; de 
nomear, licenciar, promover, demitir os respectivos 
funcionários e… fica confiante em que tudo vais às 
mil maravilhas e que, em caso de uma pesquisa para 
determinação de responsabilidades, estas só poderão 
caber à direção técnica. 

Seja como for, essa dicotomia é sobremaneira 
prejudicial ao serviço, mormente em se tratando da 
estatística, eis que nesta, sobretudo, a umidade – 
continuo pensando – deve ser considerado elemento 
básico, primordial sob os mais variados aspectos.

Assim, não vejo como seja possível conciliar os 
interesses do DEE (Estado) com os do IBGE (serviço) 
dentro de uma realidade que venha mais cedo ou mais 
tarde apresentar duas repartições centrais regionais, 
com identidade de objetivos: o Departamento Estatual 
de Estatística e a Inspetoria Regional.

 …

Acredito que assim seja, Dr. Teixeira de Freitas, 
a despeito do que V.S. diz em sua mencionada carta, 
segundo a qual a Inspetoria pudesse ficar subordinada 
ao DEE para efeito de prestação de informes, pois tenho 
para mim que essa subordinação seria meramente de 
ordem teórica, apenas aparente, inoperante, portanto. 
Faltar-lhe-ia o vínculo da subordinação hierárquica 
indispensável à boa execução de qualquer serviço.

Ademais, nunca pude acreditar que seja possível 
a existência de uma subordinação produtiva da esfera 
municipal em relação à estadual ou federal; da estadual 
em relação a federal. Ora, se os fatos que não têm 
escapado à minha observação levaram-me a pensar dessa 
forma, quando frente a uma ordem natural, normal, que 
se poderia dizer de uma subordinação inversa, como no 
caso de ficar a Inspetoria (federal) subordinada ao 
DEE (estadual) e tão somente para efeito de prestação 
de informes? 

 … 

Examinada a questão das subordinações consoante 
até agora vêm sendo praticadas, e nas quais, ao revez, 
apenas vejo inconveniências bem sérias aos superiores 
interesses da estatística brasileira, passarei adiante.

…

Preceitua o decreto-lei 5.981 de 10/11/43 em seu 
artigo décimo:

do IBGE
Correspondência de um homem singular e plural

sob tal regime, as consequências serão sempre estas: 
o detentor da direção técnica, seja porque precise 
estar sempre com excepcional atenção para não ferir 
suscetibilidades; seja porque sinta a falta da 
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“… os levantamentos estatísticos que fiseram 
parte do “plano nacional” assentado pelo conselho 
Nacional de Estatística e não forem realizados 
satisfatoriamente pelos órgãos estatísticos 
subordinados aos Governos do Distrito-Federal, 
dos Estados e do Território do Acre, passarão em 
caráter transitório, a ser executados diretamente, 
conforme deliberar o Conselho, ou pelas repartições 
federais a que tais levantamentos interessarem, ou 
pela Secretaria Geral do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística até que se possa restabelecer 
a colaboração normal dos órgão regionais respectivos.”   

Por sua vez, o § 2o dêsse artigo preconiza normas 
no sentido de serem “evitadas quaisquer pesquisas 
paralelas às que ficarem a cargo dos órgão centrais 
do Instituto.”

São, não há negar, todas elas, medidas que se 
impuseram ao IBGE, face à situação sinão da totalidade 
pelo menos de boa parte das repartições centrais 
regionais, cujos serviços deixam muito a desejar. 
Quiçá o DEE do Paraná esteja nesse caso.      

Sem entrar no mérito do bom ou mau conceito em 
que a Secretaria Geral do IBGE tenha esta repartição 
central regional, penso que alí naquele dispositivo 
legal transcrito está o caminho pelo qual muitos 
departamentos poderão descer a ladeira… Este juizo 
decorre do seguinte: uma vez que a execução de um 
levantamento estatístico sáia do âmbio do órgão central 
regional (DEE), não creio que a este volte novamente, 
isto porque hemos que reconhecer esta verdade: si o 
DEE, em pleno vigor de suas atividades, dispondo de 
meios que bem ou mal lhe possibilitariam a realização 
de determinado serviço, não foi capaz de levá-lo a bom 
termo, que se poderia esperar mais de uma repartição 
em tais condições, sem dispor de um corpo de agentes 
municipais seus, dispostos a uma cooperação 100% só 
concebível num estado de subordinação também 100%̈ ? 

…

Ante o exposto, fui naturalmente levado a pensar 
que a solução pura e simples do problema estivesse em 
o IBGE transformar os atuais departamentos regionais 
em inspetorias.

Mas, Dr. Teixeira de Freitas, bem compreendo 
que de dificuldades teriam se apresentado ao IBGE ao 
considerar esse problema fundamental com a série de 
problemas-corolários daquele.

Depreende-se que para o IBGE não seria interessante 
apenas uma singela mudança de rótulo: o DEE passar 
a ser IR, de vez que si é certo que há repartições 
centrais regionais que com pequenas alterações seriam 
capazes de integrar-se no padrão mínimo que convenham 
o serviço, certo também é que as há de difícil 
adaptação ao ritmo de produção miníma (qualitativa e 
quantitativamente) exigido pelo desenvolvimento dos 
nossos dias da estatística nacional.

A fórmula intermediária foi, todavia, dada pela 
lei, ao estabelecer que, sempre que necessário, o 
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IBGE realizará acordos especiais destinados a levar 
aos órgãos regionais a assistência administrativa e 
técnica que lhe dê a requerida eficiência, mediante 
medidas financeiras e administrativas que os governos 
compactuantes se comprometerem a tomar (decreto-lei 
4.736, art 15, seus §§, reiterados no princípio do art. 
10 do decreto-lei 5.981 de 10/11).

É exatamente sôbre a possibilidade e o modo 
por que possam ser efetivados esses acordos, que eu 
desejaria conhecer o modo de pensar de V.S. 

Sei que há obstáculos a serem transpostos.

Um deles seria a questão da direção do DEE. 
Esta dificuldade não existiria no caso do Paraná. Eu 
absolutamente não criaria o menor embaraço à ação do 
IBGE quanto ao provimento do cargo de diretor da nova 
repartição. Assim, caso venha a se concretizar uma 
situação como a de que se cogita nesta carta, póde o 
IBGE saber que, de minha parte, disporá, sem nenhum 
constrangimento, como bem lhe aprouver, do cargo de 
direção do órgão central de estatística do Paraná.

Outro ponto a cogitar seria o concernente aos 
atuais funcionários do DEE. Estes, no Paraná, são todos 
interinos (exceto o diretor-geral, que é em comissão). 
A sua efetivação depende, por lei, de concurso. É 
verdade que há três anos, mais ou menos, foi aquí 
realizado um concurso, que por sinal caducou sem ter 
obtido necessária aprovação da Interventoria Federal. 
Na sua grande maioria, são aproveitáveis os servidores 
dêste DEE, certo como é que hoje já estão identificados 
com o trabalho e com a disciplina que deve imperar em 
uma repartição que se preze.

O que ainda falta aos funcionários em apreço é 
u’a mais conveniente especialização técnica. Nada mais. 
Quanto a êsse particular, pretendia a atual diretoria 
promover as providências que fossem de mistér para 
sanar tal falha, mas assim que comecei a me integrar 
nas funções de diretor do DEE, surgiram as primeiras 
medidas de referência aos Convênios e, ignorando a 
extensão dos mesmos, aguardei melhor oportunidade pra 
tratar do aperfeiçoamento intelectual especializado 
dos meus colaboradores.

V.S. não desconhece que a questão disciplinar 
do pessoal deste DEE sempre constituiu sério óbice ao 
seu normal desenvolvimento. Hoje, mercê de uma ação 
enérgica e sem contemporização com os maus elementos 
– para a qual sempre contei com todo o apôio do Sr. 
Interventor Federal – o DEE do Paraná desfruta uma 
situação bem diferente daquela de 2 anos passados. É 
que os principais elementos perturbadores da disciplina 
e das relações de cordialidade tão salutares numa 
repartição, felizmente já não pertencem mais ao quadro 
do pessoal deste departamento ou estão em vias de não 
pertencer… 

Já a esta altura, pode-se dizer que foi banida 
dêste departamento a irresponsabilidade funcional, o 

atuais funcionários do DEE. Estes, no Paraná, são todos 
interinos (exceto o diretor-geral, que é em comissão). 
A sua efetivação depende, por lei, de concurso. É 
verdade que há três anos, mais ou menos, foi aquí 
realizado um concurso, que por sinal caducou sem ter 
obtido necessária aprovação da Interventoria Federal. 
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desamor ao trabalho. Foram desfeitos os grupelhos de 
politiqueiros, voltou o regime da ordem e da disciplina 
e foi proscrita aquela perniciosa mentalidade de 
enxotar diretores que não lessem pela cartilha daqueles 
indesejaveis elementos.

Por isso tudo, Dr. Teixeira de Freitas, posso 
agora, com pleno conhecimento de causa, dizer-lhe que 
algo de aproveitável existe neste departamento.

...

Para não me alongar em detalhes, quero frizar 
que eu consideraria sobremodo interessante se fosse 
possível dar uma solução definitiva à questão da 
repartição central regional ÚNICA, sem o que será 
sempre tropeçante a marcha da estatística neste Estado.

Dentro, pois, do espírito confidencial a de 
franqueza a que alude a sua citada carta – cuja res-
posta me reservo para dar-lhe tão logo esteja eu de 
posse de todos os informes solicitados – muito esti-
maria que o prezado Amigo me dissesse algo a respeito 
da exequibilidade ou não do assunto principal desta, 
e, em caso afirmativo, não só esta diretoria iniciaria 
as demarches junto ao Govêrno Regional, como trata-
ria a ida do Diretor ao Rio, a fim de um entendimento 
mais completo relativamente aos variados detalhes que 
cercam a solução do caso.

Muito penhorado pela atenção que V.S. se dignar 
dispensar à presente, fico na expectativa de sua 
próxima resposta que, estou certo, será calcada na 
mais absoluta franqueza.

 Com os meus respeitosos comprimentos, creia-me 
o sempre.

Amigo, ato e admirador

Lauro Schleder

Curitiba, 29 de novembro de 1943.

Endereço: Rua de Colombo,222.

          …..
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Carta 13 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Fernando de Azevedo, 
em 20 de maio de 1944.

Anuncia avanços nas áreas da estatística e da geografia, mas as diz sob 
riscos, porquanto não consegue dar curso à nacionalização das Agências 
Municipais de Estatísticas: “E sem isto o Instituto não será que um frágil 
barco quase desarvorado, levado ao sabor das ondas e dos ventos, sem 
os meios poderosos de propulsão de que carece e privado do aparelho de 
orientação que lhe norteie os rumos de progresso”. E diz ainda: “há quase 
dois anos procuro manter o equilíbrio instável de um monumento colossal, 
que ameaça ruir porque lhe foge a terra aos alicerces. É uma situação de 
descalabro, já de quase desmoronamento, esta que venho enfrentando há 
longos meses. No momento em que mais e mais se precisa da estatística, 
exigindo-se do Instituto coisas e serviços que só uma situação ideal lhe 
permitiria prestar, fraquejam-lhe os fundamentos em toda a parte pelo fato 
dos governos estaduais e regionais se haverem desinteressado de apoiar e 
melhorar as agências de estatística.”

Carta 14 (manuscrita)

De Fernando de Azevedo a Teixeira de Freitas, 
em 26 de junho de 1944.

Dá a entender que a questão da nacionalização das Agências 
Municipais de Estatística estaria resolvida, ou em vias finais de solução. 
E parabeniza Teixeira de Freitas pelo sucesso, que daria ao País mais e 
melhores estatísticas.

Carta 15 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Fernando de Azevedo, 
em 1o de julho de 1944.

Entre vários pontos, afirma que “não mandando Deus o contrário”, 
esperava ver “dentro de um ano o nosso Instituto consolidado, realizando 
com isto o objetivo final da minha vida pública, ao completar os 37 anos de 
tirocínio profissional”. 

Carta 16 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Simões Lopes, 
em 17 de julho de 1944.

Trata da honra recebida de integrar a Comissão prevista na 
Lei n. 6.693, de 14 de julho último, no “domínio da preparação de técnicos 
para as várias atividades da economia social brasileira”. Contudo, relata 
suas muitas atividades no momento, com relevo “a nacionalização e a 
reforma de cerca de 1 600 agências municipais de estatística”, não sem 
oferecer sugestões quanto a vários temas: Colônias-Escolas, Exército do 
Trabalho, estado da educação, etc. E deixa Simões Lopes livre para, diante 
dessa situação, excluí-lo da Comissão. 



primeira parte
Os tempos na Secretaria-Geral: 1936 - 1948 

Carta 17 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a 
Lauro Schleder, 
em 03 de agosto de 1944.

Procura explicar (talvez mesmo 
contestar) as ponderações anteriores 
de Lauro Schleder, e as desmonta uma 
a uma, com sua lógica implacável. Por 
certo não leva em conta o cotidiano 
que aflige a Lauro Schleder, mas antes 
pensa numa dimensão nacional, vendo 
esta dimensão da ótica da Capital 
Federal. Interessante é sua explicação 
da expressão “nacionalização”, 
pondo-a na ambiência do Sistema 
Estatístico então vigente, e do sentido 
dito sui generis dado ao IBGE àquele 
tempo. A harmonia que prenuncia 
entre o Inspetor, como delegado do 
Instituto, com o Departamento Estadual, 
pouco a pouco, a história o mostraria, 
se deteriorou, e por múltiplas razões, 
talvez mais fortemente por razões do 
Instituto. 

Carta 18 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a 
Fernando de Azevedo, 
em 09 de novembro de 1944.

Em que mostra, de fato, animado 
com a nacionalização das agências 
municipais “que poderá efetivamente 
prestar ao país um imenso benefício se 
forças adversas não o vierem desvirtuar 
ou desviar do seu fim”. Animado, mas 
sempre com receios. 

Carta 19 (manuscrita)

De Fernando de Azevedo a 
Teixeira de Freitas, 
em 21 de novembro de 1944.

Volta a se congratular com 
Teixeira de Freitas pelo sucesso, que 
estava em marcha, da nacionalização 
das agências municipais, a partir dos 
Convênios das Estatísticas Municipais.

 Em 3 de agosto de 1944 

Prezado Colega e Amigo,

Dr. Lauro Schleder.

Cordiais saudações.

    

Conforme prometi em meu telegrama no 9, de 21 de 
janeiro último, vamos examinar aqui as considerações 
que o prezado Colega formulou em sua apreciada carta 
de 29 de novembro de 1943.

Se bem compreendi o seu pensamento, o ponto 
central das suas ponderações é a conveniência de que 
as Agências fiquem subordinadas aos Departamentos 
Estaduais. Ora, sendo assim, o plano do Instituto já 
lhe dá inteira satisfação, uma vez que a administração 
centralizada que os Convênios prevêem não prejudicará 
o princípio de unidade que sua sensata exposição 
defende. Senão, vejamos.

As Agências serão administradas em nome do 
Instituto por um seu delegado, com a designação de 
Inspetor. Mas tôdas elas e a própria inspetoria, que 
por elas responde, ficam subordinadas tecnicamente 
ao D.E.E. ao qual serão encaminhadas diretamente, 
para que ele mesmo, por sua vez, as encaminhe ao 
Instituto, depois de revistas, tôdas as informações 
que lhes forem exigidas, quer as do “plano nacional” 
quer as peculiares ao “plano regional”. As “críticas” 
aos dados coligidos pelas Agências, o Departamento 
Estadual de Estatística as encaminhará a cada Agência 
diretamente ou por intermédio do Inspetor, conforme 
ficar a necessidade de conhecer o Inspetor o grau de 
eficiência dos Agentes para os fins disciplinares.

A articulação eficiente entre o Diretor e o 
Inspetor – êste como subordinado técnico daquele – 
ficará assegurada por meio de duas reuniões semanais, 
secretariadas pelo assistente da inspetoria como 
responsável imediato pela coleta no município da 
Capital.

Essa reunião, além de facilitar os entendimentos 
entre o aparêlho coletor e o órgão apurador, terá 
a vantagem de permitir ao I.B.G.E. o pagamento de 
uma quota de presença, mediante a qual as vantagens 
pecuniárias dos três funcionários participantes da 
reunião, se elevarão a um nível razoável e sem que as 
do Inspetor excedam as do Diretor.

Isto esclarecido, parece que não haverá mais 
lugar para qualquer restrição sôbre o plano que va-
mos executar. Se era provadamente inconveniente, por-
que não unificada, a administração das Agências aos 
cuidados das prefeituras, claro é que o novo regime 
a instituir deveria procurar um remédio tão completo 
possível. E êsse só poderia ser o da administração 
centralizada, sob a responsabilidade da Presidência 
do Instituto, agindo está como mandatária de todos os 
Governos cointeressados. Tal regime não pode motivar 
qualquer objeção, pois fica estabelecida a subordi-
nação técnica das Agências ao departamento e assim 
se reproduz a mesma situação anterior, mas sem os 
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seus inconvenientes, situação em a qual a subordinação 
administrativa era em relação aos Municípios. Mesmo 
porque, se apesar de tudo que nos garante o contrário, 
algum inconveniente. Prevalecesse, êsse fato estaria 
postulando – como aliás o prezado Colega reconhece e 
preconiza – não que as Agências passassem da subor-
dinação completa às Prefeituras para a subordinação 
completa aos Departamentos Regionais, mas sim a ar-
ticulação integral, tanto daquelas como dêstes, com 
o órgão nacional. Em verdade, verificada a hipótese, 
ter-se-ia então provado que os Departamentos nada po-
deriam fazer sem dispor das Agências sob todos os pon-
tos de vista, mas também estaria demonstrada a mesma 
tese quanto às relações da estatística regional com a 
estatística federal.

Por conseguinte, sendo certo que não podere-
mos pensar por enquanto em estender a “nacionali-
zação” que já conseguimos para as Agências, a um só 
tempo até aos Departamentos regionais e aos órgãos 
ministeriais, integrando-se, assim, verdadeiramente, 
um “sistema nacional” de estatística, fôrça é convir 
que não se adiantaria nada transferir as Agências da 
administração municipal fôsse para a administração 
estadual, fôsse para a federal. Porque tal recurso 
seria sempre cheio de inconveniente para a unifi-
cação e solidarização nacional – aliás de evidente 
necessidade –, enquanto que, se pusermos as Agências 
ordenada e hierarquizadamente a serviço, primeiro, do 
Município, depois, do Estado, e por fim, da União, mas 
administradas por uma autoridade que a tôdos êsses 
governos represente legitimamente, teremos a solução 
mais perfeita que a situação do momento.

Se é assim em tese, tudo indica que também o 
será na prática. Subordinadas as Agências administra-
tivamente ao Instituto, ou melhor, à sua presidência, 
como órgão nacional, também o estão tecnicamente, pois 
os Departamentos Estaduais que os vão orientar acham-
se igualmente submetidos, pela Convenção Nacional de 
Estatística, à orientação técnica do Conselho Nacional 
de Estatística, que o nosso Presidente representa. E 
aí está a unidade necessária, sem tolher as justas 
necessidades do Departamento. Ao passo que, e uma vez 
que nem os Serviços Ministeriais, nem os Departamen-
tos Regionais, são subordinados administrativamente 
ao Presidente do Instituto, a transferência das Agên-
cias para a direção administrativa dos Departamen-
tos, importaria na centralização técnica, sem dúvida, 
mas não acarretaria a centralização administrativa. 
Entretanto, é certo que, pelo menos no que concerne à 
orbita municipal, essa centralização se impõe – e foi 
conseguida, aliás sem quebra da autonomia municipal, 
visto que resultou de um vínculo convencional e do 
princípio de delegação de poderes – como condição sine 
qua non para que possamos ter no país uma estatística 
geral com os requisitos mínimos de exatidão, atuali-
dade e integralidade.

Além disso, o Presidente está alerta, e não 
quer outra cousa senão demonstrar que execução dos 
Convênios atende a todos os interêsses em jôgo, sem 
qualquer contraindicação. De ínício vamos assegurar 
aos Departamentos Estaduais, e por seu intermédio aos 
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Serviços Ministeriais, a matéria-prima que faltava aos 
respectivos trabalhos técnicos. E o mecanismo que o 
nosso Presidente delineou vai trazer a única solução 
possível (fora da nacionalização, dos Departamentos, que 
seria sua transferência a administração do Instituto, 
cousa em que ainda não se pode pensar) para o caso 
da representação coletiva dos diretores regionais a 
respeito da insuficiência da sua remuneração em face 
das responsabilidades técnicas e sociais que lhes 
competem. Além do que – cumpre acrescentar – aos 
mesmos diretores traz um acréscimo de autoridade e 
prestígio, a que se juntará uma solidariedade maior 
com a direção central do Instituto, uma vez, que se vão 
êles superintender tecnicamente um importante sistema 
de órgãos municipais a acompanhar de perto, na Comissão 
Revisora dos Inquéritos Municipais, o processo coletor 
das informações primárias de comum interesse para 
os órgãos de estatística (tanto os federais como os 
estaduais) 

Na expectativa de que esta franca exposição 
tenha afastado as suas reservas, fico-me também 
na certeza de que a segura orientação que o nosso 
Presidente vai imprimir à organização da estatística 
municipal, sob a supervisão técnica dos Diretores 
Estaduais de Estatística, nos satisfará a todos, 
afastando de modo definitivo os receios e dúvidas 
que, - à falta de esclarecimentos minuciosos ao tempo 
que me escreveu, - me deu pela sua carta a entender 
que pairavam no seu espírito. E espero, sobretudo, 
que fique bem certo de duas cousas. Primeiro, que 
não seria possível no momento o Instituto aceitar ou 
pretender a nacionalização dos Departamentos Estaduais 
(o que só seria justo se também se nacionalizassem os 
Serviços Ministeriais de Estatística), muito embora 
já tenhamos recebido propostas concretas de alguns 
Governos nesse sentido. E segundo, que as Inspetorias 
nunca se constituirão um “duplo” dos Departamentos, 
pois serão elementos integrativos do nosso sistema, 
e cuja própria função supletiva só se verificará na 
medida em que os Departamentos a desejam, não sendo 
possível, portanto, que elas perturbem a unidade da 
direção por intermédio do Departamento, dado que 
se esta desaparecesse também estaria prejudicada a 
estatística federal, que daqueles recebe – e deve 
receber – todo o seu material informativo. 

Isto posto, volto a pedir-lhe, mas sob as mesmas 
condições de reserva da vez anterior, as impressões 
que lhe pedi. O Presidente faz questão de que os 
Inspetores sejam escolhidos entre os mais experimentados 
servidores dos nossos atuais quadros ou entre os 
antigos delegados do Recenseamento. Mas deseja atender 
quanto possível, sem preocupação regionalista, aos 
indispensáveis requisitos de competência, probidade e 
prudência, e ainda ao de não merecer o nome lembrado 
qualquer fundada restrição por parte do Govêrno do 
Estado.

Aguardarei e peço-as com certa urgência – as 
impressões que lhe solicitei na carta anterior e que 
a sua resposta deixou em suspenso. 

   Com os cordiais cumprimentos 
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na certeza de que a segura orientação que o nosso 
Presidente vai imprimir à organização da estatística 
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que, - à falta de esclarecimentos minuciosos ao tempo 
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que pairavam no seu espírito. E espero, sobretudo, 
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Carta 20 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a 
Simões Lopes, 
em 29 de julho de 1944.

Sugere, por recomendação do 
Embaixador, nomes para substituir 
Heitor Bracet na direção das estatísticas 
do Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores, por ocasião de sua 
aposentadoria: Alberto Martins, Rafael 
Xavier (que, na ocasião estava no 
DASP). 

 Rio, 29 de julho de 1944.

Meu caro dr. Simões Lopes

      

 O Embaixador Macedo Soares incumbiu-me, desde 
antes de ontem, de procurá-lo para lhe dizer “que 
êle contava com os seus bons ofícios” afim de que a 
substituição do Bracet (que requereu aposentadoria) 
atendesse rigorosamente aos interêsses do Serviço 
Público e, em especial, da Estatística Brasileira.

 Peguntei-lhe que nomes deveria citar como 
capazes de satisfazer aquela condição e foi-me dito: 
“faríamos uma excelente sugestão indicando o nome do 
diretor da nossa Secretaria (o Alberto Martins) ou o 
do Rafael Xavier, mas não apresente nenhum por que o 
Luiz tem meios para dar-nos a melhor solução”.

Cumpro estritamente as suas ordens. Mas por minha 
própria conta eu lhe pediria licença para colocar 
diante da sua decisão êste ponto de interrogação: não 
seria agora a oportunidade para que o DASP completasse 
a restituição do Rafael ao IBGE? 

Sua comissão como diretor técnico do Recenseamento 
talvez termine em Dezembro e o Instituto precisa retê-
lo de qualquer forma.

Renovo-lhe minhas 
felicitações pela data de hoje.

Com um cordial apêrto de 
mão 

felicitações pela data de hoje.

mão 
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Carta 21 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Amaral Peixoto [Interventor 
federal no Estado do Rio de Janeiro], em 03 de agosto de 
1944.

Com extrema sutileza, diz “contar com o seu conselho e inteiro 
apoio ao tomar as primeiras providências sobre a execução do Convênio 
de Estatística Municipal”. Explica a questão em linguagem muito simples, 
e ao final sugere a não substituição do nome do diretor do Departamento 
Estadual e aponta nome para a Inspetoria Regional, e pede seus bons ofícios 
junto aos Prefeitos Municipais para apoiarem os esforços dessas duas 
autoridades no sentido de provimento das chefias das agências. 

Carta 22 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Ernesto Dornelles [Interventor no 
Estado do Rio Grande do Sul], em 12 de agosto de 1944.

Com a mesma sutileza, mas com a diferença de que lá, no Rio 
Grande do Sul, o chefe do Departamento Estadual, na pessoa de Mem de 
Sá, acumularia como preposto a função de Inspetor Federal. Isso se deveu 
por avanços na implantação das recomendações previstas na legislação, 
inclusive introduzindo inovações promissoras. 
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Carta 23 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a 
Djalma Forjaz, 
em 29 de janeiro de 1945.

Em longa carta, oferece 
explicações, tenta dirimir conflitos 
latentes, mas não cede em pontos 
focais. Ressalta legislações. Trata, 
ainda, da Comissão Revisora de 
Estatística Municipal (CREM), dando 
conta ao chefe do Departamento 
Estadual de Estatística, de São Paulo, 
das conversas que manteve com o 
Inspetor Regional do IBGE. A crise 
apenas parecia resolvida, mas ela logo 
explodiria, e em ácidas circunstâncias.

Meu prezado Colega e Amigo,

Dr. Djalma Forjaz.

Cordiais cumprimentos.

 Esteve aqui, a meu chamado, o Dr Roberto 
Paiva Meira, que recebeu verbalmente as instruções 
necessárias sôbre o assunto que foi objeto da nossa 
última conversa telefônica.

Recomendei-lhe que evitasse comunicar-se com o 
Departamento na forma de correspondência oficial, uma 
vez que os assuntos que interessam em comum a êsse 
órgão e à Inspetoria devem ser tratados nas reuniões da 
Comissão Revisora de Estatística Municipal (C.R.E.M). 
Essa medida evitará a repartição de ofícios que possam 
ter redação infeliz ou ser mal interpretados, como 
aquêle que me leu pelo telefone e mandou-me mostrar 
em seguida. 

O mecanismo geral dos serviços da Inspetoria, 
como órgão responsável principalmente pela coleta 
dos dados necessários à estatística geral brasileira 
e de referência ao município, ficou bem claro tanto 
nos atos legislativos e convencionais que regulam 
a matéria quanto nas Resoluções do C.N.E. que foram 
consequência e complemento daqueles atos. Estão também 
harmoniosamente reguladas as relações entre os órgãos 
centrais regionais (os D.E.E. – Departamentos Estatuais 
de Estatística) e as Inspetorias, ficando assentado 
que, não obstante a autonomia administrativa das 
Inspetorias, a fim de unificar-se o sistema que elas 
devem formar sob a responsabilidade direta do Instituto 
(êste representando coletivamente o Govêrno Federal e 
os Governos Estatuais e Municipais), ficariam aquêles 
órgãos, sob o ponto de vista técnico, subordinados aos 
sistemas superiores – o federal e os estaduais, sendo 
que, a este, diretamente, e àquele, indiretamente.

 Nessas condições, ressalta o fato de que a 
C.R.E.M. não é um órgão deliberativo, mas apenas um 
órgão de articulação e encaminhamento das providências 
necessárias à boa crítica e revisão dos dados 
coligidos pelas Agências Municipais de Estatística. O 
seu Presidente, como Diretor do Departamento Estadual, 
fornecerá (ou irá fornecendo) ao Inspetor, nas sessões 
da Comissão, uma nota circunstanciada sôbre a situação 
dos inquéritos, a fim de que êste baixe ou transmita 
às Agências as necessárias instruções, assegure-lhes 
as indispensáveis condições de eficiência e estabeleça 
um satisfatório sistema de controle das informações 
recebidas. Essas informações, inicialmente, convirá 
que refiram e apreciem a qualidade do trabalho anterior 
dos Agentes, a fim de que sejam logo substituídos os 
que já se houverem revelado incapazes ou desidiosos. 
O Inspetor, da sua parte, irá pondo o Presidente a 
par da campanha de coleta, trazendo a êste, para 
os fins do D.E.E., o material informativo que fôr 
coligindo e que verifique estar, sob o aspecto formal 
e exterior, em condições satisfatórias. E trará também 
os esclarecimentos que explicam particularidades 
ressaltadas pelos Agente, e que puderem ser úteis ao 
Departamento para seu govêrno. A par dessas recíprocas 

em seguida. 
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informações, seguir-se-á, de um lado, a comunicação 
pelo Presidente, ao Inspetor, dos defeitos e lacunas 
que a crítica do Departamento encontrar nas informações 
de cada município, e, por outro lado, do Inspetor ao 
Presidente, das informações complementares vindas das 
Agências em atendimentos às críticas formuladas pelo 
Departamento.

 Tendo tudo isso em vista, fixei ao Inspetor 
normas de orientação que não podem dar lugar a qualquer 
conflito e que assegurarão ao prezado Dr. Djalma, como 
lhe prometi, conto por cento de satisfação quanto 
ao que me expôs, e que, de fato, não só merece como 
deve ser atendido. Isto é, em tudo que não afetar os 
princípios federativos do Instituto, de um modo geral, 
e em particular, não se contrapuser aos objetivos de 
unificação e eficiência da rede dos órgãos primários 
de coleta.

Logo depois de haver firmado todos estes pontos 
com o Dr. Meira, conversei com o Professor João Carlos 
de Almeida, que me veio falar da parte do prezado Dr. 
Djalma sôbre o mesmo assunto. Dei-lhe também tôdas as 
explicações e garantias que me pareceram necessárias, 
a fim de que não pairasse mais no seu espírito 
qualquer dúvida sôbre o papel das Inspetorias – cada 
uma das quais é um órgão de coleta, incumbido de 
unificar a atuação das Agências Municipais, a serviço, 
primeiro, do próprio Estado, e a seguir, da União 
Federal (precedência esta, é claro que prevalecerá 
sempre que o Estado não faltar ou não se eximir à 
responsabilidade principal que lhe é atribuída). 

Dessas minhas afirmações, a que me pareceu res-
ponder mais diretamente àquele receio de que me falou 
o prezado Dr. Djalma quanto à possibilidade de apura-
ções estatísticas pela Inspetoria, a duplicar inùtil-
mente o trabalho do D.E.E., foi a de em hipótese alguma 
a Inspetoria faria apurações da estatística geral, 
pois nesse terreno suas atribuições não iriam além do 
que fôsse essencial ao contrôle da arrecadação do Sêlo 
de Estatística

Penso que o prof. João Carlos de Almeida, com a 
sua reconhecida lucidez intelectual, apreendeu bem o 
alcance das minhas considerações, levando a certeza de 
que o mecanismo dos Convênios de Estatística Municipal 
tende da melhor forma à harmonização, sob a égide do 
Instituto, dos interêsses dos municípios. E acredito 
tenha êle podido dar ao Dr. Djalma não somente 
essa certeza, mas também a de que fora do esquema 
estabelecido nos Convênios, nenhuma cooperação eficaz 
se poderá estabelecer entre União e os Estados sem 
destruir desastrosamente os princípios básicos do 
Instituto. Princípios êsses que visam o estabelecimento 
de um único e perfeito sistema técnico-administrativo 
para os serviços estatísticos brasileiros, mas sem 
prejuízo das autonomias (que se não devem suprir, e 
sim articular) das três órbitas administrativas co-
interessadas nas finalidades dêsse sistema. 

Permita-me o prezado Colega – não obstante a 
extensão destas linhas – que recapitule de maneira 
abreviada e objetiva as diretivas decorrentes da nossa 
legislação e das resoluções do C.N.E., e cujo integral 
prevalecimento é essencial para que a obra do nosso 
eminente chefe e comum Amigo, o Embaixador Macedo 
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Soares, não se veja atingida nos seus fundamentos 
pela ação dissolvente do espírito de isolamento e não-
cooperação.

Entre essas diretividades, coloco uma que deixa 
em perfeito pé de igualdade a União e o Estado. Quanto 
ao recebimento do material informativo dos municípios. 
Ela determina que tanto os Serviços Federais (por 
intermédio da Secretaria Geral) como o Departamento 
recebam do Inspetor, em primeira mão, uma via de cada 
um dos Cadernos ou questionários avulsos (e respectivos 
anexos) das campanhas nacionais. A medida tornou-se 
indispensável devido à pressão que fazem sôbre os 
Serviços Centrais de Estatística os diferentes órgãos da 
administração federal, no sentido de se lhes prestarem 
informações avulsas as mais variadas, sempre com o 
requisito de urgência e ainda sob a condição de serem 
atuais, embora provisórias e sujeitas a retificações. 
Mas prevenindo o inconveniente que poderia decorrer 
disso, outro item estabelece a obrigação, para o órgão 
federal, de abster-se de efetuar apurações definitivas 
sem aguardar, não uma outra via do instrumento de 
coleta, mas – o que é mais fácil e mais prático – 
cópias dos mapas primários de apuração dos diferentes 
inquéritos abrangidos pelo “plano nacional”, depois 
de criticadas e revistas pelo D.E.E. as informações 
recebidas dos municípios. 

Eis, pois, o esquema em que nos devemos firmar:

a) que as reuniões da C.R.E.M. mereçam dos seus 
componentes o maior interêsse pelos seus objetivos 
e decorram num ambiente de elevada cordialidade e 
interêsse pelos planos do Instituto, sob a direção e 
orientação técnica do Diretor do D.E.E.;

b) que à Inspetoria sejam fornecidos pelo D.E.E. 
desde já os esclarecimentos necessários para que 
possa completar e atualizar a coleta estatística da 
Capital, a qual, até hoje, não pôde ser executada 
satisfatòriamente nem pelos órgãos federais, nem pelos 
órgãos estaduais, nem mesmo pelo órgão municipal;

c) que a Inspetoria, ao assumir agora o contrôle 
das Agências, e para o fim de selecionar os mais 
capazes dentre os seus servidores, seja documentada e 
orientada pelo Departamento sôbre o que deve exigir de 
cada uma qual o juízo que merece o respectivo titular;

d) que, embora a Inspetoria (com o sistema de 
órgão locais que ela unifica) seja instituída para 
assegurar a eficiência e regularidade a tôda a coleta 
municipal, entretanto só fique, obrigatoriamente, 
com a responsabilidade da campanha que constitui o 
“plano nacional” (quesitos acrescidos aos inquéritos 
nacionais, ou novos inquéritos de iniciativa do Estado) 
na medida em que o determine o Presidente da C.R.E.M.;

e) que, quanto aos inquéritos estatuais que não 
lhe forem confiados, o Inspetor, todavia, transmitirá e 
fará cumprir as instruções que o Diretor do D.E.E., por 
julgá-las convenientes ao êxito da coleta, lhe formule 
verbalmente ou comunique por escrito em sessão da 
C.R.E.M.; convindo, entretanto, que, independentemente 
dessa atuação, seja a Inspetoria informada sôbre a 
marcha e a eficiência de todos os inquéritos confiados 
pelo D.E.E. aos Agentes, a fim de lhes poder apreciar 
e registrar a capacidade funcional e o merecimento;

pela ação dissolvente do espírito de isolamento e não-
cooperação.

em perfeito pé de igualdade a União e o Estado. Quanto 
ao recebimento do material informativo dos municípios. 
Ela determina que tanto os Serviços Federais (por 
intermédio da Secretaria Geral) como o Departamento 
recebam do Inspetor, em primeira mão, uma via de cada 
um dos Cadernos ou questionários avulsos (e respectivos 
anexos) das campanhas nacionais. A medida tornou-se 
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f) que a parte da campanha referente ao Caderno 
D e ao levantamento da produção de carne continuará a 
obedecer ao plano atual, de modo que uma via de cada 
questionário trimestral, ou do anual, seja remetida 
diretamente ao Serviço de Estatística da Produção, 
encaminhando-se ao mesmo tempo uma outra ao D.E.E.; 

g) que os inquéritos compreendidos no Caderno 
C, na parte referente aos assuntos que não integram a 
estatística municipal, permanecem como encargo direto 
e exclusivo do D.E.E., mas obedientes às diretrizes 
do “plano nacional” mesmo quando sejam ampliados no 
“plano regional”, subentendendo-se a remessa de uma 
via autentica dos respectivos questionários em tempo 
hábil à Secretaria Geral do Instituto;

h) que os inquéritos do levantamento econômico 
(relativos a estoques e outros assuntos) “para a 
defesa nacional”, embora em princípio devam ser 
mantidos por conta dos auxílios concedidos aos Estados 
especificamente para o custeio das estatísticas dessa 
natureza, se transfiram à Inspetoria com o respectivo 
ônus, ficando a verba do D.E.E. exonerada dêsse encargo, 
mas mantida ao D.E.E., ainda assim, a faculdade de 
utilizar os respectivos dados, desde que segundo uma 
fórmula que não atrase a remessa do material à secção 
do Instituto que é, em virtude de expressa disposição 
da lei, responsável por êsse levantamento;

i) que, excetuado êsse material dos inquéritos 
econômicos, e os da estimativa agrícola e da produção 
da carne, todos os questionários da “campanha nacional” 
referentes ao ângulo municipal sejam recolhidos pela 
Inspetoria em duas vias, uma das quais será expedida 
à Secretaria Geral do Instituto, e a outra será pelo 
Inspetor apresentada ao Diretor do D.E.E. em sessão da 
C.R.E.M.;

j) que o Instituto ou Serviço Centrais Federais 
só se utilizem dos cadernos que receberem (preenchidos 
pelos Agentes mas não criticados pelo D.E.E.) para fins 
de cadastro, amostragem, estimativas, ou informações 
avulsas de emergência que os diferentes órgãos da 
administração federal lhes exigirem, e nunca em apu-
rações definitivas sem levar em conta a crítica e as 
correções do D.E.E.;

l) que, à medida que os diferentes inquéritos 
forem tendo concluído o serviço de crítica, o D.E.E. 
providencie o preparo dos respectivos mapas primários 
de apuração e envie uma cópia dêste, devidamente au-
tenticada, e em seguida, quando concluído o trabalho, 
uma outra da respectiva tabulação, à Secretaria Geral 
do Instituto, a fim de que tudo se vá encaminhando 
regulamente, depois das anotações necessárias ao con-
trôle da campanha, à Repartição Central interessada, 
ficando assentado que a totalidade dos mapas de cada 
campanha deverá ser emitida (uma vez normalizados os 
serviços e quando não se apresente impossibilidade 
manifesta) antes de concluído o ano em que se houver 
efetuado a coleta;

m) que o D.E.E. possa divulgar os dados da 
sua apuração antes que o faça o órgão federal co-
interessado, mas subentendidas as reservas e precauções 
previstas pelo Conselho Nacional de Estatística, que 
os manda declarar “sujeitos a retificação”, a fim de 
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que não entrem em choque com os que divulgar o Govêrno 
Federal depois de terminados os entendimentos entre 
o Instituto (ou o Serviço Federal interessado) e os 
órgãos estaduais;

n) que a Inspetoria possa utilizar nos inquéri-
tos da “campanha nacional” os próprios impressos do 
D.E.E. (deixando de lado os do Instituto) sempre que 
o Departamento lance a “campanha regional”, não em 
fôlhas complementares dos inquéritos nacionais, mas 
como ampliação dos formulários do Instituto ou das 
repartições federais; ficando assentado, porém, que 
essa providência só será tomada se assim recomen-
dar o Presidente da C.R.E.M. e quando os formulários 
do D.E.E. sejam entregues à Inspetoria em tempo de 
poderem substituir os cadernos e demais impressos do 
Instituto ou sistema federal, sem retardar a marcha 
regular dos inquéritos nacionais;

q) que o serviço de coleta das declarações do 
Registro Industrial da Capital permaneça em princípio 
como incumbência do D.E.E., mas possa ficar a cargo da 
Inspetoria se o Diretor do D.E.E. assim determinar em 
sessão da C.R.E.M., sujeitos os respectivos trabalhos 
às condições de prazo e demais normas especiais 
fixadas pelo D.E.E. além das que regularem em geral o 
referido trabalho;

r) que a remessa dos impressos do mesmo Registro 
Industrial às Agências Municipais seja feito diretamente 
pelo D.E.E., ou por intermédio da Inspetoria, conforme 
o Presidente da C.R.E.M. preferir; ficando entendido, 
porém, que o Inspetor será informado em sessão da 
Comissão, das datas de remessa do material às Agências 
e das respectivas instruções, a fim de verificar a 
regularidade do trabalho dos Agentes e providenciar o 
que fôr preciso para que se cumpram as instruções do 
Inquérito.

Eis aí, meu caro Dr. Djalma, os pontos que 
merecem bem fixados, pois consubstanciam as dispo-
sições vigentes e têm a expressa aprovação do nosso 
Presidente. Êles afastam, como é fácil vêr, tôdas as 
dificuldades, equívocos e incompreensões que nos têm 
sugerido à frente. Se executarmos essas diretivas com 
o sincero espírito de cooperação que nos deve a todos 
inspirar, conseguiremos por certo uma situação está-
vel de tranquilidade e mútuo auxílio, em que os nos-
sos esforços se virtualizarão ao máximo a serviço dos 
comuns objetivos, e dentro de um agradável ambiente 
profissional.

A estatística brasileira, até ser colocada sob a 
orientação esclarecida e firme, mas também extremamente 
hábil e liberal, do Embaixador Macedo Soares, quase 
que só tinha expressão nominal. A união esforçava-
se por bastar-se a si mesma, e daí uma consequência 
duplamente nefasta. Por um lado, essa situação levava os 
Estados e Municípios a desinteressar-se pelos serviços 
estatísticos que deviam ser peças essenciais de suas 
administrações enquanto, por outro lado, tornava cada 
vez menos satisfatórios os resultados que a própria 
União ia conseguindo através uma viciosa e ineficaz 
centralização.

Conhecedor de tudo isso, e aprovando integralmente 
o ponto de vista que um pugilo de idealistas vinha 

sessão da C.R.E.M., sujeitos os respectivos trabalhos 
às condições de prazo e demais normas especiais 
fixadas pelo D.E.E. além das que regularem em geral o 
referido trabalho;
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sustentando, Macedo Soares toma a si a execução da 
lei que criara o Instituto, e consegue dar realidade 
e vida aos novos princípios em que se teria de basear 
daí por diante a estatística brasileira. Adotados 
êsses princípios, dentre os quais foi o principal 
o da estreita cooperação interadministrativa, a 
União renunciou à procedência exagerada, ou quase 
exclusividade, que reivindicara antes, para admitir uma 
justa distribuição dos encargos e responsabilidades da 
estatística geral do Brasil entre o Govêrno Federal 
e os Governos dos Estados e dos Municípios. E onde 
houvesse um terreno comum, no qual não se pudessem 
distinguir atribuições peculiares ou necessariamente 
privativas, entre as três esferas de govêrno, em 
virtude de se tornar necessária uma ação conjunta, 
apareceria então a responsabilidade – a um só tempo 
jurídica, política e administrativa – do Instituto, que 
de tôdas três é o autorizado representante.

Assim, aconteceu, desde o comêço, quanto aos 
serviços a cargo da nossa Secretaria Geral. E de novo 
acontece agora, em virtude dos convênios realizados, 
quanto às Agências Municipais, cuja atuação se uni-
fica nas inspetorias, a serviço, simultâneamente, dos 
Municípios, dos Estados, dos Territórios e da União.

Essas Inspetoria – é óbvio – não devem ficar 
sendo um campo de ação exclusivo nem da União nem dos 
Estados, porque elas exercerão atividades de Interêsse 
comum a estes e àquela. Mas se acaso o Instituto 
falhasse na sua missão harmonizadora e unificadora 
sem prejuízo do princípio federativo, tais atividades 
teriam de passar para União, pois, não se concebe a 
Nação sem estatística, e provado está a “estatística 
brasileira” não será possível sem as Inspetorias e o 
consequente contrôle das Agências Municipais.

Isto, porém, seria o abandono, da orientação 
de Macedo Soares e dos pontos de vista por que todos 
nós nos batemos há cêrca de trinta anos. O instituto 
não teria mais razão de ser e a atuação dos serviços 
de estatística voltaria à desordem e ao isolamento 
anterior. E então a ação federal, agindo preponderan-
temente (porque sob imperativos mais poderosos e com 
maior autoridade) retomaria a sua viciosa tendência 
anterior: esquecimento e depreciação das estatísticas 
estaduais, a par do enfraquecimento e desmoralização 
concomitantes a que se veriam sujeitos os seus pró-
prios esforços. Tanto é certo que êstes, em verdade, 
não podem dispensar a colaboração devidamente disci-
plinada dos Estados e Municípios, da mesma forma que 
a atuação isolada, desigual e dispersiva dêstes não 
poderia nunca proporcionar ao país, nas devidas con-
dições de homogeneidade e uniformidade, a estatística 
geral que lhe é imprescindível.

Tudo isto quer dizer, meu caro Dr Djalma, que 
êste nosso entendimento, para bem do Brasil e de cada 
uma das unidades que compõem, precisa ter – e há de 
ter, Deus o permitirá – o resultado que o Presidente e 
eu esperamos: o funcionamento perfeito, quanto a São 
Paulo, do mecanismo que veio integrar o Instituto e 
assegurar o êxito das suas campanhas. Se êste objetivo, 
por infelicidade nossa, acaso não fôsse possível, o 
Instituto estaria morto. Teria o Brasil retrogrado 
em vez de progredir. E a primeira consequência disto 



Teixeira de Freitas e a criação do IBGE
Correspondência de um homem singular e plural

seria a minha demissão dos cargos que desempenho na 
sua direção. O atestado de óbito da instituição criada 
pela clarividência e patriotismo de Macedo Soares não 
seria jamais passado por minhas mãos, pois condenaria 
injustificadamente o ideal da minha vida, sacrificando 
ao mesmo tempo os mais vitais interêsses do País. 

Por aí o meu prezado Dr Djalma sentirá bem o 
calor com que, de coração para coração, lhe faço aqui 
um apêlo, invocando a fidelidade e devotamento que 
ambos devemos ao querido Chefe, para o qual serão 
poucos todos os nossos sacrifícios pessoais e tôda a 
nossa dedicação, sem eiva de considerações estranhas 
ao nosso comum ideal. Ajude-me! Ajude-me com tôdas as 
fôrças a “ajustar” esta parte final da “nova ordem” 
que tivemos a felicidade de criar, - numa colaboração 
perfeita e que me foi tão agradável – para os serviços 
estatísticos nacionais. Disso depende todo o futuro 
desenvolvimento da estatística brasileira, que tanto 
promete ao Brasil como auxiliar indispensável na 
solução dos problemas do após-guerra, mas que também 
tanto cuidado deve merecer dos responsáveis pela 
direção dos sub-sistemas que, já na órbita federal, 
já na estadual, formam coletivamente o nosso querido 
I.B.G.E.

Que eu me sinta apoiado pela sua solidariedade 
tanto quanto pela sua boa vontade e esclarecidos 
conselhos, é o voto que faço ao subscrever-me, com o 
maior aprêço e estima.

solução dos problemas do após-guerra, mas que também 
tanto cuidado deve merecer dos responsáveis pela 
direção dos sub-sistemas que, já na órbita federal, 
já na estadual, formam coletivamente o nosso querido 
I.B.G.E.

tanto quanto pela sua boa vontade e esclarecidos 
conselhos, é o voto que faço ao subscrever-me, com o 
maior aprêço e estima.
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Carta 24 (datilografada)

De Teixeira de Freitas como Presidente do Instituto 
Interamericano de Estatística a Macedo Soares  
[como Presidente do IBGE], em 23 de agosto de 1944.

Teixeira de Freitas, como Presidente do IASI, dirige-se ao Embaixador, 
não apenas como Presidente do IBGE, mas sobremodo como Presidente da 
II Reunião Pan-Americana de Consulta sobre Geografia e Cartografia. Texto 
em português e em inglês. 

Carta 25 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Giorgio Mortara,  
em 18 de abril de 1945.

Diz que o Professor Jorge Kafuri pediu-lhe que desse uma “lição” no 

Curso Bulhões Carvalho, mas que se sentia impedido de fazê-lo na ocasião 

por suas muitas funções no momento. Assim, apelava ao Mestre que o fizesse, 

com seu habitual brilhantismo “uma exposição sistemática do que devam os 

serviços de estatística realizar nas suas investigações no ‘campo social’”.

Carta 26 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Giorgio Mortara,  
em 29 de junho de 1945.

Pede ao Mestre que se disponha a ministrar cinco ou seis palestras 

sobre Estatística Militar ao Estado-Maior da 1a Região. Após, essas “lições” 

seriam impressas e distribuídas, de modo que passariam “a orientar 

praticamente todas as nossas seções de estatística militar”. E pede que 

indique datas e valores dos honorários. 

Carta 27 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Giorgio Mortara,  
em 09 de julho de 1945.

Rejubila-se pela aceitação de Giorgio Mortara em dar as “lições” 

de Estatística Militar. E lhe indica um texto da revista Seleções sobre a 

“operação de Lampert”, e caso a queira tentar, compromete-se a envidar 

esforços de patrocínio do governo brasileiro e do Instituto.



Teixeira de Freitas e a criação do IBGE
Correspondência de um homem singular e plural

Carta 28 (manuscrita)

De Giorgio Mortara a Teixeira de Freitas, 
em 19 de agosto de 1945.

Tece elogio a Teixeira de Freitas: “A sua coragem em denunciar as 
chagas que afetam e atrasam a civilização brasileira parece-me digna de 
grande admiração. É fácil obter aplausos exaltando as virtudes de uma 
nação – existentes ou inexistentes –; e também isto pode ser necessário em 
certas épocas. Mas hoje o brasileiro mais benemérito da pátria é o que sem 
hesitar denuncia os defeitos, aliás em boa parte remediáveis, da situação e 
organização atual. Pelo meu amor que me liga ao Brasil, estou ao seu lado 
com todo o fervor do meu coração e o seu intelecto”.

Carta 29 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Giorgio Mortara, 
em 02 de outubro de 1945.

Trata das correções que vinham sendo feitas ao trabalho de Bulhões 
Carvalho no Censo de 1920, e diz que sempre advoga que devam ser feitas 
com muita prudência para jamais negar o cuidado com que seu Grande 
Mestre atuou. Mas ressalta sempre que um órgão idôneo como o IBGE 
jamais poderia deixar de fazer correções sempre que fosse o caso. E elogia 
o modo como Mortara vinha agindo.

Carta 30 (datilografada)

De Teixeira de Freitas ao Coronel Lima Figueiredo, 
em 24 de Janeiro de 1946.

Já sob os ares da Carta de 1946, em discussão na Constituinte, 
manifesta preocupação com a possibilidade do IBGE perder a taxa de 
estatística (ou selo da estatística ou Caixa de Estatística), e pede a ação do 
coronel junto ao presidente eleito, General Eurico Dutra, por cuja iniciativa 
nascera aquele recurso para que isso não se dê. Em ocorrendo o Instituto 
perderia um dos pilares na formação das estatísticas nacionais, mormente as 
estatísticas militares. 

Carta 31 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Lourival Câmara, 
em 04 de fevereiro de 1946.

Agradece ter sido informado da carta que Lourival Câmara (cópia 
em anexo) enviou a Nereu Ramos declinando da inclusão pelo Diretório 
Regional do PSD de seu nome como candidato a Deputado Estadual em 

Santa Catarina, o que teria sido feito sem maiores consultas. Elogia o que 

considera um desprendimento de seu interlocutor, e o cumula de elogios 

(mal podia imaginar que em futuro próximo ele seria o autor intelectual do 

texto que daria ânimo a Polli Coelho, na crise que desencadearia).
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Carta 32 (datilografada)

De Teixeira de Freitas ao General Goes Monteiro, 
em 1o de março de 1946.

Pede apoio do General que, junto com o General Eurico Dutra, fora 
autor da proposta que garantira recursos ao IBGE para bem atuar. O faz 
naquele momento, quando o País passava pela efervescência da renovação 
democrática, em que mudanças nos Estados dificultavam ou mesmo 
ameaçavam suas atividades. 

Carta 33 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Macedo Soares, 
em 27 de junho de 1946.

Em longa exposição de motivos enumera para o Embaixador as 
consequências perversas para o IBGE e para o Sistema Estatístico instituído 
pela Convenção das recentes medidas adotadas pelo novo governo da 
República (tendo à frente o General Eurico Dutra). Contudo, mostra-
se pronto a cumprir as recomendações do Embaixador de cumpri-las 
integralmente. 

Carta 34 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Macedo Soares, 
em agosto/setembro de 1946.

Sem data precisa, manifesta preocupação com o Projeto de Constituição 
que começaria a ser debatido, o qual, a seu juízo, punha em risco ações já 
feitas pelo IBGE em tempos recentes, e sugeria outros pontos de sua especial 
militância. Realça emendas à leitura do Embaixador. Essas emendas sugerem 
que Teixeira de Freitas ou estava influenciando constituintes ou tinha entre 
eles pessoas que partilhavam suas opiniões e ideais.

Sem data precisa, manifesta preocupação com o Projeto de Constituição 
que começaria a ser debatido, o qual, a seu juízo, punha em risco ações já 
feitas pelo IBGE em tempos recentes, e sugeria outros pontos de sua especial 
militância. Realça emendas à leitura do Embaixador. Essas emendas sugerem 
que Teixeira de Freitas ou estava influenciando constituintes ou tinha entre 
eles pessoas que partilhavam suas opiniões e ideais.
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Carta 35 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a 
Macedo Soares, 
em 08 de outubro de 1946.

Face à nova Constituição, 
aprovada em 18 de setembro, Teixeira 
de Freitas entende que o IBGE devia 
passar por nova fase, ainda que tenha 
tido seus fundamentos preservados, 
lato sensu, razão porque pede ao 
Embaixador que lhe permita “apresentar 
ao Conselho a minha renúncia ao 
honroso mandato de Secretário Geral 
desta Casa, em cujo exercício, como 
auxiliar imediato de Vossa Excelência, 
nunca me faltaram a honrosa confiança 
e o prestigioso amparo da presidência 
do Instituto”. Vale observar que 
na ocasião Macedo Soares estava 
licenciado da Presidência, exercendo 
a função de Governador de São Paulo, 
que era então exercida em caráter 
provisório por Heitor Bracet, mas 
diante de uma decisão desta magnitude 
apelaram ao titular para uma palavra 
final, e que será dada no mesmo dia.

Em 8 de outubro 1946.

Excelentíssimo chefe e Amigo.

Embaixador José Carlos de Macedo Soares.

NESTA

Meu caro Embaixador,

 

Afetuoso abraço, com os melhores votos de boa 
saúde, extensivos à Excelentíssima Família.

Contava procurá-lo, pessoalmente, a fim de 
colocar sob as suas vistas um assunto ligado aos 
destinos de nosso Instituto, e sôbre o qual o nosso caro 
Presidente em exercício, Doutor Heitor Bracet, julgou 
de bom alvitre fôsse solicitado o pronunciamento de 
Vossa Excelência, como presidente efetivo da entidade 
e responsável direto pela obra admirável que, sob 
a inspiração de seu patriotismo, tem ela conseguido 
realizar. Dadas, todavia, as preocupações de outra 
natureza que lhe absorvem a atenção, durante a sua 
atual permanência no Rio, creio preferível formular, 
na presente carta, as considerações que desejaria 
submeter ao exame do eminente Chefe, para que se digne 
fixar, a respeito, as diretivas julgadas aconselháveis.

Trata-se de seguinte:

Reiniciado, em nossa vida política, novo período 
constitucional, com a promulgação da Carta de 18 de 
Setembro último, oferece-nos, decerto, oportunidade 
ao reexame dos fundamentos teóricos e do mecanismo 
do I.B.G.E. como órgão coordenador dos serviços 
estsatísticos e geográficos do país.

Dentre os aspectos passíveis de revisão, no 
conjunto dos princípios e postulados em que se baseia 
o seu sistema, há quem se incline a incluir, de plano, 
os pontos relacionados com o conceito das autonomias 
estaduais.

Pessoalmente, estou convencido de que atual le-
gislação estatístico-geográfica do país resguardou, 
inteiramente, as exigências do regime federativo e 
livre determinação dos Governos, espontâneamente 
coobrigados pela Convenção Nacional de Estatísticas, 
de 1936, e, posteriormente, pelos Convênios Nacionais 
de Estatística Municipal, que transferiram à adminis-
tração do Instituto os órgãos de coleta estatística 
dos Municípios, tendo em vista assegurar o êxito das 
estatísticas brasileiras em conjunto e, em particular, 
das que são inseparáveis da organização da segurança 
nacional.

Assim, embora a nova Carta Política não haja 
consagrado, de modo expresso, o princípio da coope-
ração intergovernamental – como o pretendeu, sabia-
mente, uma das emendas apresentadas ao Projeto de 
Constituição, distinguida, aliás, pelos aplausos da 
Assembléia Geral do Conselho Nacional de Estatística 
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–, isto, evidentemente, não me parece bastante para 
modificar a situação que resulta dos “acordos políti-
cos” realizados entre a união, os Estados e os Muni-
cípios. Admitir o contrário seria fazer-nos retroceder 
à fase anterior à criação do Instituto, em que, via 
de regra, dos esforços e recursos aplicados nos ser-
viços de estatística advinham resultados precários e 
deficientes, pela absoluta falta de coordenação das 
iniciativas empreendidas nos vários campos de ação 
governamental.

Todavia, como Secretário Geral do Instituto e, 
nessas condições, coordenador, do ponto de vista 
administrativo, da execução dos Convênios, não desejo, 
de nenhum modo, que o meu ponto de vista pessoal, a 
respeito da matéria, possa contribuir para prejudicar 
os estudos que ela comporte, em face de circunstâncias 
novas, decorrentes da transformação recém-verificada 
em nossas instituições políticas.

Assim sendo, estimaria que o prezado e eminente 
Chefe firmasse a orientação pela qual se deve o 
Instituto reger, m face do problema aqui exposto em 
breves traços. Tendo em vista a ampla liberdade de 
decisão que desejo prevaleça no encaminhamento do 
caso, por parte dos órgãos dirigentes da entidade, 
peço-lhe também me permita apresentar ao Conselho a 
minha renúncia ao honroso mandato de Secretário Geral 
desta casa, em cujo exercício, como auxiliar imediato 
de Vossa Excelência, nunca me faltaram a honrosa 
confiança e o prestigioso amparo da presidência do 
Instituto. Não tenho dúvida de que isto facilitará 
o exame que o problema porventura esteja exigindo, 
e permitirá o prevalecimento da solução que melhor 
consulte os interêsses da Estatística, resguardados os 
altos objetivos a que a criação do Instituto pretendeu 
atender. 

Reiterando a Vossa Excelência, meu caro Embaixa-
dor, as expressões de minha profunda estima e de meu 
vivo reconhecimento. Subscrevo-me, atenciosamente,

M. A. Teixeira de Freitas

Instituto. Não tenho dúvida de que isto facilitará 
o exame que o problema porventura esteja exigindo, 
e permitirá o prevalecimento da solução que melhor 
consulte os interêsses da Estatística, resguardados os 
altos objetivos a que a criação do Instituto pretendeu 
atender. 

dor, as expressões de minha profunda estima e de meu 
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Carta 36 (datilografada)

De Macedo Soares a 
Teixeira de Freitas, 
em 08 de outubro de 1946.

Em resposta naquele mesmo 
dia, o Embaixador concorda que 
“do ponto de vista doutrinário” a 
nova Carta em nada conflita com a 
legislação específica do Instituto e do 
Sistema Estatístico, realçando que este 
a todo tempo respeitou os princípios 
federativos. Assim sendo, havendo 
identidade de opiniões, entende que 
não há a menor razão para Teixeira de 
Freitas deixar a função de Secretário-
Geral do Instituto. Nota-se que há algo 
por trás dessa renúncia não efetivada 
que não se consegue compreender 
completamente, havendo talvez grupos 
que entendessem ser necessário mudar 
legislações institucionais.

Carta 37 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a 
Macedo Soares, 
em 12 de dezembro de 1946.

Informa ao Embaixador que, 
quando de sua ida a São Paulo, 
conversara com Djalma Forjaz para 
“consolidar um entendimento que 
nos assegure a solidariedade integral 
do Departamento Estadual”, e afirma 
esperar “que a fase de incompreensão 
e antagonismo, que tanto me afligia 
e preocupava V. Excia., esteja 
definitivamente encerrada”. Ledo 
engano. 

Em 8 de outubro de 1946.

Prezado Amigo,

Doutor Teixeira de Freitas. 

Cordiais saudações.

       

Acuso o recebimento de sua carta hoje, de cujos 
têrmos fico inteirado.

Compreendo perfeitamente as razões que ditaram 
a sua consulta, mas devo dizer-lhe que, também a meu 
ver, a nova Constituição da República em nada altera 
a situação de nosso Instituto, como órgão depositário 
da autoridade da União, dos Estados e dos Municí-
pios, através de vinculações livremente aceitas. Vale 
dizer, precisamente como decorrência das respectivas 
autonomias, colocadas em face de um problema comum às 
diferentes órbitas de govêrno, e que, por isso mesmo, 
somente na estreita solidariedade político-adminis-
trativa dessas órbitas encontraria feliz e integral 
solução.

A Convenção Nacional de Estatística, celebrada 
ainda na vigência da Carta Politica de 1934, nunca 
poderia ser apontada como atentatória do espírito fe-
derativo, uma vez que, conforme se acentuou, com in-
teira propriedade, na última Assembléia Constituinte, 
“as autonomias não se discriminam senão para que como 
tais atuem”. Muito menos o poderiam ser, também, os 
Convênios Nacionais de Estatísticas Municipal, que re-
presentam apenas a aplicação a determinado problema da 
Estatística Brasileira – e dos serviços estatísticos 
municipais – do mesmo salutar princípio que já servia 
de base à própria organização do Instituto, ou seja, o 
princípio da cooperação intergovernamental. 

Não há, do ponto de vista doutrinário, por que 
discordar da idéia daqueles convênios interadiminis-
trativos. Por outro lado, o mecanismo de serviços 
nêles instituídos consulta integralmente os interês-
ses em causa, assegurando aos Estados e à União, tan-
to quanto aos próprios Municípios, através da coleta 
estatística municipal delegada ao Instituto, situação 
de perfeita paridade no conhecimento e utilização dos 
elementos estatísticos imprescindíveis, dentro de cada 
campo de competência, ao exércicio das atribuições que 
lhes são inerentes. 

Fora disso, estaríamos condenados a voltar, com 
graves danos para os interêsses do país, a uma das 
duas fracassadas experiências anteriores. Isto é, ou 
a tentativa, por parte da União, de estabelecer a sua 
própria rêde de coleta municipal, com duplicação de 
recursos, em relação aos Estados, para fins comuns, 
e ainda com a desvantagem de obterem-se resultados 
contraditórios e, como tais, sujeitos a recíproco 
desprestígio; ou a dependência – que obviamente não 
pode ser considerada aceitável – do Govêrno Federal 
à exclusiva iniciativa e competência dos Estados, 
no que respeita a elementos básicos da estatística 
geral brasileira. Esta segunda hipótese importaria, 
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aliás – como vinha ocorrendo, na maioria dos casos, 
anteriormente à celebração dos convênios –, na falta 
de conhecimento, com a devida oportunidade, por parte 
dos órgãos administrativos da União, de aspectos 
fundamentais da vida brasileira, sôbre os quais se 
deveria exercer, em âmbito nacional, a sua atuação ou 
influência.

Nessas condições, parece-me fora de dúvida que, 
em sã consciência, ninguém se colocará em contraposi-
ção ao regime estabelecido pelos Convênios, os quais, 
mediante entendimentos intergovernativos livremente 
firmados, conseguiram uma feliz coordenação de esfor-
ços em tôrnos de objetivos comuns. Além do que, êsses 
acordos resguardam integralmente, como já acentuei, o 
princípio partidário, segundo o qual tanto os Municí-
pios, como os Estados e a União, têm iguais direitos 
ao oportuno conhecimento dos resultados obtidos na co-
leta municipal. E por isso mesmo a execução desta foi 
delegada ao Instituto, que não é órgão federal, mas 
uma entidade nacional, a quem cabe representar coleti-
vamente, para fim especial, nos têrmos da Convenção de 
1936, os nossos três planos de Direito Público.

Estou, pois sinceramente convencido de que, ao 
reintegrarem-se, pelo retôrno à normalidade consti-
tucional, no uso das prerrogativas e franquias que o 
regime federativo lhes assegura, os Estados não ve-
rão por que propor quaisquer modificações no sistema 
instituído, e que tem sido proclamado, mesmo fora do 
Brasil, mas à luz da experiência brasileira, como par-
ticularmente adequado à solução dos problemas estatís-
ticos nos países de organização descentralizada, como 
é o nosso caso. E sinto-me inclinado a afirmar que 
outro não será o ponto de vista do Senhor Presidente 
da República, o eminente General Eurico Gaspar Dutra, 
sob cujo alto patrocínio, quando titular da pasta da 
Guerra, foram promovidos, celebrados e ratificados os 
Convênios que têm a sua execução a cargo da Secretaria 
Geral do Instituto.

É minha convicção, aliás que no recurso à 
cooperação intergovernamental encontraria o Brasil a 
chave para solução de graves e complexos problemas, 
até agora não encaminhados convenientemente, e que se 
enquadram – como o da estatística e o da geografia – 
na competência simultânea da União, dos Estados e dos 
Municípios. Dentre êles destacarei, pela importância 
e o vulto dos recursos que exigem, principalmente o 
da educação popular, e da saúde pública e o do fomento 
rural. 

Trazendo-lhes, pois, nestas palavras, o meu 
pronunciamento acêrca do assunto que foi objeto de 
sua carta, creio desnecessário ressaltar que não vejo 
razão para quaisquer modificações nas diretrizes até 
agora seguidas pelo nosso Instituto, com fundamento 
nos princípios e na legislação que regem a sua es-
trutura e funcionamento; nem, conseguentemente, para 
seu afastamento do pôsto que ocupa por eleição dos 
seus pares no Conselho Nacional de Estatística, e em 
cujo execício tem merecido minha irrestrita confiança, 
como repeti na sessão magna em que o Conselho de Es-
tatística e o Conselho de Geografia encerraram seus 
trabalhos dêste ano.

Com os protestos de minha inaltera estima, 
subscrevo-me, cordialmente.

J. C. de Macedo Soares

Eurico Gaspar Dutra, 1883-1974. General 
de Exército. Presidente da República de 
31.01.1946 a 31.01.1951. Junto com o 
General Góes Monteiro foi o responsável 
pela criação do serviço de estatística 
militar no IBGE, que lhe rendeu a Caixa de 
Estatística, ou Fundo Estatístico.
Acervo Biblioteca do Palácio do Planalto
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Carta 38 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a 
Djalma Forjaz, 
em 15 de fevereiro de 1947.

Tentando solucionar um início 
de crise com o destinatário, por ação 
indevida deste. Mais uma vez Djalma 
Forjaz ultrapassava sua competência 
atropelando atribuições das esferas 
federais. Teixeira de Freitas é muito 
polido na carta, mas não deixa 
de ser duro. 

Rio, em 15 de fevereiro de 1947. 

Prezado Colega e Amigo, 

Dr. Djalma Forjaz

Cordiais Cumprimentos.

Acabo de receber a visita do nosso prezado com-
panheiro, o Prof. João Carlos de Almeida, como seu 
delegado, e sinto-me reanimado do acabrunhamento em 
que me deixara a insólita atitude do seu Departamento, 
que, usurpando atribuições do Ministério do Trabalho, 
fazendo falsas declarações públicas, usando clandes-
tinamente edições antigas do formulário do registro 
Industrial que não lhe pertenciam, descumprindo as 
normas fundamentais do Instituto e esquecendo comezi-
nhos princípios de ética e disciplina administrativa, 
parecia estar agindo sob a mais estranha e absurda 
inspiração. A reação do Ministério do Trabalho e do 
Instituto não poderia deixar de sobrevir, solicitando 
do Govêrno Federal as providências cabíveis, depois de 
apurados os fatos e as responsabilidades. E enquanto 
isso, haveria o escândalo, a desorientação das fir-
mas industrias, os comentários da imprensa e tôdas as 
calamitosas conseqüências de uma crise tão grave, na 
vida do nosso Instituto, como nunca houve e da qual 
não sei como sairiam os interêsses da Estatística Bra-
sileira.

Eram de novo, e pior do que antes, os maus ventos da 
discórdia, da incompreensão e da falta de lealdade, que 
estariam soprando sôbre nós, espalhando a sizânia e as 
incompatibilidades, em vez da harmonia, da solidariedade 
e da escrupulosa probidade que devem reinar entre os que 
trabalham em prol da Estatística Brasileira, sob pena de 
voltar o Brasil a viver às cegas.

Graças a Deus – rendendo muitas graças a Deus, 
repito – vejo pelas declarações categóricas, leais e 
francas que me acaba de fazer o Prof. João Carlos 
da sua parte, que talvez ainda possamos conjurar a 
tempestade e seus desastrosos efeitos, pois o diretor 
do D.E.E. já percebeu a grave situação decorrente dos 
fatos sobrevindos e cuja exata significação havia 
escapado à sua boa fé e lealdade para com o Instituto.

Vamos ver então o que podemos fazer para vencer 
a tormenta provocada pelas atitudes e insinuações 
infelizes, que ilaquearam sua sinceridade,

Ontem a Junta Central do Conselho de Estatística 
tomou conhecimento do caso e ficou ciente do infeliz 
e ilegal aviso que o Departamento publicou antes de 
receber a decisão do Ministério do Trabalho, que era 
no caso indispensável em face da lei. E deliberou 
unanimemente manter a decisão do Ministério, contrário 
à excepcional delegação de poderes ao Departamento, 
conhecida em 1946 a título precário. Ficou assentado 
que a competência do S.E.P.T. seria sustentada por 
todos os meios ao alcance do Govêrno Federal, por mais 
graves que fôssem as conseqüências.

Foi uma deliberação a que eu nada podia opor, pois 
o que visava era defender a boa ordem administrativa, 
a fidelidade aos vínculos contratuais e o cumprimento 
da lei. Deixei assim a Junta à vontade para deliberar 
sem ter em conta nem mesmo o desprestígio gratuito 
da minha autoridade, quando procurava articular os 
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dois órgãos – o Ministério e o Departamento sôbre um 
assunto grave. Ficou bem claro que eu deixaria o cargo 
se assim fôsse preciso, na intenção de resolver-se 
da melhor forma o impasse que a atitude imprevista e 
intempestiva do Departamento viera criar. Mas confesso 
que me sentia acabrunhado por tudo, e principalmente 
por não poder ver outra cousa, nos fatos, senão um golpe 
contra mim, da sua parte, não sei sob que mesquinha 
inspiração, visando criar uma situação de fato, muito 
penosa e que não poderia aceitar de nenhuma forma.

Mas as palavras leais e sinceras que me mandou 
pelo João Carlos, deixaram felizmente bem claro que 
não houve aquela intenção da sua parte, mas apenas 
êrro. E um êrro, não custa corrigir-se.

É questão de haver probidade e boa fé, que são 
qualidades que sobram ao prezado Amigo.

Confortado por essa certeza, quero ajudá-lo a 
resolver o caso sem diminuição da sua autoridade, que 
eu também desejo ver resguardada.

Trata-se de evitar que o caso vá adiante, com as 
reações que não podem deixar de sobreviver, pois isso 
seria uma crise de inavaliáveis conseqüências para a 
vida do nosso Instituto, uma vez que o Ministério do 
Trabalho considera suas atribuições invadidas se con-
tinuada a coleta nos têrmos do edital do Departamento, 
e isto sem qualquer base legal e em concomitância à 
delegação dada à I.R., semelhantemente, aliás, ao que 
está feito em todos os demais Estados.

Nessa intenção, pois, quero deixar-lhe nas mãos 
uma solução satisfatória, - formulando ao mesmo tempo, 
o meu mais caloroso e cordial apêlo à sua solidariedade, 
- para que vençamos juntos mais esta crise.

Essa solução, a meu ver, só pode ser – em vez de 
uma declaração do Instituto ou do Ministério do Trabalho, 
desautorizando o seu edital – a própria declaração sua, 
como sugeriu, em seu nome, o Dr. João Carlos. Como diretor 
do Departamento, fez o edital. Mas como Presidente da 
CREM e supervisor da coleta estatística no Estado poderá 
fazer uma declaração de que, por conveniência do serviço 
e mediante entendimento com o I.B.G.E., transfere a 
coleta iniciada para a Inspetoria Regional.

É possível que já estejam feitos alguns registros 
no Departamento. Pela falta de apoio legal, de poderes 
para isso e de instrumentos hábil, que é a edição em 
vigor dos questionários, são nulos de pleno direito 
tais registros. Mas vamos salvar a situação, evitando 
sujeitar os declarantes a novo registro na I.R.

Assumo a responsabilidade de aceitá-los com estão, 
e legalizá-los pelo Instituto. Fique o Departamento 
com o exemplar que lhe é destinado e remeta à I.R., 
com uma relação autenticada, os exemplares a serem 
encaminhados ao Ministério do Trabalho. Assim, espero 
que o incidente se encerre sem as conseqüências que 
temia.

Quanto aos demais assuntos em que me falou o 
Dr. João Carlos, êle lhe transmitirá verbalmente a 
resposta que possa dar.

Com um cordial abraço e a certeza de que não me 
falhará ainda esta vez a sua fraternal simpátia, do 
que é penhor seu nobre gesto de me mandar propor a 
nedida reparadora.

 Sou, como sempre, seu Col. afet° e am° obr° M.A. 
Teixeira de Freitas
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Carta 39 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a 
Sud Mennucci, 
em 10 de maio de 1947.

Djlma Forjaz saíra, e ao fazê-lo, 
segundo Teixeira de Freitas, “atirou-me 
a pecha mais injusta que se poderia 
irrogar-me”. E explica em detalhes as 
aleivosias de Djlma Forjaz, fazendo 
sua defesa. Diante dos fatos, diz que 
se viu obrigado a “colocar a questão 
nos devidos termos perante o Conselho 
e a renunciar ao cargo que vinha 
exercendo”. Era sua segunda renúncia, 
agora em caráter definitivo. Nesse 
jogo de forças, Djlma Forjaz perderia, 
e naquele momento assumia a chefia 
do Departamento Estadual seu fraterno 
amigo Sud Mennucci com quem 
trocava copiosa correspondência (parte 
três seção quatro adiante)51.

51 Para maiores informações, consultar a 
terceira parte Diálogo com educadores, 
Seção Diálogo com Lourenço Filho, desta 
publicação. 

Rio de Janeiro, 10 de maio de 1947.

Meu caro Dr. Sud Mennucci.

Saudações Cordiais.

Acuso sua prezada carta de 15. Se, de um certo 
modo, ela me decepcionou, dizendo-me da impossibilidade 
da sua vinda ao Rio agora, como tanto desejávamos, 
trouxe-me, entretanto, em um momento para mim de 
grande amargura, o confôrto de suas palavras amigas, 
de compreensão, simpatia e boa vontade, - que me 
deram a certeza de já se terem afastado as nuvens que 
ensombravam os horizontes do nosso Instituto.

Nossos pensamentos têm-se encontrado bastante 
vezes, em tôrno de vários problemas brasileiros, e de 
nossa troca d idéias resultou-me a convicção de que 
já nos conhecemos bem, o que é a primeira condição 
para que os homens se entendam por sôbre as eventuais 
divergências de pontos de vista.

Eu, de mim, tenho-o visto sempre lúcido, com-
preensivo e arguto, embora agil, vivaz e aventuroso na 
defesa das suas idéias. E através dos ideais que pro-
pugna, pude certificar-me de que o seu pensamento, sem 
sacrificar as tradições, não tem medo de inovar. E sem 
perder de vista os interêsses do imediato, do particu-
lar, do regional, não se esquece dos largos panoramos 
que nos abrem ao espírito as idéias gerais, as pers-
pectivas de sistematização e, sobretudo, a empolgante 
beleza da diferenciação na unidade, da harmonização 
das cousas que pedem independência mas reclamam tam-
bém convergência de objetivos, solidariedade de meios, 
conformidade, enfim, a fins superiores que as vinculem 
a planos mais largos da vida.

Quero dizer-lhe isto para poder afirmar que já 
agora, estando os destinos da estatística nas suas 
mãos, não temo pela sorte do nosso I.B.G.E. e da obra 
magnífica que êle está realizando, através, exata-
mente, da valorização da autonomia dos Estados e da 
colaboração consciente e livre que os esforços dêstes 
possam trazer à integração de um verdadeiro sistema 
estatístico nacional.

Quanto ao nosso ilustre colega, Dr. Djalma Forjaz, 
infelizmente, motivos pessoais e os preconceitos de 
autoridade irrestrita não o deixaram mais ver as razões 
e os interêsses da grande causa a que quís servir 
quando pleiteou a volta ao exercício do cargo de Diretor 
de Estatística, atraído pelas empolgantes perspectivas 
que o Instituto abriu aos que se interessavam pelo 
progresso do país. Apoiou-se nêle para conseguir tudo 
quanto desejou, mesmo a centralização executiva que 
sempre me pareceu um êrro em S.Paulo e em Minas. Mas, 
em seguida, repudiou os seus princípios de cooperação 
convencionalmente estabelecidos, pondo em risco sua 
atitude os fundamentos da instituição erigida, com o 
maior carinho e uma nobreza inescedível, pelo sue maior 
amigo. Uma instituição sem a qual, além disso, o Brasil 
jamais terá o exato e satisfatório conhecimento da 
sua realidade, vale dizer, uma “verdadeira consciência 
nacional”. 
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Já deve ter chegado ao seu conhecimento o penoso 
incidente, que tanto me abateu o ânimo e dá motivo a 
essas palavras. O protesto do Dr. Djalma, esquecido 
dos fatos, da lei e dos compromissos jurídicos e 
morais, atirou-me a pecha mais injusta que se poderia 
irrogar-me. A minha vida tem sido um trabalho contínuo 
e pertinaz pelo engrandecimento do Brasil através da 
cooperação das suas fôrças livres. 

A autonomia municipal e regional é para mim prin-
cípio fundamental – e intangível – da vida brasileira. 
Ao discutir-se a criação do sistema estatístico nacio-
nal em 1933, quase fracassou a idéia porque me opus 
à centralização federal, sustentando a necessidade da 
cooperação autônoma de Municípios e Estados, e so-
bretudo a necessidade de que estes mantivessem sis-
temas estatísticos regionais com programas próprios, 
e eficientes, plenamente capazes de serem de fato os 
órgãos mestres do grande sistema nacional. De manei-
ra que a estatística brasileira viesse a repousar, 
assim, graças a um adequado condicionamento do trabalho 
comum, livremente deliberado e consentido, sôbre os 
seus alicerces naturais, ou seja o somatório das esta-
tísticas regionais. E tóda a minha atuação, desde 1933, 
quando defendi a estrutura federativa do Instituto, 
e a partir de 1936, como seu Secretário Geral, foi no 
sentido de sustentar êsse pensamento e fazê-lo preva-
lecer, sem embargo das dificuldades enormes que tenho 
encontrado.

Entretanto, o seu ilustre antecessor, inteiramente 
esquecido da realidade que aí está para convencer os 
mais incrédulos, desde que tenham senso ético bastante 
imparcial para julgar com justiça acusou-me de tomar 
uma atitude incompatível com o meu passado, isto é, 
de cercear, de constranger, de subestimar a autonomia 
e o prestígio da estatística regional. Quando o certo 
é que tudo fiz para defender e apoiar essa autonomia, 
para elevar êsse prestigio, para assegurar a S.Paulo 
a preeminência que merece em nossas realizações. E 
esta atitude, eu a mantive mesmo ao perceber que o 
Dr. Djalma trilhava um caminho errado, desviava a 
estatística paulista do seu verdadeiro rumo – que 
me parecia ser a descentralização – em troca de 
uma grandeza material aparente, e estava com isso 
diminuindo, infelizmente, a atuação técnica pioneira 
que deveria caber a êsse grande Estado, sem aproveitar 
de modo completo os magníficos elementos materiais e 
humanos de que dispunha.

E essa atitude culmina num gesto de injusto res-
sentimento e descortesia, inteiramente sem fundamento, 
que me obrigou a colocar a questão nos devidos têrmos 
perante o Conselho e a renunciar ao cargo que vinha 
exercendo.

Sôbre tudo isto é que eu desejava falar-
lhe pessoalmente. Mas deixou-lhe aqui explicado o 
incidente. E mais para seu conhecimento pessoal, pois 
não desejo reviver o desagradável desentendimento, 
cuja repercussão só nos poderia causar prejuízo, um 
emissário especial da Junta Central, o nosso destinto 
Colega o Cel. Rondon, levar-lhe-á em mão, numa visita 
de cortesia de nossa parte, a serena e objetiva defesa 
que formulei.
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Quero, porém, dizer-lhe algo mais, 
tranquilizando-o se acaso preciso, sôbre a colaboração 
da Inspetoria ao Departamento.

A Inspetoria é, e será sempre, um órgão auxiliar. 
Mas, auxiliar a um só tempo, do sistema regional e 
do sistema federal. Nela se encontram e se unificam 
os interêsses e esforços de ambos os planos de 
administração em benefício dos objetivos comuns. Se 
serve em primeiro lugar ao Departamento e em seguida 
aos órgãos ministeriais, essa colaboração pressupõe 
ainda assim – ou por isso mesmo, dada a situação de uns 
e outros – um critério rigorosamente paritário entre 
a União e Estado. Iguais direitos, iguais deveres, 
igual delegação de autoridade à Secretaria Geral 
para administrar a Inspetoria em nome de ambos e a 
serviço comum, mas sob o seu contrôle solidário. Para 
êsse contrôle solidário da União e do Estado sôbre a 
IR, admite-se a ação direta, até onde for compatível 
com a autonomia administrativa da Secretaria Geral 
(indispensável à criação do sistema nacional de órgãos 
coletores), tanto do DEE como dos Ministérios, mas 
sobretudo ação supervisora e normativa no seio do 
Conselho Nacional de Estatística, por iniciativa das 
suas Juntas ou do seu Plenário.

Assim, pode o prezado Amigo ficar certo de que 
tudo farei para que a IR lhe preste o melhor concurso 
possível, sob sua imediata direção técnica, em nome 
do Estado e da União, reservando-me apenas a direção 
administrativa, bem como os entendimentos para que esta 
e a direção técnica se harmonizem convenientemente 
dentro das normas gerais que o Conselho fixar.

Poderão ser frequentes ou não os casos em 
que precisaremos estabelecer em entendimento, uma 
harmonização de pontos de vista acaso inicialmente 
divergentes. Mas sei que contarei com o seu espírito 
de compreensão para vencermos tôdas as dificuldades. 
E da minha parte pode ficar certo, encontrará o mais 
decidido empenho em sustentar aquêles princípios a que 
aludi, trabalhando pelo prestígio do sistema regional 
e procurando demostrar que soluções harmonizadoras 
sempre há, desde que os homens queiram de fato 
entender-se, sob uma inspiração elevada e liberta de 
preconceitos ou de má vontade pessoal.

Vamos, pois, meu prezado Amigo, trabalhar juntos 
pelo engrandecimento da Estatística Brasileira, dando 
brilho e relêvo a estatística Paulista, que deve ser um 
dos mais adiantados organizados técnicos do Instituto 
e verdadeiro modêlo para os sistemas regionais.

Temos muito o que fazer. Mas os óbices 
fundamentais estão vencidos. Tirando partido das 
condições excepcionalmente favoráveis que já estão 
criadas, e que espero poder defender com sua ajuda, 
realizaremos por certo uma grande obra, a serviço de 
S.Paulo do Brasil.

Quanto ao caso da divisão territorial, é minha 
opinião que devemos resguardar, como preciosa conquista, 
os princípios da lei n. 311. Sua atenção aí em S.Paulo 
será de alcance decisivo. Não poderia conseguir que 
um dispositivo constitucional estabelecesse logo a 
periodicidade prevista na lei n. 311?
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E o que me diz da mudança da Capital? Não o 
entusiasma a idéia?

Eu preconizo a mudança para o Planalto de 
Formosa, ou vizinhanças, por estar alí a área que 
se pode dizer “central” em nosso mapa e que também 
oferece condições de clima e salubridade satisfatórias. 
E faço votos por que o novo Distrito Federal abranja 
a Chapadas dos Veadeiros, com o seu clima paradisíaco, 
seus panoramas admiráveis, suas águas puríssimas, sua 
maravilhosa fertilidade, a 1 700 metros de altitude. 
Mas para transformarmos êsse sonho em realidade muita 
cousa prática e imediata será, a meu ver, necessário. 
Falar-lhe-ei nisso em outra carta.

 Por proposta da DASP e decisão do Congresso, do 
nosso orçamento êste ano foi cortada, como medida de 
economia, a verba para a reunião das Assembléias Gerais 
dos nossos dois Conselhos. E o Govêrno acaba de baixar, 
como era preciso, o respectivo decreto declaratório. 
Mas como a J.C. deve promover a tomada de contas do 
Instituto por uma comissão de delegados regionais que 
possam vir ao Rio facilmente, espero vê-lo como um dos 
membros dessa Comissão, e teremos então oportunidade 
de examinar melhor os problemas que nos interessarem.

 Com a grande estima de sempre e a maior confiança 
na sua atuação, abraço-o cordialmente
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Carta 40 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a 
Macedo Soares, 
em 22 de maio de 1947.

Em longa carta, trata da crise 
Djlma Forjaz, e do seu desfecho com 
a assunção de Sud Mennucci. Mas fala 
de sua amargura, e da sua renúncia. 
Diz que aceitou ficar no cargo até a 
escolha de um sucessor, e sugere alguns 
nomes: Rafael Xavier, João Carlos Vital 
e Moacyr Malheiros. Informa que a lei 
que permitiria ao presidente escolher 
livremente o Secretário-Geral ainda não 
estava aprovada pelo Congresso. 

Carta 41 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a 
General Juarez Távora, 
em 24 de maio de 1947.

Envia a Juarez Távora um SOS 
no sentido de solicitar às autoridades 
militares que instem junto aos 
parlamentares do Mato Grosso que 
ajustem seu projeto de Constituição 
de modo a não fazerem o que vinha 
sendo anunciado, tais como a denúncia 
em trinta dias do Convênio de 
Estatística Municipal, pois “a instituição 
repousa, hoje, como devia ter 
sempre repousado, sobre a estatística 
municipal”. E se ela perdesse o Fundo 
Estatístico (ou Caixa de Estatística) essas 
estatísticas ficariam inviabilizadas, 
claramente temendo que Mato Grosso 
pudesse se tornar um exemplo nefasto 
para outros Estados. 

Anexos: Cópias da carta de 15/05/47, dirigida ao Dr. Djalma Forjaz

Ata da Sessão da CREM de S. Paulo, em 4/3/47

Exposição apresentada pelo Secretário Geral do IBGE 
à JUNTA CENTRAL DO C.N.E.

 Rio de Janeiro, 22 de maio de 1947

Exm° Amigo,

Embaixador Macedo Soares

Meu caro Presidente,

Atenciosa visita.

             

Para não dar lugar a maiores apreensões a V. 
Excia., em dias difíceis como âqueles durante os quais 
o seu patriotismo e tacto político tanto fizeram por São 
Paulo e pelo Brasil, mantendo íntegros os princípios 
de dignidade e retidão do poder Público, evitei levar 
ao seu conhecimento as amarguras que nos trouxe o Dt. 
Djalma Ferraz, nos últimos dias da sua administração.

Fazendo-lhe instrumento de elementos que lhe 
exploravam a susceptível validade, talvez no intuito 
de comprometer a êle próprio, ou de preparar o 
enfraquecimento – quiçá a destruição – do Instituto, 
o diretor do DEE de São Paulo praticou uma série 
de atos contra os princípios e normas convencionais 
em que repouse hoje o sistema estatístico brasileiro, 
numa guerra aberta à nossa Inspetoria e à Secretaria 
Geral, vendo, numa e noutra, fantasma que lhe faziam 
sombra e lhe restringiam a autoridade exclusivista e 
discricionária, de que se julgava legítimo detentor. 
Nesse intuito, chegou mesmo a promover a criação ou a 
conservação de um corpo de “Inspetores Regionais” do 
DEE, - o qual constituiu para o Estado uma caríssima 
e inútil excrescência, além do que, pela denominação 
e atribuição impróprias, um motivo de confusão com 
a Inspetoria e de balbúrdia para o trabalho das 
Agências, constantemente perturbado pelas exigências 
descontroladas daqueles delegados diretos do Diretor 
de Estatística.

Além disso, movia-nos o Dr. Djalma, juntos a 
membros do Govêrno, altos funcionários, congressistas 
e jornalistas, uma campanha de descrédito, desfigurando 
os fatos, invocando dramaticamente a dignidade de S. 
Paulo ofendido nos seus melindres, alegando apropriação 
indébita dos recursos financeiros dos Estados, até 
mesmo afirmando a oposição, ao Instituto, do próprio 
Govêrno paulista, de que V. Excia. era o chefe. 
Procurava, por êsse modo, convencer a todos de que o 
Instituto deveria ser destruído. O que só podia ter 
por objeto que êle, Diretor de DEE, conseguisse, de 
qualquer forma, os fins egoistas que eram sua obsessão. 
Isto é, tornar-se o árbitro supremo da estatística de 
S. Paulo, à qual, apesar de tudo que teve nas mãos, não 
soube imprimir eficiência técnica, nem para servir ao 
próprio Estado, nem, muito menos, para servir à União, 
o que também lhe constituiu um dos fins principais.

O Instituto a espezinhar S. Paulo; o Instituto 
“caften de S. Paulo”; o Instituto, violador da 
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convenção de Estatística; o Instituto, responsável 
pela subversão do excelente serviço estatístico que 
S. Paulo já havia organizado; a ação do Instituto 
caracterizada como “intervenção federal”; o Convênio 
de Estatística Municipal, um “monstrengo jurídico”; 
- estes e ainda muitos outros dislates d|êsse gênero 
eram os seus “slogans”, os seus motes favoritos, nos 
gabinetes e nas rodas por onde andava. Enquanto me 
procurava festejar, e se dizia o velho amigo, o íntimo, 
o homem de confiança de V. Excia., tudo fazia, todavia, 
para inutilizar nossa obra. E não se pejou de declarar 
que desejava sua saída do Govêrno para melhor destruir 
o Instituto.

 Suas envenenadas alegações chegaram a ter 
lamentável repercussão no parlamento e na imprensa. 
São correntes em S. Paulo. E em virtude de sua atuação 
pessoal junto aos diretores de Estatística dos Estados, 
que viram nêle o verdadeiro representante do pensa-
mento de V. Excia. E do seu grande Estado, e ainda o 
“Diretor de Estatística”, isto é, o Colega que parecia 
defender de modo desassombrado aquilo que supunham 
constituisse as legítimas prerrogativas da autonomia 
estadual, contra a pretendida absorção e prepotência 
exercidas, em criminoso deslise pelo Secretário Geral 
do Instituto, foi-se formando uma onda de reação con-
tra os nossos mais pacíficos princípios de coordenação 
e de trabalho solidário. Tomou corpo, dêsse modo, um 
movimento que reivindica a subordinação exclusiva das 
Inspetorias e das Agências aos Departamentos Estadu-
ais. E isto significa, praticamente, sua entrega à po-
lítica partidária, além do que, sob todos os pontos de 
vista, o esquecimento das prerrogativas equivalentes 
do Govêrno Federal e exatamente o oposto do que exi-
ge o princípio de tratamento igual entre a União e as 
Unidades da Federação, no processo da coleta estatís-
tica, que é igualmente necessária às duas órbitas de 
govêrno.

Ora, êsse estado de cousas trouxe a mais séria 
ameaça com que até hoje nos defrontamos. Pois, se 
perdemos os frutos dêsse verdadeiro “milagre”, que 
é a posse das Agências e das Inspetorias sob a 
administração e vigilância da Secretaria Geral, em 
satisfatórias condições de suficiência financeira e 
eficiência administrativa, como ora a temos a serviço 
comum a União, dos Estados e dos Municípios, o Instituto 
estará destruído. E com isso o Brasil não só perderá 
os benefícios do rápido progresso para o qual só 
agora começamos a estar capacitados, como ainda verá 
desaparecer vertiginosamente tudo que já foi conseguido, 
voltando a não ter estatística digna dêsse nome. E 
assim permanecerá, não tenhamos dúvida (e sabe Deus 
até quando), exatamente no decurso da gravíssima 
crise histórica que está atravessando e da qual só 
logrará sair se nossos governos forem guiados pelos 
esclarecimentos e pelas sugestões que somente uma 
estatística fidedigna, completa e atual poderá dar.

A minha posição, pois, meu caro Presidente, 
considero-a, no que me toca, muito difícil e precário, 
e para o Instituto, bastante perigosa, uma vez que a 
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atuação do Secretário Geral, incompreendida como tem 
sido por vários Colegas dos Estados, em conseqüência à 
atitude do Dr. Djalma, poderá dar pretexto a represálias 
de alguns Governos contra o Instituto.

Além disso, se a crise provocada pelo ex-Diretor 
de Estatística de S. Paulo está momentâneamente sus-
tada graças ao seu afastamento, poderá reviver de uma 
hora para outra. Conforme o rumo dos acontecimentos 
políticos. Ora, eu me sinto incompatibilizado com êle 
e não poderemos mais trabalhar juntos. Aliás, disso 
mesmo preveni pessoalmente ao Dr. Djalma aqui no Rio, 
em julho do ano passado, caso sua incompreensão e seus 
processos continuassem inalterados, quando lhe mostrei 
o que havia de absurdo e censurável na conduta que 
vinha mantendo. Nessa ocasião, cheguei a pensar que 
talvez o houvesse convencido, tal a emoção que empol-
gou. Mas, logo depois, a sua atuação junto aos Colegas 
de Assembléia Geral faz-me entrever a verdade sôbre o 
seu feitio moral, e achei bem difícil uma mudança que 
nos restabelecesse a mútua confiança. Essa mudança, 
entretanto, voltei a esperá-la como conseqüência dos 
nossos últimos entendimentos em S. Paulo, quando ali 
estive em novembro. E ainda ema vez os fatos voltaram 
a desiludir-me, e já agora definitivamente.

Conforme verá V. Excia. Pelos anexos à presente 
carta, tenho motivos para fazer essa afirmação. Trata-
se, nesses documentos, de uma carta minha sôbre a 
incrível atitude assumida pelo DEE de S. Paulo, quanto 
ao “registro industrial”, que é um serviço federal e 
cargo dos Ministérios do Trabalho e da Agricultura; 
e mais, da representação que o Dr. Djalma fez contra 
mim (provàvelmente como revide à minha justa atitude), 
na qualidade de Presidente a Comissão Revisora 
de Estatística Municipal, onde, como diretor do 
Departamento, era, de direito e de fato, o dirigente 
técnico da Inspetoria e das Agências, cabendo-lhe, 
pois, em tôda sua real expressão, aquela mesma 
autoridade da qual se dizia espoliado, mas que lhe 
cumpria exercer em seus justos têrmos. Junto a esta 
carta tanto o texto do seu libelo como a defesa que 
apresentei á Junta Central, a quem restituí o mandato 
de Secretário Geral.

A Junta Central deu-me razão unânimemente. 
Recusou a minha renúncia, e mandou que a defesa por mim 
apresentada fôsse comunicada à C.R.E.M. de S. Paulo, 
o que foi feito pessoalmente pelo Cel. Rondon, como 
enviado especial. Acredito que o Prof. Sud Mennucci 
a receba bem, modificando a atitude do Departamento 
Estadual. Mas, como já disse, a situação é muito incô-
moda para mim e poderá tornar-se insustentável de um 
momento para outro, se as insinuações do Dr. Djalma 
provocarem de fato atritos, aliás já esboçados, em 
outros Estados, ou, então, - e será ainda pior – se êle 
próprio voltar à direção do DEE de S. Paulo.

Concordei em permanecer no meu cargo até a 
expiração do mandato, a fim de não provocar uma crise 
que nos poderia ser fatal e que eu não via mesmo como 
resolver sem estar na presidência seu titular efetivo. 
Mas agora, felizmente, encontra-se V. Excia. livre dos 
compromissos políticos e em condições de empenhar o 
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seu prestígio e habilidade para salvar o Instituto, 
promovendo a eleição, a 29 dêste, de um Secretário 
Geral mais hábil, que possa encontrar ou neutralizar as 
dificuldades, recompondo tôda a situação sem permitir 
que se destruam os nossos princípios fundamentais.

Como é do seu conhecimento, o Presidente da 
República não baixou o decreto-lei que deixaria a 
V. Excia. A liberdade de escolher o Secretário Geral 
do Instituto. Mandou o projeto para o Congresso, e 
não sei quando teremos a lei desejada, e realmente 
necessária, pois a acumulação de funções a que tenho 
sido obrigado, tal a responsabilidade atual do cargo, 
já não pode mais ser mantida por muito tempo.

O campo de escolha do meu substituto permanece, 
por enquanto, bastante restrito, é verdade. Pela 
legislação em vigor, só pode ser eleito um dos membros 
de Junta Central que dirigem Serviços Centrais de 
Estatística. Afastando-me eu, aposentando-se o Bracet 
e continuando gravemente doente o Cerqueira Lima, só 
estão em condições de ser eleitos o Costa Miranda e o 
João de Lourenço. Infelizmente, êsses nossos Colegas, 
alegando as responsabilidades dos seus cargos, há muito 
tempo não participam pessoalmente de nossas reuniões, 
mandando sempre representantes. E isso faz com que 
tenham estado um tanto alheios as nossas lutas e 
atividade. Mas mantêm sua solidariedade para conosco. 
E como são homens capazes e de espírito público, 
estou certo de que qualquer dêles desempenhará o 
cargo melhor do que eu, não obstante a acumulação a 
que serão obrigados até que o Congresso a suprima. 
Entretanto, e conformemente a uma diretriz que mereceu 
a aprovação de V. Excia. há tempos, uma outra excelente 
solução poderia, a meu ver, ser obtida. E para ela eu 
contribuiria de bom grado, aguardando o seu oportuno 
desfecho.

O Presidente Dutra não recusaria por certo 
ao presidente do Instituto, sob a invocação de 
graves interêsses administrativos, a nomeação de um 
candidato dêste para substituir o Bracet na diretoria 
do Serviço de Estatística do Ministério da Justiça. 
E se êsse candidato fôsse o Rafael Xavier, que é 
atualmente diretor de Economia Rural do Ministério da 
Agricultura, teríamos assim excelente substituto que 
há tanto tempo desejo. Estou certo de que Junta Central 
unânimemente o elegeria, se merecesse êle a indicação 
da Presidência. E o Rafael certamente não deixaria 
de atender ao seu apêlo. Entretanto, se, ao contrário 
do que prevejo, não pudesse o Rafael aceitar, talvez 
ainda tivesse V. Excia. uma outra excelente solução 
com o nome do João Carlos Vital, que foi um dos nossos 
e se alegraria, acredito, com a oportunidade de voltar 
ao nosso convívio. É homem muito capaz e realizador. 
Possivelmente, suas relações com o Dr. Getúlio Vargas 
não constituiriam obstáculo político à nomeação.

Não se confirmando essa presunção, contudo, - 
e se V. Excia. Me permite outra sugestão, lembraria 
ainda o nome do Lira Madeira. como atuário que é, 
seria êsse nosso Colega um ótimo diretor de Estatística 
Demográfico. E pelas suas qualidades pessoais, não 
decepcionaria V. Excia. como seu auxiliar imediato. 
Acrescentarei ainda, que é também um nome que poderia 
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talvez merecer a atenção de V. Excia. Como substituto 
do Bracet, e possível Secretário Geral, o Dr Moacyr 
Malheiros, que se tem revelado um dos mais eficientes 
membros da Junta Central, e é um belo espírito e nobre 
caráter.

Esta é, pois a situação do “nosso”, do “seu” 
Instituto, meu caro Embaixador. É preciso, é indis-
pensável agora – tudo o indica – que seja mudado o 
seu Secretário. Mas é preciso que essa substituição 
se faça sob a orientação e vistas de V. Excia. E daí o 
apêlo que esta carta tem por fim formular. 

Venha o eminente Chefe e Amigo amparar o 
Instituto neste momento tão difícil, reassumindo-lhe 
a presidência e promovendo a minha substituição como 
lhe parecer mais conveniente. Tenho certeza de que, se 
tomar o caso em mão, não teremos apenas uma solução 
razoável, mas a melhor solução possível.

Certo de que V. Excia. Bem compreenderá os 
graves motivos que me levam a esta atitude, renovo-
lhe as homenagens do meu maior respeito e gratidão, 
subscrevendo-me,  
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Carta 42 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a 
Fernando de Azevedo, 
em 14 de junho de 1947.

Trata da crise Djalma Forjaz, 
e explica seus equívocos. Mostra os 
fundamentos federativos do IBGE e do 
sistema estatístico. Pede a Fernando 
de Azevedo que use de seu bom 
nome em defesa do Instituto, que 
lembra ser: “uma instituição surgida 
sob a Constituição de 1934 e que 
atravessou o período ditatorial sem se 
aproveitar do seu poder centralizador, 
mantendo em vez disso, as melhores 
normas democráticas de livre debate 
e deliberação entre todas as entidades 
cointeressadas em seus problemas, 
e defendendo sempre o respeito 
devido às autonomias estaduais 
e municipais e à sua legítima e 
necessária participação, pela maneira 
mais adequada, na obra [da] estatística 
nacional”.

Rio, 14 de junho de 1947.

                                                      CONFIDENCIAL 

Meu caro dr. Fernando de Azevedo

Afetuosa Visita.

           

Recebi, faz pouco, sua prezada carta de 26 de 
maio. Ela chegou-me pela manhã, e à tarde recebi do 
Germano Jardim notícias que já correspondiam à sua 
indagação.

O Instituto fez uma tentativa no sentido de 
conseguir da Casa Editôra duas cousas: a) redução do 
número de exemplares que terá de adquirir ( de 2000 
para 500); b) dispensa do pagamento imediato dêsses 
exemplares, ficando o débito para correr por conta das 
quotas que lhe venham a caber na venda da edição. Se, 
porém, não conseguirmos resultado, instruções estão 
dadas para se concluir o contrato segundo a proposta 
recebida. Mas é tão razoável a nossa contra-proposta, 
que espero um acôrdo menos oneroso do que o estipulado 
nas condições primitivamente formulados.

Assim, mesmo que eu deixe o Instituto agora, se 
se desencadear a borrasca que nos ameaça, levarei a 
satisfação de haver assegurado circulação mundial ao 
seu magnífico trabalho “A CULTURA BRASILEIRA”. 

Vou lhe dizer porque falo assim, prevendo 
acontecimentos desastrosos. É uma confidência de 
amigo. Mas, ao mesmo tempo. Um pedido de ajuda.   

Desentendi-me com o dr. Djalma Forjaz. Estamos 
agora separados, mas êle, durante o tempo em que se 
dizia o amigo do Instituto e meu, tudo fez – e isto ficou 
bem apurado – para nos criar o pior clima possível em 
São Paulo. Ainda há puco a “A Folha da Manhã” publicou 
um ataque ao Instituto, fazendo afirmações revoltantes 
inexatas, e o artigo, conforme apurei, foi levado por 
pessoa do Departamento ligado ao dr. Djalma.

Como sabe o prezado Amigo, o Instituto não é 
uma repartição federal. É uma federação de serviços 
– tanto da União, como dos Estados e dos Municípios. 
E é dirigido por dois Conselhos, onde a União e os 
Estados tudo decidem em comum. A Secretaria Geral é o 
órgão executivo dessa direção coletiva. Assim, pode de 
alguma sorte considerar-se participante de qualquer 
dos três planos administrativos brasileiros, mas não 
pertence exclusivamente a nenhum dêles. 

As tarefas da Secretaria Geral são: a) secretariar 
o Conselho; b) executar e fazer executar as diretrizes 
técnicas por êste fixadas; c) realizas as tarefas 
supletivas que a União ou os Estados lhe delegarem; 
d) administrar a rêde de Agências Municipais de 
Estatística, em virtude de um especial “mandato”, a 
fim de que esta sirva eficientemente, e em Igualdade 
de condições, à União, aos Estados e aos Municípios.

No desempenho dêsse último encargo, porém, a 
Secretaria a meu cargo apenas toma a si a administração 
propriamente dita. O contrôle da coleta é entregue, 
em primeira mão, aos diretores dos Departamentos 
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Estaduais, e em fase final, aos Serviços Federais de 
Estatística, no que a cada um dêles interessar. Assim, 
tanto os Municípios, como os Estados e a União, se 
abstem de fazer diretamente inquéritos de “estatística 
geral” nos Municípios, evitando multiplicar as 
despesas e colher resultados contraditórios, a fim 
de que todos os inquéritos que entendam lançar sejam 
executados pelas Agências Municipais, postas ao serviço 
comum e dirigidas, em cada Estado, por uma Inspetoria 
Regional do Instituto, vale dizer, órgão subordinado 
administrativamente à Secretaria Geral e, portanto, ao 
Conselho, e por êle orientado.

Para que o Departamento exerça, em seu próprio 
nome e em nome dos Serviços Federais, aquêle contrôle, a 
Inspetoria – e com ela tôda a rêde estadual de Agências 
– fica sob a direção técnica do Diretor de Estatística 
do Estado. E essa direção técnica se torna efetiva com o 
fato de presidir essa autoridade a “Comissão Revisora 
da Estatística Municipal”, e receber da Inspetoria 
Regional, em primeira mão, diretamente, como de um 
órgão seu, todo o material coletado e destinado a 
ser criticado e apurado pelo Departamento sob sua 
responsabilidade.

Não sei com que noção de racionalização do 
trabalho, nem sob que concepção do que sejam os acordos 
firmados sob Inspiração do “princípio paritário” entre 
a União e os Estados, entendeu o dr. Djalma que, 
enquanto as Repartições Federais de Estatística se 
devem em absoluto abster de ação direta nos Municípios, 
o seu Departamento deveria manter essa atividade, 
deixando de lado a ação da Inspetoria (posto aliás, 
como disse, à sua disposição), para ter sob o seu 
contrôle exclusivo, e de modo direto, as Agências, à 
revelia do Inspetor, o qual, entretanto, perante o 
próprio Departamento Estadual é o responsável pela 
eficiência da Coleta. A incoerência é patente, e tanto 
mais chocante é a reivindicação quanto é certo que essa 
ação exclusiva de Departamentos sôbre as Agências já 
foi experimentada antes dos Convênios de Estatística 
Municipal e falhou completamente. 

Esforcei-me, todavia, por chamar o dr. Forjaz à 
razão. E tão claros, leais e amigos eram os meus motivos, 
que pensei convencê-lo. E nessa expectativa cedi quando 
pude às suas injustificadas exigência, as quais, 
entretanto, se prevalecessem totalmente destruiriam 
pela base, o “sistema federativo” do Instituto.

Afinal, e apesar de tôda a minha prudência, o 
seu recalque explodiu em uma representação contra mim, 
num descabimento grotesco. Envio-lhe, reservadamente, 
uma cópia da minha defesa por onde ajuizará melhor o 
caso.

A junta Central do Conselho me apoiou, mas 
infelizmente, vi já tarde, que os alicerces do Instituto 
tinham sido minados pelo dr. Djalma.

Não sendo atendido em sua absurda reivindicação, 
fez campanha de desmoralização contra o Instituto, 
espalhando em tôdos as rodas – e isto repercutiu 
desastrosamente nos outros Estados – a falsidade de 
que a ação dêste era intervenção indébita do Govêrno 
Federal, por meio da qual se tolhia a autonomia e as 
prerrogativas do Govêrno do Estado. Quando a verdade é 
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que o Govêrno da União apenas “auxilia” financeiramente 
o Instituto, e não interfere na sua direção a não ser 
pelo voto da delegação federal no Conselho.

Essas e muitas outras aleivosias e ridículas 
invencionices (entre elas a de que a quota de estatística 
do impôsto de diversões, criada pelos Municípios como 
um adicional de um dos seus impostos e para fins 
próprios, era “bi-tributação”) foram assim espalhadas 
em todos os círculos de opinião de São Paulo, pela 
voz mais autorizada para propalá-las como a expressão 
rigorosa da verdade. E vejo agora, com a mais dolorosa 
decepção, que de fato me defronto no Estado lider, do 
qual depende a sobrevivência do Instituto, e exatamente 
num momento de grandes dificuldades políticas, com 
uma situação extremamente delicada. O Instituto é 
apresentado, sem a menor sombra de fundamento, mas 
pela palavra aparentemente austera e fidedigna do ex-
diretor de Estatística do Estado e de amigos seus, 
como o instrumento de injustiças contra o Estado e de 
violação do regime político em detrimento de São Paulo, 
constituindo-se elemento perturbador da eficiência da 
estatística paulista, a retirar, não obstante isso, 
recursos de São Paulo mediante uma arrecadação arguída 
de inconstitucional. 

Assim, existe aí um ambiente hostil ao admirável 
regime de trabalho que conseguimos estabelecer e pelo 
qual já estamos assegurando – e cada vez asseguraremos 
melhor – tanto aos Estados e Municípios como à União 
– estatísticas verdadeiras.

As nossas razões, a nossa defesa, são inabaláveis, 
é verdade. Sei que são inatacáveis os princípios que 
propugno; e tenho certeza de que os havemos posto em 
prática de maneira mais escrupulosa. Mas, numa hora 
agitada como esta que estamos vivendo, os ânimos se 
aproximam depressa e não há julgamento imparcial. Nem 
tempo para reflexão. As palavras do acusador de má-
fé são tidas como a expressão da verdade, e a reação 
que provocam os fatos alegados falsamente pode dar 
motivo a um movimento repentino contra o Instituto. O 
que, partindo de São Paulo, destruiria a instituição 
imediatamente.

Ora, isto seria, meu caro dr. Fernando de Azevedo, 
uma das maiores calamidades que poderiam embargar os 
passos do Brasil nesta hora sombria. Sem o Instituto, 
cuja obra já está amadurecendo e oferecendo frutos 
que vão além de qualquer expectativa, a “estatística 
brasileira” praticamente desaparecerá. E assim ficaremos 
por muito tempo, pois a União não poderá manter a 
rêde de Agências ora custeada pela Caixa Nacional de 
Estatística Municipal, que é alimentada, principalmente 
pelas populações mais ricas (as que se podem dar 
largamente o prazer das diversões), entre as quais se 
destacam, por motivo óbvio, as grandes capitais. 

Nessa penosa perspectivava, é que me animo a 
fazer-lhe, com caráter absolutamente confidencial, um 
apêlo. É que, de maneira discreta, mas atenta e firme, 
defenda o nosso Instituto, que tão bem conhece, se algum 
golpe o ameaçar em resultado da malevolente e injusta 
campanha que contra êle movem o dr. Djalma Forjaz e 
seus amigos. Sua palavra é a de um grande brasileiro e 
homem de bem, membro prestigioso do Govêrno do Estado. 

pelo voto da delegação federal no Conselho.

invencionices (entre elas a de que a quota de estatística 
do impôsto de diversões, criada pelos Municípios como 
um adicional de um dos seus impostos e para fins 
próprios, era “bi-tributação”) foram assim espalhadas 
em todos os círculos de opinião de São Paulo, pela 
voz mais autorizada para propalá-las como a expressão 
rigorosa da verdade. E vejo agora, com a mais dolorosa 
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E o conhecimento pessoal, que tem, da verdadeira 
natureza, do espírito e das normas do Instituto, 
permita-lhe afirmar, com a maior autoridade, perante 
os Poderes Públicos de São Paulo, que o I.B.G.E. é 
uma instituição surgida sob a Constituição de 1934 e 
que atravessou o período didatorial sem se aproveitar 
do seu poder centralizador, mantendo, em vez disso, 
as melhores normas democráticas de livre debate e 
deliberação entre tôdos as entidades co-interessadas 
em seus problemas, e defendendo sempre o respeito 
devido às autonomias estatuais e municipais e à sua 
legítima e necessária participação, pela maneira mais 
adequada, na obra estatística nacional.

Quererá, meu caro dr. Fernando de Azevedo, tomar 
a si êsse discreto e delicado encargo de defender a 
verdade, no que diz respeito ao Instituto, e proteger 
assim a nossa obra contra qualquer golpe imprevisto e 
insidioso que a ameace?

Se fôr possível, fico-lhe desde já muito agradecido.

Em outra carta conversaremos sôbre os esforços 
que tenho empregado para o princípio da cooperação 
inter-governamental seja incluído entre as “diretrizes 
e bases” da educação nacional.

Com um cordial abraço

Convite para recepção na 
Embaixada da República 

Argentina oferecida por Maria 
Eva Duarte de Perón [Evita Perón] 

em honra ao Presidente da 
República Eurico Gaspar Dutra, 

em setembro de 1947.
Acervo Arquivo Nacional
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Carta 43 (manuscrita)

De Fernando de Azevedo a 
Teixeira de Freitas, 
em 21 de junho de 1947.

Começa dizendo estranhar as 
atitudes de Djalma Forjaz e diz que o 
Instituto poderia contar com sua defesa: 
“Conheço bastante a instituição notável 
que é, realmente, obra sua e a que 
se dedicou, sem reservas desde suas 
origens, para não hesitar, um instante, 
em acudir com prazer ao apelo que 
me dirige, para defender o nosso 
Instituto, se algum golpe o ameaçar, em 
consequência da campanha contra ele 
movida pelo dr. Djalma Forjaz e seus 
amigos”.

S. Paulo, 21, junho, 47

Meu caro Dr. Teixeira de Freitas,

Não só me surpreendeu, mas me espantou o que me 
conta, em sua carta de 14 de junho, sobre as atitudes 
a e ação do dr. Djalma Forjaz a respeito do Instituto. 
Pois não era seu amigo e um dos colaboradores em 
que mais confiava e a que sempre teve um apoio 
decisivo, animando-o e confortando-o nas próprias 
lutas que teve de enfrentar o departamento? E não 
foi ele que lhe preparou, por ocasião da inauguração 
das novas instalações, a recepção solene a que não 
pode Comparecer, e na qual proferi, a convite dele um 
discurso sobre o instituto, seus planos de ação e suas 
realizações? Esses homens… nunca tive, confesso, no ex-
diretor do departamento de estatística, de S. Paulo, a 
confiança que lhe inspirou, e que nunca devia faltar, 
sobretudo no momento difícil da vida do Instituto.

A sua carta, enviada com a nota de confidencial, 
não só exprime uma grande e justa mágoa provocada 
pelas atitudes insólitas do antigo colaborador, mas é 
a defesa cabal, lucida e precisa, do ponto de vista em 
que se colocou o eminente Brasileiro, fundador e alma 
do instituto em face da questão. conheço bastante a 
instituição notável que é, realmente obra sua e a que 
se dedicava, sem reservas desde sua origem, para não 
hesitar, um instante em acudir com prazer ao apelo que 
me dirige, para defender o nosso Instituto, se algum 
golpe o ameaçar em consequência da companha contra 
ele movida pelo Dr. Djalma Forjaz e seus amigos. Não 
li o artigo a que se refere nem o via tido ainda 
notícias dessas “atividades” do antigo diretor, agora 
afastado. Com o atual não tenho, como sabe, relações 
de amizade. Falarei, porém, com o senhor Governador 
sobre o assunto. Pode contar comigo o homem nobre, 
desinteressado e generoso, que nunca nos faltou,

Fico-lhe muito grato pelas notícias que me 
dá, da projetada edição em inglês do meu livro “A 
cultura brasileira”, e pelos esforços que tem feito 
para conduzir a bom termo as negociações. Em face 
do que me relatou, parece-me que vamos esperar 
para breve, em qualquer das hipóteses a conclusão 
do contrato. Escreva-me sempre e aceite-me, com meus 
agradecimentos, pela sua benevolência para comigo, a 
expressão afetuosa da minha velha admiração e da minha 
amizade que é certa, em todas as horas, sobretudo na 
hora incerta, 

Fernando de Azevedo 

M. casa 

Rua Bragança, 55
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Carta 44 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Macedo Soares, 
em 26 de junho de 1947.

Em atenção a pedido do Embaixador considera o projeto de reforma 
ministerial, propondo a criação do Ministério da Economia, a transformação 
do Ministério da Agricultura em Ministério da Produção, a separação 
do Ministério da Educação e Saúde e a criação de um Departamento do 
Governo (ou Gabinete Técnico). Isso já era ensaiado no plano “Problemas 
de Base do Brasil”.

Carta 45 (datilografada)

De Renato Canuto [Inspetor Regional no 
Estado do Rio Grande do Sul] a Teixeira de Freitas, 
em 09 de dezembro de 1947.

Por esta carta fica-se sabendo que Teixeira de Freitas se licenciara da 
Secretaria-Geral por razões médicas. Assumia em seu lugar Rafael Xavier. 
Não mais voltaria ao cargo.

Convite feito pelo General 
Comandante da Escola de Comando 
e Estado-Maior do Exército - ECEME 
para conferência de Teixeira de 
Freitas, em 13.11.1948. 
Acervo Arquivo Nacional

Convite feito pelo General 
Comandante da Escola de Comando 
e Estado-Maior do Exército - E
para conferência de Teixeira de 
Freitas, em 13.11.1948. 
Acervo Arquivo Nacional
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Carta 46 (manuscrita)
De Giorgio Mortara a Teixeira de Freitas, 
em 24 de dezembro de 1947.

Carta muito amável, desejando a Teixeira de Freitas um tempo de 
menos preocupações administrativas e de mais disponibilidade para 
estudos, fazendo o que gosta. 

Carta 47 (datilografada)
De Teixeira de Freitas a Rafael Xavier, 
em 08 de janeiro de 1948.

Em muito longa carta, pondera sobre o resultado do concurso de 
títulos, e propõe algumas alterações. Suas ponderações são muito razoáveis. 
Em anexo há um recorte de jornal (O Diário da Noite do Rio) sob o título 
“Escândalo no concurso interno do IBGE”, com o subtítulo “Querem baixar 
a média para classificar os ‘protegidos’”, com menção explícita a Teixeira de 
Freitas, o que revela que sua carta a Rafael Xavier vazara. 

Carta 48 (datilografada)
De Rafael Xavier a Teixeira de Freitas, 
em 10 de janeiro de 1948.

Considera as ponderações de Teixeira de 
Freitas, mas diz que seria desastrosa “a anulação 
pura e simples do concurso, visto como tudo 
se processou de acordo com as instruções 
previamente aprovadas e de que os interessados 
tiveram conhecimento no devido tempo”. 

Carta 49 (datilografada)
De Vieira Moura a Teixeira de 
Freitas, 
em 31 de março de 1948. 

Bela carta expressando o sentimento 
das pessoas diante do discurso de despedida 
de Teixeira de Freitas, uma despedida ainda 
provisória, ao que parece pelo teor da carta. 
Trata-se de um dos “trabalhadores da primeira 
hora”, mas seu nome não é conhecido, e ele 
não se posiciona na hierarquia funcional. (Era 
o dia natalício de Teixeira de Freitas, e isso foi 
lembrado).

Carta 50 (datilografada)
De Teixeira de Freitas ao 
Redator d’A Manhã, 
em 09 de junho de 1948.

Parabeniza o editor pela matéria alusiva ao 
12o aniversário do IBGE, e aproveita a ocasião para detalhar alguns pontos 
da trajetória institucional, desde sua criação, que considera ainda pouco 
conhecidos da sociedade. 

Telegrama de João Carlos Vital (futuro 
prefeito do DF, em 1951) felicitando 
Teixeira de Freitas ao se tornar 
membro do ISI, em 1948.
Acervo Arquivo Nacional

De Rafael Xavier a Teixeira de Freitas, 



primeira parte
Os tempos na Secretaria-Geral: 1936 - 1948 

Carta 51 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a 
Macedo Soares, 
em 30 de junho de 1948.

Cumprimenta o Embaixador por 
sua permanência na presidência do 
IBGE, dizendo que “adquiri assim a 
certeza de que o Instituto, continuando 
sob o comando da figura apostolar 
do homem público que é o seu 
fundador, terá tempo de consolidar 
sua grande obra e prestar ao Brasil 
todos os inavaliáveis serviços de que é 
capaz”. E diz que diante dessa notícia 
levaria “alma nova para a reunião da 
Assembleia Geral do Conselho que se 
inicia amanhã e que é a última de que 
participarei”.

 MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE

Rio, 30 de Junho de 1948

Exm° Amigo, Embaixador Macedo Soares.

Respeitosos cumprimentos.

Soube ontem, pelo telefone, do teor da carta do 
Presidente da República a V. Excia., recusando-se a 
dispensar sua colaboração como responsável pelos destinos 
do Instituto Brasileiro deGeografia e Estatística.

Senti-me tomado de intensa alegria. Adquiri 
assim a certeza de que o Instituto, continuando sob 
o comando da figura apostolar de homem público que é 
o seu fundador, terá tempo de consolidar grande obra 
e prestar ao Brasil todos os inavaliáveis serviços é 
capaz.

Mas chegou-me às mãos hoje de manhã o amável 
cartão de Excia., acompanhado de cópia da carta que 
endereçara ao Snr. Presidente da República. E dominou-
me uma das mais profundas emoções de minha vida. 
Primeiro, por ver que realmente não conhece limites 
a generosidade de V. Excia., quando atribuiu ao seu 
humilde auxiliar, que outra cousa não faz senão cumprir 
suas instruções com escrúpulo, espírito de iniciativa 
e fidelidade, como era do seu dever, uma influência 
pessoal na fixação das diretrizes que V. Excia. fixara 
ao aceitar o difícil encargo de criar e fazer funcionar 
esta emprêsa grandiosa e inédita que é, não só no 
Brasil mas também na América, o nosso IBGE. E segundo, 
por encontrar naquela carta, através do seu incisivo 
estilo, que tudo sabe dizer limpidamente em poucas 
palavras, o mais expressivo panorama da obra realizada 
pelo Instituto e das largas perspectivas que rasgam 
seus horizontes neste momento.

Pelo aprêço que mais uma vez, e em tal circunstância, 
V. Excia demostra pela minha dedicação à sua pessoa 
e à sua obra, só posso dizer, sob intensa emoção, - 
muito obrigado. Pelo quadro magistral em que situou 
a “obra ibgeana”, - minhas efusivas congratulações. 
E pela carta do Presidente da República a V. Excia., 
- parabéns ao Brasil e ao Instituto. A V. Excia. Essa 
carta fez apenas justiça.

Queira Deus – e eu espero que assim esteja 
decretado para bem do Brasil e do progresso humano – o 
apêlo solene formulado por V. Excia. Seja ouvido não só 
pelo chefe do Govêrno, com também por todos os nossos 
homens públicos, e possa travar, assim, as tendências 
negativistas, obstrucionistas, confusionistas, de que 
é rico o nosso ambiente político, e que estavam e 
estão ameaçando nos seus fundamentos essa magnífica 
experiência de cooperação inter-governamental que V. 
Excia. - e tenho eu a certeza de que nenhum outro 
estadista brasileiro o conseguiria – soube dar ao Brasil. 
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Levo alma nova para a reunião da Assembléia 
Geral do Conselho que se inicia amanhã e que é a 
última de que participarei.

Havendo-me encarregado de redigir vários projetos 
de Resolução, estou preparando alguns que dão forma 
nova a velhos temas nossos, bem merecedores de não 
ficarem esquecidos, e que V. Excia., já agora, retornará 
em mãos para enriquecer o Instituto com algumas belas 
realizações a mais.

Um dos projetos coloca em têrmos de muito fácil 
encaminhamento a construção do palácio do Silogeu, que 
é tão urgente. Dispensando a Prefeitura de efetuar 
qualquer despesa com a desapropriação, penso que remove 
todos os embaraços.

Outro é o que sugere um entendimento com a 
Fundação Getúlio Vargas, para estabelecer sob a égide 
dessa instituição e de forma prática e eficiente, um 
sistema cooperativo análogo ao IBGE, para espalhar 
por todo o Brasil uma rêde, deveras eficiente, de 
centros de fomento rural e assistência, tanto aos 
proprietários rurais como aos trabalhadores agrícolas. 

Ainda outro é o que põe logo em movimento a idéia 
de transferência do Registro Civil à responsabilidade 
do Instituto.

Também será lançado um alvitre prático para 
termos em breve o “cadastro rural”, e obter de cada 
proprietário um boletim anual de “informação agrícola”. 
As declarações serão prestadas quando os proprietários 
ou seus prepostos forem efetuar o pagamento do imposto 
territorial. Com isto está resolvido definitivamente 
o problema da estatística agrícola no Brasil, além do 
que muito facilitados ficarão os censos decenais.

São mais de quarenta os temas interessantes que 
o Conselho vai abordar. Mas êstes são os que permitirão 
a V. Excia. Promover a atuação imediata do Instituto no 
sentido de dar solução pronta e satisfatório a vários 
problemas de suma relevância para o país.

É, pois, meu caro Embaixador, com o espírito 
reerguido e a confiança renovada na estrêla do nosso 
Instituto, que vou participar da próxima Assembléia 
Geral do Conselho, a última, como disse, a que estarei 
presente. E com isso minha carreira pública ter-se-á 
encerrado. A não ser que a Fundação aceite o meu 
alvitre quanto ao sistema de fomento rural e deseje 
inicialmente, sob a condição de ser desinteressada, 
uma certa assistência da minha parte, procurarei agora 
retomar e adiantar como o permitir a pouca visão que 
me resta, alguns trabalhos que estão parados há muito 
tempo. Mas continuarei o “ibegeano” de sempre, e ao 
dispor de V. Excia. para tudo quanto lhe possa ser 
útil ou agradável. 

Renovando-lhe os meus comovidos agradecimentos, 
e pedindo-lhe se digne transmitir à boa D. Matilde 
minhas respeitosas homenagens, sou, como sempre,
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Carta 52 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Giorgio Mortara,  
em 27 de julho de 1948.

Agradece a Mortara sua apreciação ao seu discurso de despedida, 
como expresso no telegrama que lhe enviara (cópia em anexo): “li com 
emoção seu magnífico discurso. Discordo apenas da última palavra que não 
deve ser adeus e sim até logo”. Diz que o “redigira com dificuldade”, e que 
“temia por não ter meditado bastante o sentido que lhe quis dar, havê-lo 
escrito com demasiadas imperfeições”. Embora afastado, faz vários pedidos 
ao Mestre sobre o IV Centenário de Salvador.

Carta 53 (manuscrita)

De Giorgio Mortara a Teixeira de Freitas,  
em 07 de agosto de 1948.

Teixeira de Freitas já saíra do cargo, mas como esta carta trata da 
matéria referente ao IV Centenário da Fundação de Salvador, tratada na 
carta anterior, vale colocar nesta seção. Mortara pede que marque um dia 
para que possam conversar.

Carta 54 (manuscrita)

De Giorgio Mortara a Teixeira de Freitas,  
em 26 de agosto de 1948.

De novo vale a ressalva de que Teixeira de Freias já está fora do cargo, 
mas a matéria ainda é a mesma, o IV Centenário da Fundação de Salvador. 
Mortara diz que não teria tempo para fazer nada novo, mas apresenta uma 
alternativa, como uma compilação de trabalhos já feitos.

Carta 55 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Giorgio Mortara,  
em 02 de setembro de 1948.

Teixeira de Freitas encerra o assunto aceitando a proposta de Mortara, 
dizendo que vindo dele merece seu “integral aplauso”. 

Carta 56 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Giorgio Mortara,  
em 24 de novembro de 1948.

Segue trocando ideias com Mortara e apresenta uma síntese do que 
planejara de trabalhos para o IV Centenário da Fundação de Salvador, quase 
todos a partir de trabalhos já realizados.



Tendo deixado a Secretaria-Geral do IBGE, Teixeira de Freitas seguiu 
à frente da repartição de estatística do Ministério da Educação e Saúde Pública 
até 1952, quando solicitou aposentadoria. Por essa função num órgão federal de 
estatística, mantinha natural assento tanto na Junta Executiva Central, quanto 
no Conselho Nacional de Estatística, e para além desse tempo, foi honrado pelo 
Conselho como seu membro permanente. Entretanto, com perspicácia, preferiu 
afastar-se. O fato é que sua presença atrairia naturalmente as atenções dos pares, 
e difi cultaria a transição ao sucessor, e a sua completa assunção ao cargo. Afastou-
se em presença física, mas não se afastou em propostas e mesmo, quando fosse 
o caso, em ações, não sem as devidas discrições e prudências. Ainda que já fosse, 
ele próprio, uma fonte de tradição, e tendo inegável carisma, cedia à força da 
autoridade racional-legal.

Assim, de 1948 a 1952 seguiria atuando nas estatísticas educacionais 
e conexas, e pouco antes do fi nal deste tempo, por volta de 1950, aceitaria o 
convite do General Osvaldo Cordeiro de Farias, comandante da Escola Superior 
de Guerra, para coordenar seus estudos de estado-maior, licenciando-se do 
ministério, e fazendo de Alberto Martins seu sucessor. Seu sucessor natural seria 
Alvim Pessoa, mas que a essa altura já também se afastara, dando espaço a uma 
nova geração, não tão nova assim, mas não egressa da Primeira República. 

Ao mesmo tempo seguiu dando curso às suas ideias e aos seus 
ideais em prol de um novo Brasil, como ele via: a reorganização do território, 

Infl uência extramuros: 
1948–1956
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a mudança da capital, o repensar dos municípios, a reforma administrativa, o esperanto como língua geral, a 
construção de um planetário na capital federal, e a temática da religião. Esses temas serão vistos em alguns 
textos selecionados na quarta parte A reconstrução brasileira desta obra, pois colocá-los em discussão, em 
toda sua complexidade, conforme Teixeira de Freitas o fez, exigiria atenção especial. 

Entrementes, empenhou-se pela consolidação da Sociedade Brasileira de Estatística, como uma 
associação científica, com o apoio de Giorgio Mortara, e de outros nomes distintos, e em elo com o IBGE. 
Enquanto a comandou, a Sociedade realizou notáveis trabalhos em prol da formação dos estatísticos. A chama 
que deixou ficou acessa ainda por um bom tempo, mas, infelizmente, pouco a pouco se apagou, dando espaço 
a outras institucionalidades. Evoluía o tempo e ele teria se ajustado perfeitamente. Talvez, seu único lamento 
fosse o extravio dos arquivos da Sociedade. 

 ***

Deixou o IBGE, é fato, e seguiu no ministério Mas seguiu atento aos seus destinos. Ainda que 
distante, estava próximo. Ainda que ausente, estava presente. Seguem três exemplos, entre inúmeros que são 
possíveis que, aliás, as cartas adiante mostram.

Em 20 de novembro de 1948, recém-saído da Secretaria-Geral envia longa carta (12 páginas) ao 
Governador de São Paulo, Ademar Pereira de Barros. Tenta demovê-lo a remover a Lei Estadual n. 185, de 
13.11.1948 que enviara à Assembleia Estadual, pela qual extinguia o Departamento Estadual de Estatística. 
Naturalmente apresenta uma longa explicação dos fundamentos do Instituto e do sistema estatístico, no 
qual São Paulo se insere, e no qual o departamento é peça-chave. Argumenta que a simples saída de um 
departamento já ameaça o sistema como um todo, afora dar um mau exemplo aos demais, tentando os 
governos estaduais a fazerem economias por extinções semelhantes. Tenta mostrar ao governador o quanto 
São Paulo ficaria desprovido de informações estatísticas e geográficas para suas ações públicas e privadas, e 
o quanto fragilizaria o Brasil como um todo, ao não mais lhe dar condições de totalizar suas estatísticas em 
quaisquer temáticas. E é possível perguntar: por detrás desta medida estariam os discípulos e seguidores de 
Djalma Forjaz? 

Seja como seja, Teixeira de Freitas não teria sucesso, de modo que não restará ao IBGE senão ampliar 
o papel da Inspetoria Regional de São Paulo, abrindo um precedente que logo se expandiria. Os estados, 
pouco a pouco ou seguiriam o exemplo de São Paulo, ou diminuiriam as dimensões de seus Departamentos 
Estaduais de Estatística, praticamente inviabilizando suas atividades. Não restou ao IBGE, assim, senão avançar 
nas funções das Inspetorias Regionais, mas nem todas tinham capacidade técnico-política para cumprir uma 
correta missão, o que ajudou a minguar o sistema estatístico censitário municipal. A esse fator, somando outras 
razões, agravou uma crise entre 1957 e 1967, levando a um novo modelo estatístico amadurecido, finalmente, 
com Isaac Kerstenetsky em 1972. Mas, nem por isso, a tradição deixada por Teixeira de Freitas deixou de 
estar presente, ainda que possa ter ficado esmaecida temporariamente, contudo logo reviveria com vitalidade.

 ***

Em 20 de janeiro de 1949, Teixeira de Freitas preparou um longo texto (quase 45 páginas) dirigido 
à Junta Executiva Central. Seria assinado por ele, e pelos representantes dos Ministérios da Guerra (Major 
Durval Campelo de Macedo) e da Marinha (Comandante M. Ribeiro Espíndola). Dizia que naquele momento 
“a atuação do Instituto está periclitando”, e mais: “acha-se mesmo sob o risco de um colapso, que constituirá, 
para as pesquisas geográfico-estatísticas brasileiras, tanto quanto para toda a nossa ordem administrativa e, em 
especial, para a segurança nacional, o mais desastroso acontecimento” (FREITAS; MACEDO; ESPÍNDOLA, 
1949). A seu juízo, uma campanha de denúncias dos Convênios de Estatística Municipal estava em marcha, 
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pondo em risco o Fundo Estatístico ou Caixa de Estatística, sem cujos recursos seria muito difícil manter 
o cotidiano institucional satisfatoriamente, menos ainda expandi-lo. Faz um minucioso histórico da origem 
desse Fundo, lembrando-o no contexto do esforço de guerra, e sendo a fonte que permitiu a elaboração 
das estatísticas municipais. A não percepção dos municípios do quanto perdiam - criando uma completa 
ausência de informações estatísticas - ao se apropriarem da arrecadação dos recursos que iam para o Fundo, 
só podia ser fruto de má fé, de comezinho imediatismo, afirmava categórico. Já que uma clara noção da 
importância das estatísticas teriam que haver acumulado ao longo da trajetória ibgeana, pela ação diuturna 
dos agentes municipais de estatística. E, em minúcia, apontava o imperativo de mudanças constitucionais, em 
ação junto a parlamentares, de modo a garantir os pilares da instituição, e concluía dizendo que sem o IBGE: 
“o Brasil passará a ignorar tudo quanto precisa conhecer para orientar os rumos da sua política construtiva 
e tomar as precauções que lhe resguardem a segurança nacional ou internacional” (FREITAS; MACEDO; 
ESPÍNDOLA, 1949).

***

Em 17 de março de 1950, Teixeira de Freitas envia carta a Waldemar Lopes, então Secretário-Geral, 
na qual logo no início afirma: “Venho pensando que o Instituto poderia obter, facilmente, do Congresso dos 
Municípios alguns pronunciamentos de grande alcance para a campanha municipalista e que significariam, 
ao mesmo tempo, prestígio e autoridade para o próprio IBGE” (FREITAS, 1950d). Há aí uma dupla jogada: 
daria apoio à campanha municipalista que, em última instância interessa ao IBGE, pois fortalecia sua presença 
nos municípios, de um lado, e, de outro, faria que do Congresso viesse uma demanda ao IBGE que, em última 
instância também, o fortaleceria diante das autoridades públicas, seja mostrando sua importância, seja dando 
razões para justificar suas demandas orçamentárias. E quais pontos sugere ao IBGE que sugira ao Congresso 
que, ao final, em seu relatório, demande ao IBGE na forma de informações estatísticas e geográficas? Nada 
menos que 31 pontos são postos, os mais variados, não poucos na linha das suas ideias e dos seus ideais. Em 24 
de março de 1950, não satisfeito com tantos pontos, sugere mais oito, e são na mesma linha, desde situações 
concretas quantificáveis, até simples congratulações, pedidos de apoios etc. 

***

E o período traria, de fato, uma grave crise, e muito desgosto a Teixeira de Freitas. À saída de 
Macedo Soares, sua sucessão recairia no General Djalma Polli Coelho, que coordenara a comissão de definição 
do local de implantação da capital federal no Planalto Central. 

Waldemar Lopes – talvez como uma memória construída a posteriori – contou-me que na ocasião 
que o nome do general começou a ser veiculado, ele e um grupo de amigos se empenharam junto ao 
Presidente Getúlio Vargas para não nomeá-lo, sem especificar os motivos desta rejeição. Getúlio Vargas teria 
dito que o único nome que lhe justificaria “desconvidar” o general seria o de Teixeira de Freitas, de modo que 
se ele aceitasse a função o faria, mas os amigos não conseguiram convencê-lo a assumir o cargo. 

Enfim, assumindo o general, Waldemar Lopes seria escolhido Secretário-Geral – e me disse que 
só assumiu para tentar controlar os problemas que antevia viriam – mas ficaria no cargo por muito pouco 
tempo, dado que a crise antevista de fato logo viria. Não tardou para que o general, ao dar uma entrevista a 
um jornalista, deixou-se empolgar causando uma hecatombe: dissera que as estatísticas do IBGE eram caras, 
atrasadas e pouco confiáveis. A reação interna e externa foi imediata. Muitos chefes, em todo o País, entregam 
os cargos, e o IBGE perde valores humanos que jamais recuperaria. 

Na imprensa, Waldemar Lopes, um jornalista bem conceituado, e bem posicionado, não daria 
sossego ao general, e lhe atacaria sem esmorecer. Teixeira de Freitas, em carta aberto ao Presidente da 
República pede-lhe uma comissão de investigação que, se confirmasse as acusações do general, que ele pagasse 
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pelo crime que então teria cometido: o de enganar ao governo e a sociedade brasileira. E que o fosse sozinho, 
pois havia sido o criador do IBGE, sendo o único momento em seus textos que o diz com todas as letras. 

A comissão presidida pelo Procurador-Geral da República Themístocles Brandão Cavalcanti e 
composta por Manuel Bergström Lourenço Filho, por João Lyra Madeira52, e por Jessé de Souza Montello 
(este, futuro Presidente do IBGE) daria ganho de causa a Teixeira de Freitas o que levaria à saída do general. 
Mas os seguidores e discípulos de Teixeira de Freitas queriam uma demissão desonrosa, o que não se daria, 
pois, afinal, Vargas era Vargas. Na ocasião Teixeira de Freitas pensou em nomes, e não é claro se os passou 
para cima, e o fato é que Vargas designou para a presidência o desembargador Florêncio Carlos de Abreu e 
Silva, seu cunhado, que traria Maurício Filchtiner, de Santa Catarina, como Secretário-Geral. A este Teixeira 
de Freitas já atendera num pedido, e ele lhe tinha respeito, mas, não obstante, daria corda a Lourival Ubaldo 
Câmara, àquela altura um desafeto pelo relatório que fizera avaliando o IBGE e que dera ao general matéria-
prima intelectual aos seus desatinos.

Mas logo, com o suicídio do Presidente Getúlio Vargas, o desembargador entendeu que devia sair, 
e o cargo passou a Elmano Gomes Cardim, das relações de Teixeira de Freitas. Em sua gestão teriam lugar as 
várias reuniões das diferentes organizações internacionais de estatística, e afins, com relevo ao International 
Statistical Institute - ISI, em 1955, no Palácio Quitandinha, em Petrópolis. Teixeira de Freitas teria sua glória, 
e brilharia.53

 ***

O conjunto de documentos é frustrante quanto à realização deste grande evento. Seria de esperar 
uma enxurrada de documentos, mas, ao contrário, há muito pouco, quase apenas quanto aos preparativos. 
Outra sorte de documentos são aqueles referidos aos candidatos a membros do ISI, e neste ponto há um 
aspecto interessante: por algum tempo Teixeira de Freitas é um solicitante, no sentido de ter desejado entrar 
no Instituto, já a partir de certo tempo, com seu prestígio tendo avançado as fronteiras, torna-se solicitado. 
Seu apoio torna-se garantia de entrada, e não há quem não o busque. A troca de cartas para tanto é vasta. Ele 
próprio propõe candidatos brasileiros, de quando em vez, e milita por eles, em geral saindo vencedor, afinal, 
seu prestígio é elevado. E apoia a outros, numa troca de favores. Vale deixar escrito que Teixeira de Freitas 
torna-se membro do ISI em 1948 e é conduzido à sua vice-presidência em 1955, em ambos os momentos 
com muitos aplausos dos discípulos. 

Quanto ao evento, a candidatura de sediar a sessão de 1955 foi, naturalmente, oficial, tendo o 
aval do governo brasileiro. E foi feita na sessão de Roma, pelo Embaixador brasileiro em nome do governo 
brasileiro, à época sendo Presidente Getúlio Vargas, e sendo Presidente do IBGE, o desembargador Florêncio 
de Abreu. Desde então a troca de cartas sobre onde sediar o evento e como financiá-lo foi bastante intensa, e 
com muitas pessoas. Embora, na ocasião, Teixeira de Freitas já estivesse aposentado, as tratativas foram intensas 
com ele, ainda que também com as autoridades constituídas. 

Um primeiro embaraço foi a realização no Rio de Janeiro do XXXVI Congresso Eucarístico 
Internacional, que atrairia para a cidade um sem-número de pessoas, o que dificultaria a hospedagem e a 
locomoção dos participantes. Teixeira de Freitas propôs que o evento fosse no Quitandinha, mas, sendo um 
dos mais luxuosos hotéis brasileiros, seus preços assustaram aos organizadores estrangeiros, mas logo deu-se 
um jeito, com patrocinadores, de um lado, e, de outro, juntando-se diversas organizações em congressos, numa 
espécie de economia de escala. Ponto a ponto foi sendo superado, e resultou num sucesso.

52 Para informações mais detalhadas, consultar: SENRA, N. de C. (Org.) Lyra Madeira, um mestre da demografia brasileira. Rio de Janeiro: 
IBGE, 2008. 129 p. (Documentos para disseminação. Memória institucional, n. 14). Disponível em: <http://bibliote
53 Para informações mais detalhadas, consultar os Capítulos: Crise no IBGE (I): Lourival Câmara inspira Polli Coelho, que fala demais, 
e no lugar errado; as chefias reagem indignadas; Crise no IBGE (II): Teixeira de Freitas e Waldemar Lopes rebatem “as calúnias e as 
mentiras”; o governo interfere. Consultar também: Crise no IBGE (III): comissão presidida por Themistocles Cavalcanti fecha a crise. 
E o IBGE segue em frente. In: SENRA, N. de C. História das estatísticas brasileiras. Rio de Janeiro: IBGE, 2008. v. 3. Disponível em: 
<http://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=231573>. Acesso em: dez. 2015.
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Os textos expostos no evento, nas diversas sessões, algo que atrairia bastante, e que estão perdidos 
até o momento, não constam do Fundo Mário Augusto Teixeira de Freitas, infelizmente. Mas se sabe que 
houve delegações da Alemanha, Argentina, Áustria, Bélgica, Bolívia, Canadá, Chile, China, Colômbia, Costa 
Rica, Cuba, Dinamarca, República Dominicana, Egito, Espanha, Estados Unidos (com a maior delegação), 
Finlândia, França (também uma grande delegação), Grã-Bretanha, Grécia, Holanda, Índia, Iran, Irlanda, Israel, 
Itália, Japão, Líbano, Nicarágua, Noruega, Peru, Polônia, Suécia, Suíça, Turquia, Uruguai, Venezuela, Iugoslávia. 
Entre os nomes mais conhecidos destacam-se: Carlos Eugenio Dieulefait (Argentina), William Edwards 
Deming, Halbert L. Dunn, Morris Howard Hansen, Stuart Arthur Rice, (Estados Unidos), Pierre J. Delaporte, 
François Divisia, René François Joseph Roy (França), Roy George Douglas Allen, Sir Ronald Aylmer 
Fisher, Joseph Oscar Irwin, George North (Grã-Bretanha), G. Goudswaard (Holanda), Prasanta Chandra 
Mahalanobis (Índia), Marcello Boldrini, Corrado Gini (Itália). Na delegação brasileira, além de Teixeira de 
Freitas, distinguia-se Giorgio Mortara, Jorge Kingston, Alexandre de Morais, Milton da Silva Rodrigues, Tulo 
Hostílio Montenegro, Fábio de Macedo Soares Guimarães, Waldemar Lopes, Germano Gonçalves Jardim, 
Alberto Martins, entre outros.

Antes de concluir estes rápidos registros sobre aquele grande evento, que deu glória a Teixeira de 
Freitas e ainda mais à sua criação, o IBGE, vale dizer que ele foi aberto, como era de praxe pelo Presidente 
da República, João Fernandes Campos Café Filho, seguindo vários discursos, inclusive o de Elmano Cardim, 
novo presidente do IBGE. Houve recepção oficial no Palácio do Itamaraty aos delegados, oferecida pelo 
Chanceler Raul Fernandes. Teixeira de Freitas também os recebeu em sua residência, numa recepção informal. 
Houve ainda visitas a pontos turísticos da cidade do Rio de Janeiro, como o Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro, ao Morro do Pão de Açúcar, ao Morro do Corcovado, passeio pela Baía de Guanabara em navio da 
Marinha do Brasil, entre outros.54 

 ***

Em seus últimos tempos de vida sua saúde se agravou, mas ele não diminuiu seu ritmo de trabalho, 
e não recusou nenhum chamado cívico. Par a par, segue dando forma ao livro no qual trabalhava havia tempo, 
e ao qual chama Minhas tentações contra a fé, e que deixou inédito entre seus documentos, e do qual faremos 
alguma referência na quarta parte A reconstrução brasileira, desta obra. 

Faleceu em 22 de fevereiro de 1956, e em seu velório e funeral inúmeras autoridades estiveram 
presentes, inclusive o Presidente da República Juscelino Kubistchek.55 Diversos discursos foram feitos na 
ocasião. Necrológios memoráveis apareceram na imprensa, com destaque para um de Carlos Drummond de 
Andrade, que com ele trabalhou:

E se hoje nos conhecemos mais a nós mesmos, se é possível elaborar planos de governo com base em 
dados positivos, se a iniciativa particular na promoção de riquezas dispõe de elementos essenciais para 
conhecimento do meio social e econômico, tudo isso se deve a Teixeira de Freitas (ANDRADE, 1956).

 Suas ideias e seus ideais seguem presentes, a cobrar reflexão. Sua obra é imortal, e não apenas o 
IBGE, sua obra mais visível, também suas criações invisíveis, não concretas, no campo do abstrato. Tudo é 
imortal, devendo ser lembrado e reverenciado. 

A obra imortal excede o autor da obra;
E é menos dono dela 
Quem a fez do que o tempo em que perdura. 
                          Ricardo Reis 
                                Odes, 1921

54 Um ponto a notar é que entre a oferta de sediar o evento e a sua realização do IBGE passou por uma mudança de presidente e de 
secretário-geral. Isso poderia ter dificultado bastante a organização, contudo, bem mostrando que a instituição tem continuidade admi-
nistrativa, nada afetou a programação, e nada recomeçou. Além do mais, havia a presença vigilante de Teixeira de Freitas pairando sobre 
as duas administrações que então estiveram atuantes. 
55 Na presidência do IBGE, desde novembro do ano anterior, estava novamente o Embaixador Macedo Soares, em substituição a Elma-
no Cardim. Teixeira de Freitas terá gostado deste retorno de seu antigo chefe e amigo. Mas, retido em São Paulo, não pôde comparecer 
ao velório. No seu ato de posse, contudo, lhe renderia homenagem. Ficaria até maio de 1956. 
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Carta 1 (manuscrita)

De Giorgio Mortara a 
Teixeira de Freitas, 
em 19 de janeiro de 1949.

Lembrando estar completando 
uma década no Brasil, e agradece 
o carinho recebido de Teixeira de 
Freitas: “ótimo e incomparável amigo”, 
“ajudando-me a manter elevado 
o espírito, mesmo quando tantas 
circunstâncias conspiravam para 
abatê-lo”. E ainda afirma: “A dívida 
minha e da minha família para com 
o caro amigo é daquelas que não se 
esquecem, mas não se pagam porque 
não se podem pagar[...]”.

Rio, 19 de janeiro de 1949.

Meu caro Dr. Teixeira de Freitas,

No fim do meu décimo ano de vida nesta nova 
pátria, quero agradecer mais uma vez ao ótimo e 
incomparável amigo os cuidados afetuosos que me 
prodigou, neste período difícil, ajudando-me a manter 
elevado espírito, mesmo quando tantas circunstâncias 
conspiravam para abatê-lo

A dívida minha e da minha família para com o 
caro amigo é daquelas que não se esquecem, mas que não 
se pagam, porque não se podem pagar… 

Aproveito e ensejo para informar ao caro amigo 
de que ontem entreguei ao I.B.G.E. a segunda parte 
do volume sôbre a população da Bahia, pela qual fica 
completo êste volume. Calculo que no formato de estudos 
serão 250 páginas, mais ou menos. Entreguei também os 
originais dos gráficos que ilustrarão alguns aspectos 
da demografia baiana.

Embora eu tenha dado prioridade a êsse trabalho, 
consegui também terminar o Curso e já entreguei ao 
Instituto as últimas lições. As primeiras 240 páginas 
já estão sendo paginadas e espero que em breve possá 
ser composto e impresso o restante.

Quatro números dos “Estudos” estão sendo impressos; 
já estão compostos, e para um, o referente à instrução, 
darei o imprimatur nesta semana.

 

Um abraço cordial

G. Mortara

Giorgio Mortara, 1885-1967. Demógrafo. Foi 
consultor técnico do Censo de 1940. Dirigiu o 
Laboratório de Estatística do IBGE, que formou 
inúmeros técnicos.
Acervo IBGE
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Carta 2 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a 
Giorgio Mortara, 
em 24 de Janeiro de 1949.

Em referência à carta anterior, 
elogia Mortara e agradece o 
“acontecimento providencial” que o 
trouxe ao Brasil, onde “propiciou à 
estatística brasileira que passasse a ter a 
seu serviço um dos mais nobres valores 
humanos que hei conhecido, e com ele 
um cérebro privilegiado que lhe soube 
iluminar o caminho, fazê-la progredir 
e conquistar-lhe os foros científicos e 
técnicos de que tanto precisava”. 

                                                       Rio, 
24 de janeiro de 1949

Meu caro Professor Mortara

 Já de partida para Aparecida, onde eu e Rosalina 
fomos assistir o casamento do João Lara, recebi sua 
estima carta de 19. Tendo chegado ontem à noite de 
nossa breve viagem, apresso-me a lhe escrever estas 
linhas.

Há 10 anos, um acontecimento providencial propiciou 
à estatística brasileira que passasse a ter a seu serviço 
um dos mais nobres valores humanos que hei conhecido, e 
com êle um cérebro privilegiado que lhe soube iluminar 
o caminho, fazê-lo progredir e conquistar-lhe os foros 
científicos e técnicos de que tanto precisava.

Como tenho tudo isto no espírito e no coração, 
meu caro Professor Mortara, as palavras da sua carta 
me emocionaram profundamente. Como homem, venero sua 
retidão e grandeza d’alma. Como brasileiro, rejubilo-me 
por vê-lo entre os “meus concidadãos”. Como estatístico, 
sinto-me confiante nos destinos do Instituto, sabemos 
que o renome da instituição se apoiará principalmente 
no valor científico dos trabalhos do eminente Amigo. E 
como antigo Secretário Geral dessa audaciosa realização 
da cultura brasileira (ai de nós! tão exposta, neste 
momento, à destruição!) não posso recalcar certo 
sentimento de orgulho por me ter sido dado “compreendê-
lo” como merece e assegurar as circunstâncias que lhe 
permitiram os meios, as oportunidades e o estímulo 
para que a sua privilegiada cerebração desse à ciência, 
à estatística brasileira e ao Brasil o que ficamos 
devendo no decênio desde a sua chegada à nossa terra.

O que peço a Deus agora é que lhe dê saúde e 
tranqüilidade de espírito, para que continue a sua 
grande obra. E ao prezado Amigo direi, como “homem”, 
como “cidadão”, com “profissional” e como “Amigo”, com 

tôdas as veras d’alma: muito 
obrigada, Professor Mortara.

Com as minhas respeitosas 
homenagens à Exma Família,

por vê-lo entre os “meus concidadãos”. Como estatístico, 
sinto-me confiante nos destinos do Instituto, sabemos 
que o renome da instituição se apoiará principalmente 
no valor científico dos trabalhos do eminente Amigo. E 
como antigo Secretário Geral dessa audaciosa realização 
da cultura brasileira (ai de nós! tão exposta, neste 

Telegrama de Daniel de Carvalho (político 
mineiro) felicitando Teixeira de Freitas ao ser 
escolhido vice-presidente do ISI.
Acervo Arquivo Nacional
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Carta 3 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a 
Carneiro Felippe, 
em 11 de março de 1949.

Tratando do encerramento da 
Comissão Censitária Nacional, e 
elogiando o comando de Carneiro 
Felippe à frente do Censo de 1940, 
lhe dirigindo uma mensagem pessoal: 
“desejo manifestar meus sentimentos 
de profundo reconhecimento por haver 
aceitado, a meu pedido, o pesado 
encargo de dirigir a grande operação 
que ora se encerra, e, ao mesmo tempo, 
de apreço pelo patriotismo e abnegação 
ilimitada que pôs ao serviço da grande 
causa cujos destinos o Governo da 
República em boa hora lhe confiou”. 

Rio, 11 de março de 1949

Meu caro Dr. Carneiro Felippe.

Cordiais saudações, 

recebi ontem a convocação para a reunião de hoje 
da Comissão Censitária Nacional, em que êsse órgão 
encerrará definitivamente os seus trabalhos.

 Deixo de comparecer pelos motivos que já 
levei ao conhecimento da Comissão. Mas quero valer-
me da oportunidade para mais uma vez render as minhas 
homenagens ao querido Amigo e aos ilustres brasileiros 
em cuja companhia participei da orientação geral dos 
trabalhos do Recenseamento de 1940.

Ao Prof. Carneiro Felippe, em particular, desejo 
manifestar meus sentimentos de profundo reconhecimento 
por haver aceitado, a meu pedido, o pesado encargo de 
dirigir a grande operação que ora se encerra, e, ao 
mesmo tempo, de aprêço pelo patriotismo e abnegação 
ilimitada de pôs ao serviço da grande causa cujos 
destinos o Govêrno da República em boa hora lhe 
confiou. Foi imenso, sem dúvida, o seu sacrifício, mas 
a obra realizada é destas que se impõem cada vez mais à 
admiração e ao reconhecimento de quantos se detiverem a 
refletir sôbre a significação administrativa, cultural 
e política do empreendimento gloriosamente concluído.

 Queira, pois, o prezado Amigo aceitar e transmitir 
a todos os ilustres Colegas as minhas afetuosas 
congratulações pelo término vitorioso da grande labuta 
e responsabilidade que lhes coube na direção do Censo 
de 1940. 

Com um grande abraço
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Carta 4 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a 
H. Farias56, 
em 12 de maio de 1949.

Faz um balanço de vida e registra 
suas dívidas para com várias pessoas. 
Afirma que “depois de pequeno 
descanso, destinado à conclusão de um 
trabalho a que não me tenho dedicado 
como desejava [sua reflexão religiosa?], 
possa continuar a fazer alguma coisa de 
útil a serviço do nosso Brasil. Mantenho 
em mãos por enquanto a presidência 
da Sociedade Brasileira de Estatística, 
onde trabalharei ainda pelo IBGE; 
e colaborarei também com o nosso 
bom Amigo, o Luís Simões Lopes, no 
Conselho Diretor da Fundação Getúlio 
Vargas”. 

56 Não conseguimos decifrar o prenome 
desta pessoa, mas parece ser uma palavra 
começada pela letra “H”.

                                                         Rio, 
12 de maio de 1949

Meu caro Farias. 

               

Afetuosos cumprimentos.

Foi uma destas alegrias raras com que a vida às 
vezes nos surpreende, e recompensa regiamente, a que 
me deu a sua carta de 28 de abril, recebida com algum 
atraso.

As expressões de fraternal amizade e os conceitos 
deveras generosos que Você formula a meu respeito, 
comoveram-me profundamente. Sei bem que não valho 
tudo aquilo que Você me atribuiu, mas sinto-me feliz 
em ver que, da parte de um espírito como o seu, as 
minhas boas intenções e o pouco que fiz com os parcos 
recursos de que pude dispor, encontraram compreensão. 
Mas Você sabe também o aprêço em que tenho a sua 
estima e amizade e pode avaliar com que emoção e 
reconhecimento que lhe digo aqui o meu cordial “muito 
obrigado”.

É certo, meu caro Farias, que encerrarei em junho 
– pelo menos oficialmente – minha vida pública, depois 
de quase quarenta e um anos de atividade interrupta. 
Mas espero que, depois de pequeno descanso, destinado 
à conclusão de um trabalho a que não me tenho dedicado 
como desejava, possa continuar a fazer alguma cousa 
de útil a serviço do nosso Brasil. Mantenho em mãos 
por enquanto a presidência da Sociedade Brasileira de 
Estatística, onde trabalharei ainda pelo I.B.G.E.; e 
colaborarei também com o nosso bom Amigo, o Luiz Simões 
Lopes, no Conselho Diretor da Fundação Getúlio Vargas. 
Desejaria fazer, igualmente, alguma cousa por essa tão 
necessária “Fundação dos Municípios”, na qual pensou, 
em boa hora e com admirável lucidez e tino político, o 
Ministro Adroaldo Costa. Infelizmente, porém, não sei 
ainda se a incompreensão “incompreensível” dos nossos 
meios políticos permitirá a vitória dessa generosa a 
magnífica idéia. 

Eis aí, pois, meu caro Farias, onde Você me 
encontrará, logo que deixe o Ministério.

Numa ou noutra daquelas instituições, estarei 
fazendo o que puder pelos ideais a que dediquei a minha 
vida. Mas continuarei à disposição dos amigos, entre 
os quais – como bem o sabe – ocupa Você a primeira 
linha. Levo da vida pública uma complexa impressão: 
certezas dolorosas, algumas duras decepções; mas 
também a convicção de que o propósito firme e alto de 
bem servir encontra sempre cooperadores magnânimos, 
grandes corações e algumas oportunidades. Um dêsses 
cooperadores foi Você. Outro, Belisário Penna. Outros, 
ainda, Simões Lopes, Afonso Penna Junior, Daniel de 
Carvalho. E ainda outros, Cerqueira de Lima, Alvim 
Pessoal, Justiniano Meireles, Fernando Faria Junior, 
Hildebrando Clark… As melhores oportunidades foram-
me dadas por Bulhões Carvalho, Artur Bernardes, João 
Luiz Alves, Getúlio Vargas, Francisco Campos e Macedo 
Soares.
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Sou grato, muito grato a todos. E também ao meu 
destino… Logo, a Deus. Foi modesta e obscura a minha 
vida. Mas a grandeza dos seus ideais e a beleza dos 
espíritos fraternos que encontrei, fizeram delas a 
melhor vida que eu pudera ter vivido.

Disponha sempre, meu caro Farias, dêste seu 
velho companheiro. E creia na minha sincera amizade, 
estima e gratidão.

Com um afetuoso abraço e os melhores votos de 
felicidades para Você e os seus,
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Texto 1 (datilografado)

De Teixeira de Freitas aos 
ibgeanos, em 14 de junho 
de 1949.

Comovente mensagem de 
agradecimento aos ibgeanos “na data 
aniversária da instalação da entidade”, 
com ênfase ao papel das Agências e 
dos Agentes.

PALAVRAS DE AGRADECIMENTO E DESPEDIDA 

AOS PREZADOS GOLEGAS QUE REALIZAM OS 
INQUÉRITOS ESTATÍSTICOS             BRASILEIROS, NAS 

INSPETORIAS E NAS AGÊNCIAS MUNICIPAS.

Companheiros de ideal, dispersos por tôda a 
extensão do país, onde estão a serviço do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística, enviaram-me, na 
data aniversária da instalação da entidade, comoventes 
mensagens de congratulações.

Pretenderam, assim, recordar, ao ensejo daquela 
efeméride, o concurso prestado ao Instituto pelo antigo 
Secretário Geral nos anos que se seguiram à fundação do 
I.B.G.E. quando, para amparar o organismo nascente, se 
conjugaram as vontades, a inteligência e o patriotismo 
dos profissionais da estatística e de alguns brilhantes 
estadistas que honram a cultura política brasileira.

Se algum merecimento me coube no bom êxito 
conseguido e refletido nas vitórias dêsse monumento 
de brasilidade que é o nosso Instituto, só o posso 
entrever no dedicado empenho com que, sob a orientação 
esclarecida do Embaixador Macedo Soares, nosso 
Presidente até hoje, procurei, então, estimular e 
coordenar as fôrças construtivas que sentia latentes, 
dependendo de orientação e de oportunos incentivos 
para que se tornassem operantes. 

Os meus generosos colegas do interior do Brasil, 
associado – nas homenagens que me dispensaram – o 
passado de nossa vitoriosa entidade e o seu brilhante 
presente, fizeram jus à gratidão que a todos expresso, 
neste agradecimento coletivo, e deram-me, assim, 
oportunidade para externar, mais uma vez, a minha fé na 
vitalidade do Instituto e na sua difícil mas gloriosa 
missão social, técnica, científica, administrativa e 
cultural.

Essa predestinação resulta dos fatôres espiri-
tuais em que se inspirou a fundação do I.B.G.E.: con-
fiança nos valores da raça, amor ao Brasil, disposição 
para o esfôrço integral e perseverante a serviço das 
instituições, dentro daquele regime de disciplina, co-
operação e boa vontade de que resulta a verdadeira 
fôrça pela verdadeira união.      

São os laços espirituais e morais referidos que 
ainda me mantém, sem função agora de comando, atento 
às realizações do Instituto me levam a crer que êle se 
firmará cada vez mais no conceito público pela ação de 
seus ilustres dirigentes, e, sobretudo, pelo trabalho 
obscuro, mas decisivo, das Agências Municipais. 

A nossa estatística terá de apoiar-se, para cumprir 
a sua missão, na verdade dos fatos escrupulosamente 
observados e na excelência da matéria prima coletando, 
o que exprime o rendimento funcional das células 
mediante as quais aquele poderoso organismo exerce 
salutar ação de presença em todos os setores do 
território brasileiro e manifesta a sua sensibilidade 
às menores palpitações da vida nacional.

O futuro do Instituto está nas suas Agências, 
na rêde dos centros de coleta que se multiplicam 

Concessão da Medalha Rui Barbosa a 
Teixeira de Freitas, em 1949, pelo Ministro 
da Educação e Saúde Gustavo Capanema.
Acervo IBGE

Concessão da Medalha Rui Barbosa a 
Teixeira de Freitas, em 1949, pelo Ministro 
da Educação e Saúde Gustavo Capanema.
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às centenas por todos os rincões da Pátria, sob a 
vigilância de servidores investidos de edificante 
missão.

Defrontam êstes, em conjunto, e cada um de per-
si, tarefas que exigem sacrifícios e adaptação de seus 
executores à finalidade de as levar a efeito da melhor 
forma possível, embora ao preço de esforços muita 
vêzes penosíssimos.

Nos limites do seu município, por menores que 
sejam as respectivas áreas ou populações, cabe a cada 
Agente uma responsabilidade muito grave e de que pode 
aquilatar o alcance, considerando que, da soma das 
estatísticas municipais, dependem a idoneidade e a 
perfeição de estatística nacional. E daí resultará, 
conseqüentemente, a fé que esta venha a merecer de 
quantos se esforçam por bem conhecer o Brasil com o 
objetivo de servi-lo melhor.

O fim da presente mensagem não é, tão sòmente 
agradecer as homenagens com que me honraram os 
estatísticos do interior do Brasil, mas retribuir 
as felicitações recebidas pelo que o Instituto já 
realizou graças ao funcionamento das operosas agências 
localizadas em cêrca de 2 000 município.

A obra dessas Agências justificada, pelos resul-
tados já conseguidos, a expectativa de novas demostra-
ções de capacidades e espírito profissional, à revelia 
dos quais não poderia o Instituto conquistar, em cur-
tos anos de existência, os louros que lhe asseguram o 
aprêço e a administração de todos os brasileiros.

Eis aí a razão dos votos sinceros, que deixo 
aqui formulados, para que não esmoreça o ardor já 
comprovado pela maioria dos companheiros de ideal que 
labutam a serviço da estatística brasileira, e para 
que todos porfiem em manter e aperfeiçoar sem desânimo 
aquelas virtudes que devem caracterizar um bom Agente: 
o amor à verdade, o rigoroso escrúpulo na coleta dos 
dados, o espírito de observação e iniciativa, o vigi-
lante senso crítico, a curiosidade e o interêsse pelos 
problemas relacionados com a vida de seus Municípios, 
a disposição para o estudo facilitado pelos elementos 
que o Instituto lhes faculta nas ordens de serviço e 
nas suas publicações, a identificação com as condi-
ções da ambiência de trabalho, a paciência, a perse-
verança, a habilidade e a cordura, de que dependem as 
boas relações com os informantes e, da parte dêstes, 
a atitude de simpatia que é meio caminho andado para 
a cooperação a bem da causa pública.

Na certeza de que êste anelo encontrará res-
sonância no seio da coletividade em cuja operosidade 
e civismo confio integralmente, termino juntando às 
congratulações pelos trabalhos pretéritos e presentes 
do I.B.G.E., as que penso poder antecipar consideran-
do os grandes benefícios que o Brasil espera dessas 
entidades e do corpo de devotados servidores em que 
ela se apoia para realizar os seus altos fins. Entre 
êsses benefícios, e como um dos maiores, - não seja 
isto jamais esquecido – estará sempre a da campanha, 
já em caminho da vitória, que os resultados dos levan-
tamentos estatísticos surgiram e o I.B.G.E. lançou em 
têrmos decisivos, em prol da revitalização dos Muni-
cípios Brasileiros.
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A todos os bons e leais colegas que “agenciam” 
em todos os Municípios a estatística nacional, apre-
sentando a minha cordial e fraterna saudação de agra-
decimento e despedida, lembrando-lhes, mais uma vez, 
aquêle “slogan” que se vê em cada uma das Sinopses 
Estatísticas Municipais que o Instituto está distri-
buindo:

“Faça o Brasil a Estatística que deve ter,

 E a Estatística fará o Brasil como deve ser.”

 Rio de Janeiro, 14 de junho de 1949.

M.A. Teixeira de Freitas, antigo Secretário 
Geral do IBGE e Diretor do Serviço de Estatística da 
Educação e Saúde.
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Texto 2 (datilografado)

De Teixeira de Freitas aos amigos e colegas do Conselho 
Nacional de Estatística, em 02 de julho de 1949.

Impedido de viajar, por razões de saúde, para participar dos festejos 
do IV Centenário da Fundação de Salvador, envia uma mensagem de 
congratulações, num passeio histórico muito bem alinhavado, passando por 
Salvador, Rio de Janeiro, Goiânia (como uma metrópole moderna, em cuja 
inauguração o IBGE esteve presente), e a futura Brasília.

Carta 5 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Giorgio Mortara,  
em 24 de outubro de 1949.

Manifesta apreço pelo sucesso de Giorgio Mortara em seu retorno à 
Europa, após a Segunda Guerra Mundial, e diz que seguiu sua viagem por 
telefonemas aos filhos que ficaram no Brasil. 

Carta 6 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Mem de Sá [chefe do 
Departamento Estadual de Estatística],  
em 09 de novembro de 1949.

Aborda suas ideias e seus ideais, com relevo à Colônia-Escola que 
espera possa surgir no Rio Grande do Sul. Afirma que “o nosso IBGE está 
empenhado em duas dificílimas campanhas: a censitária [Censo de 1950] 
e a da emenda constitucional que lhe deve consolidar os alicerces”. No 
decorrer da carta fica clara, àquela altura, a separação das funções de chefe 
do Departamento e de Inspetor Regional.

Censo de 1950: passeata de divulgação.
Acervo IBGE
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Carta 7 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a 
Giorgio Mortara, 
em 18 de janeiro de 1950.

Parabeniza-o vivamente pelo 
lançamento do livro Curso elementar 
de estatística aplicado à administração, 
editado pelo IBGE. Diz que as pessoas 
de sua geração só tiveram o livro de 
Filippo Virgilii, em tradução para o 
português mandada fazer por Bulhões 
Carvalho, e os livros de Maurice Block 
e de Moreau de Jonnés, em francês. 
Diz mais: que nenhum dos livros mais 
recentes brasileiros, e os enumera, se 
lhe ombreiam, e lhe rende homenagens 
pela trajetória na demografia brasileira 
e pela contribuição dada ao IBGE.

                                                        Rio, 
18 de janeiro de 1950

Meu caro Prof. Mortara

         

Tenho hoje dois gratos motivos para felicitar 
o prezado Mestre e Amigo: - a distribuição do estudo 
compilado pelo Dr. Sergio Nunes de Magalhães, rela-
tivamente ao comércio exterior, e o aparecimento do 
“Curso Elementar de Estatística aplicada à adminis-
tração”.

Os cumprimentos que lhe desejo apresentar, ao 
ensejo do aparecimento dos “Números índices” são 
extensivos ao seu distinto e esforçando colaborador. É 
aquêle trabalho, sem dúvida, uma elaboração interes-
sante e útil.

Muito vivas são as congratulações que formulo 
pelo aparecimento do Curso. Foi uma das cousas por que 
mais me interessei como Secretário Geral do I.B.G.E., o 
preparo dêsse seu excelente compêdio. Era exatamente em 
um livro assim que eu pensava, quando tive a satisfação 
de conseguir o seu assentimento ao que lhe propús. Os 
estatísticos brasileiros da minha geração só tiveram 
à sua disposição, em português, o breve compêndio de 
Filipo Virgilii. E mesmo os livros estrangeiros mais 
ao nosso alcance (em espanhol, italiano ou francês) 
eram difíceis de obter. Além do que, nenhum dêles me 
fatisfazia. O mais útil, dentre os que li, foi o tratado 
de M. Block; mas ainda me pareceu bastante deficiente. 
Os livros em português que foram aparecendo depois, 
já sob a influência da obra do Instituto, também não 
tiveram, a meu ver, o cunho prático necessário, do ponto 
de vista dos “estatígrafos” a serviço da administração 
pública. Nem, Bulhões, nem Milton Rodrigues, nem 
Fontelle, nem Viveiros de Castro, nem Pagano, nem Paulo 
Sá, nem qualquer dos outros autores, soube ou quis dar 
ao seu curso aquêle feitio didático e aquela orientação 
que o tornassem útil deveras ao funcionalismo que “faz” 
ou “usa” estatística. A primeira obra que se apresenta 
em nosso idioma como verdadeiro “vade-mécum” para 
os servidores que precisam conhecer suficientemente 
estatística para utilizá-la conforme as necessidades 
práticas da administração, ou para colaborar, não como 
autônoma, mas com certo conhecimento de causa, na 
preparação dos levantamentos estatísticos oficiais, é, 
sem dúvida alguma, o seu Curso. Bem vindo seja êle. 
E que seja estudado e manuseado como merece. Nenhuma 
contribuição melhor poderia ser trazida à elevação do 
nível cultural e técnico dos nossos servidores públicos 
que devem ocupar-se de estatística mas sem que sejam 
ou possam ser profundos matemáticos. Eis porque, meu 
caro Prof. Mostara, a história da Estatística no Brasil 
registrará “albo lapillo” o aparecimento do seu livro, 
como a obra de base para formação da nova geração dos 
nossos Estatígrafos. 

Sinto-me feliz por ter contribuído de alguma 
sorte para essa brilhante aquisição da nossa cultura 
profissional. E não posso deixar de me sentir também 
comovido, ao pensar no muito que se acresce a dívida do 
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Brasil para com o Mestre incomparável que veio dar à 
minha Pátria, não só as mais brilhantes contribuições 
técnicas para que a obra do Instituto não se limitasse a 
um esfôrço burocrático, mas ainda êste admirável livro, 
que será o instrumento adequado para que facilmente 
se enriqueça no futuro, em variadas especializações, 
essa plêiade de jovens funcionários, estudiosos e 
inteligentes, que sob sua direção carinhosa, se vão 
tornando os estatísticos analistas bem capacitados 
para a profissão, e que devem sustentar, daqui por 
diate, as responsabilidades técnicas do nosso I.B.G.E.

É pois, sob a minha viva emoção que lhe comunico 
essa minha alegria, exprimindo ao querido Mestre e 
Amigo as minhas mais vivas “congratulações”, de 
paracom os agradecimentos sinceros pela concretização 
magnífica, que lhe fico devendo, de um dos meus últimos 
propósitos, a serviço da profissão que tanto amei e de 
que me vou desligando com pesar, por motivos de fôrça 
maior que já não me era possível afastar nem contornar. 

 Que o Instituto não se esqueça nunca de que a sua 
obra, em todos os sentidos, ficaria valendo bem pouco 
sem a ajuda de Mortara, ajuda que tão oportunamente 
ora se enriquece com a edição do “Curso Elementar de 
Estatística”.

Muito e muito obrigado, caríssimo Prof. Mortara. 
Por mim e por todos os Estatísticos Brasileiros, em 
nome dos quais a S.B.E. ainda me autoriza a falar.

Com um grande abraço 
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Carta 8 (datilografada)

De Giorgio Mortara a 
Teixeira de Freitas, 
em 21 de janeiro de 1950.

Agradece as palavras da carta 
acima, e diz que houve tempo em que 
o que mais queria era ver seu trabalho 
científico admirado, mas que “as 
vicissitudes da vida me ensinaram que a 
maior e mais pura satisfação intelectual 
é a de participar no convívio de almas 
eleitas, baseada na estima e na simpatia 
recíprocas”. E diz que: “Entre esses 
amigos, Teixeira de Freitas esteve, desde 
o primeiro dia, em primeira linha, e 
com a sua constante benevolência me 
animou ao trabalho que me ajudou a 
atravessar serenamente o período mais 
angustioso da minha existência”. 

Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 1950

Meu caro Dr. Teixeira de Freitas

  

 A leitura da sua carta, tão afetuosa e generosa, 
causou-se profunda e grata emoção.

Não tenho ilusões. O meu Curso, embora resuma a 
experiência de nove lustros de trabalho no domínio da 
estatística metodológica da minha capacidade, seja pela 
circunstância de que nos últimos dez anos, absorvido 
completamente pelo trabalho da construção e análise 
da demografia brasileira, pôde seguir apenas claudo 
pede os progressos da teoria estatística. Só ousei 
divulgá-lo, encorajado pela insistência do ilustre 
Amigo, na esperança de que como iniciação ao estudo da 
estatística possa ter alguma utilidade.

Acho, portanto, demasiado indulgente o seu 
julgamento. Mas lhe confesso que justamente essa 
indulgência me conforta, constituindo mais prova dos 
sentimentos de amizade fraterna que o caro Amigo já 
tantas vêzes me demonstrou pela palavra e pela ação e 
que eu retribuo com todo o coração.

Houve um tempo em que minha maior ambição era 
a de ver apreciado o meu trabalho científico. Mas 
as vicissitudes da vida me ensinaram que a maior e 
mais pura satisfação intelectual é a de participar 
no convívio de almas eleitas, baseado na estima e na 
simpatía recíprocas.

Na recente viagem à Itália tive grande prazer 
em rever os amigos dos tempos felizes; mas voltando 
ao Brasil senti-me igualmente emocionado abraçando 
os amigos dos tempos tristes, os que não tinham 
nenhuma obrigação para com mim e que, entretanto me 
acolheram como um irmão quando os irmãos me repeliam 
como inimigo. Entre êsses amigos, Teixeira de Freitas 
esteve, desde o primeiro dia, em primeira linha, e com 
a sua constante benevolência me animou ao trabalho 
que me ajudou a atravessas serenamente e período mais 
angustioso da minha existência.

Melhor de qualquer palavra, diga-lhe meus 
sentimentos de gratidão e afeição um abraço cordial 

Giorgio Mortara
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Carta 9 (datilografada)
De Teixeira de Freitas a Macedo Soares,  
em 06 de fevereiro de 1950.

Agradece ao Embaixador e ao IBGE as homenagens prestadas ao seu pai, 
Afonso Augusto Teixeira de Freitas, por ocasião de seu falecimento, e traça um 
seu breve perfil.

Carta 10 (datilografada)
De Teixeira de Freitas a Lourival Câmara,  
em 11 de abril de 1950.

Elogiando sua escolha para fazer cursos nos Estados Unidos da América 
do Norte, valorizando sua trajetória nas instituições estatísticas, inclusive 
como chefe do Departamento de Estatística de Santa Catarina. Logo Lourival 
Câmara seria uma pedra em seu sapato.

Carta 11 (datilografada)
De Teixeira de Freitas a Lourival Câmara,  
em 28 de julho de 1950.

Expressa simpatia para com Lourival Câmara, e lhe agradece pela 
amizade e apreço. Seu papel na crise que logo viria ainda não estava visível 
no horizonte. 

Carta 12 (manuscrita)
De Lourival Câmara a Teixeira de Freitas,  
em 06 de outubro de 1950.

Escreve de Washington falando do andamento do curso que fazia, e 
fazendo comentários sobre notícias que havia recebido do Brasil a respeito do 
sistema ibgeano. Faz comentários desabonadores sobre certas pessoas, usando 
linguagem desairosa, bem ao molde do que não agradava a Teixeira de Freitas. 
Faltava pouco para que sua verdadeira personalidade se revelasse, em meio à 
crise que viria. 

Carta 13 (manuscrita)
De Giorgio Mortara a Teixeira de Freitas,  
em 19 de dezembro de 1950.

Envia-lhe um exemplar de um seu livro antigo, sobre as tristes 
consequências da guerra [Primeira Guerra Mundial], que diz ser o seu 
predileto. O achou com seu editor em Roma.

Telegrama 1 (datilografado)
De Teixeira de Freitas a Macedo Soares,  
em 31 de janeiro de 1951. 

Diz ter sabido pelos jornais que o Embaixador se retirara da presidência 
do IBGE, registrando sua admiração e agradecimentos: “Os estatísticos 
brasileiros saberão render ao nome ilustre do primeiro presidente do IBGE 
o constante e sincero culto que a todos os títulos ele merece”. Há cópia do 
telegrama resposta do Embaixador. É indicado o general Polli Coelho.

“Poli Coelho vaiado e acusado de 
mentiroso: o incidente de ontem na sede 

do I.B.G.E.”(1952) 
Acervo IBGE
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Carta 14 (manuscrita)

De Giorgio Mortara a Teixeira de Freitas, 
em 04 de janeiro de 1951.

Manifesta completa solidariedade com os organizadores do IBGE 
“pelos ataques iníquos do cabo grosseiro e ignorante em cujas mãos caiu, 
infelizmente, o Instituto, eu preparara desde 31 de dezembro [?] a carta e 
que lhe comunico cópia aqui junto”. Na carta aludida, dirigida ao general 
Polli Coelho, onde diz que: “Manifestando publicamente seu desprezo 
para a atuação do Conselho Nacional de Estatística, V. E. condenou 
implicitamente minha obra pessoal de Consultor Técnico da Comissão 
Censitária Nacional e de Assessor Técnico do referido Conselho, como 
também a dos serviços por mim organizados e orientados, isto é, Gabinete 
Técnico do Serviço Nacional de Recenseamento de 1940 e Laboratório de 
Estatística do Conselho Nacional”. E pede uma comissão de cientistas para 
avaliar seu trabalho.

Teixeira de Freitas, como Conselheiro 
da Fundação Getúlio Vargas, é 
informado por sua direção do projeto 
de criação da Escola Brasileira de 
Administração Pública, em 1951.
Acervo Arquivo Nacional
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Carta 15 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a 
Getúlio Vargas 
[Presidente da República], 
em 05 de janeiro de 1951.

Em carta aberta ao Presidente da 
República, divulgada nos principais 
jornais do País, repudia as aleivosias 
do general ao dizer que as estatísticas 
brasileiras são “caras, atrasadas e 
de duvidosa precisão”. Nega ponto 
a ponto, e enumera as positivas 
realizações ibgeanas, sempre dentro 
do melhor padrão internacional. Pede, 
então, a formação de uma comissão de 
inquérito independente para verificar 
a veracidade dessas afirmações, e 
elas sendo confirmadas, que a ele 
seja imputada a culpa, e só a ele, 
pois “fui eu o inspirador do Governo 
quando legislou sobre o Instituto e o 
executor principal dos textos legais e 
convencionais que fizeram funcionar 
o Conselho Nacional de Estatística”. 
E diz mais: “Se as alegações do Sr. 
Presidente do IBGE se comprovarem 
verdadeiras, só me caberá um destino 
justo: o de acabar os meus dias na 
cadeia”. Manifesta sua convicção de 
que as estatísticas brasileiras são, ao 
contrário do apregoado pelo general, 
“mais baratas, mais atuais e mais 
verdadeiras”. Nesta carta fica claro 
que, de fato, Teixeira de Freitas foi 
convidado a assumir a presidência, em 
sucessão a Macedo Soares.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE

 

                                SUMULA 

Carta em que o Snr. M.A. Teixeira de Freitas, anti-
go Secretário Geral do Conselho Nacional de Estatística 
e recentemente eleito, em Nova Delhi, vice-presiden-
te do Instituto Internacional de Estatística, protesta 
contra as declarações de uma carta do General Djalma 
Polli Coelho, Presidente do I.B.G.E., dirigida ao “Cor-
reio da Manhã”.

Tendo sido repetidas, na aludida carta Gene-
ral Polli Coelho, as declarações anteriores, de que as 
estatísticas brasileiras são “atrasadas, caras o de 
duvidosa precisão”. Na mesma se acrescenta que é ra-
dical do I.B.G.E., para acabar com as suas “mentiras e 
fantasias”.

O antigo Secretário Geral do Conselho de 
Estatística, depois de apreciar os fatos, que parecem 
reduzir a zero o conceito das estatísticas brasileiras, 
no país e no estrangeiro, pede seja designada uma 
comissão que aprecie, diante de documentos e sem 
suspeição alguma, o que foi e o que fez o Conselho 
Nacional de Estatística desde a sua criação, e se são 
exatas as inculpações formuladas, pois faz-se preciso 
apurar se o Snr. Teixeira de Freitas, como principal 
acusado, correspondeu a confiança do Snr. Presidente 
da República, que ainda o ano passado o convidou 
para o cargo de Presidente do I.B.G.E., ou se deverá 
êle “acabar os seus dias na cadeia”, única solução 
justa para o crime e o abuso de confiança que teria 
cometido se, responsável como é pelo que valem hoje 
as estatísticas brasileiras, houvesse sido delituoso 
falsificador.

Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1951

Exm° Snr.

Doutor Getúlio Vargas,

DD. Presidente da República.

Peço permissão para dirigir a V. Exª estas linhas 
na qualidade de antigo Secretário Geral do Conselho 
Nacional de Estatística como Colaborador que fui do 
Govêrno de V. Exª, diretamente responsável pelo plano 
de que resultou a criação, em 1934, e a instalação, em 
1936, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
Faço-o e para expor, solicitar e afirmar o que se segue.

 Sua Excelência o General Djalma Polli Coelho, 
honrado presidente atual daquela entidade, em carta 
publicada pelo “Correio da Manhã” em sua edição de 30 
do p.p. e da qual só há pouco pude tomar conhecimento, 
houve por bem, com a alta autoridade do seu posto nas 
Fôrças Armadas e do cargo que está exercendo, fazer 
acusações gravíssimas aos nossos serviços estatísticos. 
Suas palavras, que tiveram a maior repercussão no país 
e no estrangeiro, formularam as seguintes afirmações:
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a) que as estatísticas brasileiras são “caras, 
atrasadas e de duvidosa precisão”;

b) que, no labor das estatísticas brasileiras, 
pondo-se de lado os “tabus”, é preciso agora caminhar 
para a verdade e a realidade das cousas, pois “basta 
de mentiras e de fantasias”.

Estas assertivas contêm obviamente o seguinte 

Os estatísticos brasileiros, traindo o seu dever 
e sua dignidade profissional, não fizeram outra cousa, 
desde a criação do Instituto até agora, senão “mentir” 
ao Govêrno, à Nação e ao Mundo. Esta mistificação 
generalizada teve a agravante de que, forjando os 
dados que foram divulgados, assim agiram os serviços 
estatísticos esbanjando os dinheiros do país, quando 
êsse trabalho de “mentiras e fantasias”, poderia 
ter ao menos a atenuante de apresentar estimativas 
perfeitamente atuais. O Instituto, por conseguinte, tem 
estado nas mãos de uma “societas sceleris”, à qual 
basta “que haja quem com isso goze, se distraia ou 
se encha de vaidades, vendo seu nome sempre elogiado 
pelos jornais”. Os levantamentos estatísticos do Brasil 
têm sido executados, e até agora impunemente, por uma 
legião caríssima de servidores sem escrúpulos e sem 
honra, prevaricadores e falsários impudentes, que, 
traindo também a Pátria, praticaram a maior mistificação 
na história da administração pública, ilaquearam a 
confiança dos Govêrnos que se sucederam de 1936 até 
agora, e burlaram, ao mesmo tempo, os demais poderes do 
Estado e a opinião pública. O Conselho de Estatística 
e os servidores da estatística, em geral, iludiram 
a observação dos meios cultos estrangeiros, cuja 
confiança o Brasil havia conquistado, não só quanto 
à adequação dos princípios que o sistema estatístico 
brasileiro subentende, mas também quanto ao acêrto da 
sua organização e a probidade do seu labor. E a tal 
ponto a mistificação foi bem sucedida, que a estatística 
brasileira repetidas vêzes recebeu indignamente os 
mais honrosos julgamentos, como agora mesmo acaba de 
acontecer com as decisões do Congresso Internacional 
de Estatística, realizado em Nova Delhi, as quais tanto 
lhe enalteceram as realizações que se supunham honestas 
mas se verifica não passarem de burla ignóbil.

Aí está, Senhor Presidente, em toda sua vergonhosa 
nudez, o labéu infamante atirado à face de toda uma 
honrada classe de servidores da Nação. Êsse o ferrete 
com que se estigmatiza ao mesmo tempo, em têrmos pe-
remptórios, ferindo também a própria dignidade nacio-
nal, a obra enorme e proba de uma organização pública 
que constitui corajosa e consagrada experiência de uma 
nova prática, nos domínios da administração, do prin-
cípio federativo. 

O pior não é isto, porém. A enormidade está 
em que semelhante julgamento, que vem do alto e se 
apresenta como irrecorrível, não foi a conclusão de 
uma verificação capaz de fazer fé. Baseou-se apenas, 
e quase textualmente, em estudo crítico de um único 
funcionário, cujas afirmações parciais e apressadas 
não sofreram o meticuloso exame que mereciam, dada a 
relevância das arguições que formulava e a gravidade 
do articulado. Provas não existem, nem depoimentos 
contestes e fundamentados, senão vagas e insignifi-

“Vargas atendeu ao apelo de 
Teixeira de Freitas” (1952)
Acervo IBGE
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cativas assertivas cuja improcedência total um cui-
dadoso exame afastará, de modo completo, sem a menor 
dificuldade.

Portanto, não havendo ainda, Senhor Presidente, 
comprovação de espécie alguma, em a qual o próprio 
Govêrno e a opinião pública se possam apoiar para pro-
mover a punição dos culpados pelo crime gravíssimo e 
inédito que se configura nas acusações arguídas ao 
Conselho de Estatística, parece fora de dúvida que 
urge apurar, em investigação exaustiva e inteiramente 
pública, acima de qualquer suspeição, tôda a extensão 
e o alcance do atentado cometido e das responsabili-
dades existentes, a fim de que a severidade da puni-
ção restabeleça a verdade no julgamento que a Nação 
vem fazendo de si mesma e tem de boa fé transmitido 
à sociedade internacional, através dos números e das 
informações que oferece a seu próprio respeito.

Acontece, porém, Senhor presidente, que, toman-
do de fato corpo e figura o crime que ate agora está 
imputado sem enderêço certo, e sem provas, não have-
rá em verdades “culpados”, mas “um único culpado”. 
Será aquelê que subscreve esta carta. Fui eu de fato 
o inspirador – e espero que ao menos esta reivindi-
cação não seja agora levada à conta de um movimento 
de vaidade –, fui eu o inspirador do Govêrno quando 
legislou sôbre o Instituto e o executor principal dos 
textos legais e convencionais que fizeram funcionar 
o Conselho Nacional de Estatística. Cabe-me, pois, 
de modo exclusivo, a responsabilidade de todos os 
erros, omissões ou fatos criminosos que acaso se venham 
comprovar na orientação da estatística brasileira de 
1936 à presente data, uma vez que não se modificou até 
agora cousa alguma; de modo substancial, nas condições 
de trabalho que deixei organizadas. E fique bem claro 
que não estou reivindicando o merecimento que porven-
tura também se encontre na obra ibgeana, porquanto 
êsse mérito pertencerá a todos os que serviram com 
imensos sacrifícios à nossa grande causa. Quero apenas 
declarar que devo responder, e de fato respondo, por 
tudo que mereça censura na atuação do primeiro Secre-
tário Geral do Conselho de Estatística e nas condições 
técnicas e morais do trabalho das estatísticas bra-
sileiras considerado tal trabalho na solidariedade 
nacional que o I.B.G.E. implantou.

Assim, Senhor Presidente, julgou-me com 
indiscutível direito de pedir a V. Exª se digne determinar 
as providências que instaurem o processo regular para 
apurar minha real e exclusiva responsabilidade pela 
inépcia, ação dolosa ou omissão culposa de que se tenha 
acaso revestido minha atuação como assessor e preposto 
executivo do Conselho Nacional de Estatística. Impõe-se 
também pedir a V. Exª seja ainda objeto da investigação 
pedida, o verdadeiro alcance político, científico, 
técnico administrativo e cultural, sem excluir os 
aspectos éticos e sociais, econômicos e financeiros da 
instituição que V. Exª criou e a Constituinte aprovou 
em 1934, e foi levada a funcionar dentro das normas da 
Convenção Nacional de Estatística. Pondo em prática, 
pela primeira vez no Brasil, um sistema completo de 
cooperação intergovernamental em setor de atividades 
que interessam, e não podem deixar de interessar, por 
igual, à União, aos Estados e aos Municípios.
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Se as alegações do Sr. Presidente do I.B.G.E. se 
comprovarem verdadeiras, só me caberá um destino justo: 
o de acabar os meus dias na cadeia. Só assim o Brasil se 
livrará do oprobrioso labéu. Mas espero em Deus poder 
provar à saciedade que esta lamentável ocorrência é 
devida apenas ao descabido método pelo qual a nova 
presidência do I.B.G.E. entendeu ajuizar da eficiência 
da entidade e da honestidade do seu trabalha. A par 
disso, também, resulta da injusta e incompreensível 
precipitação de julgamento e publicidade, sem atentar-
se em quanto isto agrava e torna irreparável o dano 
moral causado, nem no significado político de que o 
caso se reveste, não apenas para uma classe, mas para 
o Govêrno de República e a dignidade do país.

Poderia eu, Sr Presidente, antecipar a minha 
defesa, encaminhando-a a V. Exª e divulgando-a, desde 
logo, na justa intenção de tranquilizar todos aquêles 
que ainda confiam no I.B.G.E. e na probidade dos bra-
sileiros, e esperam que justiça seja feita e a verdade 
dos fatos restabelecidos. Mas prefiro aguardar a ins-
tituição do órgão julgador.

E bendirei, no final de tudo, a amargura que 
me acabrunha, pois terei oportunidade de demostrar 
duas coisas que são para mim de suma relevância. A 
primeira é que não deixei de corresponder plenamente 
à confiança que em mim V. Exª depositou durante todo o 
seu anterior govêrno e, faz pouco, renovou ao dirigir-
me o convite, que infelizmente não pude aceitar, 
para continuar o aperfeiçoamento da obra ibgeana, 
assumindo-lhe, já então, a direção suprema. A outra 
é que a nova era, esta “era atômica” que se promete 
abrir à estatística brasileira. Embora se anunciem 
como os mais modernos e científicos os métodos 
que pretende adotar, em absoluto não dará, nem ao 
Brasil federal, nem ao Brasil-Estados, nem ao Brasil-
Municípios, estatísticas mais baratas, mais atuais e 
mais verdadeiras, do que estas que já lhe assegurar o 
atual I.B.G.E. Não o conseguirá, ainda mesmo que sejam 
obtidas as anunciadas estatística “instantâneas”, 
fabricadas em série, enquanto o diabo esfrega um olho. 
Porque o terremoto que destruir o Instituto não lhe 
deixará possibilidades de reconstruir-se dentro de 
cincoenta anos. Ainda mais, nesse período crepuscular 
para a civilização brasileira, terá deixado de 
existir aquêle aparelho de prospecção nacional que, 
em conjunto, os Estados Maiores da Fôrças Armadas 
julgaram indispensável fôsse instituído sob a égide 
do I.B.G.E., em condições de atuar permanentemente em 
cada um dos municípios, como instrumento da segurança 
nacional.

Respeitosas saudações.
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Carta 16 (manuscrito)

De Giorgio Mortara a Teixeira de Freitas, 
em 15 de setembro de 1951.

Agradece os estímulos recebidos do “renovador da estatística 
brasileira” que nunca lhe negou apoio.

Carta 17 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Negrão de Lima [Ministro da 
Justiça], em 12 de janeiro de 1952.

Declina da gentileza de poder indicar um nome para a Comissão 
independente que julgaria as estatísticas brasileiras, segundo as acusações 
de Polli Coelho, pois: “Acontece, porém, Senhor Ministro, que vejo na 
referida comissão o tribunal perante o qual tenho de comparecer na 
qualidade de réu. Assim sendo, bem compreenderá V. Exa. Que não posso, 
em sã consciência, valer-me da faculdade que o Governo benevolentemente 
me concede”. 

Diploma da Sociedade Brasileira de Geografia, de 1952, que 
conferiu a Teixeira de Freitas o título de sócio benemérito.

Acervo IBGE
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Carta 18 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a 
Fernando de Azevedo, 
em 14 de janeiro de 1952.

Afirma estar “atravessando os 
momentos mais angustiosos da minha 
vida pública. [...] Pensam submergir-me 
numa onda de calúnias e de misérias, 
preparadas cuidadosamente por 
traidores que se diziam meus amigos 
ou meus discípulos”. [Há uma carta 
para o mesmo Fernando de Azevedo, 
em janeiro de 1952, mas sem o dia, em 
que retoma esta mágoa, e que juntamos 
a esta: “A traição de um grupo de 
‘discípulos’ e ‘amigos’ até há pouco 
muito caros e que tudo receberam de 
mim; a calúnia a mais vil; a mentira 
cínica; a inconsciência cívica como 
nunca vi; tudo isto movido não sei 
por qual influência oculta e diabólica, 
cujos planos adivinho mas não posso 
desmascarar porque seus conluios não 
deixam provas, caíram inopinadamente 
sobre mim e sobre a minha obra. Obra 
que supunha definitiva e duradoura, 
porque prudente e penosamente erigida 
em quase 44 anos de vida pública. 
Vejo no acontecido uma tentativa para 
inutilizar-me, destruindo ao mesmo 
tempo tudo quanto construí”].

Carta 19 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a 
Negrão de Lima 
[Ministro da Justiça], 
em 24 de janeiro de 1952.

Enviando documentos pertinentes 
à trajetória recente do IBGE, pedindo a 
especial atenção do ministro para eles, 
tendo em vista o trabalho da Comissão 
Cavalcanti.

Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 1952 

Meu caro

Dr. Fernando de Azevedo

Saúde!

 

Acuso sua prezada carta, a que responderei mais 
de espaço, quando conseguir um pouco de tranquilidade 
de espírito.

No momento, meu caro Amigo, estou atravessando 
os momentos mais angustiosos da minha vida pública. 
Mando-lhe os retalhos juntos, que lhe darão idéias da 
sinistra empreitada contra a qual estou lutando. Pen-
sam submergir-me numa onda de calúnias e de misérias, 
preparadas cuidadosamente por traidores que se diziam 
meus amigos ou meus discípulos. Meu Deus não permitirá 
faltem-me as fôrças para a completa defesa que preci-
sarei fazer.

Peço-lhe, todavia, que não se manifeste de 
público sôbre o caso, pois citei ao Ministro o seu nome 
entre os três que desejaria ver na Comissão que vai ser 
nomeada hoje ou amanhã. O Ministro prometeu atender-me 
desde que as pessoas a que me referi (Anísio, Fernando 
e Lourenço) não houvessem pré-julgado o caso.

Junto três trabalhos meus, que lhe ofereço, 
acreditando que lhe sejam êles de algum interêsse.

Com um cordial abraço  
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Carta 20 (manuscrita)

De Fernando de Azevedo a 
Teixeira de Freitas, 
em 25 de janeiro de 1952.

Manifesta repúdio ao instante 
pelo qual Teixeira de Freitas estava 
passando, bem assim o Instituto: “a 
obra, realmente notável que realizou, 
as lutas que teve de sustentar para levar 
por diante a sua grande iniciativa e dar 
à instituição as proporções e o nome 
que adquiriu”. 

Carta 21 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a 
Negrão de Lima 
[Ministro da Justiça], 
em 27 de fevereiro de 1952.

Estranhando não ter sido 
ainda chamado a prestar nenhum 
esclarecimento à Comissão, bem 
assim, o general-presidente estar sendo 
deixado livre para seguir em sua obra 
de destruição e desmantelamento do 
IBGE.

Carta 22 (manuscrita)

De Fernando de Azevedo a 
Teixeira de Freitas, 
em 26 de abril de 1952.

Elogia o texto Em defesa das 
estatísticas brasileiras, que Teixeira de 
Freitas escrevera e fizera distribuir: 
“uma defesa exaustiva e cabal”. E diz 
achar que as acusações levianas, ao fim 
e ao cabo, não abalaram o Instituto, 
e nem as estatísticas brasileiras, mas 
antes “serviram para consolidá-lo e 
aumentar-lhe o prestígio”.

S. Paulo, 25, Janeiro, 52

Meu caríssimo dr. Teixeira de Freitas,

Tudo que me mandou - sua carta, dois trabalhos 
seus, a introdução ao “O ensino no Brasil em 1944”, 
tambem do ilustre amigo, diretor de Estatistica do 
Ministerio de Educação, e “monografia de L. Fernando 
Carneiro – chegou-me as mãos embora com grande 
atraso. Não, porem, por culpa do correio desta vez. 
Estava eu ausente em Santos, por causa de um netinho, 
que se achava doente, e de Lívia, minha filha, que 
esperava criança. Preocupava-nos a saude de um e outro. 
Lívia, Graças a Deus, teve um parto mais feliz do que 
poderiamos esperar. Nasceu-lhe um menino correndo tudo 
bem. O Fabinho (?), meu neto, ainda em tratamento, mas 
com melhores perspectivas. Foi a demora involuntaria na 
resposta que lhe devia.

Creia-me que avalio seus sofrimentos, com a grave 
crise no Instituto, e dêle participo de coração. Conheço 
em toda sua extensão, a obra, realmente notavel, que 
realizou, as lutas que teve de enfrentar para levar 
por diante a sua grande iniciativa e dar á instituição 
as proporções e o nome que adquiriu. O homem, quem 
pode desconhecê-lo? Integro, de um raro desprendimento 
pessoal e de uma capacidade só igual á sua excepcional 
dedicação ao serviço público. Grave e tremenda a 
injustiça que sofreu ou está sofrendo! Mas tenho certeza 
de que sairá vitorioso, em toda a linha. Já tenho 
sofrido injustiças semelhantes. A antiga Faculdade de 
Educação foi estupidamente destruida da noite para 
o dia por um louco: Ademar de Barros. Escreva-me 
por obséquio sobre tudo que disser respeito a essa 
campanha inesperada e odiosa promovida pelos próprios 
homens que deviam zelar pelo nome da instituição e 
surgem como forças destruidoras.

Já tive notícias, pelos jornais, da comissão 
que foi designada para o exame da questão. Não sei se 
lhe agradou. Dos nomes que apontou ao Ministro, foi 
escolhido o de Lourenço Filho. Tenho absoluta con-
fiança no Lourenço. Excelente escolha. Os outros não 
conheço bem mas tenho as melhores informações sobre o 
Temístocles Cavalcanti. As cartas que o snr. escreveu 
ao snr Presidente da República, relatando as acusações 
que foram feitas, é um documento modelo pela lucidez, 
precisão, segurança e pela energia e serenidade a esse 
tempo. Não conheço, no mundo, maior força do que a 
força moral. É ela que nos assegura a vitoria final, 
definitiva, através de processos provisorios em nossas 
lutas mais severas. E os que sorriem (?) ao onvirem 
essa afirmação aparentemente ingênua diante(?) do for-
te poder material do homem, pode-se perguntar: e o que 
seria de qualquer posto militar sem êsse elemento que 
se denominava “o moral” das tropas?
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Sei que aguarda tranquilamente os acontecimentos. 
Tem toda a razão para manter essa atitude de confiança 
inabalavel. Esperamos sem sobressaltos, que outras 
investidas ainda virão contra os que trabalham em 
elevação e honestidade de propósitos. A resposta que 
sempre dei aos que me combateram, é trabalhar, continuar 
a trabalhar sem desfalecimentos. E vejo que é o que 
faz o ilustre amigo. A sua introdução para “O ensino no 
Brasil em 44”, é excelente. Li-o com a maior atenção. 
Fizeram-me refletir muito os dois outros trabalhos que 
me mandou. Nem sempre podemos estar de acordo, mas 
nunca deixamos de ter, um para com o outro, aquela 
atitude, hoje tão rara de simpatia e compreensão, que 
só conhecem as grandes e verdadeiras amizades. Escreva-
me.

Com um afetuoso abraço 

do seu amigo e admirador 

Fernando de Azevedo

Rua Bragança, 55

S. Paulo
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Carta 23 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a 
Fernando de Azevedo, 
em 29 de abril de 1952.

Agradece as palavras de simpatia 
de Fernando de Azevedo, e afirma 
que: “O Instituto é tudo que – através 
de um labor continuado por mais de 
quarenta anos e ao qual dei tudo que 
podia dar como idealismo e sacrifício 
– a minha pobre vida deixou de si. É 
tudo quanto fiz de sentido construtivo”. 
Sugere que a crise veio de grupos 
com interesse em destruir o Instituto. 
Diz estar empenhado por fazer um 
sucessor digno para o IBGE, e que 
estaria pensando em Anísio Teixeira (na 
verdade também pensara em Lourenço 
Filho).

Rio de Janeiro, 29 de abril de 1952

Meu caro Amigo,

Prof. Fernando de Azevedo

De todo o coração ao querido Amigo e a tôda sua 
Exª Família a nossa solidariedade, minha e de Rosalina, 
no sofrimento pelo golpe crudelíssimo que lhe roubou 
tragicamente, orfanando um lar feliz, a vida, a tantos 
títulos preciosa, do seu pranteado genro.

Nas surpresas dolorosas do destino, como esta, 
que o atingiu, só nos pode valer a resignação e confiança 
diante do Bem Supremo. Bem sabe o Amigo, e bem sente, 
que Êle domina ocultamente os pobres destinos humanos, 
e embora percorrendo caminho indevassável, os sublima 
além de tudo que possamos imaginar e desejar. Que essa 
dolorosa mas necessária “aceitação” lhes possa dar 
fôrça de enfrentar o sofrimento, pois com isto mesmo 
êle se atenua e suaviza.

São êsses, meu caro Amigo, os votos que lhe 
exprime por telegrama e agora renovo, pedindo a Deus 
que, para a têmpera do seu caráter e a ternura do 
seu coração, esta dura provação se torne suportável, 
e seja de fato suportada na atitude espiritual a que 
as grandes dores podem dar uma significação infinita. 
Êste favor divino não lhe será negado certamente, pois 
bem o merece a sua grandeza d’alma. É o que encontro 
para lhe dizer comovidamente, de coração para coração, 
num apertado e fraternal amplexo.

Recebi as duas cartas a que alude, mas durante uma 
prolongada enfermidade. Tôda a minha correspondência 
ficou paralizada por muito tempo. Só agora estou aos 
poucos pondo-a em dia.

Foi profunda a emoção que me causaram suas palavras 
de simpatia e de confôrto, a propósito dos infelizes 
acontecimentos que estão resultando na premeditada e 
deliberada destruição do I.B.G.E. O instituto é tudo 
que, - através de um labor continuado por mais quarenta 
anos e ao qual dei tudo que podia dar como idealismo 
e sacrifício, - a minha pobre vida deixou de si. É 
tudo quanto fiz de sentido construtivo. E isto vai 
desaparecer por obra de um propósito malévolo e insano, 
cuja origem e alcance me fogem. O que estão pretendendo 
não é apenas destruir; tem em vista, ao mesmo tempo, 
não “infamar” a instituição, os seus princípios e os 
seus resultados, mas também “difamar” os que a fizeram, 
entre os quais não posso deixar de me reconhecer o 
principal responsável.

Só uma longa conversa pessoal me permitirá referir-
lhe em pormenores o que tem sido, como plano perverso, 
desleal e cinicamente mentiroso, a sinistra empreitada 
que o General Polli Coelho recebeu, ao que tudo indica, 
das mãos de um ambicioso político, totalmente destituído 
de escrúpulos e de sentimentos de honra, o qual soube 
aliciar o ódio gratuito, a ambição, o despeito e a 
ingratidão de um pequeno grupo de antigos companheiros 
meus que viram nisto a possibilidade de, constituídos 
numa quadrilha de “gangsters”, tornarem de assalto o 
Instituto de Estatística. Além de se “vingarem” do 
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antigo chefe que só lhes fizera o bem, tinham uma 
presa apetitosa. Chamam, êles próprios, o Instituto, 
de “magnífica” instituição, e dizem querer “palvá-la” 
da incapacidade técnica, administrativa e moral dos 
seus primeiros dirigentes, isto é, os “criminosos” 
brasileiros que, sem medir sacrifícios, o fizeram 
surgir, crescer e afirmar-se vitòriosamente, a ponto 
de despertar, a par do maior apreço dos que conhecem, 
êsses apetites de baixa politicagem e pecúnia, agora 
desencadeados. 

Meu caro Dr. Fernando, o mal que está feito 
ao Brasil, neste assalto ao I.B.G.E., creio que não 
terá mais remédio. Tudo indica que o govêrno está 
aceitando a posição de cúmplice da empreitada, ou, 
então, está manietado para agir contra os assaltantes. É 
incompreensível. Mas outra cousa não se pode depreender 
dos fatos. De nada valeu o “parecer”, que aliás ainda 
não conheço, da Comissão Investigadora nomeada conforme 
o meu apêlo. Disse-me o Lourenço, e assim foi noticiado, 
que era cento por cento a nosso favor. Mas o govêrno não 
o publicou. E, por incrível que pareça, dêle “deu vista” 
ao General. Não foi, portanto, tomado como um laudo, 
que devia ser e era. Mas, sim, como o desenvolvimento 
de simples controvêrsia, através de uma polêmica em que 
eu fui substituído pela Comissão!… Não se pode imaginar 
cousa mais absurda nem mais humilhante para os dignos 
cidadãos que foram incomodados para dar ao govêrno (do 
que aliás êle não precisava) os justos fundamentos para 
a sua decisão.

Creio que não estou iludido, pois. O Instituto 
não será mais, dentro em pouco, senão um dos inúmeros 
“já houve”, a que melancòlicamente se refere o Anísio 
quando quer aludir ao destino das cousas belas que o 
Brasil tem tentado construir. E sòmente passados uns 
cincoenta anos poderá o govêrno voltar a trabalhar 
para dar ao país aquilo que o I.B.G.E. já lhe havia as-
segurado vitòriosamente, como o tem reconhecido escla-
recidos espíritos de brasileiros e estrangeiros.

De qualquer forma, meu Amigo, muito obrigado pela 
sua solidariedade. Talvez não avalie quanto a estimo e 
o confôrto que me trouxe, vindo como vem, não de uma 
benevolência de circunstância, mas de um julgamento 
reto e sincero, como melhor não poderia haver. É que 
as alegrias maiores pra mim, são as que me dá o “ser 
compreendido”. E eu tenho sentido, nessa convivência 
espiritual já bastante prolongada, que Fernando de 
Azevedo, concordando ou mesmo não conformando comigo, 
sempre me compreendeu e fez justiça, intelectual 
e moralmente falando. É o que tem valor. Pois, da 
compreensão alheia é que nos vem a confirmação de 
propósitos, ou o motivo para nova análise a retificação 
dêles (quando se faz o caso), dondo sempre uma aquisição 
preciosa e estímulos poderosos. Mas a “virtude” disso 
se torna imensa quando se reveste de sincera simpatia, 
como esta como que me honra e tanto desvanece o prezado 
Amigo.

Recebeu os documentos sôbre a crise do I.B.G.E., 
cuja remessa deixei providenciada quando adoeci? Creio 
que foram: o incrível folheto publicado pelo General 
contra a instituição e o seu Colégio Dirigente, de que 
era o Presidente; a primeira defesa dos Demissionários; 
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e a minha réplica à tríplice acusação feita às 
estatísticas brasileiras. No caso de estravio, e se 
assim o desejar, farei nova remessa.

Estive com o Anísio antes que se desencadeasse 
o nosso “caso”. Voltando da Bahia, telefonou-me e 
conversamos ligeiramente. Nessa ocasião ainda não havia 
recebido a carta do prezado Amigo, e era êste um dos 
pouco pronunciamentos que desejava e não deixaria de 
vir, como veio, inspirado de verdadeira amizade. Daí a 
referência que êle lhe fez. A propósito do Anísio. Apraz-
me dizer-lhe que, e o Govêrno quisesse ainda reerguer o 
I.B.G.E., enviando-lhe o já quase irremediável sossôbro, 
era o do Anísio um dos poucos nomes que poderiam ser 
lembrados com inteira confiança para a sua presidência. 
Na posição em que êle está, poderia, conservando-a, 
exercer o cargo gratuitamente, como a lei o exigia mas 
esta vergonhosamente sofismando no caso do General. 
Além de muito poder fazer pela instituição, com o 
seu espírito renovador, integridade e talento, aquêle 
nosso comum Amigo teria oportunidade e conhecer na 
prática tudo de que é capaz o princípio de cooperação 
interadiministrativa, como complemento lógico e 
necessário do princípio político da diferenciação de 
autoridade e competência, no sistema federativo de 
govêrno. Creio que, se essa experiência fôsse dada 
ao Anísio, não tardaria se tornasse êle o paladino 
autorizado e vitorioso da aplicação daquele mesmo 
princípio ao campo da administração educacional. Que 
imenso bem resultaria disso para o Brasil!..

Com uma atenciosa visita à Exª Família, abraça-o 
efetuosamente
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Carta 24 (manuscrita)
De Fernando de Azevedo a Teixeira de Freitas,  
em 20 de maio de 1952.

Com a crise ainda sem desfecho, e já sabendo de mais detalhes, 
Fernando de Azevedo manifesta ainda mais repúdio ao que vinha 
acontecendo.

Carta 25 (datilografada)
De Teixeira de Freitas a Fernando de Azevedo,  
em 18 de julho de 1952.

Refere-se a Polli Coelho como o “general técnico”, e o faz com ironia 
evidente, ainda lamentando o desenrolar da crise, que ainda não terminara. 
E roga aos Céus para que, ao fim e ao cabo, não seja preciso utilizar as 
palavras de apreço dos seus amigos como epitáfio no “túmulo” do IBGE. 
Sonha, agora, com o nome de Lourenço Filho para substituir o general na 
presidência do IBGE, mas não vê como influir.

Carta 26 (datilografada)
De Teixeira de Freitas a Milton da Silva Rodrigues,  
em 18 de julho de 1952.

Afirma que os motivos da crise são sórdidos, vingativos, criminosos e 
interesseiros. E registra ter ficado feliz por ter havido defensores denodados, 
relevando Lourenço Filho, Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo.

Carta 27 (manuscrita)
De Fernando de Azevedo a Teixeira de Freitas,  
em 27 de julho de 1952.

Já tendo havido uma vitória contundente, o recrimina por referir-se a 
“túmulo do IBGE”, e apoia como muito feliz o nome de Lourenço Filho para 
a presidência do IBGE.

Texto 3 (datilografado)
De Rafael Xavier aos sócios da Sociedade Brasileira de 
Estatística, em julho de 1952.

Conclamando a todos os sócios da Sociedade a prestarem uma 
homenagem a Teixeira de Freitas ao término dos seus dois biênios à sua 
frente. Não lhe poupa elogios, relevando a obra.

Telegrama 2 (datilografado)

Telegramas de Teixeira de Freitas a Getúlio Vargas e a 
Florêncio de Abreu, em 10 de setembro de 1952.

Ao Presidente da República envia felicitações pelo término da crise. 
Ao Desembargador, o novo presidente, deseja que sua gestão honre o IBGE. 
[Ao Almirante Ribeiro Espíndola, que exercera a presidência interinamente, 
após a saída do general, elogia a transição].

Recepção aos membros do ISI, em 
1955. Da esquerda à direita Rubens 
Porto, Teixeira de Freitas, D. Rosalina 
Teixeira de Freitas, Sra Rubens Porto, Sra 
e Sr. João Carlos Vital (ex-Prefeito do 
Distrito Federal, DF) e Augusto Teixeira 
de Freitas (filho de Teixeira de Freitas). A 
recepção teve lugar à Rua Pinheiro da 
Cunha, n. 38, Tijuca, na residência de 
Augusto Teixeira de Freitas.
Acervo da família Teixeira de Freitas
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Rafael Xavier [1894-1982]. Dirigiu a 
Diretoria de Estatística, do Ministério 
da Agricultura e Secretário-Geral do 
IBGE, após a saída de Teixeira de 
Freitas. Presidiu o IBGE em 1961, 
no governo Jânio Quadros. Atuou na 
criação da Associação Brasileira de 
Municípios - ABM, que derivaria o 
Instituto Brasileiro dos Municípios.
Acervo IBGE

Carta 28 (manuscrita)
De Fernando de Azevedo a Teixeira de Freitas, 
em 23 de setembro de 1953.

Preocupado, pede notícias de Teixeira de Freitas, depois da tempestade 
pela qual passou.

Telegrama 3 (datilografada)
De Teixeira de Freitas a Maurício Filchtiner, 
em 03 de outubro de 1953.

Felicita-o pela assunção à Secretaria-Geral do IBGE, e lhe deseja 
produtiva gestão.

Carta 29 (datilografada)
De Teixeira de Freitas a Fernando de Azevedo, 
em 10 de outubro de 1953.

Fala, nesta bela carta, de suas amarguras, as havidas recentemente, 
e algumas que começavam a ser ensaiadas, em ilusões que se faziam ao 
Presidente Getúlio Vargas, o mesmo que dera a atual forma ao IBGE. E dizia 
não saber se ainda teria forças para mais uma luta. Contudo, igualmente de 
suas alegrias, como o ter sido reeleito Vice-Presidente do ISI, em Roma, e ter 
visto o Brasil ser escolhido para seu próximo Congresso de Estatística (1955). 

Carta 30 (datilografada)
De G. Goudswaard [Diretor da Comissão Permanente do 
ISI] a Florêncio de Abreu [Presidente do IBGE], 
em 16 de novembro de 1953.

Comunicando oficialmente que o ISI aceitava a oferta do governo 
brasileiro em sediar a próxima sessão do ISI no Rio de Janeiro, em 1955, a 
primeira que se daria na América do Sul. E dizia entrar em contato para dar 
início aos preparativos do evento.

Carta 31 (datilografada)
De G. Goudswaard a Maurício Filchtiner, 
em 16 de novembro de 1953.

Tratando da organização da 29a sessão do ISI, a se realizar no Rio de 
Janeiro, em 1955. Evidencia um sem-número de dificuldades, a começar da 
possível coincidência com o Congresso Eucarístico Internacional. Menciona 
contatos tidos com Teixeira de Freitas.

Carta 32 (datilografada)
De Teixeira de Freitas a Maurício Filchtiner, 
em 29 de dezembro de 1953.

Sutilmente, retoma os pontos da crise que dizia antes a Fernando de 
Azevedo se avizinhava, e motiva a Maurício Filchtiner, na Secretaria-Geral, a 
se empenhar por resolvê-los. Repassa, ponto a ponto, os pilares do Instituto, e 
reforça seus fundamentos. 
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Bilhete de passagem de navio para a Itália, 
para participar dos preparativos da reunião 
do ISI, em 1955 no Brasil.
Acervo Arquivo Nacional

Cartas de G. Goudswaard a Teixeira de 
Freitas convidando-o a participar da 

reunião anual do International Statistical 
Institute, em Gênova em 1954, e igualmente 

agradecendo-o por ter aceito o convite. 
Acervo Arquivo Nacional
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 Infl uência extra-muros: 1948 - 1956 

Carta de R. F. George, secretário honorário da Royal 
Statistical Society, comunicando a Teixeira de Freitas a 
decisão de indicar seu nome para eleição de membro 
honorário daquela Sociedade.
Acervo Arquivo Nacional

Carta de Teixeira de Freitas a R. F. George, considerando 
a honra e o privilégio em ser candidato a membro 

honorário da Royal Statistical Society.

Acervo Arquivo Nacional

Recepção aos membros do ISI, em 1955. 
Da esquerda à direita, Sra Elmano Cardim, 
Sra Rubens Porto, Elmano Cardim, 
Presidente do IBGE. Ao fundo Augusto 
Teixeira de Freitas. A recepção teve lugar 
à Rua Pinheiro da Cunha, n. 38, Tijuca, na 
residência de Augusto Teixeira de Freitas.
Acervo da família Teixeira de Freitas
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Carta 33 (datilografada)

De Maurício Filchtiner a G. Goudswaard,  
em 18 de março de 1954.

Dizendo da partida de Teixeira de Freitas para Gênova com destino a 
Haia, com vistas a participar a reunião preparatória da futura sessão do ISI no 
Rio de Janeiro, em 1955. Informa que ele segue com Germano Jardim, e que 
tem as devidas orientações da direção do IBGE.

Texto 4 (datilografado)

De Teixeira de Freitas a Elmano Cardim,  
em 27 de setembro de 1954.

Após a morte de Getúlio Vargas, e a saída do desembargador Florêncio 
de Abreu, chega à presidência o jornalista e acadêmico Elmano Cardim, 
com quem Teixeira de Freitas mantinha excelente relacionamento desde há 
longo tempo. Repassa nomes recentes e antigos, e aponta Getúlio Vargas 
como o Fundador do IBGE, e tudo o faz para dar relevo à Instituição que 

naquele instante estava sendo assumida por Elmano Cardim. 

Carta 34 (datilografada)

De G. Goudswaard a Teixeira de Freitas,  
em 09 de março de 1955.

Agradecendo a recepção que teve no Rio de Janeiro, quando da 
realização da sessão do ISI, em especial do próprio Teixeira de Freitas, bem 
assim, de sua família. E diz estar planejando um retorno ao Brasil, para 
melhor conhecê-lo.

Carta 35 (manuscrita)

De Alvim Pessoa a Teixeira de Freitas,  
em 30 de junho de 1955.

Desculpando-se por não ter ido à festa que Teixeira de Freitas oferecera 
aos delegados estrangeiros, ao término das reuniões internacionais. Diz 
que “não tenho títulos para figurar entre luzeiros e expoentes internacionais 
da carreira que abracei e sempre exerci satisfeito, no nível modesto de um 
obscuro e apagado auxiliar dos grandes chefes com quem trabalhei”.

Recepção aos membros do ISI, em 1955. No 
meio, Elmano Cardin, Presidente do IBGE. À 
esquerda, Augusto Teixeira de Freitas (filho 
de Teixeira de Freitas). À direita, Halbert L. 
Dunn, Presidente do ISI. A recepção teve 
lugar à Rua Pinheiro da Cunha n. 38, Tijuca, 
na residência de Augusto Teixeira de Freitas.
Acervo da família Teixeira de Freitas

Primeiros convidados chegando à recepção 
oferecida por Teixeira de Freitas aos 

membros do ISI, em 1955. (A recepção 
teve lugar à Rua Pinheiro da Cunha n. 38, 

Tijuca, na residência de Augusto Teixeira 
de Freitas). 

Acervo da família Teixeira de Freitas



Em sua palestra “O teor humano de Mário Augusto Teixeira de 
Freitas”, em 1990, por ocasião da comemoração do nascimento do Fundador do 
Instituto, em cerimônia promovida pelo IBGE, na inauguração da nova sede do 
Centro de Documentação e Disseminação de Informações - CDDI, no bairro 
do Maracanã, Benedito Silva (nascido em Campo Formoso, hoje Orizona, Goiás, 
em abril de 1905, e falecido no Rio de Janeiro, em fevereiro de 2000) explica 
como conheceu Teixeira de Freitas: 

Quando e como o conheci? Foi no longínquo ano de 1932, durante 
o Congresso da Associação Brasileira de Educação, realizado em 
Niterói. Lá se encontravam os luminares, os fi lósofos, os expoentes 
máximos com que então contava o Brasil em matéria de educação: 
Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Delgado de Carvalho, Isaías Alves, 
Fernando de Azevedo, Gustavo de Sá Lessa e muitos outros. A 
explicação para a minha presença entre fi guras tão ilustres era a 
circunstância de o governo de Goiás, meu estado, agindo com a 
simplicidade peculiar às autoridades provincianas, me haver nomeado 
para representa-lo no congresso. Seja como for, impulsionado pela 
afoiteza própria da pouca idade, participei dos debates, assim com 
ofereci diversas emendas de redação ao documento – uma espécie 
de ideário de aspirações e recomendações – em que o conclave 
procurou fi xar as opções e posições de seus titulares em face do 
eterno problema da educação. 

Conversas com Benedito Silva:
cartas entre 1933 – 1939
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Responsável pela Diretoria de Estatística do Ministério 
da Educação, então recentemente criada, Mário 
Augusto Teixeira de Freitas era um dos participantes 
mais eficazes e respeitados. O alto cargo que ocupava, 
mas acima de tudo a propriedade, a pertinência e a 
sabedoria de suas intervenções conferiram-lhe desde 
logo, no consenso geral, o status da estrela guiadora dos 
destinos do congresso. Sua preocupação dominante era 
criar um distema que retratasse o Brasil, não apenas no 
que concerne à educação e à cultura, senão também 
em todos os campos de atividade social, por meio de 
informações estatísticas confiáveis e autorizadas. Já 
então fermentava em sua imaginação criadora a ideia 
da grande teia nacional de estatística que enredasse em 
suas malhas, como bons parceiros, a União, os estados, 
os territórios e os municípios (SILVA, 1991, p. 18-19).

Deste encontro, que terá impressionado e influenciado 
a Teixeira de Freitas, Benedito Silva, por suas mãos, acabará vindo 
para o Rio de Janeiro, iniciando carreira no serviço público federal. 
Ocupava, então, a chefia do Departamento Estadual de Estatística de 
Goiás, e, ao que se sabe essa foi a única vez em que ele trouxe uma 
pessoa nessa posição para a capital federal. Não era de seu feitio despir 
um santo para vestir outro, atendendo assim a algum órgão federal 
do sistema estatístico. Fato é que em várias ocasiões mencionou a 
possibilidade da transferência de Hildebrando Clark, de Minas Gerais, 
mas nada foi concretizado.

[...] em 1933, estando eu em Goiás às voltas com as 
vicissitudes do Departamento de Estatística acabado 
de criar, e havendo cumprido a tarefa de preencher 
numerosos questionários de respostas cruzadas da 
Diretoria de Estatística do Ministério da Educação, recebi 
de Mário Augusto Teixeira de Freitas uma surpreendente 
carta-convite para ocupar o cargo de Assistente-Chefe 
da Diretoria de Estatística da Produção, prestes a ser 
criada no Ministério da Agricultura. [...] Balanceando 
realisticamente os meus escassos recursos intelectuais, 
respondi-lhe que a sua carta muito me lisonjeara, porém, 
não me julgando competente para exercer o cargo, ipso 
facto não poderia cometer a leviandade de aceitar o 
convite. Dias depois, chegou-me às mãos nova carta do 
Dr. Teixeira de Freitas, desta vez insistindo para que eu 
aceitasse um cargo de assistente da nova repartição.

Mesmo se tratando de posto mais modesto, continuei 
cartesianamente a duvidar de mim próprio, inseguro de 
minha capacidade. Todavia, a força moral do patrocínio 
espontâneo daquela individualidade superior acabou por 
abalar minha auto-avaliação e convencer-me a aceitar 
o segundo convite tão inesperado quanto primeiro. Foi 
assim, pelas mãos benfazejas e impolutas de Mário Augusto 
Teixeira de Freitas, que ingressei no serviço público 
federal, trocando a relativa tranquilidade da província pelo 
tumulto da metrópole (SILVA, 1991, p. 19-20). 

Benedito Silva, 1905-2000. Foi chefe do 
Departamento Estadual de Estatística de 
Goiás. Atuou na Diretoria de Estatística 

do Ministério da Agricultura, no DASP e 
na FGV. Foi o responsável por trazer para 

o Brasil O Correio da Unesco, tendo 
sido seu editor por muitos anos. Autor de 

vários livros em administração pública.
 Acervo IBGE
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No Rio de Janeiro terão uma relação de amizade, formal, 
sim, mas de amizade, sem dúvida, de mútuo reconhecimento. Teixeira 
de Freitas sempre estimulará a Benedito Silva e o apoiará na ascensão 
de carreira. Mesmo se o perdia na proximidade, ficava feliz de o ver 
crescer, e prosperar. Benedito Silva, na mesma palestra, desenha-lhe 
um majestoso retrato: 

Trabalhar com Mário Augusto Teixeira de Freitas foi 
a experiência mais luminosa e gratificante de minha 
vida. Observando-o, fiz um extraordinário aprendizado 
de identificação das qualidades mais raras de talento, 
bondade, criatividade, equilíbrio, cordura e filantropia 
que possam “baixar” em um ser humano.

Era ele tão completamente absorvido ou motivado 
pela vontade de contribuir para o Bem Geral, que não 
lhe sobrava tempo nenhum para cuidar de problemas 
particulares comuns, tais como a aquisição de produtos 
e bens, inclusive artigos de vestuário, para uso pessoal ou 
consumo doméstico, movimentação de conta bancária, 
visitas periódicas a médicos e dentistas, viagens de férias, 
passeios de fim de semana, idas a teatros ou cinemas, 
participação em festas de aniversário. Pelo que sei, ele 
jamais entrou num café, num assistiu a disputas esportivas, 
menos ainda a festejos carnavalescos; não almoçava nem 
jantava com amigos. Sua vida era ascética, seu tempo 
totalmente dedicado a sua missão. Pairava muito acima de 
qualquer tipo de vício, fumar, bebericar; não tinha hobby 
algum, não colecionava nada, nem sequer lembrava o 
número das próprias camisas. Mas ignorava, perdoava ou 
tolerava os vícios e deslizes alheios (SILVA, 1991, p. 17). 

[...] na galeria das figuras humanas que mais se alteiam no 
meu microcosmo, crescendo no meu assombro pela mais 
rara combinação de atributos positivos de inteligência, 
humanidade, integridade, equilíbrio, bondade, eficiência 
e pureza, Mário Augusto Teixeira de Freitas ocupa lugar 
isolado. Ele foi, sem dúvida, um obra-prima da natureza, 
uma dessas individualidades pletóricas de dons e virtudes, 
que nobilitam gerações inteiras e enchem de orgulho os 
seus contemporâneos. Entre esses dons, possuía ele o de 
fazer felizes os seus companheiros de trabalho e de ideal 
por também pertenceram à raça humana e à sua geração 
(SILVA, 1991, p. 20).

Benedito Silva deixou editado alguns livros pela Escola 
Brasileira de Administração Pública - EBAP, da Fundação Getulio 
Vargas - FGV: Teoria das funções municipais, de 1954; A era do 
administrador profissional, de 1954; A administração civil na mobilização 
bélica, de 1958; entre outros. E merece relevo, pela Editora da FGV, A 
língua portuguesa na cultura mundial: os dez idiomas mais falados, de 1992. 
Foi o responsável por trazer para o Brasil O Correio da Unesco, tendo 
sido seu editor por muitos anos, pela FGV.
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Carta 1 (datilografada)

De Benedito Silva a Teixeira de Freitas, 
em 23 de julho de 1933.

Aceita convite para trabalhar na capital federal, desiludido da 
possibilidade de implantar a repartição de estatística em Goiás, e assim 
promover a “integração do povo goiano na civilização brasileira, através da 
educação e do saneamento”.

Carta 2 (datilografada)

De Benedito Silva a Teixeira de Freitas, 
em 12 de setembro de 1933.

Afiança que sai de Goiás em “ambiente de perfeita cordialidade e, o 
que é mais confortável, levando comigo a certeza de que cumpri bem os 
meus deveres”, pese as dificuldades que enfrentou na consecução de seus 
desideratos.
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Carta 3 (datilografada)

De Benedito Silva a 
Teixeira de Freitas, 
em 06 de agosto de 1935.

Dizendo-se em dívida para com 
Teixeira de Freitas, a quem considera 
“uma das raras pessoas a que me 
obrigam indeclináveis deveres de 
dedicação e de gratidão”, e diz que o 
mesmo o havia amparado “talvez sem 
o suspeitar, precisamente em momentos 
em que me sentia acabrunhado ante a 
incompreensão e a maldade alheias”.

Carta 4 (manuscrita)

De Benedito Silva a 
Teixeira de Freitas, 
em 18 de outubro de 1936.

Revelando estar revisando 
algum texto de Teixeira de Freitas. E se 
mostrando admirado com o conteúdo da 
obra. Sugere algumas simplificações.

Rio, 6 de Agosto de 1935.

Muito prezado e ilustre Amigo dr. Teixeira de 
Freitas

Com os meus cordiais cumprimentos, aí lhe mando 
o original alemão e uma copia da respectiva tradução, 
que ficára no meu arquivo. Não lh ás levei ontem, como 
era meu desejo, porque faltavam os esquemas e não 
pude dispôr de um desenhista para traçá-los. Á noite, 
porém, fui avisado de que o Sr. reclamava urgencia 
na devolução dos papeis. Eis porque ora lh ós mando, 
desgostoso embora por não ter conseguido sanar a falta 
dos desenhos, que lhe serão oportunamente enviados.

Não póde o meu ilustre Amigo imaginar como tenho 
andado cheio de serviços, embaraços e preocupações, 
razão por que incorri em mais de uma falta para com 
o Sr., que é justamente uma das raras pessoas a que 
me obrigam indeclinaveis deveres de dedicação e de 
gratidão. Ninguem, mas do que o Sr., ou mesmo tanto 
quanto o Sr., em toda a minha vida, tem-se desvelado 
em me dispensar uma assistencia moral ininterrupta 
e cheia de nobre generosidade – estímulo poderoso e 
bemfazejo, do qual me vêem forças novas e desejos são 
de me fazer realmente util á causa comum.

Já por duas vezes, depois que estou no Rio, o 
Sr. me amparou, talvez sem o suspeitar, precisamente 
em momentos em que me sentia acabrunhado ante a 
incompreensão e a maldade alheias. Não lhe posso dar 
uma idéa do grande bem, do apoio fecundo que me trouxe 
a sua última carta, recebida (por coincidencia?) 
exatamente num dia em que me era necessaria, porque 
havia sofrido, logo de manhã, um golpe injusto e cruel 
no meu brio de profissional.

Como não estou habituado, eu que madruguei para 
a luta, eu que aos 9 anos era mestre-escola na roça, ás 
puras delicadezas de sentimento com que o Sr. me tem 
distinguido, como mestre e, sobretudo, como animador, 
sinto uma redobrada gratidão pelo homem generoso que, não 
contente de me promover de provinciano a metropolitano 
– iludido talvez por um hipotético merecimento, que eu, 
sinceramente, estou longe de possuir – ainda me tem 
cumulado de beneficios fraternais.

E creia que, para a minha sensibilidade, re-
presenta uma tortura permanente a idéa de que o Sr. 
poderá um dia encontrar causa para se desiludir a meu 
respeito e me privar da sua assistencia tutelar. Ha um 
pequeno grupo de pessôas cuja estima eu coloco incom-
paravelmente mais alto do que é dado imaginar. Nesse 
grupo o sr. figura com tal nitidez que não sei se existe 
paralelo, embora a minha atitude aparentemente desminta 
essa afirmativa.
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Oportunamente, porém, quando o ilustre Amigo 
me ouvir, estou certo de que se desfarão quaisquer 
dúvidas acaso pairantes sobre a gráu da dedicação de 
que o Sr. é, por todos os títulos, o meu mais legitimo 
credor.

Espero ir vê-lo antes da minha provavel viagem 
á Argentina.

       
Abraços afetuosos

do

criado, amigo devoto e admirador

       
 Benedicto Silva 
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Dr. Teixeira,

Abraço-o afetuosamente.

Preciso de falar-lhe de coração aberto. A 
sua confortadora carta de ante-ontem, considero-a 
um documento impressionante da bondade humana. Não 
me surpreendeu pela simples razão de que qualquer 
gesto de nobreza e elevação, ainda o mais inesperado, 
partindo do Sr., nunca poderá me surpreender, como a 
ninguém que o conheça bem. Comoveu-me, isto sim.

Mas uma especie de coação afetiva me obriga a 
esclarecer um ponto. Uma das convicções, para não 
dizer fetichismo, que eu defenderia até o exagero, é 
a de que o Sr., conscientemente, jamais terá atitudes 
injustas contra quem quer que seja.

O fato de acompanhá-lo no trabalho constitue 
a melhor escola de bondade, um movimento generoso 
para o aperfeiçoamento moral. Ora, um homem que torna 
bons, pelo exemplo diario, os que com ele colaboram, 
é sempre um apostolo, um iniciado, um espirito que se 
libertou dos impulsos negativos e está voltado para as 
tranquilas altiplanuras do Bem. E esse é tipicamente 
o seu caso.

Tal convicção não se improvisou em mim, nem se 
formou de nenhum material oriundo da gratidão. Não 
é por dever-lhe favores inolvidaveis que assim me 
manifesto a seu respeito. A gratidão – e eu a cultivo 
com amor – quando muito me levaria a dedicar-lhe uma 
amizade fraternal. Nunca, entretanto, a atribuir-lhe 
a invulgar estatura moral que lhe atribuo. Sei disso 
porque devo favores espontaneos e tambem inesqueciveis 
a varias pessoas que, embora sempre bondosas para 
comigo, não se enquadram no meu bom conceito, devido 
a falhas que revelam.

Quero, pois, que fique bem definido no seu 
espirito que a minha fervorosa admiração pelo seu 
feitio independe absolutamente dos muitos e altos 
beneficios que o Sr. me tem feito. Poderia ser o maior 
beneficiario da sua generosidade e não julga-lo, como 
julgo, um Homem Superior. A reciproca impõe-se: ainda 
que não lhe devesse um resquicio de favor, o prezado 
Amigo sempre teria em mim, como tem em muita gente, o 
mesmo admirador fiel, devotado e, por assim dizer – à 
mingua de melhor expressão-progressivo. Admiração não 
é, porém, a palavra adequada para traduzir o que sinto 
pelo Sr. O sentimento que a sua personalidade moral 
me funde é um misto de admiração respeito e assombro.

Admiro-o pois, meu prezado Dr. Teixeira de 
Freitas, como admiro um Couto de Magalhães, um João 
Pinheiro, um José Maria da Silva Paranhos, um Alvaro 
Alvim e outros brasileiros dignos, com os quais só 
travei conhecimento através de leituras.

Cioso talvez em demais de minha faculdade de 
classificar os homens, superestimando o meu dom de 
admirar, o que me torna às vezes irreverente e em 
todo caso exigentissimo, não é sem razão que eu tenho 
repetido tantas vezes e a tanta gente que se póde 
encampar, independentemente de qualquer verificação 
previa, toda iniciativa que venha do Sr., mesmo que 

Carta 5 (manuscrita)

De Benedito Silva a 
Teixeira de Freitas, 
em 27 de novembro de 1936.

Em que é só elogio à bondade de 
Teixeira de Freitas, e lhe diz que “um 
homem que torna bons, por exemplo 
diário, os que com ele colaboram, é 
sempre um apóstolo, um iniciado, um 
espírito que se libertou dos impulsos 
negativos e está voltados para as 
tranquilas altiplanuras do Bem”. E diz 
mais: “Admiro-o, pois, meu prezado Dr. 
Teixeira de Freitas, como admiro um 
Couto de Magalhães, um João Pinheiro, 
um José Maria da Silva Paranhos, 
um Álvaro Alvim e outros brasileiros 
dignos, com os quais só travei 
conhecimento através de leituras”.
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haja contraindicação aparente e isto porque, no fundo 
de todas as suas ações, o menos arguto identifica logo 
o altruismo, a retidão, numa palavra, o Bem.

Estou certo, dr. Teixeira, de que nunca formulei 
sobre nenhum homem vivo conceitos mais altos e 
irrestritos do que os que o Sr. me tem inspirado. E 
estou convencido igualmente de que nunca exporia o 
meu orgulho intelectual a uma decepção, que, no caso, 
seria tamanha que viria desacreditar perante mim mesmo 
o meu “sexto sentido”, arruinando-me a própria auto-
confiança. Como vê, agora falou a lógica.

Que mais posso dizer-lhe, pois, para o certificar 
de que o Sr., como homem, como cidadão, como amigo, 
está definitivamente imune de qualquer atitude mental 
minha que não seja de cordura, de afeto e de respeito?

A minha carta de ante-ontem, cuja intempestividade 
bem avaliei antes de terminar a leitura da primeira 
banda da sua resposta, não visava outra coisa, porém, 
se não desembaraça-lo, se algum embaraço houvesse – 
e sabia que este, na hipotese, só poderia ser a sua 
bondade em relação a minha permanencia no posto a que 
me elevou a sua confiança.

Qualquer que pudesse ter sido a sua resposta, 
ela não iria modificar em nada o meu conceito sobre o 
Sr. E se me retirasse, ou se me retirar um dia a sua 
confiança, a culpa estaria ou estará do meu lado.

É o que precisava lhe dizer como declarei a 
iniciar esta, de coração aberto. E o Sr. estará agora 
habilitado a estimar até onde vai a minha dedicação 
– não só ao Chefe e ao Amigo mas, sobretudo, friso 
bem, ao Homem Nobre, tomada esta ultima expressão no 
sentido que lhe deu Gasset.

      
Muito cordialmente,

      
Beneticto Silva

27/11/936
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Carta 6 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Benedito Silva,  
em 09 de março de 1937.

Texto cheio de rococó em que se refere a alguma injustiça que teria 

sofrido ou mesmo cometido, não é claro, mas mantendo-se calado.

Carta 7 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Benedito Silva,  
em 23 de agosto de 1937.

Em que pede opinião sobre algum texto publicado em algum jornal, 
já Benedito Silva tendo sido “um tanto ácido” nos comentários a outro texto 
seu saído em jornal também.

Carta 8 (datilografada)

De Benedito Silva a Teixeira de Freitas,  
em 03 de setembro de 1937.

Pedindo desculpas pelos atrasos no cumprimento dos compromissos, 

atribuindo-os às suas obsessões pela perfeição.

Carta 9 (datilografada)

De Benedito Silva a Teixeira de Freitas,  
em 18 de janeiro de 1938.

Escreve de Washington, pedindo atenção para o envio de sua 
“mesada” pelo IBGE, já que está difícil seguir vivendo sem recursos. Fala 
do inverno, dos estudos, dos censos americanos, da aquisição de livros, 

inclusive a Enciclopédia Britânica, para a biblioteca do Instituto.

Carta 10 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Benedito Silva,  
em 02 de março de 1939.

Reclama da não resposta de cartas, informa que Rafael Xavier 
“daspeou” (ou seja, foi para o DASP), de modo que deixou a repartição de 
estatística do Ministério da Agricultura, sendo substituído por Cerqueira-
Lima, e trata de outros assuntos cotidianos do Instituto.
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Carta 11 (datilografada)

De Benedito Silva a Teixeira de Freitas, 
em 14 de março de 1939.

Fala de seu cotidiano nos Estados Unidos, e comenta a estada de 
Simões Lopes por lá, ocasião em que teceu elogios a Teixeira de Freitas, 
dizendo que Simões Lopes declarara que Teixeira de Freitas deveria ser 
homenageado solenemente, de modo “a mostrar que o Brasil preza os 
seus grandes filhos”. Disse tudo isso para mostrar o quanto Simões Lopes o 
estimava e admirava.

Carta 12 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Benedito Silva, 
em 13 de outubro de 1939.

Agradece envio de livro, Progresso social, tecnologia e agricultura, que 
Benedito Silva escrevera nos Estados Unidos, mas que, com seu inglês, diz 
que não fora capaz de lhe fazer uma leitura integral, minuciosa. E que o 
enviaria à biblioteca do Instituto.

Benedito Silva, 1905-2000.
 Acervo IBGE
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Carta 13 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a 
Benedito Silva, 
em 25 de julho de 1944.

Parabeniza-o pela mudança 
de carreira, e lhe antevê ainda 
maior futuro. Elogia-lhe a cultura, a 
inteligência e a galhardia do idealismo. 
[Esta carta está fora do intervalo 
previsto no título desta seção, mas por 
seu conteúdo optamos por colocá-la].

       
 Rio, 25 de julho de 1944.

Meu caro dr. Benetido Silva

Afetuosa visita.

Estou adiando estas linhas ha dias, aguardando 
oportunidade para lhe escrever uma “longa carta”. Mas 
como essa oportunidade não se apresenta, e creio que se 
não apresentará tão cedo dadas as novas preocupações 
que me sobrevieram agora, vou escrever-lhe apenas umas 
“rápidas linhas”, pois não posso mais demorar nem o meu 
agradecimento nem as minhas felicitações.

O seu telegrama do dia 19, já pela carinhosa 
lembrança, já pelo lugar de onde o passou e pelas 
palavras amigas que nos trouxe, foi deveras cativante 
e muito nos sensibilizou. Eu e Rosalina agradecemo-lo 
de todo o coração.

Os parabens, que tambem desejo formular, motiva-
os a admirável promoção do dr. Simões Lopes a respeito 
da sua transferência de carreira.

Foi uma das mais vivas e mais puras alegrias 
da minha vida de funcionário a da leitura daquêle 
documento, que guardei como uma das peças mais 
estimadas do meu arquivo. Porque, em verdade, pude 
ver, ali, admiràvelmente reconhecido o grande mérito 
de um Colega e Amigo a quem dedico a mais afetuosa 
e fraterna estima, cujo valor tenho no maior aprêço 
e que, entretanto, se esconde numa modéstia cheia de 
simplicidade e nobre despreocupação, pondo sempre o 
seu talento, o insuperável espírito de iniciativa de 
que é dotado, o seu ardor combativo e os recursos 
todos de sua privilegiada inteligência a serviço, ao 
mesmo tempo da amizade e do bem público.

O D.A.S.P. soube fazer-lhe justiça. Mas a defini-
tiva consagração do nome de Benedito Silva, que teve 
agora o seu preambulo, ainda se fará bem mais comple-
ta. Será mais tarde, quando se puder levantar o longo 
inventário de tôdas as belas conquistas da nossa cul-
tura e progresso que houverem tido por si, com essa 
larga compreensão dos destinos nacionais que tão bem 
Você sabe cultivar, o auxílio poderoso da sua palavra 
e da sua ação, a que flama do entusiasmo, o vigor da 
inteligência e a galhardia do idealismo pertinaz trazem 
tanta vibração, para lhes constituir um penhor seguro 
de vitória.

Com os melhores votos de “feliz estadia” nesse 
“país feliz”, abraça-o cordialmente
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Mário Augusto Teixeira de Freitas teria uma ascensão profissional 
rapidíssima. Como visto antes, entrou na Diretoria Geral de Estatística - DGE, 
em 1908, ainda estudante universitário. Graduado em Direito, em 1911, já em 
1919 seria alçado à elevada função de Delegado Censitário em Minas Gerais, 
um estado extenso em território, sabidamente difícil de fazer censo, e de grande 
importância política. O Recenseamento do Brasil, realizado em 1o de setembro 
de 1920 seria o ponto máximo da história da Diretoria, e esse sentimento já 
vigorava naquele presente, de modo que ter sucesso como Delegado Censitário 
em qualquer estado já seria uma glória, em Minas Gerais então, seria uma dupla 
glória. E ele a teve. Não seria sem lutas, mas saberia conviver com mineiros, por 
natureza reservados. Seu sucesso seria tão grande, tão visível que seria convidado 
a permanecer para organizar as estatísticas mineiras, e acabaria ficando por uma 
década. 

Desejoso de voos mais altos, em 1930 retorna à capital federal, e se 
reintegra aos quadros da Diretoria, onde o encontraria a Revolução de 1930, 
que poria ponto final à Primeira República, levando Getúlio Dornelles Vargas ao 
poder. Nesse contexto, recém-criado o Ministério da Educação e Saúde Pública 
(logo apenas Educação e Saúde), seu titular Francisco Luís da Silva Campos, que 
o vira atuando em Minas Gerais, o chama para criar e dirigir uma repartição 
de estatística no ministério. O faz com paixão. A arte de dialogar com estadistas 
que adquirira e aperfeiçoara em Minas Gerais agora se espraia à esfera federal, 
e de novo amplia seu círculo de sociabilidade, e sua rede de amigos nas esferas 
elevadas da República. Mas o faz sempre em diálogos formais, sem jamais abrir-
se em intimidades, estando o tempo todo focado na causa pública, na melhora 
dos interesses públicos, como os via57.

Introdução

Estadista: pessoa que revela grande tirocínio, grande habilidade 
e discernimento no que diz respeito às questões políticas, à 
administração do Estado; homem de Estado. 

Segundo Mikhail Gorbachev, “um estadista faz aquilo que pensa 
ser melhor para o seu país, já um político faz aquilo que pensa ser 
melhor para ser reeleito”. 

Segundo Oscar Wilde, “um estadista é um político morto; precisamos 
de mais políticos mortos”.

Serão 44 anos de militância na atividade estatística, tendo-a sempre 
numa concepção abrangente; 11 anos serão em Minas Gerais e 22 na Educação. 
Nestes tempos na Educação, em 12 estará em comando na instituição estatística 

57 Para informações mais detalhadas desses dois períodos, consultar: SENRA, N. de C. (Coord.). 
Organizando a coordenação nacional: estatística, educação e ação pública na Era Vargas. Rio de Ja-
neiro: IBGE, 2014. 404 p. (Estudos e análises. Documentação e disseminação de informações, n. 
3). Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=deta-
lhes&id=288030>. Acesso em: dez. 2015.  
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nacional, como visto na primeira parte Diálogo com estatistas. Mas, mesmo retirado 
do serviço público, não irá se por em reclusão, mantendo-se em prontidão na defesa de 
seus ideais, e o fará até sua morte, em 1956.

Antes de seguir, importa dizer que nesta segunda parte nem todos eram 
estadistas, stricto sensu, como na primeira parte, nem todos eram apenas estatistas, também 
stricto sensu. Neste caso, por exemplo, José Carlos de Macedo Soares era, antes de tudo, 
um estadista, como no outro caso, Hildebrando Clark era apenas um estatista. Assim, é 
preciso entender os títulos usados como simples artifícios de exposição, aqui, contudo, 
há dominância de estadistas nos diálogos.

 

II

Nos anos 1920, Teixeira de Freitas terá liberdade e autonomia. Claro, 
enquanto fazendo o censo terá que seguir as ordens enviadas pela Diretoria Geral de 
Estatística, mas mesmo essas ordens tinham alguma flexibilidade de execução e ele 
inovaria na aplicação das mesmas, e o faria com proveito para a qualidade dos resultados. 
Daria detalhes em seu relatório de conclusão da atividade censitária, , dirigido a José 
Luiz Sayão de Bulhões Carvalho, que se encanta com o mesmo, e a evidência disse é 
o ter mantido um exemplar em seu acervo pessoal, mesmo depois de haver deixado a 
direção daquela repartição.58 

Noutro ponto que limitava a liberdade de Teixeira de Freitas era estar em 
Minas Gerais. Ora, estar em qualquer estado naquele tempo de federalismo extremado, 
e sendo um Delegado Federal, era preciso ter cuidado, mais ainda estando em Minas 
Gerais, um estado tão cioso de sua autonomia que seu dirigente máximo era chamado 
de presidente e não de governador, e seu palácio de governo é chamado Palácio da 
Liberdade. Os mineiros são reservados, talvez reticentes, quiçá mesmo resistentes, mas 
não são cegos, e bem percebem os imperativos da modernidade. Nesse ambiente Teixeira 
de Freitas soube circular.

Em suma, teve de um lado como “limite” a Diretoria Geral de Estatística, e 
de outro o “limite” da política e dos políticos mineiros. Mas não ficou limitado, e soube 
atuar com tanta habilidade, que por lá ficou ao final do censo. E lá, entre vários avanços, 
ensaiou a cooperação federativa, menina dos olhos de Bulhões Carvalho. De fato, a 
repartição de estatística estadual, chefiada por Teixeira de Freitas, convivia em harmonia 
com as esferas federais, seja com a repartição estatística federal, sua natural interface, seja 
com outros órgãos, e na esfera estadual trabalhava em cooperação com as secretarias, as 
prefeituras municipais, sem olvidar os poderes legislativo e religioso.

58 Para maiores informações, consultar: SENRA, N. de C. (Org.). Bulhões Carvalho, um médico cuidando da 
estatística brasileira. Rio de Janeiro: IBGE, 2007. 432 p. (Documentos para disseminação. Memória institu-
cional, n. 11). Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=deta-
lhes&id=236869>. Acesso em: dez. 2015. Quando do lançamento desta publicação a família de Bulhões 
Carvalho doou ao IBGE seu acervo particular no qual estava o referido exemplar do relatório. Consultar 
ainda: SENRA, N. de C. Na primeira república, Bulhões Carvalho legaliza a atividade e a põe na ordem do 
Estado. Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi. Ciências Humanas, Belém, v. 4, n. 3, p. 387-399, dez. 2009. 
Disponível em: <http://scielo.iec.pa.gov.br/scielo.php?pid=S1981-81222009000300003&script=sci_arttext 
>. Acesso em: dez. 2015; e SENRA, N. de C. “Estatística: método e aplicação”, a obra de vida de Bulhões 
Carvalho. Revista Chilena de Salud Pública, Santiago de Chile: Universidad de Chile, v. 16, n. 1, p. 61-74, 
2012. Disponível em: <http://www.revistasaludpublica.uchile.cl/index.php/RCSP/issue/archive>. Acesso 
em: dez. 2015.
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A cooperação federativa praticada em Minas Gerais fora multitemática, mas fora 
provinciana, sem uma dimensão nacional, que sem dúvida teria enorme complexidade. 
Restava, agora, mostrar que ela poderia funcionar numa dimensão nacional.

Assim, ao atender aos anseios de Francisco Campos por estatísticas da 
educação e conexas, Teixeira de Freitas de pronto pensou numa cooperação federativa, 
e tratou de pactuar um acordo nacional. Aproveitando a IV Conferência Nacional de 
Educação, promovida pela Associação Brasileira de Educação, poria em discussão e 
faria aprovar, em 11 de dezembro de 1931, o Convênio entre a União, os Estados, 
o Distrito Federal e o Território do Acre, para o aperfeiçoamento e uniformização 
das estatísticas educacionais e conexas. Por ele nascia, em defi nitivo, o princípio da 
cooperação federativa (ou interadministrativa), de modo que para obter as informações 
individuais (primárias ou primeiras) em cada local (município) que, agregadas, dariam 
as estatísticas estaduais e nacionais, haveria atores locais.  Restava apenas criar toda essa 
rede, e fazê-la operar em uma rotina natural. 

Façamos um parêntese: toda estatística é uma agregação de informações 
individuais; estas podem resultar de pesquisas diretas ou serem extraídas de registros já 
existentes, criados para outros fi ns, como os registros públicos para fi ns administrativos. 
Pois estes eram, à época, as fontes-chave de informações individuais, donde era essencial 
chegar a eles, e sem o apoio de quem lhes estivesse próximos, isso seria impossível: ora, 
quem lhes estava próximo? Os estados e os municípios, donde decorria a importância 
de com eles conveniar, e sem nenhuma imposição, livremente, em espírito federativo. O 
fato é que os registros públicos, não raro, têm “donos” ciumentos dos mesmos, ciosos de 
sua organização, e incapazes de aceitarem que outros lhes toquem. Esse comportamento 
era muito comum na burocracia de antigamente. E nem sempre esses “donos” estavam 
dispostos, eles próprios, a ampliarem suas atividades, recolhendo informações para fi ns 
estatísticos.

Voltando. Nesse período no ministério, Teixeira de Freitas não cuidou apenas 
de implantar esse sistema de coleta e apuração para ulterior geração das estatísticas de 
educação e conexas. Não, ampliou suas visões em diálogos com educadores de renomada, 
como Fernando de Azevedo, Anísio Spínola Teixeira, Manuel Bergström Lourenço Filho 
e Sud Mennucci, o que veremos na próxima parte deste livro. E, sobremodo, como visto 
na parte anterior, concebeu e lutou por criar uma instituição estatística nacional, que 
seria o nosso Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística - IBGE.

Ilustração com base no desenho 
do Palácio da Liberdade, 

sede do governo de Minas 
Gerais, localizado na Praça da 

Liberdade, Belo Horizonte.



Em Minas Gerais, Teixeira de Freitas conviveria com diversos 
presidentes. Ao chegar estava no poder Arthur da Silva Bernardes (07.09.1918 a 
07.09.1922). Seguiram: Raul Soares de Moura (07.09.1922 a 04.08.1924) que, ao 
falecer no exercício, foi substituído pelo Vice-Presidente, Olegário Dias Maciel 
(04.08.1924 a 21.12.1924), e sendo eleito para completar o mandato, Fernando 
de Melo Viana (21.12.1924 a 07.09.1926). E, por fi m, Antônio Carlos Ribeiro de 
Andrada (07.09.1926 a 07.09.1930), em cujo fi nal de governo retorna à capital 
federal59.  Com vários secretários de Agricultura, de Educação e de Justiça terá 
ótimo convívio, e manterá relações com eles, bem assim com outros mineiros 
proeminentes.  

Haver nas capitais estaduais repartições estatísticas competentes 
oferecia à repartição estatística federal parceiros como Bulhões Carvalho sempre 
sonhara. Já que a federação tornava as atuações dos estados autônomas, sem dar 
margem a uma coordenação centralizada, nada melhor do que um conjunto de 
repartições estatísticas maduras, capazes de perceber a importância das unidades 
de métodos e processos. Assim, o sucesso de Teixeira de Freitas em Minas Gerais 
dava a Bulhões Carvalho uma grande satisfação, e oferecia um exemplo a outros 
estados brasileiros. E mais, Teixeira de Freitas se envolveu com a cartografi a 
mineira, ao passo que Bulhões Carvalho mal a tangenciara na esfera federal. 

59 A data formal de seu retorno é 07 de setembro de 1930, quando tem início o governo de Olegá-
rio Maciel, que duraria até 05 de setembro de 1933, quando seria substituído, numa rápida interini-
dade, por Gustavo Capanema Filho. 

Em Minas Gerais: 
1919–1930 
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Entrementes, foi nesse ambiente que Bulhões Carvalho convocaria uma Conferência Nacional 
de Estatística, dita como primeira, a se realizar em outubro de 1930. Triste fado, pois foi quando explodiria 
a Revolução de 1930, e ela não pôde ocorrer. Para este evento, Teixeira de Freitas traria toda sua vivência 
mineira, que sintetizaria em suas famosas 33 teses, mas que ficaram apenas como texto histórico, já que não 
teve ocasião de apresentá-las. 

Com os políticos mineiros, mesmo com aqueles com os quais não conviveu na década mineira, 
Teixeira de Freitas teve uma relação diferente, talvez se possa dizer mais “delicada”, do que com outros 
políticos, em temas iguais; será o caso, por exemplo, de Benedito Valadares, ao tratar do Convênio das 
Estatísticas Municipais. E, em situações inespecíficas, será o caso de José Francisco Bias Fortes e de Juscelino 
Kubitschek, entre outros nomes. 

 ***

As atividades de Teixeira de Freitas em Minas Gerais não são descritas nas cartas a seguir 
apresentadas, ainda que elas deem uma ideia das mesmas, na medida em que em várias ocasiões apresenta 
relatórios das realizações. Suas cartas mostram, antes de tudo, suas lutas por consolidar a repartição de 
estatística, e, sobremodo, revelam sua gradual conformação de sociabilidade. Assim, para uma análise completa 
dessas atividades é preciso buscar outras fontes60. Dois textos oferecem sínteses dessas atividades: primeiro, 
“Em Minas Gerais, Teixeira de Freitas ensaia a cooperação federativa (os anos 1920)” (SENRA, 2014)61, e, 
segundo, “Cooperação, estatística e obra educativa: Teixeira de Freitas em Minas Gerais na década de 192062, 
(CALDEIRA-MACHADO, 2014).63

60 Para informações mais detalhadas, consultar: CARVALHO JÚNIOR, C. V. de et al. (Org.). Em Associação das Américas, as estatísticas 
públicas como objeto de estudo. Salvador: Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia - SEI, 2011. 383 p. (Estudos e 
pesquisas, n. 90).  
61 Este texto se vale de três trabalhos de Teixeira de Freitas: seu relatório de encerramento dos trabalhos censitários, no início da década; 
suas 33 teses feitas para a convocada Conferência Nacional de Estatística, ao final da década; e, por fim, um balanço retrospectivo que 
apresenta de sua trajetória mineira. 
62 Este texto se vale de documentos até então inéditos existentes no Arquivo Público Mineiro - APM, e os analisa com grande proprie-
dade, lançando novas luzes sobre a trajetória de Teixeira de Freitas em Minas Gerais.
63 Para informações mais detalhadas, consultar: GOMES, M. do C. A. de A. Mapas e mapeamentos: dimensões históricas: as políticas car-
tográficas em Minas Gerais (1850-1930). 2005. 428 f. Tese (Doutorado) - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade 
Federal de Minas  Gerais - UFMG, Belo Horizonte, 2005.

Raul Soares de Moura, 1877-1924. Presidente de Minas 
Gerais, de 1922 a 1924, falecendo no cargo, sendo então 

substituído por Fernando de Mello Vianna. 
Gustin, F. M. de S. e outros (2006) 

Cópia autorizada. 
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Carta 1 (datilografada)

De Bulhões Carvalho a 
Teixeira de Freitas, 
em 04 de fevereiro de 1922.

Comunicando sua permanência 
em Minas Gerais, e deixando sob sua 
guarda o material do Censo de 1920 
realizado em Minas Gerais. [Ofício 
n. 314].

MINISTERIO DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIRECTORIA GERAL DE ESTATISTICA

Gabinete do Director

Nº 314       

Rio de Janeiro, 04 de Fevereiro de 1922

Sr. Dr. Mario Augusto Teixeira de Freitas

Levo ao vosso conhecimento que fostes designado, 
junctamente com o Sr. Manoel Timotheo da Costa Junior, 
por portaria de 1º do corrente, para continuarem, no 
Estado de Minas, a recolher as informações subsidia-
rias aos inqueritos, ultimamente realizados no mesmo 
Estado, ficando sob vossa guarda o material da extincta 
Delegacia Geral do Recenseamento, cujo inventario con-
venientemente organizado, devera ser enviado a esta 

Directoria.

   
Saude e fraternidade.

José Luiz Sayão de 
Bulhões Carvalho
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Carta 2 (datilografada)

De Daniel de Carvalho [Secretário de Agricultura] a 
Teixeira de Freitas, em 29 de dezembro de 1924.

Comunicando-lhe que continua a merecer a confiança do novo 
Presidente do Estado, Mello Vianna, ao mesmo tempo em que elogia seu 
“belo trabalho ‘Minas segundo o Recenseamento de 1920’”.

Carta 3 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Daniel de Carvalho [Secretário de 
Agricultura], em agosto de 1926.

Ao término do mandato de Mello Vianna, faz um balanço de 
realizações, entrega trabalhos concluídos, e dá por terminada sua missão 
em Minas Gerais. Diz que levaria “o propósito de continuar a considerar-me 
um obscuro, mas ativo colaborar da estatística mineira, por cujo progresso 
sempre trabalharei com o maior entusiasmo”. E sugere que a repartição 
ganhe autonomia para poder avançar, não sendo lógico que não tenha 
liberdade de movimentos.

Telegrama 1 (datilografado)

De Teixeira de Freitas a Mello Vianna [Presidente de 
Minas Gerais], em 25 de agosto de 1926.

Informa haver comunicado ao Secretário da Agricultura ter dado por 
encerrada sua missão em Minas Gerais, e parabeniza o presidente pela 
assinatura e publicação do decreto que consolidava a organização da 
estatística mineira.

Carta 4 (datilografada)

De Luciano Pereira ao General Teixeira de Freitas,  
em 24 de julho de 1928.

Sobre negativa à promoção solicitada por Teixeira de Freitas, depois 
de ouvido Bulhões Carvalho, que lhe faz muitos elogios. O argumento da 
negação, contudo, é ele estar afastado da Diretoria Geral de Estatística, e 
assim não lhe estar prestando serviço direto. Curiosa a denominação de 
“General” dada a Teixeira de Freitas, que na carta está sem aspas.
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Carta 5 (datilografada)

De Teixeira de Freitas ao 
Senador Artur Bernardes, 
em 18 de agosto de 1930.

Tentou estar com ele 
pessoalmente, e não conseguindo 
deixou-lhe a carta, na qual informa que 
se retiraria de Minas Gerais em 7 de 
setembro próximo, e se punha diante 
de Artur Bernardes como “um soldado 
sob seu comando”. O faz porque não 
acredita (sem o dizer com todas as 
letras) que o novo governo de Minas 
Gerais (Olegário Maciel) vá lhe dar todo 
o apoio que entende ser necessário para 
a boa condução da atividade estatística: 
autonomia e prestígio. Por fim, pede 
apoio à confirmação de seu substituto, 
Hildebrando Clark.

Rio de Janeiro, 18 de Agosto de 1930.

Exmº Sr. Senador, Dr. Arthur Bernardes.

Meu eminente e prezado Amigo.  

Affectuosa visita.

Sabe V. Exia. que, tendo sido levado pelas suas 
mãos a assumir a responsabilidade da creação e direcção 
da “estatistica geral” em Minas, sempre considerei os 
meus esforços sob o seu patrocinio, e como fructos da 
sua obra de estadista tenho invariavelmente collocado 
tudo quanto consegui realizar em beneficio de Minas 
e do Brasil, no espinhoso posto a que me chamou a 
sua honrosa confiança. E, assim, receberá como o 
cumprimento de um comesinho dever da minha parte o 
lhe vir dar conhecimento – como peço licença para 
fazel-o nestas linhas – do meu proposito de deixar a 7 
de Setembro próximo o cargo de Director de Estatistica 
de Minas Geraes, caso o novo Governo, pelo modo por 
que julgue a minha pessôa e a minha obra, ou pelas 
directrizes que adoptar para fazer face ás delicadas 
contingencias do momento, não me possa previamente 
assegurar a sua plena confiança de que careceria para 
continuar enfrentar as responsabilidades tão pesadas 
e cada vez mais vultosas da minha missão, e ao mesmo 
tempo certas condições essenciaes ao ao exito dos meus 
esforços e á completa efficiencia dos serviços a meu 
cargo.

Que não fujo ao posto de lucta e de sacrificio 
a que V. Exia. me chamou a serviço de Minas – e 
disto faço absoluta questão que V. Exia. se convença 
– demonstrar-lh ó-ha o teor das cartas (vão juntas as 
respectivas cópias) que dirigirei, com data de 7 de 
Setembro, ao Presidente e ao Secretário da Agricultura 
do novo Governo. A minha modesta collaboração – como 
até aqui, levada ao maior grao de dedicação, zelo e 
enthusiasmo – continuará inteiramente ao dispôr do 
Estado de Minas. Mas, que não me sinta mais tarde 
co-auctor – e isto a própria Minas não me perdoaria – 
do desprestigio, senão do completo anniquilamento, da 
obra que tão penosamente erigimos, preciso exigir do 
novo Governo que, não obstante as difficuldades com 
que vae luctar, me assegure os elementos de trabalho 
que careço, a par da autonomia e do prestigio que devem 
amparar os esforços de quem assume a responsabilidade 
como a que me tem cabido.

As garantias que peço, verá V. Exia., sobre 
serem de inteira necessidade, fôram cuidadosamente 
justificadas nos seguidos documentos que trago ao seu 
conhecimento. Portanto, como não será muito esperar 
que ellas sejam concedidas, é possível que não se 
effective a minha retirada do serviço de Minas. Mas, 
em se verificando a hypothese contraria, fique V. 
Exia. inteirado dos nobres propositos que inspiraram 
a minha conducta, e ficando ciente igualmente, si bem 
que de modo summario, de tudo quanto fiz para dar 
realce a efficiencia á medida do seu programma de 
governo na Presidencia do Estado, cuja execução me foi 
immerecidamente confiada.

Essa satisfação, a V. Exia. eu devia, e dou-a na 
esperança de que não se sinta V. Exia. descontente, 

Artur da Silva Bernardes, 1875-1955. 
Presidente de Minas Gerais de 1918 
a 1922 e Presidente do Brasil entre 
15.11.1922 a 15.11.1925. Em seu termo 
em Minas Gerais, Teixeira de Freitas 
começou sua década mineira.
Acervo Biblioteca do Palácio do Planalto
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nem com a obra realizada, nem com a attitude que 
assumo perante o novo Governo, trazendo-me deste modo 
a certeza de que julgou bem correspondida – a golpes 
de bôa vontade, que não de competencia – a confiança 
com que me honrou e de que eu com justica me desvaneço.

Outrosim, tenho que pedir a V. Exia. um favor, um 
grande favor, o maior que a qualquer tempo me pudesse 
prestar. É o de empenhar de modo decisivo o seu grande 
prestigio pessoal e politico junto ao Governo de Minas, 
a fim de que, concedida a minha exoneração, seja nomeado 
Director de Estatistica do Estado, o Sr. Hildebrando 
Clark, que me está substituindo interinamente na 
vigencia da commissão que me trouxe ao Rio. Trata-se 
de um homem a quem devo, numa grande parte, o exito 
da minha administração, pois me tem elle sido, desde 
os tempos do recenseamento, alem de um verdadeiro 
amigo, com os mais formosos predicados de caracter, 
um collaborador competentissimo, de uma dedicação 
e enthusiasmo profissional sem limites, dispondo de 
cultura e tirocinio technicos largamente comprovados, 
e possuindo ainda o perfeito conhecimento do Estado 
por haver visitado como Agente de Estatistica mais da 
metade dos municipios mineiros.

V. Exia., como o homem de governo a que deve 
Minas os seus serviços de estatistica, não se pode 
desinteressar dos destinos da repartição que tem a seu 
cargo taes serviços. E como esta valerá o que valer o 
seu director, é justo que V. Exia. Influa decisivamente 
na escolha deste. Ora, contribuindo V. Exia. para 
que Hildebrando Clarck seja o meu substituto, terá 
posto á testa da estatistica mineira – isto affirmo 
em consciência e com absoluta certeza o melhor chefe 
que ella poderia ter agora e em cuja pessôa – posso e 
devo accrescentar – V. Exia. verá sempre, qual si fôra 
eu próprio, o mais leal e dedicado amigo. Consiga eu, 
pois, essa nomeação, meu caro Dr. Arthur Bernardes, 
pela alta e prestigiosas intervenção de V. Exia., que 
deizarei Minas tranquillo sobre o futuro dos serviços 
a cuja organização, de toda alma e coração, dei todas 
as minhas energias, e a que me sinto preso por vinculos 
affectivos que se não disolverão jamais. E até, pelas 
relações que me prendem ao Clark, serei delles um 
collaborador discreto, um conselheiro para os passos 
difficeis, concorrendo assim, ainda, na medida do 
possível, para que, malgrado os obices que se erguem 
agora, mantenha a repartição as suas tradições de 
iniciativa e operosidade, com perfeita continuidade 
da trajectoria a serviço dos superiores interesses de 
Minas e do Brasil.

Terei Dr. Bernardes, esse seu amparo? Dizendo-
me o coração que sim, vou aguardar serenamente o 
desenrolar dos acontecimentos.

Pedindo-lhe que me considere sempre, e onde quer 
que me encontre, um soldado sob seu commando e um 
amigo de todas as horas, digne-se a acceitar, mais uma 
vez, as expressões do meu profundo reconhecimento, bem 
como as minhas respeitosas homenagens, com que tenho 
a honra de me subscrever, 

 De V. Exia. 
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Carta 6 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a 
Aff onso Penna Júnior, 
em 30 de agosto de 1930.

Como antes se dirigira a Artur 
Bernardes, dirige-se também a Affonso 
Penna Júnior em bases similares, 
tendo-o também como um dos 
responsáveis por sua permanência em 
Minas Gerais. Deixa mais claro suas 
desconfianças e desconfortos com 
relação ao novo governo (Olegário 
Maciel) que afirma não ter apreço às 
estatísticas. E pede apoio do “eminente 
chefe” à confirmação de seu substituto, 
Hildebrando Clark.

Rio de Janeiro, 30 de Agosto de 1930

(Rua Professor Gabizo, 190 – Haddock Lobo)    
Tel. 8 – 0804

Meu caro Dr. Affonso Penna.   

Cordiaes visitas.

Precisando muito falar-lhe antes do dia 7 de 
Setembro, tentei varias vezes, antes de hontem e 
hontem, mas sem resultado, saber pelo telephone a que 
horas poderia encontral-o, sendo informado afinal da 
sua ida para Bello Horizonte, donde não voltará senão 
depois daquella data. E assim, lamentando devéras 
o desencontro, sou obrigado a transmittir-lhe o que 
desejava por meio destas linhas confidenciaes, para as 
quaes peço sua melhor attenção. O que desejo com ellas 
consiste essencialmente em dar-lhe, como já fiz ao Dr. 
Bernardes – por isso que sempre considerei a este e 
ao bom Amigo como os chefes mineiros a cuja confiança 
e patrocinio devi a honra de servir a Minas – uma 
completa satistação pela minha provavel retirada em 
Setembro do cargo de Director de Estatistica do Estado, 
proporcionado-lhe, bem assim, o ensejo de agir a fito de 
que minha substituição assegure á estatistica mineira 
um normal desenvolvimento dentro das tradições, do 
espirito e das directrizes que lhe imprimi, si é que – 
está claro – a minha actuação lhe mereceu applausos.

Quanto ao primeiro ponto.

Como disse ao Dr. Bernardes, eu não fujo do posto 
de luctas a que me chamaram a confiança e a estima – que 
tanto me desvanecem – delle, do prezado Amigo a quem me 
dirijo, do saudoso Raul Soares. Mas preciso, de um lado, 
conciliar respeitaveis interesses de saúde e de família 
com os interesses do Estado, e de outro, resguardar-me 
dos golpes que de vez em quando certas malevolencias 
me dirigem e que, ao que tudo indica, se hão de repetir 
agora insinuados disfarçadamente sob calor de medidas de 
simplificação administrativa e compressão orçamentaria. 
Os interesses de saúde e de família, ainda poderia 
sacrifical-os – e sendo necessario sacrifical-os-ei 
de boamente; mas as garantias de que o novo Governo 
não attentará contra a autonomia e a integridade da 
Repartição que creei – a golpes de muito esforço e 
dedicação illimitada, direi de passagem, - nem me 
negará aquellas medidas que considero indispensaveis ao 
desenvolvimento normal dos serviços a meu cargo dentro 
do campo de actividades que lhes foi attribuido, - taes 
garantias, não as poderia dispensar agora, sob pena de 
me arriscar a desprestigio completo ou a ter de retirar-
me mais tarde em situação desagradavel, como attitude 
de repulsa a actos governamentaes a que não pudesse 
dar a minha co-responsabilidade. Eis porque preparei 
o meu pedido de exoneração em termos taes, que elle 
será forçosamente deferido desde que o novo Governo não 
tenha um grande apreço a estatistica, ou não applauda 
irrestrictamente a orientação com que tenho dirigido os 
serviços estatisticos do Estado. E vae neste meu gesto, 
pois, um simples impulso de dignidade  e de prudencia 
inspirado pela previsão dos acontecimentos que se estão 
preparando. Terá elle a approvação do prezado Amigo? 
Não ter a certeza disto seria desconhecer o seu feitio 
moral: tenho-a, pois.

Afonso Augusto Moreira Pena Júnior, 
1879-1968. Professor de Direito. Escritor, 
poeta. Assinou o Manifesto dos Mineiros. 
Foi Ministro da Justiça no governo Artur 
Bernardes.
Acervo Academia Brasileira de Letras - ABL
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Quanto ao segundo ponto.

Pelo exposto, é possível, é mesmo provavel que 
deixe o serviço de Minas nos primeiros dias do novo 
Governo. Mas tal é o meu enthusiasmo pela causa da 
estatistica brasileira, tal o amor que tenho aos ser-
viços que creei em Minas, nos quaes vejo um dos mais 
efficientes instrumentos de progresso não só do Es-
tado, em todos os sentidos, mas tambem da estatistica 
nacional, que me sinto  levado irresistivelmente a 
tentar tudo quanto ao meu alcance afim de que, mes-
mo lhes deixando a direcção, e ainda que os viessem 
cercear medidas restrictivas de sua efficiencia, man-
tivessem elles o admiravel espirito de iniciative, 
de tenacidade, de disciplina e de methodo, que lhes 
logrei imprimir graças a um concurso felicissimo de 
circustancias. E como para assegurar tal desideratum 
bastará que a nova direcção não reneque as tradições 
que institui, tenha a capacidade necessaria e a mesma 
vibração emocional por que me deixei empolgar, uma 
única cousa terei a tentar – e é o que procuro fazer 
a ganhar para os meus objectivos a sympathia e o apoio 
decisivo dos eminetes chefes – Dr. Affonso Penna e 
Dr. Arthur Bernardes – sob cujo patrocinio colloquei 
inicialmente, e mantenho, todos os meus esforços em 
Minas, e destes amigos obter que, por sua prestigiosa 
intervenção, venha a ser o meu substituto o Hilde-
brando Clark, o estatistico mais completo que o Estado 
possui actualmente, talhado para as responsabilidades 
de direcção, feitio moral de insuperavel confirmação, 
e companheiro da minha “velha guarda” desde 1920, para 
quem os destinos da Repartição valem mais do que todos 
os interesses pessoaes.

Tendo já solicitado o apoio do Dr. Bernardes para 
essa condidatura, peço licença para collocal-a tambem 
sob o patrocinio cavalheiresco do prezado Amigo. Si a 
puder amparar, meu caro Dr. Affonso Penna, dou-lhe a 
minha palavra de que prestará á administração mineira 
um grande, um inestimavel serviço, pois tenho serios 
motivos para temer que, si á minha sahida não se se-
guir a effectivação do Clark no posto que elle já está 
honrando interinamente, terá sido um dia a estatistica 
mineira, pelo menos aquella com que eu sonhei, com que 
nós sonhamos, vertiginosamente activa, pratica, multi-
forme, collaboradora efficaz da administração, instru-
mento de educação das nossas populações e poderosissimo 
elemento de propaganda do Estado em todos os sentidos...

Meu caro Dr. Affoso Penna, estou daqui a ouvir-lhe 
a voz grave e quente resumir a impressão desta leitura: 
“ o Teixeira de Freitas tem razão, a nossa estatistica 
não pode desaparecer”. Pois si assim pensar, ha de 
agir tambem no sentido da minha suggestão, mais do que 
isso, do meu ancarecido appello. O seu temperamento, 
vibratil ao impulso de toda nobre preocupação, o levará 
forçosamente a isto. E eu ficarei tranquillo...

Si o prezado Amigo quiser conhecer melhor o caso 
– o que eu muito agradecerei – mande chamar o Clark: 
elle está auctorizado a explicar-lhe tudo sem reservas 
e a mostrar-lhe o texto das minhas cartas ao Dr. Arthur 
Bernardes, e ao Dr. Olegário Maciel e ao Dr Alaor Prata, 
todas já em poder delle.

Honre-me sempre, meu caro Dr. Affoso Penna, com a 
sua estima, que me esforçarei por continuar a merecer, 
e mande-me as suas prezadas ordens.

Abraça-o affectuosamente, o amigo gratíssimo
M. A. Teixeira de Freitas
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Carta 7 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Alaor Prata [Secretário da 
Agricultura], em 07 de setembro de 1930.

Em longa carta (17 páginas) dirige ao Secretário de Agricultura do 
novo Governo (Olegário Maciel) fazendo um minucioso balanço do que foi 
realizado na repartição de estatística, e encaminhando recomendações para 
a continuação dos trabalhos.  

Carta 8 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Olegário Maciel [Presidente de 
Minas Gerais], em 07 de setembro de 1930.

Informando que entregara sua exoneração ao Secretário de 
Agricultura, junto a minucioso relatório de atividades. Mas deixa em aberto 
a possibilidade de permanência, desde que a repartição de estatística não 
sofra restrições, e, ao contrário, seja prestigiada.
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Carta 9 (datilografada)

De Bulhões Carvalho a 
Teixeira de Freitas, 
em 17 de novembro de 1930.

Informando que desde 1o de 
outubro último o havia reintegrado ao 
quadro da Diretoria Geral de Estatística, 
consignando elogios à sua folha de 
serviço pelo trabalho realizado em 
Minas Gerais. [Ofício n. 3546].

MINISTERIO DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIRECTORIA GERAL DE ESTATISTICA

Gabinete do Director

Nº 3546       

Rio de Janeiro, 17 de Novembro de 1930

Exmº Sr. Dr. Teixeira de Freitas

Em consequencia de vossa apresentação á Directoria 
Geral de Estatísticas por terdes sido exonerado, a 
pedido, do cargo de Director do Serviço de Estatística 
Geral do Estado de Minas, resolvi, em data de 1º de 
Outubro próximo findo, dispensar-vos das funções que 
vos haviam sido confiadas naquella unidade da Federação, 
onde se achava sob vossa responsabilidade o serviço 
de revisão censitaria mandado executar, por ter sido 
adiado, por decisão superior do Governo, o recenseamento 
projectado para 1º de Setembro do corrente anno. No 
momento de passardes ao vosso successor a direcção do 
órgão estatistico estadual, já haviam sido entregues á 
Directoria Geral de Estatística os elementos essenciaes 
colligidos de conformidade com as instruções elaboradas 
para o serviço de revisão, assim concluído na parte 
principal referente a Minas Geraes, graças á sua valiosa 
cooperação e ao interesse com que vos esforçastes para 
leval-o a bom termo.

Cabe-me, pois, agradecer esse dedicado concurso 
assignalando, ao mesmo tempo, a importância do conti-
gente de dados já obtidos por intermedio de vossa com-
petente operosidade e bem assim as providencias tomadas 
para a ulterior remessa de subsídios complementares ás 
informações até agora reunidas.

Sirvo-me do ensejo para apresentar-vos os meus 
protestos de estima e distincta consideração.

José Luiz Sayão de Bulhões Carvalho

Ilustração baseada na imagem 
de Bulhões de Carvalho.
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Carta 10 (datilografada)

De Lindolfo Collor [Ministro do Trabalho, Indústria e 
Comércio] a Teixeira de Freitas, em 13 de janeiro de 1931.

Elogiando seu desempenho em Minas Gerais, tendo em vista telegrama 
recebido do Secretário de Agricultura de Minas Gerais. (Nesse momento 
a Diretoria Geral de Estatística fora extinta, e também a Diretoria de 
Estatísticas Comerciais e Financeiras, do Ministério da Fazendo, ambas sendo 
substituídas pelo Departamento Nacional de Estatística subordinado àquele 
ministério. Teixeira Freitas ainda não fora chamado a trabalhar no Ministério 
da Educação e Saúde Pública, ou seja, estava num limbo). [Ofício n. 88].

Carta 11 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Hildebrando Clark, 
em 07 de junho de 1932.

Volta à criação da “Casa de Minas”, na Capital Federal, uma de suas 
ideias antigas, já expressa nas suas 33 teses (antes aludidas). Sugere que 
Hildebrando Clark lute por esta criação, com grande benefício à atividade 
estatística, e que busque apoio junto ao “operoso mineiro, Dr. Marcos 
Carneiro de Mendonça”, junto a quem já dera os primeiros passos.

Carta 12 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Carlos Luz [Secretário do 
Interior], em 15 de março de 1933.

Informa ao Secretário que os compromissos de Minas Gerais 
assumidos na assinatura do Convênio das Estatísticas Educacionais e 
Conexas não estavam sendo cumpridos. Diz então: “Considero-me, meu 
caro Dr. Luz, como filho adotivo de Minas, e penso assim poder dizer: 
“custe o que custar” e “haja o que houver” não admitiremos que se 
consume tão irreparável desastre moral. E nós aqui, os que não 
admitiremos tal, somos todos os que pudermos contribuir de qualquer 
forma para remediar a situação”. O fato é que a coleta das informações 
estava a cargo de uma Seção da Secretaria do Interior que, por força de 
muitas outras atribuições não conseguia dar conta, a tempo e a hora, 
daquela atribuição a contento. Então, aconselhava passar aquela tarefa 
à repartição de estatística, colocando-a sob a responsabilidade de 
Hildebrando Clark. (Isso foi feito, é o que indica cartas posteriores 
enviadas a Hildebrando Clark).

Carta 13 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Hildebrando Clark, 
em 03 de julho de 1933.

Confidencia as tratativas sobre sua eventual ida para o Ministério da 
Agricultura, não nega suas preocupações, mas também suas empolgações. 
Diz que há “oposição” em seu Governo Doméstico, mas que já tomara sua 
decisão, e já pensava em nomes, chegando a pensar no nome dele, mas 
que recuara ao lembrar na “oposição de ‘Mademoiselle’ (talvez a noiva ou 
namorada de Hildebrando Clark). Ao mesmo tempo em que é gentil, faz 
cobranças por atrasos, e o faz em palavras severas.
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Carta 14 (datilografada)

De Teixeira de Freitas 
a Gustavo Capanema 
[Presidente de Minas Gerais], 
em 25 de outubro de 1933.

Dizendo-se encantado com a 
identidade de visão quanto à atividade 
estatística expressa por Gustavo 
Capanema, ao tratar da execução do 
Convênio no estado. E nesse sentido 
pede-lhe o apoio para a criação do 
Instituto Nacional de Estatística, 
tema que diz lhe vinha ocupando o 
pensamento há 25 anos (ou seja, desde 
1908, o que parece meio exagerado). 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA

DIRETORIA GERAL DE INFORMAÇÕES, ESTATISTICA E 
DIVULGAÇÃO

Em 25 de Outubro de 1933.

Exmº Amigo, Dr. Gustavo Capanema

Atenciosas saudações.

Como patriota, como estatistico e pelas res-
ponsabilidades que me cabem no momento, regosijei-me 
vivamente com o recebimento do seu telegrama ontem.

Aceite V. Exia., pois, os meus melhores agrade-
cimentos pela atenção que se dignou dispensar ao meu 
apêlo, bem assim sinceros parabéns pelo descortino com 
que, homem de Governo, sabe encarar mais este funda-
mental problema da organização brasileira.

As expressões finais do seu telegrama e a grande 
confiança que a sua atitude me inspira, sugerem-me, 
todavia, algumas considerações mais, que peço vênia 
para deixar formuladas aqui.

Quanto à atribuição do encargo das estatísti-
cas educacionais a repartição de estatistica geral, 
ela não tem tecnicamente qualquer contraindicação. E 
foi adotada por vários Estados, a saber, Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina, Sergipe, Pernambuco, Parai-
ba, Rio Grande do Norte e Amazonas. Mas essa medida 
só deu resultados inteiramente satisfatórios em Per-
nambuco, devido à excelencia da organização da sua 
Diretoria Geral de Estatistica, à inexcedível dedi-
cação do chefe da secção encarregada do serviço e à 
boa articulação dessa repartição com a diretoria de 
instrução, cujo dirigente é um bom amigo que muito 
se esforçou por ajudar-me. Em Santa Catarina, Paraiba 
e Amazonas foi preciso novo decreto transferindo o 
encargo do Convenio para as respectivas diretorias 
de instrução, por não conseguirem as diretorias de 
estatistica resposta do professorado oficial. E por 
não haver sido tomada igual medida ocorreu o serviço 
em péssimas condições no Rio Grande do Sul e no Rio 
Grande do Norte, tambem devido à falta de autoridade 
do diretor de estatistica sobre o magistério estadual.

Parece, assim, que estando o aparelho educacio-
nal em grande parte sob a administração das diretorias 
de instrução e na parte restante sob o seu contro-
le mais ou menos direto, é mais eficaz a atribuição 
das responsabilidades do Convênio as repartições que 
dirigem o ensino.

O ponto de vista de V. Exia., entretanto, revela 
uma profunda visão das cousas, porque demonstra que 
não lhe passa desapercebido o aspecto, que escapa à 
maioria dos nossos homens de govêrno, da unidade de 
ação, de métodos e de resultados no que diz respeito 
aos serviços de estatística.

E todos quantos como V. Exia. já se elevaram a 
essa compreensão das atividades estatísticas deixam-se 
seduzir então pela perspectiva da criação de um grande 
órgão que se unifique todas as pesquisas e elaborações 
estatísticas.

A premissa tem todo o fundamento; mas a conclusão 
parece menos aceitável. E será V. Exia. mesmo que a 
recusara depois de voltar sua atenção para estes dois 
fatos:

Ilustração baseada na imagem da Sede da Secretaria 
daAgricultura, Agricultura, a que estava subordinado 
o Serviço de Estatística criado e dirigido por Teixeira 
de Freitas em Minas Gerais.
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1º uma repartição única e portanto muito grande 
para o levantamento com exclusividade de todas as 
estatisticas da República ou mesmo apenas de um Estado, 
corre, dados os vícios da nossa formação social e 
educação cívica, o duplo risco – com o ser grande, 
de degenerar rapidamente num mero centro burocrático 
sem qualquer expressão técnica, e com o ser único, 
de prejudicar irremediavelmente toda a estatística do 
país ou do Estado quando decaia sua missão;

2º certas estatísticas especiais – e a do en-
sino primário esta entre elas, como tambem o estão a 
financeira, a polícial, a postal-telegráfica, etc, etc 
– precisam ser levantadas e só o podem ser mediante a 
própria ação dos órgãos executivos ou fiscalizadores 
em cuja orbita de ação se desenvolvem os fatos a compu-
tar numericamente, segundo exatamente seus registros 
privativos, sem cujo balanceamento não se compreende 
mesmo que os ditos órgãos bem possam cumprir a sua 
finalidade específica, - de tal sorte que, incumbir 
originariamente dessas estatísticas a atividades es-
tranhas dos ditos órgãos seria cometer um duplo erro, 
a saber, de complicar e enfraquecer o trabalho de co-
leta, ao mesmo tempo que de deixar certos serviços à 
mercê, para atingir os seus fins privativos, da ação 
de elementos estranhos em matéria da sua própria eco-
nomia interna. 

Assim que, já agora não terá V. Exia. dificuldade 
em admitir que a unidade da estatistica brasileira, 
sendo como é um requisito essencial, não é para atingir-
se pela unicidade do respectivo centro elaborador, mas 
pela convergência do trabalho de muitos centros, com 
a sua ação unificada através da unidade de padrões, 
métodos e direção técnica.

Será isso exequível? - interrogará V. Exia.

O problema me ocupa ha 25 anos e parece-me que 
em 1931 lhe achei a solução perfeita, para a qual 
antes trabalhara por processos indiretos. Essa solução 
está consubstanciada no projeto que apresentei ao Dr. 
Francisco Campos, quando Ministro da Educação e que, 
levando ao conhecimento do Ministro Juarez Tavora e 
em despacho ao Chefe do Govêrno, foi mandado estudar 
por uma comissão de delegados dos vários Ministérios.

A Comissão desenvolveu e melhorou bastante o meu 
projeto – aliás com plena aquiescência minha, pois lhe 
sou o relator, - achando-se ele agora em redação final.

Como V. Exia. está interessado no assunto e as 
suas providências poderão ser utilmente influenciadas 
talvez pela nova orientação que esperamos dentro em 
pouco o Govêrno Federal imprima ao aparelhe estatístico 
nacional, eu me julgo autorizado a submeter ao seu 
exame – mas em forma reservadissima,está claro, pois 
que o trabalho ainda nem foi entregue ao Governo – o 
ante-projeto em que a Comissão fixou as suas idéias.

Lendo-o, verá V.Exia. que o ideal da unidade 
está perfeitamente assegurado pelo sistema proposto, 
mas sem se cair no erro da unicidade de órgão, 
aliás incompossível em uma organização política e 
administrativa essencialmente pluralistica. E verá mais 
que Minas, já possuidora que é de uma boa repartição 
de estatística geral e de bons serviços especializados 
nas Secretarias do Interior e das Finanças, a que se 
juntará o das estatísticas educacionais na Educação, 
(onde aliás também já existe o da demografia sanitária) 
poderá – e deverá – assumir uma posição de Estado 
leader e padrão, já com o ser dos primeiros a aderir à 

privativos, sem cujo balanceamento não se compreende 
mesmo que os ditos órgãos bem possam cumprir a sua 
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Convenção Nacional de Estatística, já pela eficiência 
com que articulará os seus serviços de estatística 
entre si, sob a Chefia do Departamento do Clark, e com 
os da União federal, já então, eles tambem, unificados 
no flexível e eficiente sistema em que o Instituto 
Nacional de Estatística os prendera, abrindo uma nova 
e promissora fase de possibilidades magníficas, à 
estatística brasileira.

O segundo assunto que lhe pedi licença para 
abordar ao iniciar estas linhas, prende-se à regulari-
zação das publicações as estatística mineira.

Não sei se V.Exia. sabe: vários trabalhos que 
deixei prontos ou já em começo de impressão, isto em 
1930, continuam no prelo.

Deixei prontos para impressão ou em via de 
publicação os primeiro e segundo números do Anuário 
de Legislação e Administração Municipal, o primeiro 
número do Anuário Estatístico de Belo Horizonte e o 1º 
número da Caderneta de Estatística Municipal – alem do 
mapa para uso nas escolas. Três anos são passados e 
a publicação desses trabalhos ainda está paralisada, 
com grande prejuizo não só para a estatística mineira, 
como ainda para os foros de cultura e progresso do 
Estado. Alem disso, muitos outros volumes preparados 
pelo Clarck devem estar aguardando melhores tempos 
para serem dados à publicidade – todos, porém, se 
desvalorizando sensivelmente com essa demora. 

Esses trabalhos são todos importantíssimos. 
E teem mesmo uma significação impar o Anuário de 
Legislação e Administração Municipal e o Mapa Escolar, 
porque ambos sem símile no Brasil, nem mesmo em toda 
a América do Sul.

Não quereria V. Exia. examiná-los?

Em circular redigida por mim – e de que vai 
junto uma cópia – o Ministério da Educação apresentou 
a iniciativa de Minas, quanto ao Anuário, como modelar 
e digna de ser imitada por todos os Estados. Assim o 
fracasso dessa publicação terá uma significação moral 
bem desagradável.

E o Mapa poderia ser impresso na própria Imprensa 
Ofícial, ainda que fosse preciso melhorar a sua secção 
litográfica. O Departamento de Estatística tem um 
técnico admitido por mim, que é capaz de dirigir a 
impressão do mapa, pois já chefiou as oficinas de uma 
grande empresa litográfica na Suissa. Aliás, creio que 
si o Estado cedesse seus direitos autorais, qualquer 
casa editora publicaria o mapa sem onus para o seu 
erário e com fornecimento gratuito de uma parte da 
edição.

Terminando aqui as minhas considerações, 
cuja extensão V. Exia, me relevará tendo em vista a 
importância do assunto de que tratam, peço-lhe que 
disponha sempre dos meus fracos préstimos no que 
porventura possa ser útil ao seu Govêrno, e aceite 
as cordiais homenagens com que tenho a honra de me 
subscrever,

 

Convenção Nacional de Estatística, já pela eficiência 
com que articulará os seus serviços de estatística 
entre si, sob a Chefia do Departamento do Clark, e com 
os da União federal, já então, eles tambem, unificados 
no flexível e eficiente sistema em que o Instituto 
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Carta 15 (datilografada)

De Teixeira de Freitas [como Secretário Geral do IBGE] a 
Christiano Machado [Secretário de Educação], 
em 07 de março de 1939.

Solicitando que o novo regulamento do Departamento Estadual 
de Estatística seja baixado, e trata de outros assuntos. Afirma que 
alguns estados têm adotado a prática da centralização e, outros, a da 
descentralização, dizendo preferir esta sobre àquela. 

Carta 16 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Benedito Valadares [Governador 
de Minas Gerais], em junho ou julho de 1942.

Pondera os pedidos de eventuais ajustes feitos pelo governador na 
aplicação do Convênio das Estatísticas Municipais, que inclusive solicitara 
que sua mensagem fosse enviada ao Estado Maior do Exército. 

Carta 17 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Benedito Valadares [Governador 
de Minas Gerais], em 03 de junho de 1942.

Faz um detalhado histórico dos Convênios da Estatística Municipal, 
no sentido da obtenção das Estatísticas Militares, tendo em vista o 
esforço de guerra. Diz que ouvidas as sugestões do governador para 
eventuais mudanças na aplicação do Convênio, informa que elas foram 
avaliadas atentamente pelo Conselho Nacional de Estatística, e procura 
contemporizar. 

Carta 18 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Benedito Valadares [Governador 
de Minas Gerais], em 27 de julho de 1944.

Tendo em vista a integral aplicação dos Convênios da Estatística 
Municipal, pede ao Governador conselhos para a escolha do Inspetor 
Regional do IBGE, mas sugere o nome de Joaquim Ribeiro Costa.

Carta 19 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Aff onso Penna Júnior, 
em 17 de junho de 1947.

Sobre a mudança da capital federal, voltando à sua velha sugestão de 
fazer uma mudança provisória para Belo Horizonte. (Embora entenda essa 
mudança como provisória, como pensa que a mudança para o Planalto 
Central demoraria muito, acha que seria um provisório que levaria muito 
tempo) E pede a Affonso Penna Júnior que seja “o patrocinador, entre os 
mineiros, da ideia de dar a Minas para Capital a cidade do Rio de Janeiro”, 
o que traz à tona também sua velha ideia de redivisão territorial do País.  

Sobre a mudança da capital federal, voltando à sua velha sugestão de 
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Carta 20 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a 
Helena Antipoff 64, 
em 18 de dezembro de 1947.

Diz-se encantado com o 
memorial “Institutos de Organização 
Rural ou Centros de Urbanização 
do Meio Rural”, e os aproxima à sua 
reiterada proposta das Colônias-Escola, 
sobre as quais envia seus textos. 

64 Helena Wladimirna Antipoff  nasceu em 
25 de março de 1892, em Grodno, na Bie-
lorrúsia. Morreu em 09 de agosto de 1974, 
na Fazenda do Rosário, em Ibirité, próximo 
a Belo Horizonte, Minas Gerais. Veio para o 
Brasil em 1929 a convite de Francisco Cam-
pos, ainda em Minas Gerais, por indicação 
de Édouard Claparède. Em seu intenso tra-
balho na educação mineira e mesmo brasi-
leira, colocou em prática os ensinamentos de 
Johann Heinrich Pestalozzi, vindo a criar a 
Sociedade Pestalozzi do Brasil. Realizou um 
distinto trabalho na educação brasileira, com 
refl exos até os dias de hoje. Para informa-
ções mais detalhadas, consultar: ANTIPOFF, 
D. I. Helena Antipoff : sua vida, sua obra. Rio 
de Janeiro: J. Olympio, 1975; e CAMPOS, 
R. H. de F. Helena Antipoff : psicóloga e edu-
cadora: uma biografi a intelectual. 23. ed. Rio 
de Janeiro: Fundação Miguel de Cervantes, 
2012. 447 p. (Memória do saber).

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 1947

Exma Sra

Professora Helena Antipoff

Cordiais saudações.

Restituo a V. Excia. a cópia do seu memorial 
sôbre “Institutos de Organização Rural ou Centros de 
Urbanização do Meio Rural”, que me foi entregue, da sua 
parte, pelo nosso amigo Snr. Renato Americano.

Agradeço a V. Excia. a deferência de me facilitar 
o conhecimento dêsse magnífico empreendimento em prol 
da nossa educação rural e subsequente elevação do nível 
social dos meios rurículas no interior brasileiro.

V. Excia. bem sabe, pelo que tenho publicado 
e pelo que conversamos, quanto me entusiasma e 
comove tôda iniciativa que tem por objeto melhorar 
a organização rural do Brasil e levar um pouco de 
alegria, bem estar e felicidade aos nossos abandonados 
compatriotas que labutam nas atividades rurais. E bem 
sentiu, com certeza, quanto o seu oportuno projeto está 
em harmonia com o meu pensamento a respeito daquelas 
diretrizes fundamentais de organização e reconstrução 
que devem redimir o Brasil sertanejo e realizar a 
verdadeira grandeza da Nação.

Não lhe causará surpreza, portanto, lhe venha 
dizer, nestas breves linhas, que aplaudo de todo o 
coração, não só a sua corajosa tentativa em prol da 
criação do primeiro Instituto de Organização Rural, 
mas ainda o bem traçado esquema que para êsse tipo 
de educandário esboçou e em cujo aperfeiçoamento ora 
trabalha. E há de compreender que são calorosos os votos 
que formulo para que encontre, da parte dos poderes 
públicos e da filantropia particular esclarecida, o  
apòio amplo que o seu esfôrço pioneiro e apostolar 
tanto merece.

É meu pensamento que a Fundação Getúlio Vargas 
desempenhará papel saliente na obra de educação dos 
trabalhadores rurais e de sua conveniente organização 
profissional. Estou certo, também, de que no mesmo 
sentido trabalharão eficientemente a Sociedade Nacional 
de Agricultura, a Sociedade dos Amigos de Alberto 
Torres, as Associações Rurais dos Municípios e a 
Universidade Rural. Além destas, a Comissão Brasileiro-
Americana de Educação das Populações Rurais, com 
a qual poderá entrar em contato por intermédio do 
Prof. Lourenço Filho ou da Superintendência do Ensino 
Agrícola e Veterinário, do Ministério da Agricultura.

Que todas essas entidades concedam desde já o 
seu apôio aos Institutos de Organização Rural e às 
Colônias-Escola, e estará desencadeado no país um belo 
e fecundo movimento de verdadeira socialização dos 70% 
da população brasileira que se dedicam, com doloroso e 
inglório sacrifício, ao trabalho rural.
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Perdoe-me, porém, se me atrevo a pedir a atenção 
de V. Excia. para  uma condição que se me afigura 
essencial na obra de regeneração nacional confiada à 
escola. Refiro-me à necessidade de ser fundamentalmente 
assistencial a atuação tando das Colônias-Escola quanto 
dos Institutos de Organização Rural. O melhor meio de 
se conseguir o efeito desejado é, penso eu, fazer 
com que êsses educandários funcionem como grandes 
empresas rurais. Em vez de receberem pagamento das 
famílias educandas, pagarão a todos os membros adultos 
e adolescentes dessas famílias um salário bastante 
compensador, tendente a habituá-los a um elevado padrão 
de vida, e com o qual êles paguem, não a educação que 
receberem trabalhando (pois esta deve ser gratuita), 
mas a moradia, a alimentação e o vestuário, podendo 
ainda iniciar a acumulação de um pequeno pecúlio em 
Caderneta Econômica instituida pelo educandário.

Só por êsse meio, parece-me, serão conseguidos 
os educandos desejados e nas condições especiais em 
que o trabalho educativo se deverá desenvolver num 
regime de verdadeira escola ativa. Êsse é também o 
recurso pelo qual se conseguirá, sem mal entendido, o 
trabalho produtivo das famílias internadas, o qual é 
indispensável para manter auto-suficiente a economia 
de subistência dos educandários, através dos variados 
centros de atividade agrícola, zootécnica e industrial, 
que se deverão organizar em cada um dêles. Concorrerá 
para êsse efeito, aliás, a mecanização em grande 
escala de cada Escola, enquanto emprêsa agrícola, a 
fim de tornar altamente lucrativas as culturas que 
praticar. Sem que, todavia, - é claro – os educandos 
deixem de familiarizar-se com os processos culturais 
mais simples, que tiverem de pôr em prática se forem 
trabalhar por conta própria.

Sempre ao dispor de V. Excia., com respeitoso 
aprêço e distinta consideração,

dos Institutos de Organização Rural. O melhor meio de 
se conseguir o efeito desejado é, penso eu, fazer 
com que êsses educandários funcionem como grandes 
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Carta 21 (datilografada)

De Joaquim Ribeiro Costa a Teixeira de Freitas, 
em 14 de junho de 1948.

Ao passar a Secretaria-Geral do IBGE a Rafael Xavier sente certo 
vazio, “habituados como já nos achávamos às características singulares de 
sua maneira de dirigir tantos obreiros que soube congregar em torno de si 
para as grandes iniciativas inspiradas pelo seu idealismo”. Mas, por certo, 
manifesta confiança na sucessão em Rafael Xavier.

Carta 22 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Abgar Renault65, 
em 25 de maio de 1949.

Manifestando sua empolgação com a perspectiva de vir a ser em 
Minas a 1a Colônia-Escola, como anunciado em discurso no Palácio da 
Liberdade. E oferece várias sugestões.

Carta 23 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Joaquim Ribeiro Costa, 
em 17 de janeiro de 1950.

Pedindo seus bons ofícios para a contagem de seu tempo de serviço 
do tempo em que passou em Minas Gerais, com vistas à sua próxima 
aposentadoria.

Carta 24 (datilografada)

De Joaquim Ribeiro Costa a Teixeira de Freitas, 
em 27 de janeiro de 1950.

Adiantando as informações solicitadas, e orientando como fazer a 
solicitação em caráter oficial, e dizendo para lhe enviar o pedido de modo 
a lhe dar curso sem burocracias. 

Carta 25 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Joaquim Ribeiro Costa, 
em 03 de fevereiro de 1950.

Agradecendo as publicações enviadas, com os devidos comentários, 
bem assim, as orientações sobre o pedido oficial da contagem de tempo.

65 Abgar de Castro Araújo Renault nasceu em 15 de abril de 1901, em Barbacena, 
Minas Gerais. Morreu em 31 de dezembro de 1995, no Rio de Janeiro. Foi professor, 
educador, político, poeta, ensaísta e tradutor. Foi reitor da Universidade do Brasil, na 
atualidade Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. Foi membro da Acade-
mia Brasileira de Filologia - ABRAFIL e da Academia Brasileira de Letras - ABL.  
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Carta 26 (datilografada)

De Joaquim Ribeiro Costa a Teixeira de Freitas, 
em 08 de fevereiro de 1950.

Dando conta do contato feito com o Secretário de Finanças para 
entrega do requerimento, e da brevidade com que o mesmo será atendido.

Carta 27 (datilografada)

De Joaquim Ribeiro Costa a Teixeira de Freitas, 
em 30 de março de 1950.

Enviando a contagem de tempo solicitada. 

Carta 28 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Joaquim Ribeiro da Costa, 
em 05 de abril de 1950.

Informa o adiamento de sua aposentadoria (tendo em vista sua 
agregação à Escola Superior de Guerra), e agradece as palavras gentis. 

Telegrama 2 (datilografado)

De Teixeira de Freitas a Bias Fortes [Ministro da Justiça], 
em agosto de 1950.

Parabenizando-o pela assunção ao Ministério da Justiça, e pedindo 
amparo à atividade estatística brasileira. 
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Telegrama 3 
(datilografado)

De Teixeira de Freitas a 
Juscelino Kubitscheck 
[Governador de Minas Gerais], 
em 19 de outubro de 1951.

Lamentando a perda para a 
estatística mineira de Hildebrando 
Clark. Faz muitos elogios.

Ministério da Educação e Saúde

19/10/1951

Governador Jucelino Kubtscheck

Belo Horizonte

Em nome corporação estatistica brasileiros e no 
meu próprio, apresento ao Estado de Minas, na pessoa de 
V. Exª., sentidos condolencias pela irreparavel perda 
estatistica mineira acaba sofrer com desaparecimento 
seu grande chefe e corajoso construtor Hildebrando 
Clark, que foi tambem um dos lideres mais capazes 
e esclarecidos do movimento renovador do sistema 
estatistico do Brasil pt Possa a vida nobilissima 
daquele querido companheiro servir de modelo a quantos 
trabalharem pelo progresso do Estado na dificil tarefa 
que é a dos levantamentos estatisticos.

ATS SDS Teixeira de Freitas, Presidente Sociedade 
Brasileiro de Estatistica. 

trabalharem pelo progresso do Estado na dificil tarefa 
que é a dos levantamentos estatisticos.

Brasileiro de Estatistica. 
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Telegrama 4 (datilografado)

De Teixeira de Freitas a Juscelino Kubitscheck 
[Governador de Minas Gerais], em 11 de julho de 1952.

Fazendo elogios ao relatório de Romeu Jacob sobre as estatísticas 
mineiras, rejubilando continuação da obra de Hildebrando Clark, cuja 
memória exalta. 

Carta 29 (datilografada)

De Senador Mello Vianna a Teixeira de Freitas,  
em 16 de julho de 1953.

Pedindo ajuda para definir o número da bancada de Minas Gerais na 
Câmara dos Deputados, face aos números do Censo de 1950. [Este pedido 
poderia ter sido enviado ao IBGE, mas a confiança em Teixeira de Freitas é 
evidente].

Carta 30 (datilografada)

De Teixeira de Freitas ao Senador Mello Vianna,  
em 24 de julho de 1953.

Em longa resposta (oito páginas) oferece resposta à solicitação do 
senador com respeito ao número da bancada de Minas Gerais na Câmara 
dos Deputados. 

Fernando de Mello Vianna, 1878-1954. Presidente 
de Minas Gerais, de 1924 a 1926. Presidiu a 
Assembleia Nacional Constituinte de 1946, e 
depois, como Senador, o Senado Federal.
Acervo Arquivo Público Mineiro - APM



No Ministério da 
Educação e Saúde: 

1931 - 1952

O Ministério seria da Educação e Saúde Pública de 06.12.1930, 
quando foi criado, até 13.01.1937. Desde então, e até 24.06.1954, seria apenas 
Educação e Saúde, quando passaria a se chamar somente Ministério da Educação, 
havendo um Ministério da Saúde.

No ministério conviveria com diversos Ministros: Francisco Campos 
(06.12.1930 a 31.08.1931), Belisário Augusto de Oliveira Penna, interino 
(16.09.1931 a 01.12.1931), Francisco Campos (02.12.1931 a 15.09.1932), 
Washington Ferreira Pires (16.09.1932 a 23.07.1934), Gustavo Capanema Filho 
(23.07.1934 a 30.10.1945), todos ao tempo de Getúlio Vargas. No rápido período 
de José Linhares, de 30.10.1945 a 31.01.1946, o Ministro seria Raul Leitão da 
Cunha. Ao tempo de Eurico Gaspar Dutra teria por Ministros: Ernesto de Souza 
Campos (31.01.1946 a 06.12.1946), Clemente Mariani Bittencourt (06.12.1946 
a 15.05.1950), Eduardo Rios Filho, interino (15.05.1950 a 04.08.1950), Pedro 
Calmon Miniz de Bittencourt (04.08.1950 a 31.01.1951); na gestão desses três 
últimos entraria de licença médica e depois estaria deslocado para a Escola 
Superior de Guerra - ESG. E se retiraria em defi nitivo, aos 44 anos de serviço 
público, na gestão de Getúlio Vargas, sendo Ministro Ernesto Simões Filho 
(31.01.1951 a 25.05.1953), em 19 de dezembro de 1952.

Nesse período no ministério, afora as atividades externas, que seriam 
muitas, com ênfase na criação da repartição estatística nacional, e seu intenso 
diálogo com educadores, viveria duas lutas internas. Uma que seria natural, 
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a elaboração dos questionários para coleta das informações individuais que levariam 
às estatísticas de educação e conexas; para elaborar esses questionários foi preciso 
desenvolver duas linhas prévias de trabalho: uma de natureza intelectual, e que levaria 
junto a Lourenço Filho, e que foi a defi nição de uma classifi cação de atividades de 
educação e uma explicitação dos quesitos a serem pesquisados; outra de natureza 
operacional, e que levaria com sua equipe (que, aliás, teve difi culdade, no início, de 
formar), e que foi a de formar um quadro de “interlocutores” ou “correspondentes” nos 
estados e nos municípios para fi ns da aplicação dos questionários e, depois, da apuração 
dos mesmos. Outra luta – que bem poderia não ter vivido, pois que fruto apenas de 
vaidades ou coisa parecida de “concorrentes” no ministério – foram os muitos confl itos 
de atribuições na divulgação dos resultados alcançados nas pesquisas, se isso caberia à sua 
ou se a outra repartição do ministério; essa luta o iria aborrecer sobremodo. 

Essa luta o magoou por demais, a ponto de pensar em deixar o ministério. 
Por pouco não aceitou convite de Juarez Távora para se transferir ao Ministério da 
Agricultura, o que é uma revisão à história ofi cial da Casa, como visto na primeira 
parte, Diálogo com estatistas, na Seção O tempo da criação. E seria uma luta que se 
arrastaria, passando por diversos ministros, até que seu nome se consolidasse e fosse visto 
com maior respeito. 

Entrementes, criou, com Edgar Roquete-Pinto, a Revista Nacional de 
Educação, de grande repercussão no meio educacional. E promoveu diversos cursos 
para formar professores, não raro em conjunto com a Sociedade dos Amigos de 
Alberto Torres66, onde atuava com paixão. 

 ***

O pensamento de Teixeira de Freitas sobre educação não será visto nas cartas 
que seguem. Elas mostram, antes de tudo, sua luta por fi rmar uma rotina de elaboração 
das estatísticas de educação e temáticas 
conexas. E mostra tanto suas lutas por 
dirimir os confl itos de competência 
entre repartições dentro do ministério, 
quanto suas muitas tentativas de 
atrair grandes educadores à esfera do 
ministério de modo a engrandecer a 
educação brasileira. Assim, para uma 
compreensão do pensamento de 
Teixeira de Freitas sobre educação, 
com ou sem números, e ele os usava 
em profusão, é preciso acompanhar 

suas polêmicas com Lourenço Filho 

66  Para informações mais detalhadas, consultar: PINHO, S. O. C. de. Alberto Torres: uma obra, várias leituras. 
2007. 245 f. Dissertação (Mestrado)-Faculdade de Filosofi a e Ciências Humanas, Universidade Federal 
de Minas Gerais - UFMG, Belo Horizonte, 2007. Disponível em <http://www.bibliotecadigital.ufmg.
br/dspace/bitstream/handle/1843/VCSA-8RGFA5/disserta__o_de_silvia_oliveira_campos_de_pinho.
pdf?sequence=1>. Acesso em: dez. 2015.  
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em textos publicados na Revista Brasileira de Estatística, de fácil acesso; e é preciso relevar, ainda, seu livro O 
ensino primário no Brasil (São Paulo: Melhoramentos, 1934). Em tempos atuais há diversos estudiosos67 de seus 
pensamentos68, com realce para Natália de Lacerda Gil, Libânia Xavier, Sandra Maria Caldeira-Machado, 
Margareth da Silva Pereira, Rubem Klein, Maurilane de Souza Biccas, entre outros.69

Carta 1 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Fernando Magalhães70, 
em 25 de janeiro de 1932.

Com vistas à execução do Convênio, relata que iniciara a compor “o 
corpo de Correspondentes do Ministério nas Capitais dos Estados”, e que o 
fazia com relativo sucesso. Mas que, ao mesmo tempo, enfrentava dificuldade 
de instalar sua repartição de estatística do ministério por falta de recursos 
humanos, e pede, então, ao Reitor da Universidade do Brasil, ajuda. Sua 
ideia é que tendo um alto funcionário da Universidade cedido à Diretoria 
Geral para elaborar as estatísticas do ensino superior, poderia usar isso como 
exemplo para conseguir igual prática de outros órgãos do Ministério, como a 
Biblioteca Nacional, o Museu Nacional, a Inspetoria de Ensino Profissional, o 
Departamento de Saúde Pública etc. 

67 Para informações mais detalhadas, consultar: CAMARGO, A. de P. R. Povoar o hinterland: o ensino rural como fronteira entre estatística e 
educação na trajetória de Teixeira de Freitas. Revista Brasileira de História da Educação - RBHE, Maringá: Universidade Estadual de Maringá, v. 
10, n. 23, p. 97-132, maio/ago. 2010. Disponível em: <http://www.rbhe.sbhe.org.br/index.php/rbhe/issue/view/4/showToc>. Acesso em: 
dez. 2015.  
68 Para informações mais detalhadas, consultar: SENRA, N. de C. (Org.) Teixeira de Freitas, um cardeal da educação brasileira: sua atualidade 
intelectual. Rio de Janeiro: IBGE, 2008. (Documentos para disseminação. Memória institucional, n. 15). Disponível em: <http://biblio-
teca.ibge.gov.br/visualizacao/monografi as/GEBIS%20-%20RJ/ColecaoMemoriaInstitucional/15-Um%20Cardeal%20da%20Educa-
cao%20Brasileira%20-Teixeira%20de%20Freitas.pdf>. Acesso em: dez. 2015. 
69 Para informações mais detalhadas, consultar: SENRA, N. de C. (Coord.) Organizando a coordenação nacional: estatística, educação e 
ação pública na Era Vargas. Rio de Janeiro: IBGE, 2014. 404 p. (Estudos e análises. Documentação e disseminação de informações, n. 3). 
Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=288030>. Acesso em: dez. 2015.  
70 Fernando Augusto Ribeiro de Magalhães nasceu em 18 de fevereiro de 1878, no Rio de Janeiro. Morreu em 10 de janeiro de 1944, 
no Rio de Janeiro. Era médico obstetra, e professor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Foi Reitor da Universidade do Brasil, 
na atualidade Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. Foi membro da Academia Brasileira de Letras - ABL, eleito em 1926.
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Carta 2 (manuscrita)

De Francisco Campos a 
Teixeira de Freitas, 
em 16 de setembro de 1932.

Despedindo do Ministério 
da Educação e Saúde Pública, e 
agradecendo o apoio recebido.

Ministerio da Educação e Saude Publica

Prezado amigo Dr. Teixeira de Freitas

Saudações affectuosas.

Deixando hoje o Ministerio da Educação e Saude 
Publica, cumpre-me agradecer-lhe a efficiencia e o 
raro espirito de iniciativa com que collaborou na 
minha administração.

Apresentando-lhe as minhas despedidas, aguardo 
as suas prezadas ordens

Amigo Admirador

Francisco Campos

Rio – 16 – 9 – 932  

Ministerio da Educação e Saude Publica

Prezado amigo Dr. Teixeira de Freitas

Saudações affectuosas.

Deixando hoje o Ministerio da Educação e Saude 
Publica, cumpre-me agradecer-lhe a efficiencia e o 
raro espirito de iniciativa com que collaborou na 
minha administração.

Apresentando-lhe as minhas despedidas, aguardo 
as suas prezadas ordens

Amigo Admirador

Francisco Campos

Rio – 16 – 9 – 932  

Francisco Luís da Silva Campos, 
1891-1968. Jurista e político. 
Primeiro Ministro da Educação e 
Saúde. Ministro da Justiça. Autor da 
Constituição dos Estados Unidos 
do Brasil, de 1937. 
Acervo Arquivo da Câmara dos 
Deputados
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Carta 3 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Gustavo Lessa71, 
em 13 de dezembro de 1932.

Agradece o envio do livro O governo e a educação, e refere-se a 
divergências em vários pontos no que concerne à aplicação do convênio 
das estatísticas de educação e conexas, em particular quanto à formação 
da equipe. Gustavo Lessa acha que deveria ser formada por técnicos 
em educação, pondo em dúvida a necessidade de uma repartição 
especializada.

Carta 4 (datilografada)

De Gustavo Lessa a Teixeira de Freitas, 
em 22 de dezembro de 1932.

Dizendo que se bem entendeu os planos em curso, os resultados serão 
“funestos aos serviços públicos”, querendo associar (ou juntar) técnicos e 
administradores no ministério.

Carta 5 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Gustavo Lessa, 
em 26 de dezembro de 1932.

Em longa carta (seis páginas) Teixeira de Freitas tenta tirar a má 
impressão assimilada por seu interlocutor. Diz haver equívocos na 
interpretação dos planos em curso, oferecendo pacientes detalhes, inclusive 
fazendo comparação aos planos do “Office of Education”, dos Estados 
Unidos. Exemplifica com as obras de Anísio Teixeira e Assis Ribeiro que diz 
ter sido “entravada, dificultada, combatida” pela burocracia. É paciente, 
mas sabe que o articulista é difícil de ser convencido (“o Sr. é muito difícil 
de convencer”), no entanto segue e segue com mais e mais minúcias. E 
pede a Gustavo Lessa que siga lhe enviando suas críticas.

Carta 6 (datilografada)

De Teixeira de Freitas ao Ministro [Washington Pires], 
em 30 de janeiro de 1933.

Começam os conflitos de competência entre sua repartição e a 
Diretoria Geral de Educação. Trata-se de longo arrazoado (oito páginas) em 
que procura mostrar que não feriu nenhum regulamento, contestando uma a 
uma as objeções daquele diretor.

71 Gustavo Lessa (1888-1962) foi médico e sanitarista. Membro da Associação Brasi-
leira de Educação, de cuja diretoria participou várias vezes a partir de 1928. Assumiu 
vários cargos públicos, quase sempre ao lado de Anísio Teixeira. E integrou a Funda-
ção Getulio Vargas - FGV.

De Teixeira de Freitas a Gustavo Lessa
em 13 de dezembro de 1932.
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Carta 7 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Juarez Távora  
[Ministro da Agricultura], em 09 de março de 1933.

Abordando questões da educação popular, tendo em vista conferência 
proferida por Leoni Kaseff na Sociedade dos Amigos de Alberto Torres, 
e tendo presente que no Ministério da Agricultura tem uma Diretoria de 
Ensino. Refere-se a um Plano Kaseff, a um Plano Teixeira de Freitas, a um 
Plano Lourenço Filho, e a um Plano Miguel Couto e Fernando Magalhães, 
para a educação popular.

Carta 8 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Celso Kelly72,  
em 04 de maio de 1933.

Fazendo cobrança pelas informações solicitadas no contexto do 
Convênio. Relata casos de atraso havidos em outros estados porque 
“estavam incumbidos a seções que acumulavam funções administrativas ou 
técnicas, que absorviam a atenção dos respectivos chefes, impedindo que 
eles se dedicassem como de mister, isto é com exclusividade, diligência, 
zelo e entusiasmo”, e aponta as soluções adotadas. (Em tempo: Celso Kelly 
era Diretor de Ensino no Estado do Rio de Janeiro).

Texto 1 (datilografado)

Conferência lida em Fortaleza na VI Conferência 
Nacional de Educação, por Teixeira de Freitas,  
em 14 de março de 1934.

Longo texto (com 22 páginas) em que faz um balanço dos propósitos 
do Convênio, e dos sucessos já alcançados. É um texto em muitos pontos, 
histórico e bastante erudito. Apresenta as opiniões de várias pessoas, com 
relevo à de Anísio Teixeira. 

Carta 9 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Carlos Drummond de Andrade,  
em 11 de março de 1935.

Enviando textos oficiais e alguns pessoais, faz balanço dos trabalhos 
da repartição, e solicita aporte de recursos. (Em tempo: Carlos Drummond 
de Andrade era Chefe de Gabinete do Ministro Gustavo Capanema).

72 Celso Kelly sucedeu a Herbert Moses na presidência da Associação Brasileira de 
Imprensa - ABI, 1964-1966. Três meses antes de completar seu mandato deixou o 
cargo para assumir o Departamento Nacional de Ensino do Ministério da Educação. 
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Carta 10 (datilografada)

De Gustavo Capanema a Teixeira de Freitas, 
em 20 de junho de 1935.

Designando-o como membro da delegação do ministério junto 
ao Congresso de Educação a realizar-se na Capital Federal. [Ato de 
designação].

Carta 11 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Gustavo Capanema, 
em 22 de julho de 1935.

Excelente histórico da atividade estatística brasileira (em 22 páginas), 
desde 1871, quando ainda no Império foi criada a Diretoria Geral de 
Estatística, passando pela criação do Instituto Nacional de Estatística, em 06 
e julho de 1934, e chegando à nomeação do Embaixador Macedo Soares 
como seu presidente, sem ainda tomar posse do cargo. O faz para chegar 
ao caso da repartição de estatística do ministério, e evidenciar os conflitos 
internos que entende incabíveis diante da legislação e dos regulamentos 
aprovados, à luz daquele histórico. 
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Carta 12 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a 
Gustavo Capanema, 
em 21 de agosto de 1935.

Rara reação de um chefe face à 
decisão de um superior. Ao receber 
ordens para que um seu funcionário 
se apresentasse a outro órgão do 
ministério por certo obedece, mas de 
pronto pondera pela inadequação do 
procedimento, sobremodo por não ter 
sido consultado previamente. O faz em 
forma educada, sem dúvida, mas de 
modo firme.

Ministerio da Educação e Saude Publica

Rio, 21 de agosto de 1935

Exmo. Amigo, Dr. Gustavo Capanema,

Chegou-me ás mãos ontem á tarde um recado escrito 
em que se me determina, de ordem do Ministro, que faça 
“apresentar á diretoria geral do Expediente, com a 
urgência possível, o 2º oficial Germano Jardim”, por 
haver V. Exia. resolvido que o referente funcionário vá 
“auxiliar os trabalhos da Comissão que está elaborando 
o plano de construção da Cidade Universitária”.

Darei cumprimento imediato á ordem recebida, pois 
está ela expressa legalmente e é êsse o meu dever. Mas, 
valendo-me, data venia, da intimidade desta carta, - que 
autorizam os gestos de benevolência com que V. Exia. me 
tem distinguido – venho respeitosamente apresentar-lhe 
algumas considerações sôbre a inesperada comunicação.

Não houvesse eu já podido bem conhecer a 
personalidade de V. Exia., em quem tenho visto um chefe 
cioso de sua autoridade e das suas prerrogativas, é 
certo, mas, por isso mesmo, um chefe que sabe reconhecer 
a legitimidade de análoga atitude por parte dos seus 
subordinados, teria de exprimir aquí a minha magua e o 
meu protesto pela desconsideração que resultaria de um 
ato de V. Exia. comissionando funcionário da repartição 
que dirijo sem a prévia exposição, da minha parte, da 
situação dos serviços afectados a êsse funcionário.

Tenho certeza, porém, de que não ha nem 
poderia haver lugar para isso. Porque o seu feitio 
de administrador, pela tradição que conheço e pelo 
que tenho observado, não lhe permitiria praticar a 
autoridade mandando rudemente e exautorando, sendo, 
como é, do seu hábito, pelo contrário, mandar sem 
diminuir nem desprestigiar a legítima autoridade dos 
seus imediatos auxiliares.

De sorte que, ao cumprir a ordem transmitida, 
faço-o na convicção de que ela se não chegou de fato 
a formular, resultando a comunicação que recebi de um 
equívoco do meu digno Colega do Expediente ao considerar 
como resolução firmada o que era apenas o exame de 
uma solução a ser efetivada depois de ouvido o diretor 
da repartição interessada. Nem, de fato, poderia ser 
de outra forma, - e V. Exia., aliás, di-lo-ia melhor do 
que eu – pois a hipótese em contrário importaria em 
admitir como norma pláusível a livre disposição, pelo 
Ministro, dos funcionários do Ministério inteiramente 
á revelia dos chefes de serviços, aos quais, por êsse 
modo, ficaria retirada a responsabilidade pela boa 
ordem e pontualidade dos trabalhos a seu cargo, de 
vez que, nenhum plano lhes seria permitido traçar e 
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executar, sujeito que estariam, sem defesa possível, 
aos mais desconcertantes imprevistos e á completa 
desmoralização perante os seus subordinados.

E nesta certeza peço e espero que V. Exia. se 
digne de desfazer o equívoco que deu lugar á ordem 
que veio ferir, ainda que sem intenção, a minha 
autoridade, bem assim me conceda o ensejo de levar ao 
seu conhecimento os fatos que, ou desaconselhariam a 
comissão a que me estou referindo, ou sugeririam, se 
não pudesse esta ser evitada, outras deliberações de 
V. Exia. tendentes a obviar as graves dificuldades em 
que tal ocorrência colocará os serviços a meu cargo.

Confiando em que V. Exia. não interpretará esta 
carta como inspirada por um injustificado melindre, 
senão, e a um só tempo, como o cumprimento de um dever 
funcional e a homenagem devida ás normas elevadas por 
que V. Exia. vem pautando sua administração, tenho a 
honra de me subscrever, mui respeitosamente
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Carta 13 (datilografada)

De Gustavo Capanema a 
Teixeira de Freitas, 
em 21 de agosto de 1935.

Rara reação de um superior face 
ao protesto de um chefe inferior a quem 
respeita. Assim, Gustavo Capanema 
volta atrás na designação que antes 
fizera. Contudo, considera trivial este 
tipo de movimentação de funcionários 
no contexto do ministério.

      , 

21 de agosto de 1935.

Prezado dr. Teixeira de Freitas:

O assumpto de sua carta de hoje – que li com 
a merecida attenção – é simples e em poucas palavras 
póde ser esclarecido.

O acto de designação de um funccionario de sua 
Directoria para prestar serviços junto á Comissão de 
Reforma Universitaria é acto normal de administração, 
que não envolve qualquer menosprezo á sua autoridade, 
nem esta poderia ser attingida pela urgencia com que 
se tomou uma providencia necessaria e de immediata 
realização.

De resto, ao seu claro espirito não passará 
despercebido que pertencendo a este ou aquelle quadro 
do Ministerio, o funccionario pertence, essencialmente, 
ao próprio Ministerio, e seria muito difficil ao 
Ministro, principal responsavel por todos os serviços, 
- utilizando-me, por minha vez, do seu argumento – ter 
assegurado o cumprimento das tarefas de emergencia 
que, a cada instante, cumpre executar, se, para tanto, 
não pudesse contar com os elementos de colaboração 
agrupados, normalmente, neste ou naquelle sector.

Entretanto, como declara que ha razões que 
desaconselham a designação em causa, não tenho duvida 
em dispensar do encargo o referido funccionario, o 
que confirma a ausencia de qualquer intenção menos 
amistosa para com um dos dignos Directores Geraes 
deste Ministerio, e que tanto se recommenda ao meu 
apreço seja pela sua impeccavel actuação funccional, 
seja, ainda, pelas suas altas qualidades pessoaes.

Tendo, pois, o caso por esclarecido, cumprimenta-o, 
cordialmente,

      
Gustavo Capanema

Gustavo Capanema Filho, 1900-1985. Político mineiro. 
Presidente de Minas Gerais, de 05.09.1933 a 15.12.1933.  
Ministro da Educação e Saúde, de 23.07.1934 a 
30.10.1945, no primeiro mandato de Getúlio Vargas, com 
quem mais tempo Teixeira de Freitas trabalhou. Neste cargo, 
acercou-se de intelectuais.
Acervo Arquivo Público Mineiro - APM
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Carta 14 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Carlos 
Drummond de Andrade, 
em 22 de agosto de 1935.

Elogiando (talvez surpreso) 
a “cavalheiresca atitude do Dr. 
Capanema” em voltar atrás em sua 
decisão, e procura explicar em detalhes 
suas objeções, por sinal bastante 
razoáveis. Curioso é não ter visto a 
decisão do ministro como tendo um 
caráter “profissional”, mas antes de tê-la 
tomado como “cavalheiresca”.

Ministerio da Educação e Saude Publica

Rio 22 de agosto de 1935

Meu caro Dr. Drummond,

Devéras sensibilizado, acabo de agradecer pela 
carta junta – que lhe peço encaminhar ao Ministro – a 
cavalheiresca atitude do Dr. Capanema a propósito da 
requisição do Sr. Germano Jardim. 

Como, porém, julguei conveniente dar nessa carta 
uma explicação, afim de evitar um mal entendido, não 
quís, para não ser muito extenso, descer alí aos motivos 
que desaconselham, a meu ver, aquela requisição.

Mas como êsses motivos devem ficar à disposição 
do Ministro, peço licença para formulá-los aquí.

Sabe o prezado Amigo que o Ministro expediu um 
telegrama ao Dr. Othelo Rosa, Secretário da Educação do 
Rio Grande do Sul, oferecendo os serviços de um técnico 
para organizar naquele departamento da administração 
estadual, os serviços da estatística educacional 
obedientemente aos preceitos do Convênio Estatístico. 
E é do seu conhecimento também que, no momento, para 
satisfazer aquele oferecimento, que é duplamente um 
compromisso do Govêrno Federal, só disponho do Sr. 
Jardim, que está exatamente para êsse fim estudando 
agora com afinco a complexa organização dos serviços 
do Convênio. Mas se o oferecimento feito não fôr aceito, 
precisarei ainda do aludido funcionário para que, como 
sub-assistente, se incuba de todos os nossos serviços 
que exigirem buscas por informações ou processos, pois 
o Assistente-Técnico, Dr. Alvim Pessoa, está sosinho 
para fazer face a êsse trabalho, daí a penosa situação 
em que nos encontramos, sem poder preparar, conforme 
a lei nos prescreve, nem o relatório da Diretoria, 
nem o preparo dos elementos para o relatório geral 
do Ministério nem os nossos habituais comunicados de 
imprensa, que tanto interesse costumam despertar com 
real proveito para os nossos serviços.

Por outro lado, haveria, talvez, ainda, outra 
cousa a considerar. Sendo o Sr. Jardim um 2º oficial de 
notável capacidade para serviços de responsabilidade 
intelectual, e precisando apenas a Comissão Universitária 
dos serviços de um dactilógrafo, conforme me disse, 
pelo telefone, o Dr. Farias, não seria talvez o motivo 
de desestímulo para o funcionário ver-se chamado para 
um trabalho material de que se desincumbiria qualquer 
dos dactilógrafos do Ministério?

São estas, meu caro Dr. Drummond, as razões a 
que me refiri. E bem vê que se tiver de prevalecer a 
ordem baixada – e aliás já cumprida desde ontem, - 
precisarei pedir ao Sr. Ministro uma providência que 
me resolva as dificuldades supervenientes, a qual só 
vejo que possa ser o regresso do Sr. Franzen Bhering 
ao nosso quadro, a que de fato agora pertence e do 
qual só se acha afastado por haver o Dr. Theodoro 
Ramos me pedido, com autorização do Ministro, que êle 
lhe fosse organizar o Gabinete por uma semana, ficando 
esquecida tal condição, porém, até hoje.
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Devo dizer, em todo caso, que, tendo o Sr. 
Ministro necessidade para a comissão de que se 
trata ou de outra, de funcionários com determinada 
aptidão, procurarei ir ao encontro dos seus desejos, 
como me cumpre, acomodando do melhor modo a minha 
situação, desde que me sejam dadas as instruções 
precisas e facilitadas algumas medidas de que por 
acaso careça para que o nosso programa de trabalho, 
já tão prejudicado pela falta de pessoal, não fique 
interrompido em pontos essenciais ou a que se refiram 
compromissos formais da administração. 

Agradecendo-lhe o obséquio dos seus bons ofícios 
para o devido e satisfatório esclarecimento do caso, 
envia-lhe um cordial abraço
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Carta 15 (datilografada)
De Teixeira de Freitas a Carlos Drummond de Andrade, 
em 23 de agosto de 1935.

Enviando uma “Breve Sinopse” de informações para atender às 
frequentes demandas de estatísticas sobre educação e temas conexos que 
chegam ao gabinete.

Carta 16 (datilografada)
De Teixeira de Freitas a Carlos Drummond de Andrade, 
em 23 de agosto de 1935.

Pedindo que interceda junto ao ministro para que apoie iniciativa 
da Associação Brasileira de Educação, no sentido de uma campanha de 
extensão cultural.

Carta 17 (datilografada)
De Teixeira de Freitas a Gustavo Capanema, 
em 03 de outubro de 1935.

Quase apenas um bilhete. Envia uma carta ao ministro, pedindo que 
só seja entregue quando ele a possa ler com calma. O assunto é ainda sobre 
a questão da sua diretoria no contexto do ministério. En passant, informa 
sobre a aplicação do convênio em São Paulo.

Carta 18 (datilografada)
De Teixeira de Freitas a Carlos Drummond de Andrade, 
em 04 de outubro de 1935.

Longo texto (12 páginas) oferece considerações sobre a reorganização 
do ministério. Faz copiosas citações de organismos estatísticos americanos 
para, claro, defender suas posições quanto ao papel e a posição de sua 
repartição. Ainda convive com os conflitos de atribuições e competências 
entre repartições no ministério.

Carta 19 (manuscrita)
De Carlos Drummond de Andrade a Teixeira de Freitas, 
em 28 de novembro de 1935.

Agradecendo telegrama e apresentando resultado de uma demanda.

Carta 20 (datilografada)
De Gustavo Capanema a Teixeira de Freitas, 
em 06 de dezembro de 1935.

Nomeando-o para presidir uma comissão de provimento de cargos 
na Inspetoria de Águas e Esgotos e na Diretoria de Assistência a Psicopatas 
e Profilaxia Mental, junto com Luiz Camillo de Oliveira Netto, Antenor 
Nascentes, José Fonseca de Mello, Cezar Prevost Roméro. [Ato de 
nomeação].
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Carta 21 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Gustavo Capanema, 
em 09 de dezembro de 1935.

Acusando o recebimento da nomeação anterior. [Ato oficial de 
ciência].

Carta 22 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Carlos Drummond de Andrade, 
em 09 de dezembro de 1935.

Solicita que peça ao ministro ou para adiar a data do concurso ou 
para dispensá-lo da nomeação para presidir a comissão dos concursos, 
tendo em vista seus muitos afazeres (neste caso indica substituto) e trata da 
2a Exposição de Organização e Estatística de Ensino.

Carta 23 (datilografada)

De H. de Farias73 a Teixeira de Freitas, 
em 08 de janeiro de 1936.

Dando-lhe ciência de que o ministro o dispensou da comissão 
anterior. [Ato oficial].

Carta 24 (datilografada)

De Gustavo Capanema a Teixeira de Freitas, 
em 05 de março de 1936.

Negando-lhe o pedido de afastamento do cargo, por não ver razão 
para isso. Trata-se, ainda, de alguma desavença entre sua diretoria e a de 
Educação.

73 Não foi possível a leitura do prenome desta pessoa, mas parece ser uma palavra 
iniciada pela letra “H”. 

Carlos Drummond de Andrade, 1902-1987. Poeta, 
contista e cronista. Autor de obra imortal. Foi Chefe 
de Gabinete de Gustavo  Capanema. Teve com 
Teixeira de Freitas ótimo convívio. 
Acervo IBGE

Negando-lhe o pedido de afastamento do cargo, por não ver razão 
para isso. Trata-se, ainda, de alguma desavença entre sua diretoria e a de 
Educação.

73 Não foi possível a leitura do prenome desta pessoa, mas parece ser uma palavra 
iniciada pela letra “H”. 

Carlos Drummond de Andrade, 1902-1987. Poeta, 
contista e cronista. Autor de obra imortal. Foi Chefe 
de Gabinete de Gustavo  Capanema. Teve com 
Teixeira de Freitas ótimo convívio. 
Acervo IBGE
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Carta 25 (datilografada)

De Carlos Drummond de 
Andrade a Teixeira de Freitas, 
em 14 de março de 1936.

Bela carta, em linguagem 
admirável, sobre algum mal-entendido 
entre os dois. Ambos se sentiram 
melindrados.

Ministerio da Educação e Saude Publica

Rio, 14 de março de 1936.

Meu prezado dr. Teixeira de Freitas:

De sua attenciosa carta, na tarde de hontem, 
extraio, sem prazer, uma conclusão: a de que o prezado 
amigo, sempre tão próximo da minha estima e da minha 
admiração, se suppõe distanciado de mim por um banal 
episodio administrativo. Não ha, na carta, palavra que 
exprima claramente tal sentimento. Ha, porém, o tom 
discreto, reservado mesmo e, em certo passo, o appello 
a um “espirito de transigencia” de que, sinceramente, 
não precisarei me revestir para entrar em accordo com o 
Sr., com quem nunca me desentendi, mesmo porque sempre 
o considerei dos melhores e mais dignos brasileiros 
do meu tempo.

Esta, a primeira rectificação a que me vejo 
obrigado. A segunda visa uma injustiça de sua parte, 
involuntaria, por certo, e fructo, talvez, de reflexão 
menos aturada do caso. Quando se refere a “occasião em 
que recorri directamente á sua autoridade” e na qual 
“fui promptamente attendido”, faz suppor que, de outra 
feita, eu houvesse preferido via sinuosa, valendo-
me de circunstancias especiaes para obter medida a 
ser, antes, ajustada por um cordial entendimento, Não 
creio que me supponha capaz disto, a mim que sempre 
tive repugnancia pela transmissão secca e militar 
das ordens de serviço, preferindo-lhe o entendimento 
amistoso em que se estimula o espirito de cooperação 
e de que individualidades e melindres saem intactos; 
a mim, sobretudo, que nunca me prevaleci da posição 
de auxiliar imediato do Ministro para impor qualquer 
attitude, ponto de vista ou desejo pessoal, meu.

Isto posto, entremos no assumpto.

Ou não entremos no assumpto, meu prezado dr. 
Teixeira de Freitas, porque a minha condição de 
director do Gabinete do Ministro, chamado a responder, 
de passagem, pelo expediente de outra repartição, é 
tão peculiar que, a bem dizer, não me confere o direito 
de ajustar e discutir. Mero executor das determinações 
do Ministro Capanema, que me honro em servir, e que 
as tem justas e sabias, eu acceito, previamente, a 
solução que S. Exc. dér a este singelo e minusculo 
caso. E acceito-a tanto mais á vontade quanto, nada 
havendo pleiteado, não vejo nada a ceder, ou a fazer, 
senão reassegurar-lhe meu apreço inalteravel e a minha 
estima affectuosa de todos os tempos.  

Seu admirador e amigo, que o abraça,

Carlos Drummond de Andrade
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Carta 26 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Carlos 
Drummond de Andrade, 
em 17 de março de 1936.

Bela carta, em linguagem 
admirável, buscando esclarecer o 
mal-entendido entre os dois. (E rende 
homenagem a Oziel Bordeaux Rego, 
a quem considera o “maior estatístico 
brasileiro”).

Ministerio da  Educação e Saude Pubilica

Rio, 17 de Março de 1936

Prezado Amigo, Dr. Carlos Drummond de Andrade,

Não tenho palavras com que lhe exprima a grata 
emoção que me causou a sua carta de 14. E nem sei o 
que mais agradeça, si a extrema generosidade com que 
me julga, si a cordialidade e elegancia da atitude que 
assumiu.

Um dos motivos que davam ao incidente significado 
especial era justamente o ter surgido por iniciativa de 
um colega a quem me ligava muito mais do que a comum estima 
e amizade entre companheiros que se prezam e respeitam, 
porque havia da minha parte para com a sua pessoa uma 
cousa a que costumo dar significação muito seria – 
gratidão. Gratidão pela visita que espontaneamente fez 
á minha repartição em Belo Horizonte, pelo interesse 
elevado que mostrou pelos meus trabalhos e pelo aprêço 
em que os ficou tendo.

Nessas condições bem avaliará em que estado de 
espírito me encontrou a sua carta e o que ela significa 
para um temperamento emotivo como o meu.

Como uma homenagem, entretanto, á elevação dos 
seus sentimentos, quero afastar até a última sombra de 
mal entendimento entre nós.

Não houve, afirmo-lhe, nenhuma intenção suben-
tendida na minha carta, ao fazer alusão ao espirito 
de cooperação com que procurei serví-lo quando apelou 
para mim diretamente. Apenas quís frisar que tinha 
a meu crédito um gesto de transigencia absolutamente 
espontaneo, pois não se tratava então de cumprir ordem 
superior, Quanto á sua exposição ao chefe do Govêrno, 
estava no seu direito, e até no seu dever, fazê-la. 
Não a conheço. Mas creio que, si ela acaso contivesse 
alusão á impossibilidade legal de voltarem ao quadro 
da Educação os funcionários atingidos pelo decreto do 
reajustamento, eu a subscreveria sem restrições, tal a 
confiança que tenho na superioridade com que há de ter 
encarado a questão, fora daquele ponto em que estamos, 
infelizmente, em divergencia.

Disfaçamos tambem um outro equivoco, meu caro 
amigo.

O caso se lhe afigurou “minusculo” por uma 
questão de perspectiva.

Do seu lado e na posição em que estava, não 
havia nada que impressionasse. Do meu lado, porém, o 
caso era diferente. Queira ter um pouco de paciencia, 
ouvindo-me, que lhe será fácil fazer-me justiça.

Sabe Deus com que dificuldades lutei para 
conseguir lenta e pacientemente, por meio de prudentes 
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e oportunas rquisições, de funcionários em regra das 
mais modestas categorias, o efetivo de 32 auxiliares, 
que considerava o mínimo para dar conta do nosso 
recado. Desses 32 serventuários, porém, apenas 14 
ficaram sendo efetivos. O que quer dizer que eu não 
contava com a estabilidade de quadro necessaria para 
movimentar a fundo o meu programa, visto como 18 
dos meus colaboradores, como requisitados, estavam 
sujeitos a ficar mal vistos e até sem direitos nas 
suas repartições, como de fato ficaram, e pois não se 
conformariam facilmente com a permanencia aquí sem a 
perspectiva de uma efetivação vantajosa.

Com grande dificuldade consegui então o recurso 
de ordem geral, que foi o decreto de reajustamento, 
o qual, tendo como origem uma representação coletiva 
dos diretores da Secretaria de Estado (inclusive o 
diretor do Gabinete), mandou incorporar aos nossos 
respectivos quadros os funcionários extranhos que em 
cada um deles servia.  Esse decreto ainda não foi 
cumprido, mas a certeza de que ele prevalecerá mais dia 
menos dia era sempre um motivo para que permanecessem 
conosco os funcionários a que o mesmo se referiu. 
Ainda assim, porém, ao tempo do Aviso G. 23, já quatro 
deles se haviam afastado do meu quadro, o que, com 
dois outros afastamentos de funcionarios efetivos, 
constituia o claro de seis auxiliares no quantitativo 
“minimo” a que se reportavam todos os meus planos de 
trabalho. Mas vem o Aviso e tira-me mais 4, entre eles 
os dois que me garantiam a normalidade do serviço 
de maior responsabilidade da Diretoria. Peor: além 
de enfraquecer a minha autoridade, pelo inesperado e 
dureza da ordem que continha, abre de par em par a 
porta que eu procurava manter fechada para não perder 
definitivamente os 18 funcionários do reajustamento, 
ou seja mais de metade do meu quadro.

Não era isto, de todos os modos, a demolição 
da diretoria? E não ia nisso o irremediavel fracasso 
de cinco anos de esforços penosos e de uma dedicação 
ilimitada? Creio que o prezado Amigo não me recusará 
a afirmativa. Mas, já não aludindo á falta de resposta 
á minha carta, havia uma consideração pessoal ainda 
mais acabrunhadora.

Assumi o cargo comprometendo-me a mim mesmo dar 
ao Brasil, como fecho da minha carreira (pois estou com 
28 anos de serviço e sinto-me em pessimas condições 
de saude), a solução do problema da estatística 
educacional, o que vinha sendo reclamado por todos os 
homens de governo e de todos os educadores desde a 
monarquia, e já fôra objeto de um imenso sacrificio, 
infelizmente quasi de todo frustrado, de um carissimo 
amigo meu, Oziel Bordeaux Rego – sem favor o maior 
estatístico brasileiro, - a cuja memoria eu queria 
prestar a homenagem de dar seguimento e realidade a um 
dos belos ideais da sua edificante vida profissional.
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A isto me dediquei de corpo e alma. Foram sem 
conta as enormes dificuldades de toda sorte que me 
impediram a livre caminhada. Mas hoje, a vitória está 
assegurada (desde que não haja solução de continui-
dade na campanha), e em condições que a levam muito 
além do que supunham possível os mais optimistas. 
Mais, ainda. O esfôrço enpregado, tentando pela pri-
meira vez a solidarização da administração federal 
com as 22 administrações regionais em tôrno de um 
grande serviço público, assumiu um inédito signifi-
cado político. Porque o seu êxito será a experiên-
cia decisiva sôbre a exequibilidade e eficiência das 
convenções nacionais sistematizadoras das atividades 
de variadas ordens, que se exercem simultaneamente, 
com identidade ou analogia de objetivos sociais, e 
que até agora, pela dispersão, arritmia e contradi-
toriedade, nem só não se somam, como muitas vezes se 
inter-anulam e sempre se enfraquecem, ficando muito 
aquem das suas finalidades. 

Ora, a minha observação demorada da realidade 
brasileira me proporciona a convicção inabalavel de que 
somente taes sistemas poderão resolver os problemas da 
nacionalidade, pelo menos em cinco sectores diferentes 
– estatística, assistencia médico-social, rodoviação, 
fomento agrícola e educação. E assim, tornou-se para 
mim, como patriota, de particularissima significação 
o exido do Convênio Estatístico de 1931.

Donde, portanto, motivos ponderosos de ordem 
afetiva, profissional e cívica para que eu não pudesse 
ficar impassível ante a impossibilidade de assegurar 
o êxido integral do Convênio, ou o que vem a ser o 
mesmo, ante o prevalecimento total da ordem contida 
no Aviso G. 23.

E aí está, meu Amigo, como já agora poderá 
concordar comigo, reconhecendo que a mim devéras se 
apresentava como uma barreira intransponível, e um 
imperativo para o afastamento do cargo, quilo que, 
visto do outro lado, se lhe afigurou, com razão, um 
“minusculo” caso.

Estou chegando ao termo desta carta. O seu 
“tom” não é o mesmo da outra; mas não podia ser 
de outra forma. A primeira foi uma carta “oficial”, 
com que cumpri uma determinação superior. Esta é 
uma conversa íntima com um Colega a quem já muito 
estimava e admirava, fazendo plena justiça aos seus 
altos predicados intelectuais e morais, e ao qual já 
agora me sinto ligado por novos e afetuosos laços.

Encerrando este “fair play”, abraça-o aperta-
damente
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Carta 27 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Carlos Drummond de Andrade 
[como Presidente da Comissão de Efi ciência do Ministério 
da Educação e Saúde], em 11 de setembro de 1937.

Dizendo-se incapaz de atender às solicitações da Comissão de 
Eficiência, nos moldes em que foram feitas, tendo em vista a natureza 
dos trabalhos da estatística, descreve suas atribuições e seu cotidiano em 
conjunto, realçando suas peculiaridades.

Carta 28 (datilografada)

De Getúlio Vargas e Gustavo Capanema a Teixeira de 
Freitas, em 1o de fevereiro de 1938.

Nomeando-o membro da Seção de Segurança Nacional do Ministério 
da Educação e Saúde. [Ato oficial de nomeação].

Estátua de Drummond na Praia de 
Copacabana, Rio de Janeiro. 
Acervo IBGE
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Carta 29 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a 
Gustavo Capanema, 
em 12 de janeiro de 1939.

Tratando de sua recente 
nomeação para a Comissão do Ensino 
Primário, e insistindo que também 
Fernando de Azevedo (Presidente da 
Associação Brasileira de Educação) 
integre a referida Comissão, e mais, que 
o mesmo seja indicado para presidir 
a Comissão. (Em telegrama, Gustavo 
Capanema informa que manteria 
Teixeira de Freitas na Comissão).

MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE

SECRETARIA DE ESTADO

DIRETORIA DE ESTATÍSTICA

RIO DE JANEIRO, D. F.

Em 12 de Janeiro de 1939

Exmo. Amigo, Dr. Gustavo Capanema,

 

Com a maior surpreza, acabo de ver nos jornais, 
que por uma honrosa mas imerecida distinção, o Govêrno, 
ou melhor, V. Exia. entendeu de bom alvitre incluir o 
meu obscuro nome entre os componentes da Comissão do 
Ensino Primário.

Não sei como lhe pude merecer, meu caro 
Ministro, uma opinião tão benevolente sôbre o valor 
da minha colaboração. Mas sabendo-o tão escrupuloso 
nos seus julgamentos, sou levado a encontrar a razão 
da lembrança ou na minha atual função de diretor de 
Estatísticas da Educação ou no mandato que exerci 
até poucos dias atraz, de Presidente da Associação 
Brasileira de Educação.

Assim sendo, devo-lhe em primeiro lugar agrade-
cimentos muito cordiais, porque, em qualquer hipótese, 
é da parte de V. Exia. uma atitude muito generosa a 
indicação do meu nome para uma função que decorre 
da sua confiança imediata, quando é certo que tenho 
sustentado em calorosas companhas, sôbre problemas de 
educação e de administração, pontos de vista que não 
mereceram a aprovação ou a simpatia de V. Exia.. Isto 
revela quanto é tolerante e inaccessível a motivos 
pessoais a sua mentalidade de homem público, e exige-
me que lhe exprima aquí, mais uma vez a minha respei-
tosa e comovida homenagem.

Outro dever, porém, se me impõe com igual fôrça: 
E é o de dizer a V. Exia, com toda sinceridade que:

- primeiro, se desejou com a minha nomeação as 
luzes de um técnico de educação ou de um educador, não 
sou a pessoa indicada para a função, devendo o meu 
nome ser substituído para que o ato do Govêrno melhor 
atinja os seus fins;

- segundo, se teve em vista fazer a A.B.E. 
representada na Comissão, como já o estão a Cruzada 
Nacional de Educação e a Associação dos Professores 
Católicos, o lugar que ne reservou cabe de pleno 
direito ao Prof. Fernando Azevedo, presidente atual 
daquele sodalício;

- terceiro, se pretendeu apenas facilitar 
à Comissão o concurso do diretor de Estatística da 
Educação, não será preciso que eu tome o lugar de 
um verdadeiro técnico da educação pois a colaboração 
estatística de que sou capaz, devo-a à Comissão como 
obrigação funcional, além de que a minha contribuição 
nesse sentido, se conveniente, com o direito de discutir 
e votar, poder-lhe-ia ser assegurada por um decreto 
que mandasse estender a mim as disposições legais que 
incluiram o Lourenço na comissão ex-vi do seu cargo.
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Dito isto, meu caro dr. Capanema, com a lealdade 
que lhe devo, quero, entretanto, fazer-lhe um apêlo, 
que não é somente meu, mas dos educadores brasileiros, 
representados pela A.B.E. que acaba de escolher o Prof. 
Fernando Azevedo para lhe dirigir os destinos.

Esse apêlo é para que êsse grande educador, 
uma das glorias do nosso magistério superior e um dos 
maiores técnicos brasileiros de educação, não fique 
ausente da Comissão. Essa escolha seria òtimamente 
recebida pela opinião pública e muito serviria aos 
interesses da sua administração. E o meu lugar está-
lhe naturalmente destinado, visto que é o Presidente 
em exercício da A.B.E. nacional.

Não cause escrúpulos a V. Exia. o meu afastamento 
depois de nomeado. Ser-me-á motivo de grande alegria 
o ver-me substituído pelo brilhante nome a que me 
refiro. E tanto mais fácil será a V. Exia. atender-nos 
quanto é certo que, como já disse, mesmo o meu concurso 
como membro da Comissão – se a V.Exia. parecer êle 
indispensável, o que não creio – poderá ter lugar pela 
fórmula facílima que apontei acima e sem deixar-se de 
fazer a substituição com que lhe peço encarecidamente 
concordar.

Na expectativa de uma acolhida deveras inspirada 
nesse largo espírito público de que V. Exia. tem o 
segredo, reitero-lhe meus vivos agradecimentos e 
subscrevo-me, respeitosamente,
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Carta 30 (manuscrita)

De Fernando de Azevedo a 
Teixeira de Freitas, 
em 22 de janeiro de 1939.

Leu a carta de 13 último enviada 
por Teixeira de Freitas como “um dos 
mais nobres documentos que tenho 
lido ultimamente, pelo tudo que revela 
grandeza de alma, de desprendimento 
pessoal, de objetividade de julgamento, 
de modéstia na depreciação de 
si mesmo e de generosidade no 
juízo a meu respeito”. Mas diz que 
entende que a Associação Brasileira 
de Educação pode se sentir bem 
representada já que estavam presentes 
na Comissão Nobrega da Cunha, 
Lourenço Filho e Teixeira de Freitas. 

Carta 31 (manuscrita)

De Gustavo Capanema a 
Teixeira de Freitas, 
em 11 de junho de 1939.

Agradece as estatísticas 
solicitadas, cobra outras já pedidas, e 
solicita outras que enumera. 

S Paulo, 22, Janeiro, 39

Meu caro dr. Teixeira de Freitas

Pela mão amiga que me trouxe a sua carta, esta, 
de agradecimentos, a que não falta, para lhe acentuar 
o carater afetivo, a mesmo forma de comunicação quase 
direta de coração para coração. A carta que escreveu 
ao Ministro sobre a constituição da comissão de ensino 
primário e de que me remeteu copia, é um dos mais 
nobres documentos, que tenho lido ultimamente, tudo 
que revela de grandeza de alma, de desprendimento 
pessoal, de objetividade de julgamento, de modestia 
na depreciação de si mesmo e de generosidade no juizo 
a meu respeito. Tirante, de fato, a parte em que se 
alude a si próprio, e inteiramente discordante do 
altissimo juizo que tantos fazemos do amigo admiravel, 
e aquele em que se refere ao meu nome, tão nobre e 
cativamente, a carta gerou a questão com uma lucidez e 
uma segurança verdadeiramente dignos de seu espirito 
de serviço publico.

Se o criterio que percorria a organização 
da  comissão de ensino primario foi o de constitui-
la de elementos que, pela natureza de seus cargos, 
tinham de participar dela, e de presidentes atuais de 
associações de educação e de professores, ao eminente 
amigo deveriam estender-se as medidas que alcançariam 
o prof. Lourenço Filho e eram, pelo seu presidente, 
que a Associação Brasileira de Educação nela se devia 
representar. Não foi o meu nome que se excluiu, foi 
a própria A.B.E. que se varreu daquela comissão que 
passavam a fazer parte, ao lado de membros natos, por 
assim dizer, (O prof. Nobrega da Cunha, Lourenço Filho 
e o sr.) os presidentes da cruzada pro-alfabetização e 
da associação Catolica de Professores.

Em caso algum, porém, concordaria na inclusão 
do meu nome em substituição do seu, não só por não 
poder substitui-lo mas por julgar indispensavel, em 
qualquer hipotese, a sua colaboração naquele conselho. 
Mas sobre este e os demais assuntos de sua carta 
conversaremos, no Rio, para onde devo partir na próxima 
4ª feira (25), pelo noturno das 10, devendo chegar 
na 5ª feira, pela manhã. Escrevo-lhe agora para lhe 
agradecer não só a pronta resposta que me deu como as 
expressões generosas de sua bela e edificante carta do 
sr. Ministro de Educação. Ficar-lhe ei muito grato se 
pudesse dispor as cousas de maneira que seja possível 
assinar o contrato com a Comissão Censitaria Nacional 
sobre a tarefa que pretende confiar-me. É este o motivo 
principal da minha viajem. Devo permanecer no Rio de 
26 (5ªf.) até 30 (2ª feira) inclusive.

Obrigado ainda pela requisição que me mandou 
você. Com um abraço afetuoso do amigo grato e certo 

       
  Fernando
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Carta 32 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a 
Luiz Simões Lopes, 
em 21 de junho de 1939.

Ponderando sobre a inadequação 
da nomenclatura “serviço” que passou 
a ser dada às repartições federais de 
estatística, como o Instituto sugerira. 
Faz detalhado arrazoado sobre a 
palavra “serviço” e mostra seu uso 
comum, sem status.

Em 21 de Junho de 1939

Meu caro Dr. Simões Lopes,

Venho agradecer-lhe o interesse e aprovação 
que, em boa parte, lhe merecem as sugestões do nosso 
Presidente sôbre a padronização de nomes e estruturas 
das “repartições centrais” do Instituto.

Não lhe causará estranheza, todavia, que lamente 
o não haver prevalecido a categoria de “departamento”, 
pois, da minha parte trocaria de bom grado a “letra” 
pela “palavra”...

Mas de qualquer forma demos um grande passo para 
frente, e o nosso objetivo, cujo perfeito cabimento, sob 
o nosso ponto de vista, não lhe terá escapado, será por 
certo atingido plenamente desde que a sua atenção se 
fixe mais detidamente sôbre a flagrante impropriedade 
da palavra “serviço” (que o uso corrente do idioma 
reserva de preferência para as fainas especializadas de 
cada repartição: serviço de limpesa, de mecanografia, de 
arquivo, de protocolo, de comunicações, etc., etc.) para 
designar grandes sectores administrativos ou técnicos, 
como as “repartições centrais” de estatística, o ex-
instituto de meteorologia e outros. E isso não tardará, 
com certeza pois bastará um rápido estudo comparativo 
com o que fazem as nações que mais têm racionalizado 
sua administração, para convencê-lo da conveniência, 
senão necessidade de substituir a palavra “serviço”, 
no sentido em que o DASP a emprega, por “diretoria”, 
“repartição” (“reparto” dos italianos, como categoria 
das “diretorias gerais” do seu Instituto Central de 
Estatística), ou mesmo (quem sabe?) “repartimento” 
(como categoria abaixo de “departamento”), senão 
“ofício” ou “oficina”.

Enquanto essa convicção não lhe vier, com a 
iniciativa consequente, vou ver se os Colegas concor-
dam em propor ao Conselho de Estatística que, no que 
respeita à economia interna do Instituto, fiquemos 
chamando, ao conjunto das seis “repartições centrais” 
(designação do decreto n. 24.609) - “Departamento Fede-
ral de Estatística”. Assim, no esquema geral da insti-
tuição, onde a racionalização, a simetria, a hierarquia 
e o equilíbrio são “imperativos categóricos”, reapa-
recerá na órbita federal, embora quasi por abstração, 
ou convenção, a designação “departamento”, valendo a 
situação de inferioridade em que, segundo a linguagem 
usual, ficaria o sistema federal, constituído apenas de 
simples “serviços”, ao lado do sistema estadual estru-
turado, como de mister, em “departamentos” ou entidades 
equivalentes (diretorias gerais, institutos).

Fico-me, pois, na grata expectativa de que a 
sistemática do DASP possa brevemente admitir, não mais 
por mera convenção, mas legalmente, a sistemática que 
o IBGE propugna.
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Mas desejo agora pedir-lhe um obséquio: o de 
verificar se pode promover uma pequena alteração no 
decreto, consistente em substituir a redação do art. 
6º, do texto proposto pea DASP, pelo seguinte:

“Art. 6º – Ficam elevados, do respectivo padrão 
atual ao padrão P, os vencimentos dos cargos de 
Diretor, em comissão, dos Serviços de Estatística a 
que se referem os artigos 1º e 2º dêste Decreto-lei.”

A modificação teria por alcance a inclusão 
do diretor do Serviço de Geografia Estatística 
Fisiográfica, cujas responsabilidades são tão grandes, 
senão maiores, que as dos dirigentes dos demais 
Serviços, entre os comissionados na letra P.

Envia-lhe um cordial abraço
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Carta 33 (manuscrita)

De Gustavo Capanema a 
Teixeira de Freitas, 
em 02 de julho de 1939.

Agradecendo um trabalho 
sobre a política demográfica e outro 
sobre a política da família, e dando a 
palavra final sobre o nome do Serviço 
de Estatística do ministério, ou seja, 
Serviço de Estatística da Educação. 
Teixeira de Freitas preferia Serviço de 
Estatística da Cultura e Serviço Social.

Carta 34 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a 
Gustavo Capanema, 
em 04 de julho de 1939.

Enviando informações, e 
voltando à questão do nome do 
serviço de estatística do ministério. 
Aliás, agora lembra também que o 
próprio ministério poderia ser apenas 
da Cultura, como Gustavo Capanema 
outrora já o convencera. 

Carta 35 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a 
Gustavo Capanema, 
em 05 de agosto de 1939.

Insistindo na adoção da reforma 
ortográfica.

Rio, 2 de julho de 1939.

Meu prezado Dr. Teixeira de Freitas:

Perdôe-me o atraso deste agradecimento. O 
senhor sabe de como correm as minhas horas aturdidas 
pelo papelorio, pelas urgencias publicas. Só agora 
venho agradecer-lhe a feitura desses dois admiraveis 
trabalhos, um sobre a politica demographica, outro 
sobre a politica da família, bem como a remessa da 
preciosa documentação que sobre tais materiais o 
senhor reuniu.

Valiosissima é, pois assim, a collaboração que o 
senhor me presta na tarefa, em que estais empenhado, 
de fazer uma lei organica sobre o problema da família.

Mandei uma exposição ao Presidente sobre o nome 
novo da sua repartição. É coisa de pouca  monta, mas 
que deve ser sua duvida disciplinada com segurança.

As nossas actividades exigem quatro denominações: 
educação, cultura, saude e assistencia. Usar as quatro 
não é praticavel; obter uma palavra comprehensiva dos 
quatro termos não se me afigura possível (a palavra 
cultura poderia servir, mas prefiro empregá-la no 
sentido mais restricto, como um dos quatro termos dos 
nossos serviços), resta a solução de se usar somente o 
primeiro termo. Diremos, pois: Serviço de Estatistica 
da Educação, como devemos dizer Ministerio da Educação. 
A lei discriminará a competencia do Serviço, com os 
necessarios pormenores.

Sou, com estima e apreço, seu amigo obrigado,

Gustavo Capanema.

Insistindo na adoção da reforma 
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Carta 36 (manuscrita)

De Gustavo Capanema a 
Teixeira de Freitas, 
em 12 de maio de 1940.

Agradecendo estatísticas recebidas 
e enviando o livro de Barléu, O Brasil 
holandês, sobre o tempo do Príncipe 
João Maurício de Nassau.

Rio de Janeiro, 12 de maio de 1940.

Meu prezado amigo dr. Teixeira de Freitas.

Attenciosas saudações.

Agradeço-lhe cordialmente o trabalho que pre-
parou e me remeteu, a meu pedido, sobre a situação 
dos municipios brasileiros (localização, superficie e 
população). Como tudo o que o senhor faz, é um trabalho 
completo e bem feito.

Nesta opportunidade, ofereço-lhe um exemplar do 
livro que o Ministerio da Educação acaba de publicar:  
Barléu, O Brasil hollandês, sobre o conde João Mauricio 
de Nassau.

Creia no alto apreço e cordial estima de seu 
amigo e criado,

       
 Gustavo Capanema
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Carta 37 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Gustavo Capanema,  

em 16 de maio de 1940.

Feliz com a boa recepção de um trabalho enviado. E agradece o livro 
de Barléu, que elogia.

Carta 38 (datilografada)

De Gustavo Capanema a Teixeira de Freitas,  
em 19 de maio de 1941.

Agradecendo o Anuário Estatístico do Ministério, bem assim, a coleção 
dos “comunicados” distribuídos à imprensa (que foram editados pelo IBGE)74.

Carta 39 (datilografada)

Teixeira de Freitas a Gustavo Capanema,  
em 27 de maio de 1940.

Envia o Anuário Estatístico do Brasil, de 1938, do IBGE, e realça as parte 
com informações do ministério. [Segue telegrama do ministro].

Carta 40 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Gustavo Capanema,  

em 04 de julho de 1941.

Em que envia as respostas ao questionário sobre história do Brasil 
encaminhado pelo ministro (sete questões). As respostas, informa, foram 
feitas junto com Alvim Pessoa. Ademais, sugere deixar a Comissão 
de Estudos do Conselho de Segurança Nacional, por suas frequentes 
ausências, e informa que a Seção de Segurança Nacional do Ministério, ao 
contrário do que ocorre em outros ministérios, não vem tendo condições 
de trabalhar, nem de espaço nem de pessoas.

Carta 41 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Oswaldo Aranha  
[Ministro das Relações Exteriores],  

em 04 de agosto de 1941.

Solicitando os esforços do Ministro para a efetiva adoção da reforma 
ortográfica, tendo em vista seus comentários à uma recente conferência de 
Giorgio Mortara no Palácio do Itamaraty.

74  Para informações mais detalhadas, consultar: FONSECA, S. M. A educação, 
com ajuda da imprensa, (pós)graduou a atividade estatística. In: SENRA, N. de C. 
(Coord.). Organizando a coordenação nacional: estatística, educação e ação pública na Era 
Vargas. Rio de Janeiro: IBGE, 2014. p. 321-338. (Estudos e análises. Documentação 
e disseminação de informações, n. 3). Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/
index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=288030>. Acesso em: dez. 2015.  
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Carta 42 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Gustavo Capanema, 

em 16 de agosto de 1941.

Indicando a leitura de um texto de Benedito Silva: “Cooperação entre 
os municípios, os Estados e a União”, na Revista do Serviço Público. E o 
elogia pela convocação das Conferências (Educação e Saúde).

Carta 43 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Gustavo Capanema, 

em 19 de novembro de 1941.

Elogiando a condução que Gustavo Capanema deu à Conferência de 
Saúde, tal e qual dera antes à de Educação. Só lamentou que não adotasse, por 
ter achado ainda prematura a proposta convencional que ele defendera “tão 
insistentemente, senão até impertinentemente”. Envia exemplar do volume 
Situação social, de Ernani Agrícola, que o IBGE dedicou àquela Conferência, e 
remete um texto seu sob o título “Problemas de organização nacional” (saído 
na Revista Brasileira de Estatística).
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Carta 44 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Carlos 
Drummond de Andrade, 
em 13 de agosto de 1942.

Declinando de receber certa 
verba, por não ter sido usada.

Rio, 13 de Agosto de 1942

Meu caro Dr. Drummond.

Cordiais cumprimentos.

Recebi da Divisão de Orçamento do Departamento 
de Administração Geral o aviso de que estava à 
disposição do Serviço a meu cargo a importância que o 
Sr. Ministro destinara a custear a remontagem, nesta 
Capital, da Exposição de Educação, Cartografia e 
Estatística, comemorativa da inauguração de Goiânia.

Vou responder, porém, a essa comunicação, 
declinando de receber a quantia em causa por não haver 
sido possível conseguir local adequado, circunstância 
essa a que se juntou o fato de vários Estados já terem 
dado destino aos seus mostruários, ora efetuando doação 
dos respectivos elementos a instituições culturais, ora 
despachando-os diretamente às repartições de origem.

Peço, pois, ao prezado Dr. Drummond o obséquio 
de transmitir ao Ministro esta explicação, de par com 
os meus sinceros agradecimentos pelo decisivo apôio 
que houve por bem assegurar ao meu projeto.

Rogo-lhe ainda a fineza de fazer chegar às 
mãos de S. Excia. os dois volumes encadernados que 
a esta acompanham, referentes, respectivamente, às 
estatísticas do ensino nos anos de 1935 e 1936, que são 
agora divulgadas no seu plano completo.

Destinam-se ao prezado Amigo os dois outros 
exemplares, que vão completar a sua coleção dos volumes 
já aparecidos (1932 – 1936)

Com um cordial abraço
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Carta 45 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Gustavo Capanema,  
em 29 de agosto de 1942.

Solicita ao ministro desligamento de suas funções na Comissão de 
Segurança Nacional do Ministério, bem assim, informa que deixaria a 
Presidência do Instituto Interamericano de Estatística, de modo a centrar 
mais atenção em suas funções no ministério, em resposta às palavras 
do ministro, na última reunião ministerial. Ademais, relevava a intensa 
atividade que lhe provocaria a implantação dos Convênios das Estatísticas 
Municipais como Secretário-Geral do IBGE, no contexto do esforço de 
guerra.

Carta 46 (datilografada)

De Gustavo Capanema a Teixeira de Freitas,  
em 05 de outubro de 1942.

Tendo em vista os pedidos feitos por Teixeira de Freitas, Gustavo 
Capanema o dispensa apenas das responsabilidades de Secretário e de 
representante do Ministério na Comissão de Estudos do Conselho de 
Segurança Nacional “sem, entretanto, deixar de participar dos estudos e 
deliberações da Seção, a que a atual emergência confere tão graves deveres 
e que, por isso mesmo, não pode prescindir da experiência, cultura e 
devotamento cívico do distinto amigo”. 

Carta 47 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Gustavo Capanema,  
em 16 de novembro de 1942.

Contente com a informação de que o governo estava disposto a 
patrocinar um “convênio nacional de ensino primário”, como sempre 
advogara fosse feito. E em atenção ao pedido do ministro oferece uma 
minuta de convênio.

Carta 48 (datilografada)
De Teixeira de Freitas a Carlos Drummond de Andrade,  
em 13 de fevereiro de 1943.

Devolve o projeto de regimento para sua repartição preparado pela 
Comissão de Eficiência do Ministério, da qual aquele era presidente. Sugere 
alguns ajustes.

Carta 49 (manuscrita)
De Gustavo Capanema a Teixeira de Freitas,  
em 16 de abril de 1943.

Com respeito à reforma ortográfica, o ministro afirma que a solução 
adotada foi a melhor possível, sem contudo a especificar. Mas diz que foi 
algo comum ao desejo de ambos.
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Carta 50 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a 
Gustavo Capanema, 
em 28 de abril de 1943.

Volta ao tema da reforma 
ortográfica. Lembra que pugna por 
uma ortografia simplificada há muito 
tempo: “Foi ao Dr. Mello Vianna, como 
substituto do Dr. Raul Soares, que 
sugeri pela primeira vez uma iniciativa 
governamental sobre a racionalização 
da ortografia. Dura, pois, há cerca de 
vinte anos, essa minha campanha sem 
tréguas, serena, mas pertinaz, pelo 
ideal que estamos tão perto de ver 
definitivamente realizado”. E sugere 
mais ações, agora junto à Academia 
Brasileira de Letras.

Rio, em 28 de Abril de 1943.

Exmo. Amigo, Dr. Gustavo Capanema.

Meu caro Ministro.

Pedindo desculpas por escrever estas linhas à 
maquina – o que, aliás, poupará a V. Excia. o trabalho 
de interpretar minha péssima letra – venho agradecer-
lhe as animadoras palavras autógrafas da sua prezada 
carta de 16.

Tão grande foi o entusiasmo que pús em “nossa” 
campanha (já agora me alegro e orgulho com esta 
solidariedade) em prol da ortografia simplificada e 
uniforme do idioma português, que as suas bondosas 
palavras me sensibilizaram muito mais do que pode 
imaginas se considerar superficialmente os fatos. 
Foi ao Dr. Melo Viana, como substituto do Dr. Raul 
Soares, que sugeri pela primeira vez uma iniciativa 
governamental sôbre a racionalização da ortografia. 
Dura, pois, há cêrca de vinte anos, essa minha campanha 
sem tréguas, serena mas pertinaz, pelo ideal que 
estamos tão perto de ver definitivamente realizado. E 
como não me emocionariam as palavras do nosso eminente 
e querido Ministro da Educação, dando-me bondosamente 
a certeza de que a “nossa” bela causa há-de sair 
vitoriosa?!

Será, sem dúvida, uma ousadia, da minha parte, 
trazer a V. Excia., ainda hoje, qualquer sugestão. 
Mas quem luta há-de sempre ousar... E ousarei, pois. 
Ousarei lembrar ao prezado Chefe que o ambiente de 
mal estar que se está formando em tôrno da decisão 
final da questão ortográfica, poderia desfazer-se 
imediatamente se a V. Excia. parecesse oportuna esta 
singela providência: pedir à Academia, por ofício ou 
carta, que lhe submeta desde já o formulário ortográfico 
segundo o qual está elaborando o Vocabulário de que 
tomou a responsabilidade, segundo incumbência que V. 
Excia em boa hora lhe confiou.

Tendo V. Excia. êsse Formulário em mãos agora, 
poderia – como aliás, parece lógico – propôr qualquer 
alteração que lhe parecesse conveniente tendo em 
vista o seu propósito de assegurar uma vez por tôdas 
a unidade gráfica do idioma nacional. E assim, sem 
maior prejuizo para a impressão do Vocabulário cuja 
composição já está no fim, a Academia e o Govêrno 
assentariam em definitivo o código ortográfico. O que 
quer dizer que o Formulário poderia circular desde 
já orientando o ensino e a prática da ortografia, 
sem o reconhecido inconveniente de se lançarem agora 
efêmeras edições do antiquado formulário de 1933, 
muitos de cujos dispositivos estarão peremptos dentro 
em pouco.

Vê V. Excia. alguma dificuldade ou inconveniente 
nisto? Não é certo, pelo contrário, que tal medida 
tudo acomodaria, numa solução devéras feliz?

Pelo que sei, o Formulário da Academia repudiou 
o trêma e o acento sub-tônico. E é êste o único 
ponto (aliás de facílima retificação ainda antes de 
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aparecer no Vocabulário) em que se opõe ao critério de 
uniformidade que V. Excia. fixou quando  lhe definiu 
a tarefa. Mas creio não me enganar reformulando a 
suposição de que ela assim o fez no desejo de simplificar 
as cousas, conciliando o Acôrdo com o que supôs ser o 
ponto de vista de V. Excia., uma vez que não havia sido 
ainda revogado o decreto-lei n. 292, entre cujas normas 
sôbre a acentuação as únicas expressamente proibitivas 
eram as referentes àqueles dois sinais. E isto me dá 
certeza de que uma palavra de V. Excia. mostrando 
interêsse pela integral uniformidade da acentuação 
(salvo, é claro, nos casos em que as divergências de 
prosódia não o permitirem, como prevê com razão o 
Acôrdo), a Academia não verá nenhuma dificuldade em 
manter os sinais em causa, que o D.A.S.P. e outras 
entidades já começaram a empregar em suas publicações 
depois do decreto-lei n. 5186, de 13 de Janeiro último.

 Esta bela vitória é que desejo como 
coroamento dos esforços de V. Excia. Ela me alegrará 
como se também fôsse minha um poucochinho. E ainda 
mais porque, sem dúvida, será a vitória de um belo e 
generoso ideal.

 Com as expressões do meu respeitoso 
agradecimento, subscrevo-me, como sempre,
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Texto 2 (datilografado)

De Teixeira de Freitas aos funcionários, dando ciência do 
corte de ponto de alguns funcionários por irregularidade, 
em 16 de novembro de 1943.

Diante de irregularidades constatadas no livro de ponto, Teixeira de 
Freitas passa uma elegante reprimenda geral, dizendo esperar que os fatos 
ocorridos não mais se repitam. 

Carta 51 (datilografada)
De Teixeira de Freitas a Gustavo Capanema, 
em 05 de janeiro de 1945.

Enviando alguns comunicados censitários sobre a alfabetização 
popular, revelando uma situação bastante desanimadora. 

Carta 52 (datilografada)
De Gustavo Capanema a Teixeira de Freitas, 
em 05 de outubro de 1945.

Solicitando detalhadas estatísticas sobre o ensino superior.

Carta 53 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Gustavo Capanema, 
em 15 de outubro de 1945.

Enviando as estatísticas sobre o ensino superior solicitadas pelo 

ministro.

Carta 54 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Fernando de Azevedo, 
em 24 de dezembro de 1946.

Lamenta a recusa do convite feito pelo Ministro Clemente Mariani. E 

informa que Lourenço Filho aceitou o convite.

Carta 55 (manuscrita)

De Fernando de Azevedo a Teixeira de Freitas, 
em 30 de dezembro de 1946.

Ainda que não tenha podido aceitar o convite do ministro para 

integrar sua equipe, lembra que na entrevista que deu ao O Jornal, em 29 

último, hipotecou ao ministro apoio e colaboração.
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Circular aos funcionários do Serviço de 
Estatística da Educação e Saúde, dando 
conta do  corte de ponto face a atitudes 
irregulares de funcionários. 
Acervo Arquivo Nacional

Carta 56 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Fernando de Azevedo, 
em 14 de março de 1947.

Lamentou que Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo e Lourenço Filho 
não tenham se juntado na equipe de Clemente Mariani. E ainda intenta a 
presença de Fernando de Azevedo.

Carta 57 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Fernando de Azevedo, 
em 17 de março de 1947.

Pede a ajuda de Fernando de Azevedo junto a Frota Pessoa para 
passar-lhe uma impressão simpática à Campanha de Alfabetização de 
Adultos, que vinha sendo conduzida por Lourenço Filho. Ele próprio não o 
fazia, pois já lhe pedira que fosse simpático a medidas de governo adotadas 
pelos ministros Souza Campos e Murillo Braga. Pretende dar a Lourenço 
Filho um “clima” de imprensa que lhe fosse favorável.
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Carta 58 (datilografada)

De Teixeira de Freitas 
para Frota Pessoa, 
em 16 de setembro de 1948.

Agradecendo as referências que 
vinha fazendo a ideias suas sobre “o 
problema educacional brasileiro”, 
em sua coluna no Jornal do Brasil. E 
ressalta suas observações de que faltava 
no “projeto de Comissão de Diretrizes 
e Bases”, as devidas disposições que 
levassem ao “princípio de cooperação 
e solidariedade interadministrativa”. 

Ministério da Educação e Saúde

Rio, 16 de setembro de 1948

Meu caro Dr. Frota Pessoa

Saudações cordiais.

Devo-lhe uma palavra de agradecimento pelas 
referências – sempre revestidas de tanta benevolência 
– que tem feito pela sua coluna do Jornal do Brasil às 
minhas idéias e aos meus trabalhos sôbre o problema 
educacional brasileiro. E quero destacar, especialmente, 
o artigo de ontem, onde ressalta a missão, no projeto da 
Comissão de Diretrizes e Bases, de algumas disposições 
que levassem decisivamente o princípio de cooperação 
e solidariedade inter-administrativa para o campo da 
administração educacional, tendo como ponto de partida 
um pacto político entre a União e os Estados, do qual 
viessem a  participar, em seguida, os municípios, uma 
vez que o “dever de educar” incumbe ao mesmo tempo 
às três órbitas de Govêrno. Conforta ver um espírito 
como o seu colocar-se ao lado de Fernando Azevedo, 
para ampararem com o grande e justo prestígio de que 
gozam, a idéia por que luto, sempre incompreendido, 
desde 1932. Os nossos homens têm medo do “acôrdo” e 
da “cooperação”. Imaginam que um regime de esforços 
conjugados e de trabalho ordenado, voluntária 
e esclarecidamente aceito por todos, criando um 
sistema ou organismo de cuja direção unificada todos 
democráticamente participassem, seria a supressão 
das autonomias que competem aos diversos Governos 
cointeressados na educação. O nosso prezado Anísio 
chega mesmo a dizer-me que os Estados são ainda de 
“menor idade” para que pudessem assumir “obrigações”. 
Esquecia-se, portanto, de que êles, necessitados de 
curatela, porque incapazes de “assumir compromissos”, 
não poderiam tão pouco exercer o alto privilégio de 
auto-govêrno. E nem sei como não se apercebera da 
realidade. Se Estados e Municípios têm o auto-govêrno 
e a obrigação de dar educação ao povo, mas não o podem 
conseguir sòzinhos, ou agindo dispersivamente como o 
têm feito até o presente, encontrariam na cooperação, 
na ordenação dos esforços comuns, centralizado e 
unificado o que comporte unidade de direção, e 
diversificando ou descentralizando o que exigir ação 
especializada ou adaptação a condições locais; - se 
é assim, só há um meio de enfrentar vitoriosamente 
a magnitude, a complexidade e o custo da tarefa – a 
cooperação racionalizada e constantemente reajustada. 
Essa cooperação, orientada e regulada conforme 
a harmonização dos pontos de vista dos Governos 
cointeressados, pelo voto dos seus delegados políticos 
(Secretários de Educação), assistidos por assessores 
técnicos (diretores ou assistentes de Educação), não 
poderia jamais contrapor-se ao regime democrático, 
pois que seria a mais legítima decorrência dêle. Nem 
tão pouco ficaria aquém das suas responsabilidades. Se 
os recursos somados dos Governos não bastassem para 
que desses êles cumprimento ao seu dever precípuo – 
educar o povo dentro dos princípios de justiça social, 
encontraria por certo o meio de apontar o caminho para 
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a solução justa. E não haveria como fugirem os Poderes 
Políticos competentes às decisões que levassem àquela 
solução.

Procurando dar flexibilidade à idéia, meu caro 
Dr. Frota, já fiz quatro ou cinco diferentes projetos 
da “Convensão Nacional de Educação”, aos quais dei 
oportunos destinos. E ainda últimamente, na Comissão 
de Diretrizes e Bases, levantei de novo a questão. Mas 
fiquei só, inteiramente só. A muito custo consegui a 
conservação da Conferência Nacional de Educação, a que 
se deu a faculdade de propor acordos. Ficou lançada 
ali uma daquelas pequeninas sementes de que nos fala 
o Evangelho.

O caminho lógico seria uma Lei autorizando e 
caracterizando a Convenção. E depois a fixação, nesta, 
da estrutura e das normas fundamentais do “sistema 
nacional” de que a Conferência de Educação, reunida 
anualmente, fôsse o órgão deliberativo, podendo decidir 
em condições de orientar executivamente os Governos 
signatários, em alguns casos, ou então em têrmos de 
obrigá-los a solicitar os respectivos Congressos as 
medidas consideradas essenciais aos planos de cooperação 
assentados e que não estivessem na alçada do Poder 
Executivo. Assim não se quís fazer. Mas não importa. 
Que seja criada a Conferência em primeiro lugar. Esta 
se advertirá em breve de que outro caminho não há 
senão o da cooperação inter-governamental para levar 
a educação ao povo brasileiro. E como lhe é facultado 
propor acordos, poderá sugerir o convênio amplo, de 
alcance político, que seja a própria Convenção. Uma 
lei federal aprovará a proposta e as suas bases, 
mandando convocar a Convenção. E a própria Conferência 
funcionará como Assembléia Convencional, isto é, com os 
poderes políticos decorrentes das leis de autorização e 
dos mandatos conferidos aos seus membros.

Destarte, ainda espero que o “corpo” possa surgir 
depois da “cabeça”. O caminho que se tenha seguido, 
pouco importa, uma vez que se atinja o grande objetivo. 
E tudo mais virá por si. Os recursos se multiplicarão no 
regime cooperativo e nas economias da simplificação e 
da padronização admissível. Os têrmos do problema serão 
conhecidos e examinados a fundo. Os números falarão 
com impressionante eloqüencia. A opinião pública não 
admitirá tergiversações. A política dexará de intervir 
na educação, ou irá intervindo cada vez menos. As 
esperiências de cada um aproveitarão a todos. E os 
pronunciamentos unânimes, tomados a céu aberto diante 
da Nação, com fundamentação irrecusável, arrancarão 
desta, pelos seus órgãos legislativos, os sacrifícios 
necessários, em cuja razão de ser e justa finalidade já 
então todos terão motivos para confiar.

Esperamos, pois, que o milagre se faça. A árvore 
crescerá e “dará agazalho às aves do céu”, cobrindo com 
a sua sombra o Brasil inteiro...

Se quiser conhecer em detalhe tudo que já escrevi 
ou projetei sôbre a Convenção, poderei organizar um 
“dossier” para seu uso. Só lhe pedirei que não aluda 
ao meu nome na sua pregação, nem torne pública estas 
confidências que lhe faço aqui.

Com um cordial abraço
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Carta 59 (datilografada)

De Teixeira de Freitas ao 
Ministro Clemente Mariani, 
em 10 de outubro de 1949.

Informando que pensara em 
se aposentar, mas, em atenção a 
ponderações de amigos, saía apenas 
em licença-prêmio para poder cuidar 
da saúde. Diz que seu substituto 
natural seria Alvim Pessoa, mas que 
ele também estava em licença-prêmio, 
donde indicava o nome de Alberto 
Martins como seu substituto.

Ministério da Educação e Saúde

Rio de Janeiro, 10 de Outubro de 1949

Exmº e eminente

Dr. Clemente Mariani

Meu caro Ministro.

Respeitosas saudações.

Estava eu decidido, conforme tive ocasião de 
comunicar verbalmente a V. Excia., a pedir agora a 
minha aposentadoria, tão precárias se haviam tornado 
ùltimamente minhas condições de saúde. Desejando, 
porém, no intuito de corresponder a um generoso apêlo 
dos Colegas de profissão, tentar o que estivesse ao meu 
alcance a ver se ainda poderei prestar alguns serviços 
antes de dar por definitivamente encerrada minha 
atividade pública, pareceu-me que deveria experimentar 
um repouso prolongado, valendo-me da licença-prêmio, da 
qual não tinha tido, até agora, intenção de utilizar-
me.

Preferindo essa solução, para a qual já lhe 
submeti o meu requerimento, é claro que não devo, 
nem posso, continuar ocupando o cargo de confiança em 
que V. Exª me quis conservar quando assumiu a direção 
do Ministério. A licença que acabo de requerer será 
de um ano; mas é possível que peça sua continuação 
por igual período, valendo-me dos quase 41 anos de 
atividade que já conto. Sendo assim, afigurasse-me de 
tôda conveniência não fique a repartição sem um diretor 
efetivo e da confiança do Ministro, que possa assumir 
inteira responsabilidade pelos serviços e cargo dêste 
setor do Ministério e enfrentar com autoridade plena as 
dificuldades muito sérias que o embaraçam, no momento, 
no que toca ao pessoal.

Mesmo, porém, que essa designação não se faça 
de imediato, se á preciso um ato do Ministro para 
legalizar a designação do meu substituto eventual, pois 
o Dr. Heitor Eloy Alvim Pessoa, chefe da Secção de 
Estudos e Análises, que era o meu substituto, também 
requereu licença especial.

Para essa designação, e na forma da lei, propus 
a V. Exª, levando em conta a graduação funcional e as 
comissões que tem merecido, o Dr. Alberto Martins, 
antigo diretor da Secretaria Geral do IBGE, o qual 
concluiu há pouco o gôzo de uma licença especial e 
acaba de voltar à repartição, já havendo sido designado 
para retornar a função que anteriormente exercia, isto 
é, chefiar a Secção de Atividades Culturais, vaga pelo 
afastamento do seu titular.

Deixando para relatar a V. Exª em ofício a 
situação em que deixo a repartição que ficou sob minha 
responsabilidade desde a sua criação, em 1930, até a 
presente data, só me resta exprimir mais uma vez ao 
prezado Ministro o meu profundo e comovido agradecimento 
pela confiança e pelas atenções que lhe mereci. Mas não 
é só reconhecimento que desejo exprimir nesta carta, 
senão também o testemunho da minha admiração pela 
grande obra que V. Exª vem conseguindo realizar. Porque 
é-me grato dizê-lo – no alto posto que em boa hora veio 
ocupar, soube V. Exª agir de maneira ao mesmo tempo 
enérgica e prudente, guiado sempre por um profundo 
senso de justiça social e de equanimidade, no deliberar 
e distribuir os benefícios e a assistência que a sua 
pasta se destina a presta à comunidade brasileira.Clemente Mariani Bittencourt.

Acervo da família
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Peço-lhe, meu caro Ministro, que me honre com as 
suas ordens, recorrendo aos meus poucos préstimos se 
acaso êles lhe puderem ser úteis, de qualquer forma, 
pessoalmente ou no interêsse do serviço público.

Com as sinceras homenagens de aprêço e estima,

De V. Exª
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Carta 60 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Fernando de Azevedo, 
em 26 de novembro de 1949.

Diz que se preparava para “encerrar agora a minha vida pública e 
dedicar-me exclusivamente ao preparo de um livro de índole filosófica e 
religiosa, onde venho tentando resumir as prolongadas meditações e lutas 
espirituais”, quando recebeu um inesperado convite, sem dizer qual seria, 
um convite que o deixou muito balançado. 

Carta 61 (manuscrita)

De Fernando de Azevedo a Teixeira de Freitas, 
em 03 de dezembro de 1949.

Dizendo que não poderia opinar sobre o convite, pois não sabia 
do que se tratava, mas aconselhava Teixeira de Freitas a se poupar, pois o 
“Brasil ainda muito espera de quem já lhe prestou relevantíssimos serviços”. 

Carta 62 (datilografada)

De Teixeira de Freitas ao General Cordeiro de Farias, 
em 05 de dezembro de 1949.

Diz ao general que não entendeu o convite recebido como um 
convite, mas antes como “uma ‘convocação’ cívica, a que de modo 
algum me poderia esquivar”. [Tratava-se de chefiar a Divisão de Assuntos 
Nacionais da ESG].

em 05 de dezembro de 1949.

Diz ao general que não entendeu o convite recebido como um 
convite, mas antes como “uma ‘convocação’ cívica, a que de modo 
algum me poderia esquivar”. [Tratava-se de chefiar a Divisão de Assuntos 
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Carta 63 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a 
Fernando de Azevedo, 
em 04 de janeiro de 1950.

Detalha a natureza do convite 
que recebe de Cordeiro de Farias, 
o de “colaborar na organização do 
curso de 1950, encarregando-me do 
segundo dos dois setores de trabalho 
não especificamente militares – o 
de ‘Problemas Internacionais’ e o de 
‘Problemas Nacionais’”. Diz estar 
ansioso ao assumir aquela obrigação, 
porque naquela ocasião se sentia 
“muito abaixo da situação normal 
quanto à capacidade física e aptidão 
intelectual”.

Carta 64 (manuscrita)

De Fernando de Azevedo a 
Teixeira de Freitas, 
em 23 de janeiro de 1950.

Parabeniza-o pelo convite para 
ministrar dois dos mais importantes 
cursos de altos estudos na Escola 
Superior de Guerra (na verdade, fala 
em Estado-Maior do Exército, mas deve 
ter sido um erro). E diz que gostaria 
de conhecer os programas que tenha 
traçado e pretende executar “no 
desempenho de tão elevada missão”.

Carta 65 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a 
Fernando de Azevedo, 
em 09 de fevereiro de 1950.

Dizendo que ainda aguardava sua 
liberação do Ministério da Educação, 
sendo posto à disposição do Ministério 
da Guerra. Informa que sua missão 
não será dar curso, mas antes dar 
algumas “conferências”, e que sua 
incumbência principal será o preparo 
da “’documentação’ e do ‘material de 
estudo’ de que precisam os oficiais 
alunos”. 

Ministério da Educação e Saúde

Rio, 4 de janeiro de 1950

Prezado Dr. Fernando de Azevedo

Renovando os meus votos de Boas Entradas, venho 
responder a sua prezada carta de 29 de dezembro.

O Recenseamento, como sabe, está sob a direção 
do Secretário Geral do IBGE. É titular dêsse cargo 
o nosso Amigo Rafael Xavier. Transmiti-lhe, pois, o 
pedido a respeito do seu rapaz, mandando-lhe a carta 
de que vai junto uma cópia. O Rafael o receberá com 
maior boa vontade e eu espero ter a satisfação de ver 
o seu desejo atendido.

Mac-Millan desculpou-se, em carta amistosa, 
por não ter concluído a edição do seu livro até 
dezembro, conforme era esperado. Alegou dificuldades 
na utilização dos “clichés” que lhe mandamos, devido 
ao fato de não terem êles a altura usada nos Estados 
Unidos. Se bem entendi o recado que recebi, o livro 
estará pronto até fevereiro. Reiterei então o pedido 
de 10 exemplares para o Autor, obtendo a promessa de 
que seria atendido.

Como lhe disse em carta anterior, não obstante 
a crise que me abalou a saúde no fim do ano, não 
pude recusar o convite do General Cordeiro de Farias, 
Comandante da Escola Superior de Guerra (subordinada 
ao Estado Maior Geral), para colaborar na organização 
do curso de 1950, encarregando-me do segundo dos dois 
setores de trabalho não específicamente militares – 
o de “Problemas Internacionais” e o de “Problemas 
Nacionais”. Recebi essa prova de confiança como uma 
“convocação militar”, que não poderia comportar 
excusas. Tanto mais que o convite tinha por fim utilizar 
minha experiência profissional, que eu não poderia 
deixar de levar, na medida do possível, a qualquer 
empreendimento patriótico que pretendesse utilizá-la.

Como lhe confessei, porém, vou assumir essa 
responsabilidade com ansiedade muito maior do que 
nas oportunidades semelhantes, em que me denfrontei 
com problemas novos e exigentes. É que me sinto, ago-
ra, muito abaixo da situação normal quanto à capaci-
dade física e à aptidão intelectual. Espero em Deus, 
porém, que ainda possa prestar alguns serviços ao 
Brasil nesse esfôrço que vou empreender com sacrifício 
não pequeno. E anima-me sobretudo a perspectiva de 
demonstrar aos líderes das Fôrças Armadas a utilidade 
do IBGE, a necessidade de lhe serem afastadas as difi-
culdades com que está lutando, e, ainda, o extraordi-
nário alcance para a “segurança nacional”, do “ideário 
cívico” que temos propugnado.

O cartão junto (que não é preciso restituir) 
leva-lhe a notícia do atendimento do seu pedido em 
benefício do Departamento de Sociologia e Antropologia, 
ora sob a direção do querido Amigo.

Com os meus respeitos à Exmª Família, formulo 
os melhores votos pela sua saúde e êxito dos seus 
trabalhos, subscrevendo-me cordialmente,
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Carta 66 (datilografada)

De Teixeira de Freitas ao 
General Cordeiro de Farias, 
em 24 de abril de 1950.

Diante do atraso na sua liberação, 
e talvez dificuldade, recomenda ao 
general que se sinta desobrigado quanto 
ao convite feito. Afirma mesmo que 
o agravamento de seus problemas de 
visão e saúde em geral já lhe haviam 
feito hesitar a aceitar o convite, que, 
ao fim e ao cabo, tomara como uma 
“convocação militar”. 

MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE       

Rio de Janeiro, 24 de abril de 1950

Exmº Snr. General

Oswaldo Cordeiro de Farias,

DD. Comandante da Escola Superior de Guerra

Meu eminente Amigo.

Atenciosas saudações.

Tendo em vista o não atendimento, até a presente 
data, da requisição do Comando da Escola Superior de 
Guerra a meu respeito, venho rogar ao prezado Amigo se 
digne assentir em reconsiderar a proposta do meu nome.

As condições bastante precárias – aliás ùltimamente 
agravadas – em que tenho a visão, além da saúde pouco 
satisfatória, justificariam a minha hesitação em aceitar 
o convite com que V. Exª, surpreendendo-me, muito me 
desvaneceu. Os têrmos, porém, em que a sua confiança 
colocou o caso, obrigaram-me a considerar o convite uma 
“convocação militar”, pelo que, portanto, nenhum motivo 
de conveniência pessoal poderia levar-me a declinar 
dêle.

Ocorre, porém, a atitude do Govêrno, que deixa 
desatendida a requisição. E não atinando com outra 
explicação para o fato, dou a êste o sentido de uma 
recusa, cujos motivos não vêm ao caso averiguar, 
tratando-se de um cargo de confiança.

Assim, e para não prejudicar por mais tempo a 
normalidade dos trabalhos da Escola, é claro que devo 
quanto antes deixar a V. Exª as mãos livres para fazer 
outra indicação, saindo eu próprio da incômoda posição 
em que me encontro.  E só tenho um caminho a seguir.

Já havendo reiterado meu anterior requerimento 
de licença, peço agora V. Exª se digne de substituir 
por outro o meu nome no expediente relativo ao cargo 
que a sua excessiva bondade me havia reservado.

Agradecendo ao distinto Amigo a honrosa confiança, 
rogo-lhe que me considere sempre, como cidadão e amigo, 
à sua inteira disposição.

Com os meus protestos de alto aprêço e distinta 
consideração
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Carta 67 (datilografada)

De Teixeira de Freitas ao 
General Salvador Cesar 
Obino, em 26 de junho de 1950.

Diz que entende as razões da 
mudança no convite antes feito pelo 
General Cordeiro de Farias (mas não as 
revela), e se diz honrado em vir a fazer 
parte da Junta Consultiva da Escola 
Superior de Guerra. 

Ministério da Educação e Saúde

Rio de Janeiro, 26 de junho de 1950

Exmº Snr.

General de Exército Salvador Cesar Obino,

DD. Chefe do Estado Maior das Fôrças Armadas

Senhor General,

Sinto-me subidamente honrado com o convite que 
V. Exª me formula em seu ofício n. 63-C, de 15 do 
decorrente, para fazer parte da Junta Consultiva da 
Escola Superior de Guerra.

Agradecendo a V. Exª a bondade dos esclarecimentos 
que se dignou acrescentar, a propósito da decisão que o 
Exmª Snr. General Oswaldo Cordeiro de Farias houve por 
bem tomar relativamente à minha anterior designação 
para a Chefia da Divisão de Assuntos Nacionais da 
E.S.G., bem assim a benevolência com que V. Exª entendeu 
acolher aquela indicação, só me resta declarar que 
aceito o convite, a cuja alta significação procurarei 
corresponder na medida das minhas fôrças.

Aguardando a decisão do Govêrno e as prezadas 
ordens de V. Exª, a que me será muito grato atender 
em qualquer ocasião, valho-me desta oportunidade para 
exprimir a V. Exª os meus sentimentos de respeitoso 
aprêço e subida consideração.
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Carta 68 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a 
Fernando de Azevedo, 
em 06 de julho de 1950.

Ao que parece o ajuste havido 
em sua função na Escola Superior de 
Guerra se deveu a seus problemas de 
saúde, seguindo orientações médicas. 
Sai assim do Ministério da Educação 
em licença-prêmio e não em requisição 
pelo Ministério da Guerra. Contudo 
não deixa a coisa clara nesta carta.

Carta 69 (manuscrita)

De Fernando de Azevedo a 
Teixeira de Freitas, 
em 10 de julho de 1950.

Lamenta seu estado de saúde, 
e acha que a ideia da licença-prêmio 
foi ótima, e a nova designação, mais 
suave, ainda lhe daria chance de se 
agregar à Escola Superior de Guerra. 

Rio, 6 de julho de 1950

Prezado Dr. Fernando de Azevedo

Cordial visita, extensiva a todos os seus.

Compreendo a estranheza que manifestou em sua 
última carta, e peço-lhe desculpa pela omissão.

Não voltei a lhe falar do convite que recebera 
e aceitara, porque a burocracia detivera a marcha 
do “processo”, e não interessava apressá-la, uma vez 
que a minha saúde ainda não apresentava (como não 
apresenta) a melhora de que eu carecia para enfrentar 
novos trabalhos. Afinal, pareceu-me que era tempo de 
forçar uma decisão; mas fui antes ouvir o médico. 
O seu parecer foi categórico; não me era permitido, 
sem grande risco, dedicar-me a trabalhos difíceis, e, 
principalmente, que me trouxessem preocupações.

Diante disso, procurei desligar-me do compromisso 
anterior. Fui feliz, pois encontrei bastante compreensão 
da parte do Comandante da Escola Superior de Guerra, o 
Gal. Cordeiro de Farias. Tendo agora obtido a licença-
pêmio que havia pedido, relativa a dois dos quatro 
decênios no meu tempo de serviço federal, espero 
entrar a gozá-la no correr do corrente mês. Para isso 
estou pondo em dia minha correspondência e concluindo 
algumas coisas que não desejo deixar não finalizadas.

Com certeza o Rafael providenciou que o Dr. 
Fernando lhe pediu. Não tive ensejo de vê-lo ùltimamente 
para conversar a respeito.

Acaba de chegar dos Estados Unidos o Germano 
Jardim, que me falou com entusiasmo da aceitação que 
está tendo a sua obra. Tal como eu esperava, e para 
o bem do Brasil. Juntarei a esta uma nota que, a meu 
pedido, êle me deu a êsse respeito; bem como cópia de 
uma carta do ilustre representante técnico da França 
na ONU, o qual sugere a tradução francêsa de “Cultura 
Brasileira”, e mostra, ao mesmo tempo o desejo de vir ao 
Brasil em missão científica. O Jardim gostaria de obter 
o interêsse do Dr. Fernando no sentido de contribuir 
com as suas prestigiosas relações para aquela lembrada 
visita ao Brasil possa ser propiciada por entidades 
culturais daqui ou de São Paulo.

Como prezado Amigo mostrou certo interêsse pela 
correspondência que eu havia trocado com o Anísio, 
quero comunicar-lhe, pelas cópias anexas (que também 
ficam oferecidas ao seu arquivo), as novas cartas que 
nos escrevemos. Verá que me mantenho fiél às idéias que 
tenho propugado há vinte anos. Mas verá também – e não 
sei para que lado seu espírito se inclinará e que ainda 
não tive a felicidade de convencer aquêle coidealista e 
amigo, cuja compreensão e colaboração, com o maior afã 
e verdadeira diligência, procurei conquistar. Creio 
que êle não aceita nenhum ponto do meu “ideário”. Nem 
a redivisão política, nem a capital interior, nem as 
Uniões Municipais, nem as Convenções Nacionais. Nem 
mesmo aquêle pouquíssimo que lhe pedi e o Conselho 
Nacional de Estatística lhe colocou nas mãos: a criação 
da 1ª Colônia-Escola Brasileira, o heróico remédio para 
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a vergonhosa mazela que está sendo a “Vila Poty” nas 
proximidades da Cachoeira de Paulo Afonso, bem ao lado 
da moderníssima cidade industrial ali surgida graças 
a um ciclópico esfôrço de técnica e de civilização. 
Esfôrço ao qual não custaria, sem dúvida, incluir no 
seu ativo a experiência daquela generosa idéia, que 
tive a alegria de ver lançada em 1934 pela Sociedade 
dos Ammigos de Alberto Tôrres. Se o assunto lhe puder 
prender a atenção, diga-me meu caro Dr. Fernando, 
ainda que seja em breve resumo para não sacrificar seu 
precioso tempo, o que pensa a respeito.

Quanto à “grande oportunidade” que aguardamos 
para a educação brasileira, quero manter a minha fé. 
Dois dos candidatos, pelo menos, - repito – poderão 
propiciá-la.

Com um cordial abraço

Saudação da FGV, quando 
de sua aposentadoria, 
tendo-o como seu 
Conselheiro.
Acervo Arquivo Nacional
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Carta 70 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a 
Eduardo Rios [Ministro da 
Educação e Saúde], 
em 31 de julho de 1950.

Comunicando que entraria em 
licença-prêmio no dia seguinte, se 
afastando do cargo que assumira em 
1931, e que em seu lugar assumia 
Alberto Martins. Não mais voltaria 
àquela função, se aposentando em final 
de 1952. Estaria, então, com 
44 anos de serviço ativo como 
servidor público. 

MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E SAUDE   

Rio de Janeiro, 31 de julho de 1950

Exmº Snr.

Dr. Eduardo Rios,

Meu caro Ministro.

Tive hoje a honra de comunicar a V. Exia, em 
ofício, que entrarei amanhã em gôzo da licença-
prêmio que me foi concedida. Nesse documento tive a 
oportunidade de resumir a situação em que deixo os 
trabalhos e cada uma das nossas Secções.

Embora tais trabalhos estejam em boa ordem, 
encontram-se um tanto atrasados, em virtude, 
principalmente, da insuficiência do quadro do pessoal 
de que dispõe a Repartição. É um ponto para o qual 
peço encarecidamente a atenção de V. Exª.

Transmiti a direção do 
Serviço ao Dr. Alberto Martins, 
meu substituto legal. Mas como 
o meu afastamento é prolongado, 
não me parece razóavel que 
conserve o cargo em comissão 
que vinha exercendo, à frente 
do Serviço de Estatística da 
Educação e Saúde. Na previsão 
da licença que então pedira, já 
em outubro solicitei ao digno 
antecessor de V. Exª, deixando-
lhe nas mãoes o cargo que 
exerci desde 1931, primeiro a 
título efetivo e últimamente em 
comissão.

Com os sinceros agra-
decimentos pelo interêsse que 
sempre dispensou aos assun-
tos da minha administração, 
apresento a V. Exª as minhas 
respeitosas homenagens.

    
  De V. Exª

Serviço ao Dr. Alberto Martins, 
meu substituto legal. Mas como 
o meu afastamento é prolongado, 
não me parece razóavel que 
conserve o cargo em comissão 
que vinha exercendo, à frente 
do Serviço de Estatística da 
Educação e Saúde. Na previsão 
da licença que então pedira, já 
em outubro solicitei ao digno 
antecessor de V. Exª, deixando-
lhe nas mãoes o cargo que 
exerci desde 1931, primeiro a 
título efetivo e últimamente em 
comissão.

decimentos pelo interêsse que 
sempre dispensou aos assun-
tos da minha administração, 
apresento a V. Exª as minhas 
respeitosas homenagens.

  De V. Exª
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Mário Augusto Teixeira de Freitas, por natural e inevitável, teve 
vivência burocrática, com suas tacanhices, suas mesquinharias, não sem também 
satisfações. Nesse cotidiano não deixou que suas vertentes teórica e prática, bem 
assim estratégica, se perdessem ou esmaecessem. 

No ministério, por mais bem visto que fosse, e mais e mais o seria, 
não ocupava posição máxima na hierarquia, tendo que enfrentar conflitos e 
intrigas, ora implícitos, ora explícitos. Já no Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística - IBGE, ao contrário, porquanto comandava, ainda que não fosse 
o presidente, parecia viver num paraíso. Mas, na calada dos bastidores, desafetos 
e rancores e invejas cresciam, par a par, é claro, com seus muitos discípulos e 
admiradores. Essas serpentes venenosas esperavam apenas uma ocasião para sair 
dos ninhos e atacar, e até que isso se desse faziam-se de amigos, fingiam-se de 
seguidores. Teixeira de Freitas, vivaz como era, por certo, via a tudo, mas seguia à 
frente, dando apenas atenção ao que lhe parecia importante.

À margem dos sabores e dissabores, Teixeira de Freitas trabalhava e 
produzia números, cifrava as realidades brasileiras para decifrá-las com objetivação. 
E à margem dessa produção das estatísticas seguia dando curso às suas ideias e aos 
seus ideais. Os expunha em textos, em palestras, em seminários, em conferências; 
era um notável lecturer, avant la lettre. Tinha adeptos, muitos de ocasião, poucos 
tomando as propostas em continuidade. Sem esmorecer, contudo, não se cansava 
de discutir suas ideias e seus ideais, buscando conquistar intelectuais que lhes 
dessem brilho com seus nomes. Nesse sentido, afora vários homens públicos, 
dialogou com notáveis educadores, mas com esses educadores não dialogou 
apenas para tê-los ao seu lado em suas ideias e em seus ideais. 

Acima de qualquer aspecto, sonhava com esses homens à frente da 
Educação nacional, seja como ministro ou secretários, seja como diretores de 
órgãos-chave na Educação. Não podia conceber, e o dizia às claras, que aqueles 
pensadores, os melhores, os mais notáveis, como o Brasil jamais tivera antes, não 
estivessem dirigindo a Educação nacional. Ao menos sendo os conselheiros dos 
dirigentes políticos, dessa forma sendo os condutores da política de Educação. 
Destacava e nomeava Fernando de Azevedo, Anísio Spínola Teixeira e Manoel 
Bergström Lourenço Filho, sem razão de ordem. E acrescia logo a seguir Sud 
Mennucci. Dessa forma, com os quatro, completava seu trio de magníficos 
mosqueteiros da Educação nacional. Com eles dialogou intensamente, ora 
havendo identidade, ora não. Fosse como fosse, fizeram trocas de alto nível.

 

Introdução

Como é possível construir-se uma nação, resolver-lhe os mais graves 

e prementes problemas, no meio dessa fluidez de acontecimentos, 

na sequência inútil de tentativas mal esboçadas e logo frustradas, e 

com o afastamento dos líderes que se prepararam para as mais difíceis 

tarefas?! [...] Onde está o estadista sábio, previdente, compreensivo, 
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prestigioso, enérgico e realizador, capaz de nos orientar na direção certa, se 
pomos de lado sumariamente aquele que um destino benévolo nos concedeu 
como chefe apto a conduzir tão árdua empresa? 

Teixeira de Freitas75

Nossos valores humanos são tão escassos – rarinantes in gurgite vasto... – que 
um só deles, como Você, faz muita falta ao Brasil há hora presente. ‘Fazermos 
o Brasil antes que o Brasil se desfaça’, – é tarefa mais urgente do que parece. 
Não só o ‘Direito’, mas também a ‘História’ não socorrem aos que dormem... 
E nós, desgraçadamente, estamos dormindo [...] dormindo, não se diga 
infantilmente ou lorpamente. 

Teixeira de Freitas76

Desde 1930 quando, deixando Minas Gerais, retornou à capital federal, 
Teixeira de Freitas dialogou através de cartas com vários educadores, com relevo para 
Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Sud Mennucci. Não raro, dado 
que suas funções pessoais se cruzavam também dialogou pessoalmente. Nem sempre 
se identificaram, mas é possível verificar que tiveram mútua admiração. Quando 
divergiram, raramente as palavras foram duras, seguindo com polidez, como convinha 
a pessoas educadas. 

Aos três primeiros – Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira e Lourenço 
Filho – Teixeira de Freitas referia-se, entre outras formas, como “The Big Three” 
da Educação no Brasil, como disse em carta ao primeiro, em 27 de agosto de 1945: 
“Queiram os homens de Governo, e o Brasil encontrará rápida e feliz solução para o 
maior de seus problemas”. E, é claro, está falando da Educação; para logo concluir: “E 
eu gostaria de ver essa solução entregue, numa feliz articulação de esforços, àqueles dos 
meus mais ilustres e queridos Amigos que considero ‘The Big Three’ da Educação do 
Brasil” (FREITAS, 1945). 

Noutro momento, em carta a Anísio Teixeira, a 14 de março de 1947, os 
chama de “Os Três Ases” da Educação do Brasil. Lamentando que o Ministro Clemente 
Mariani Bittencourt, baiano como ambos, não tenha conseguido convencê-lo, nem a 
Fernando de Azevedo, a integrar seu ministério. Somente Lourenço Filho aceitou o 
convite, e já estava preparando a campanha de educação de adultos. Mas, ainda assim, 
esperava contar com os conselhos dos outros dois, e ele torcia para que a isso, ao menos, 
eles concordassem. Doutra feita, Teixeira de Freitas os chamou de “Os Três Cardeais” da 
Educação brasileira, como comprova Fernando de Azevedo, em texto após sua morte:

Ele foi, à maneira de tantos outros, um professor sem cátedra. [...] Com ser, 
porém, um dos líderes autênticos da educação no Brasil, cuja autoridade era 
reconhecida por todos nós, a sua modéstia e o seu desprendimento pessoal 
sempre o levaram a considerar-se em segundo plano e a situar no primeiro 
aqueles educadores que ele se comprazia em chamar com reverência ‘os três 
cardeais da educação’ (AZEVEDO, 1999, p. 39-58).

75 FREITAS, M. A. T. de. [Carta a Fernando de Azevedo]. 27 ago. 1945.
76 FREITAS, M. A. T. de. [Carta a Anísio Teixeira]. 17 set. 1940.
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Semelhante tributo o vendo como educador, foi-lhe feito por Lourenço Filho 
ao primeiro ano de sua morte, em solenidade no auditório do Ministério da Educação e 
Saúde, presentes autoridades da República, no Governo Juscelino Kubitschek.

Teixeira de Freitas figura na galeria dos mais eminentes educadores do 
País. Figura entre os que melhor compreenderam a sociologia e a política 
educacional de nosso tempo, entre os que mais se bateram pelas conquistas 
da educação popular; entre os que mais a fundo penetraram no estudo de 
fatores e circunstâncias de nossa formação cultural (LOURENÇO FILHO, 
1999, p. 59-66).

A Sud Mennucci, num primeiro momento, o considera um “douto e 
habilíssimo estatístico” (FREITAS, 1932). Com vagar, ao seguir do diálogo percebe 
a identidade que partilhavam sobre “os problemas brasileiros de grande atualidade” 
(FREITAS, 1934a). Lutaram pela redivisão territorial, pelas escolas rurais, pela reforma 
ortográfica, entre outras muitas lutas. O admirava como educador, e pelas lutas em favor 
do professorado. Como escritor, era incansável, dizendo mesmo, de modo jocoso, que 
sempre tinha um livro ou no prelo ou em preparo ou na cabeça, e suas obras eram 
sempre elogiadas por Teixeira de Freitas. 

 II

Teixeira de Freitas, afora debater ideias, atraí-los aos seus pensares reformistas, 
tentava contar com seus bons ofícios nas esferas de governo. 

Fernando de Azevedo, por pouco não se tornou o dirigente máximo do 
Recenseamento Geral do Brasil, doravante denominado Censo de 1940, como visto 
na segunda parte Diálogo com estadistas, mas não deixou de participar da operação 
censitária, escrevendo sua introdução, a magistral obra A cultura brasileira, 1943, ainda hoje 
citada. E foi ainda partícipe, aqui e ali, de outros eventos. Lourenço Filho participou 
mais ativamente, tendo criado e dirigido o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos - 
INEP, no âmbito do Ministério da Educação e Saúde, afora outras funções no governo. 
Sud Mennucci, com quem Teixeira de Freitas tinha grande identidade na questão da 
reorganização do território, assumiu a chefia do Departamento Estadual de Estatística, de 
São Paulo, pondo término à crise Djalma Forjaz.

De uma forma ou de outra, teve sucesso nessa conquista, a menos de um deles: 
Anísio Teixeira. Este se mostrou resistente. Em sua visão, não se podia nem se devia servir 
a governos essencialmente discricionários, no que Teixeira de Freitas ponderava não estar 
a servir a governos, mas ao Estado, e nesse sentido ao Brasil, à nação brasileira, enfim, à 
sociedade. O produto de seu trabalho, dizia, avaliava os governos, de modo que lhe era 
supra, lhe era externo, e o mesmo valeria à educação, ao educador.  

Em outro ponto divergiam. Teixeira de Freitas tinha uma visão de mudança dos 
problemas nacionais a partir do centro para as bases, em que o centro funcionasse como 
coordenação. Já Anísio Teixeira entendia que as mudanças deviam vir de um somatório de 
bases mudadas em direção a um centro que a posteriori emergisse como coordenação. Ora, 
Teixeira de Freitas dizia, em contrário, ser impossível imaginar que estados sem recursos 
materiais e financeiros, e sobremodo humanos, pudessem fazer mudanças igualmente, 
sem um apoio central. De nada adiantaria que um ou outro tivesse sucesso, se todos não 
tivessem, donde seria preciso que houvesse um centro que o garantisse. E o exemplo 
era o IBGE.



Diálogo com 
Fernando de Azevedo

Fernando de Azevedo foi um homem extremamente organizado e 
meticuloso. [...] Fernando de Azevedo foi um homem obcecado pelo 
trabalho. [...] Fernando de Azevedo foi um homem obstinado. [...] 
Fernando de Azevedo foi um homem de pensamento, com múltiplos 
interesses intelectuais, para quem nada do que é humano era estranho. 
[...] Fernando de Azevedo foi, acima de tudo, um homem integro, 
um humanista na verdadeira acepção da palavra. 

Nelson Piletti. 77

Breve perfi l de Fernando de Azevedo:

Nasceu em 02 de abril de 1894, em São Gonçalo do Sapucaí, Minas 
Gerais. Faleceu em 18 de setembro de 1974, em São Paulo, aos 80 anos.

Foi professor de sociologia educacional no Instituto de Educação da 
Universidade de São Paulo - USP, e catedrático do Departamento de Sociologia 
e Antropologia da Faculdade de Filosofi a, Ciências e Letras da Universidade de 
São Paulo - FFCL - USP. 

77 PILETTI, N. Fernando de Azevedo. Estudos Avançados, São Paulo: Instituto de Estudos Avança-
dos, Universidade de São Paulo – USP, v. 8, n. 22, set./dez. 1994. Disponível em: <http://www.
scielo.br/scielo.php?pid=S0103-40141994000300016&script=sci_arttext>. Acesso em dez. 2015.  
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Em 1932 redigiu o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de pronto assinado por 26 
intelectuais, com realce para Anísio Teixeira, Afrânio Peixoto, Lourenço Filho, Edgard Roquette-Pinto, Carlos 
Miguel Delgado de Carvalho, Hermes Lima, Cecília Benevides de Carvalho Meireles, e vários outros78

Foi diretor-geral da Instrução Pública do Distrito Federal (1927-1930); diretor-geral da Instrução 
Pública de São Paulo (1933); diretor do Instituto de Educação da Universidade de São Paulo (1933-1938); 
diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São Paulo (1941-1943); secretário de Educação e Saúde 
do Estado de São Paulo (1947); diretor do Centro Regional de Pesquisas Educacionais de São Paulo - CRPE/
SP (1956-1960) e Secretário de Educação e Cultura do Município de São Paulo (1961). 

Em 1943 ganhou o Prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras - ABL, pela obra 
A cultura brasileira, que fez como introdução ao Censo de 1940. Em 1967 foi eleito para a mesma Academia, 
sucedendo a Antônio Carneiro Leão.

 ***

As cartas a seguir selecionadas e dialogadas com este notável educador (afora as que estão em outras 
partes deste livro) têm como principal temática a elaboração do livro que seria a introdução do Censo de 
1940: A cultura brasileira. As cartas tratam, sobremodo, da primeira edição em português, feita pelo IBGE em 
caráter oficial, bem assim, das segunda e terceira edições – autorizadas pela Comissão Censitária Nacional, 
dado que o autor cedera os direitos autorais por 20 anos – que foram feitas por editoras privadas: a segunda 
pela Companhia Editora Nacional, e a terceira pela Companhia Melhoramentos, ambas de São Paulo. Mas 
não apenas das edições em português, senão também das edições em espanhol, em francês, e em alemão, sem 
se ter notícias se ocorreram de fato. Houve, é fato, a edição em inglês, uma discussão que durou longos sete 
anos desde que a ideia surgiu ou seis anos e meio desde que a editora foi escolhida. A editora americana, The 
MacMillan Company, impôs exigências descabidas, mas o IBGE as aceitou sempre no desejo de concretizar 
aquela obra em inglês, de modo a se dispor de um veículo de divulgação do Brasil no exterior.

Mas este não foi o único assunto tratado nas cartas, embora tenha sido o mais frequente. Trocaram 
publicações, Fernando de Azevedo lhe enviando seus livros, e Teixeira de Freitas seus textos pessoais, bem como 
os oficiais. Comentavam-nos e se admiravam. Trocavam ideias, e em geral se identificavam, e quando divergiam 
o faziam em termos polidos. Jamais se trataram na informalidade, sempre usando o doutor ou o professor.

A certa altura, Teixeira de Freitas instou junto a Fernando de Azevedo que atendesse a uma solicitação 
do Departamento de Imprensa e Propaganda - DIP, já sob a direção do Major Antonio José Coelho dos Reis, 
interessado num livro sobre a história e a geografia do Brasil, em linguagem convincente, como peça de 
propaganda brasileira no exterior. Idas e vindas, só houve mesmo desencontros, e não houve acordo; e a obra foi 
remetida às calendas gregas. 

Em muitos momentos, Teixeira de Freitas sonhou com a participação de Fernando de Azevedo em 
comissões públicas, em funções oficiais, e – por que não dizer mesmo? – como Ministro da Educação. Mas, 
não raro, em vão. Tanto Fernando de Azevedo tinha agenda cheia, quanto não se dispunha a se deslocar com 
frequência à capital federal, sob não poucos riscos políticos. Participou dos governos, mas sempre com ressalvas, 
e com os devidos resguardos.

Fica claro que tinham uma mútua confiança, uma mútua admiração, uma mútua solidariedade, um 
mútuo reconhecimento, e que jamais se frustravam um com o outro, ainda que nem sempre conseguissem seus 
desideratos. Partilhavam amigos comuns, com relevo para Alberto Venâncio Filho (falecido ao longo das cartas) e 
para Anísio Teixeira, que ambos admiravam como educador exemplar. Pode-se dizer que eram amigos

78 Para informações mais detalhadas, consultar: CUNHA, N. da. A revolução e a educação. Brasília, DF ; Campinas: Plano : Autores Asso-
ciados, 2003. 112 p. (Memória e educação). Consultar também: AZEVEDO, F. de et al. A reconstrução educacional no Brasil - ao povo e ao 
governo: Manifesto dos pioneiros da Educação Nova (1932). Disponível em:  <http://www.pead.faced.ufrgs.br/sites/publico/eixo5/
organizacao_gestao/modulo3/quero_saber_mais.pdf>. Acesso em: dez. 2015.   
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Carta 1 (manuscrita)

De Fernando de Azevedo a 
Teixeira de Freitas, 
em 06 de maio de 1938.

Elogiando os trabalhos já 
realizados pelo Instituto Nacional 
de Estatística (na ocasião, de fato, já 
IBGE), e o espírito empreendedor de 
Teixeira de Freitas. E afirma: “apesar de 
ser uma das instituições mais recentes 
do país, já se revela, pelo espírito que 
preside a sua organização e pelo grande 
valor dos trabalhos publicados, uma 
realidade magnífica e fecunda, uma 
das iniciativas mais sérias e de maior 
alcance no Brasil atual”. E tece elogios 
ao espírito realizador de Teixeira de 
Freitas: “O seu nome ilustre é um desses 
cuja evocação basta para restabelecer 
a confiança em nossa gente, nos 
momentos de dúvida, de descrença e 
de pessimismo”.

UNIVERSIDADE DE S.PAULO

Instituto de Educação

DIRECTORIA

S Paulo, 6, maio, 38

Meu caro Dr. Teixeira de Freitas

Acabo de receber o “Anuario Estatistico do 
Brasil (Ano III, 1397) que apenas tive tempo de folhear 
e de que já me ficou, ao primeiro exame, a melhor 
impressão. É realmente um trabalho notavel, rico de 
dados e organizado de acordo com o mais alto criterio. 
O Instituto Nacional de Estatistica, apezar de ser uma 
das instituições mais recentes no paiz, já se revela, 
pelo espírito que presidia á sua organização e pelo 
grande valor dos trabalhos publicados, uma realidade 
maguinifica e fecumda, uma das iniciativas mais serias 
e de maior alcance no Brasil atual. Escrever-lhe-ei 
com mais vigor sobre o assunto depois de um contato 
mais intimo com o “anuario”.

Não queria retomar a comunicação que lhe devia 
com os agradecimentos pela gentileza da remessa 
dos exemplares e os parabéns calorosos por mais 
essa vitoria de seu grande espírito, poderosamente 
organizador a serviço do Brasil. O seu nome ilustre 
é um desses cuja evocação basta  para reestabelecer 
a confiança em nossa gente, nos momentos de dúvidas, 
de descrença e de pessimismo. Aproveito o ensejo para 
renovar as minhas felicitações pela escolha e nomeação 
de Carneiro Felipe por quem tenho pronta estima e 
admiração.

Um afetuoso abraço de

Fernando de Azevedo

Fernando de Azevedo, 1894-1974. Educador. Redigiu o Manifesto dos 
Pioneiros da Educação Nova. Autor da obra A cultura brasileira(1943), 
introdução ao Censo de 1940, que recebeu o Prêmio Machado de 
Assis da ABL, em 1943.  Eleito para este mesmo sodalício em 1967,  
sucedendo a Antônio Carneiro Leão. Presidiu a ABE.
 Acervo Arquivo Academia Brasileira de Letras - ABL
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Carta 2 (manuscrita)

De Fernando de Azevedo a Teixeira de Freitas, 
em 08 de outubro de 1938.

Diz, em referência a Teixeira de Freitas, “da delicadeza de seus 
sentimentos, da grandeza de sua alma e da capacidade de sua dedicação”. 
E o admira pela tomada de posição em defesa dos educadores brasileiros. E 
agradece os parabéns enviados por sua eleição à presidência da Associação 
Brasileira de Educação (ABE), em sucessão ao próprio Teixeira de Freitas.

Carta 3 (manuscrita)

De Fernando de Azevedo a Teixeira de Freitas,
em 11 de outubro de 1938.

Sugerindo que haja harmonia entre os discursos de Teixeira de Freitas, 
que saia da presidência da ABE, e o dele que entrava, para dar uma forte 
noção de continuidade.

Carta 4 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Fernando de Azevedo, 
em 17 de outubro de 1938.

Agradecendo o reconhecimento do amigo, mas dizendo que nada 
mais fez do que cumprir com seu dever, e aceitando a ideia da harmonia 
dos discursos. Teixeira de Freitas já está centrado no próximo evento do 
Batismo Cultural de Goiânia.

Carta 5 (manuscrita)

De Fernando de Azevedo a Teixeira de Freitas, 
em 23 de dezembro de 1938.

Aceitando o convite, e já traçando um roteiro, para escrever uma 
história das instituições educacionais brasileiras, como introdução aos 
resultados do Censo de 1940. Nesse momento sua visão não foi a de fazer 
uma obra muito extensa. Mas, ao fim e ao cabo, a introdução resultante será 
outra, muito mais abrangente, e será chamada A cultura brasileira. 

Carta 6 (manuscrita)

De Fernando de Azevedo a Teixeira de Freitas, 
em 31 de dezembro de 1938.

Reiterando seu compromisso de contribuir com a Comissão Censitária 
Nacional. E pede uma palavra oficial de aceite e uma definição sobre o 
contrato a ser assinado.

Ilustração baseada na lombada do livro A cultura 
brasileira, de Fernando de Azevedo (1943).
Acervo IBGE
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Carta 7 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Fernando de Azevedo, 
em 04 de janeiro de 1939.

Tratando do contrato a ser firmado para a elaboração do volume 
introdutório, tentando expandir a duração de sua comissão junto ao DASP, 
o que Simões Lopes não acha possível. Mostra assim que não está sendo 
simples vencer as formalidades.

Carta 8 (manuscrita)

De Fernando de Azevedo a Teixeira de Freitas, 
em 06 de janeiro de 1939.

Manifestando estar de acordo sobre a forma do contrato na forma 
particular direta entre ele e a Comissão Censitária Nacional, como proposto 
por Carneiro Felippe.
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Carta 9 (manuscrita)

De Fernando de Azevedo a 
Teixeira de Freitas, 
em 28 de março de 1939.

Dando conta do andamento da 
publicação prometida, dizendo que 
não abriria mão da ajuda de  Teixeira 
de Freitas: “Não dispensarei as suas 
sugestões e os seus conselhos e a eles 
terei de recorrer frequentemente, certo 
de que não me faltará com as suas luzes 
e a sua experiência, para uma obra que, 
pela sua origem e pelo pensamento que 
a inspirou, será uma obra ‘nossa’, fruto 
de ideais e de preocupações comuns”.

Carta 10 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a 
Fernando de Azevedo, 
em 10 de março de 1941.

Aborda, de início, um seu 
esquema sobre reorganização social 
proposto numa sua palestra, e pergunta 
se Fernando de Azevedo estaria de 
acordo com ele. Trata depois da edição 
dos 200 primeiros “comunicados” 
(à imprensa) feitos pela ABE, “nosso 
invicto sodalício”, como um “serviço 
de vulgarização” ao qual muito 
se dedicou. Por fim, afirma que o 
“essencial agora é que o Amigo conclua 
tranquilamente sua grande obra, 
que tanto brilho dará à ilustração do 
Recenseamento”. 

Carta 11 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a 
Fernando de Azevedo, 
em 25 de março de 1941.

Convidando-o a palestrar no 
“Curso de Informações” (a ser dado à 
alta direção do Conselho de Estatística, 
na Assembleia Geral) daquele ano, 
sugerindo como título da mesma 
“Estatística e Sociologia” (com ulterior 
publicação na Revista Brasileira de 
Estatística).

S Paulo, 28, março, 39

Meu caro dr. Teixeira de Freitas,

Não tivesse eu encontrado, de volta a S Paulo, 
minha esposa e uma de nossas filhas, doentes, atacados 
de uma gripe de que só agora se vão restabelecendo e 
a já lhe teria escrito longamente. Passaram-se fatos 
de importância e outros vão a caminho que nos mostram 
mais uma vez que não tem nuvens bastante densas para 
obscurecer a verdade e a justiça, ainda a justiça 
humana, pode tardar mas não falha. Ainda, o último 
domingo, tive o prazer de receber, em nossa casa, em 
visita muito cordial, o Secretário de Educação que se 
faz acompanhar do seu oficial de gabinete, e com quem 
conversei sobre vários assuntos e, entre estes, sobre 
a conferencia mundial de educação e a Conferencia 
Nacional de Goiania, a realizar-se no próximo ano.

Mas, como já se vem tormando necessaria uma 
viagem ao Rio, aguardarei esta oportunidade para 
conversarmos com mais liberdade e mais espaço. Estou 
trabalhando tão intensivamente quanto possível no 
meu livro “Sociologia Educacional”, que deve estar 
concluido em fim de abril, para poder, em maio, começar 
a obra, em dois volumes, já em fase de organização. 
Embora tenha recolhido bastante material, tenho 
necessidade de aproveitar a minha próxima viagem e 
demorar-me mais , se preciso para umas investigações 
e consultas do maior interesse para o livro projetado. 
Sinto que a tarefa é dificil e ardoa, mas espero, com 
pertinência e método, levá-lo a cabo e corresponder a 
confiança em que me honraram. No Instituto Nacional 
de Estatistica terei o valioso auxilio de indicações 
e dados que vou anotando para lhe solicitar, no Rio 
e, se possível, traze-los de volta para S Paulo. Não 
dispensarei as suas sugestões e os seus conselhos e 
a eles terei de recorrer frequentemente, certo de que 
não me faltara com as suas luzes e a sua esperiencia 
para uma obra que, pela sua origem e pelo pensamento 
que a inspirou, será uma obra “nossa”, fruto de ideaes 
e de preocupações comum.

O esboço do programa para a conferencia 
mundial, já o recebi, enviado pelo Cerqueira Lima, e o 
levarei para conversarmos a respeito. Por intermedio 
do Ministro das Relações Exteriores telegrafei ao 
Paul Monroe, comunicando-lhe estarmos á espera dos 
professores Laukim e Osana, cuja vinda ao Brasil nos 
parece do mais alto interesse para o congresso. Devo 
partir no dia 9 ou 10 de Abril para o Rio, e lhe 
ficarei muito grato se me fizesse a gentileza de me 
mandar um passe de ida e volta, com direito a leito 
em cabine, para essa viagem a serviço. Recomendações 
aos seus e um abraço afetuoso do seu sempre amigo e 
admirador

       
 Fernando de Azevedo
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Carta 12 (manuscrita)

De Fernando de Azevedo a 
Teixeira de Freitas, 
em 31 de março de 1941.

Dizendo que estava escrevendo a 
última parte do livro, razão porque não 
poderia lecionar a palestra solicitada, e 
pedindo para deixá-la para outro ano, 
se estiver vivo e tiver saúde. Fernando 
de Azevedo adiará este curso ainda por 
vários anos.

S. Paulo, 31, março, 1941,

Meu caro Dr. Teixeira de Freitas,

Como lhe escrevi, estou trabalhando no estudo 
e na redação da ultima parte do libro, que me foi 
encomendado e deve estar concluido em agosto, já com 
algum atraso devido ás pesquizas e leituras que exige 
a obra em preparação. Ao receber a sua carta, e com 
ela, o honroso convite para fazer uma conferencia 
sobre “Sociologia e estatisitca”, em julho, por ocasião 
das Assembleias Gerais dos Conselhos de Geografia 
e Estatística, dei um rigoroso balanço, ao que me 
resta ainda escrever, para examinar a possibilidade de 
aceitar o convite com que me distinguira.

Verifiquei, infelizmente, que estes cinco meses, 
de abril a agosto inclusive, ficarão absolvidos na 
conclusão da obra que tenho em preparo, e de que me 
restam ainda quatro capitulos por escrever, alem da 
conclusão. As pesquizas que me impoz e os esforços e 
tempo que reclamou e ainda exige esta obra, excederam-
me á expectativa. Posso dizer-lhe por experiencia que 
o livro que recebi o encargo de escrever, dentro de 
um ano ou um ano em meio, deva ocupar, numa atividade 
normal, tres a quatro anos de trabalho. Em agosto, 
porem, com uma pequena demora sobre o prazo que me foi 
consedido, espero levar a termo a tarefa que formei 
sobre meus ombros.

Assim, pois, meu caro dr. Teixeira de Freitas, 
não podendo aceitar o encargo de fazer agora em 
julho, a conferencia que me pede, sobre Estatistica e 
Sociologia, solicito-lhe a fineza de me reservar esse 
ou outro trabalho a seu criterio, para 1942, no mesmo 
curso de informações que anualmente oferece aos membros 
dos Conselhos de Geografia e Estatistica. No próximo 
ano, já poderei iniciar tambem a minha colaboração nas 
Revistas de Geografia e de Estatistica, de acordo com 
os seus desejos. Creia-me que, se tiver vida e saude 
até 42( terei então 47 anos), um dos meus melhores 
prazeres será o de levar á sua obra a minha colaboração 
que, sob a forma de livro, já estou prestando, por sua 
lembrança, á Comissão de Recenseamento.

   

Com um afetuoso abraço

amigo e admirador

Fernando de Azevedo
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Carta 13 (manuscrita)

De Fernando de Azevedo a 
Teixeira de Freitas, 
em 02 de abril de 1942.

Começa dizendo: “Faltava-me 
ainda um dever a cumprir, para com o 
amigo perfeito no seu cavalheirismo na 
sua generosidade: o de agradecer-lhe, 
de coração, as cativantes expressões 
de simpatia e os altos conceitos, com 
que me honrou, com a sua indisputável 
autoridade, na oração que proferiu 
ao receber-me, por sua lembrança, a 
Comissão Censitária Nacional, entre 
cujos membros ilustres, e ao lado de 
seu grande Presidente, tive a honra de 
sentar-me, por uma especial deferência 
e distinção”. Refere-se à sessão em que 
tivera ocasião de entregar o livro que 
seria a magnífica introdução ao Censo 
de 1940, A cultura brasileira, obra 
lapidar da sociologia brasileira, ainda 
hoje citada79. Faltava apenas definir as 
ilustrações.

79 Para informações mais detalhadas, con-
sultar: CAMARGO, A. de P. R. Aquarela 
dos números: a questão racial nos censos 
em perspectiva histórica. In: SENRA, N. 
de C. História das estatísticas brasileiras. Rio 
de Janeiro: IBGE, 2008a. v. 3, p. 331-370. 
Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.
br/index.php/biblioteca-catalogo?view=-
detalhes&id=231573>. Acesso em: dez. 
2015. 

S Paulo, 2, abril, 1942

Meu caro Dr. Teixeira de Freitas,

Somente á hora de embarcar, e já na estação, 
soube que no dia seguinte – a 30 de março, ocorreria 
seu aniversario no Ntalício. Tivesse tido essa noticia 
antes de tomar a minha passagem para S Paulo, e teria 
retardado de um dia minha viagem, para ter o prazer de 
abraça-lo e de lhe apresentar pessoalmente as minhas 
felicitações. Espero, pois, que nesse dia me tenha 
considerado presente, entre seus amigos, pelo telegrama 
que lhe passei, logo pela manhã ao chegar a S. Paulo. 
Faltava-me ainda um dever a cumprir, para com o amigo 
perfeito no seu conselheirismo e na sua generosidade: o 
de agradecer-lhe, de coração, as cativantes expressões 
de simpatia e os altos conceitos com que me honrou, com 
a sua insuspeitavel autoridade na oração que proferiu, 
ao receber-me, por sua lembrança á Comissão Censitaria 
Nacional, entre cujos membros ilustres, e ao lado do 
seu grande Presidente, tive a honra de sentar-me, por 
uma especial deferencia e distinção.

Não podia aspirar para meus esforços e para 
o trabalho que acabava de entregar, nos originais 
restantes, uma aprovação mais significativa do que 
essa que me veiu, na forma de uma homenagem prestada 
em uma das suas sessões por tão egregio Conselho. 
Agradecendo-lhe mais essa demostração inequivoca de 
estima, com que me confortou e me estimula, tenho o 
prazer de lhe expressar que estou agora trabalhando 
na escolha e preparação das gravuras (cerca de 120) 
que devem figurar fora do texto e na organização 
dos indices dos autores e por assunto. É uma parte 
complementar que tornará a obra mais interessante e de 
mais facil manuseio. Essa obra, escrita passa servir de 
introdução ao Censo Social, do Recenseamento de 1940, 
deverá ser incluida como me declarou nosso caro amigo 
Dr. Carneiro Felipe, entre as publicações oficiais 
e, em seu devido lugar, na coleção dos documentos 
censitarios. É assim que tem sido e assim que devrá ser 
feito. Mas se me permite o amigo uma sugestão – eu lhe 
lembraria a conveniencia de, para maior divulgação, 
formassem duas publicações: uma em um só volume, em 
formato grande, incorporado á coleção das publicações 
oficiais do Recenseamento de 40, e outra: em tres 
volumes (constituindo um volume casa uma das partes 
da obra) em formato menor, com as mesmas ilustrações, 
para distribuição oficial, em separado (isto é, fora 
da coleção) e para a venda em livrarias.

Essa publicação da obra em separado, e em tres 
volumes, poderia preceder ou suceder á edição da serie 
completa dos volumes censitarios. Não é propriamente 
um pedido que lhe faço, mas uma sugestão que tomo 
a liberdade de lhe apresentar, no interesse da 
divulgação da obra cujos direitos autorais pertencem, 
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por vinte anos, ao governo federal e que teria a sua 
utilidade muito restrita, se fosse publicada apenas na 
coleção de documentos. Agora, e por ultimo, a resposta 
á conversa que tivemos sobre o VIII congresso. Os 
médicos, infelizmente, insistem em proibir-me qualquer 
trabalho alem de minhas ocupações normais e em exigir 
que reserve ao repouso total as noites, desde a 
hora de jantar, e os sabados, a partir de meio dia, 
até 2ª feira, durante tres ou quatro mezes. Em face 
desse regime que me é imposto e ao qual muito me 
custará submeter-me, mas que eles acham absolutamente 
necessario, não poderia incubir-me da conferencia, que 
me pedia, nem me seria possível tomar sobre mim o 
trabalho de relatar as teses sobre o assunto geral do 
Congresso.

Creia-me que me entristece e me aflige só 
lembrar-me que isso possa contraria-lo. Não se trata, 
como vê, de uma decisão de minha vontade, mas de um 
regime a que me convidam a submeter-me, nesse periodo 
de tratamento, razao a qual se reputa indispensavel 
esse minimum de repouso.

Com o mais vivo reconhecimento e um afetuoso 
abraço do sempre seu 

amigo e admirador,

 

Fernando de Azevedo
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Carta 14 (manuscrita)

De Fernando de Azevedo a Teixeira de Freitas,  
em 27 de julho de 1942.

Informando já haver selecionado cerca de 200 imagens para o livro. 
E pede, se possível, ressarcimento pelas despesas tidas com a aquisição de 
algumas das imagens.

Carta 15 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Fernando de Azevedo,  
em 08 de agosto de 1942.

Tratando do sucesso do Batismo Cultural de Goiânia, lamentando não 
ter podido ter ao seu lado Macedo Soares, Fernando de Azevedo, Lourenço 
Filho e Anísio Teixeira. Aborda uma possível segunda edição d’A cultura 
brasileira, bem assim, edições em outros idiomas. Acha, de fato, tratar-se de 
uma obra da maior importância para a divulgação do Brasil no exterior. 

Carta 16 (manuscrita)

De Fernando de Azevedo a Teixeira de Freitas,  
em 17 de agosto de 1942.

Agradece seus bons ofícios junto a Rafael Xavier (substituto eventual 
de Carneiro Felippe) resultando no reembolso de suas despesas com as 
ilustrações d’A cultura brasileira. E agradece a orientação para se dirigir 
em carta aos dirigentes do censo sobre seu interesse nas edições em língua 
estrangeira. Por fim, elogia o IBGE. 

Carta 17 (manuscrita)

De Fernando de Azevedo a Teixeira de Freitas,  
em 18 de agosto de 1942.

Envia anexa carta que remeteu à Comissão Censitária Nacional 
mostrando-se interessado nas edições em outros idiomas d’A cultura 
brasileira. Sugere ainda uma segunda edição em português para ampla 
divulgação, e diz que estava empenhado em organizar índices remissivo e 
alfabético, bem assim, de nomes e de assuntos. 
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Carta 18 (manuscrita)

De Fernando de Azevedo a 
Teixeira de Freitas, 
em 20 de setembro de 1942.

Agradecendo a comunicação 
de que o Padre Leonel Franca dera 
parecer favorável à obra, e se dizendo 
encantado com o teor do parecer.

S. Paulo, 20, setembro, 1942

Meu caro Dr. Teixeira de Freitas,

Agradeço-lhe, vivamente penhorado, a gentileza 
que teve de, antecipando-se á comunicação oficial, 
como me declara, informar-me que meu trabalho foi 
aprovado conforme parecer do Pd. Leonel Franca, 
ilustre membro da Comissão Censitaria Nacional e nosso 
eminente amigo. A sua delicadeza de sentimentos e de 
atitudes é inesgotavel em surprezas. É tão constante 
que nos habituamos a ela, mas é tão rica de recursos, 
nas suas manifestações, e tem uma tal capacidade de 
se renovar que sempre nos surpreende, tocando-nos o 
coração como se recebessemos pela primeira vez uma 
prova de sua amizade. Veja, meu caro amigo, como me 
cativou o seu afetuoso telegrama, por tudo que me 
trouxe de seu coração.

Fiquei realmente satisfeito por saber que meu 
trabalho logrou aprovação integral de sua ilustre 
comissão e que o grande, claro e alto espirito que 
é Leonel Franca, alem de lhe dar parecer favoravel, 
ainda quiz na sua generosidade, salientar-lhe o merito. 
Parece-me, pois, ter correspondido a confiança com que 
me honraram Teixeira de Freitas, Carneiro Felipe e os 
demais membros da comissão censitaria nacional, quando 
me incubiram de escrever essa primeira introdução ao 
estudo da cultura no Brasil. Espero levar, me meados 
de outubro, os indices, alfabeticos e remissivos, de 
nomes e de assuntos e as ilustrações da obra, que devem 
juntar-se aos originais, já entregues desde março.

Agradecendo-lhe o seu amavel telegrama, peço-lhe 
aceitar a expressão muito cordial de minha amizade e 
de minha admiração,

Fernando de Azevedo

M. casa

Rua Bragança, 55
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Carta 19 (manuscrita)

De Fernando de Azevedo a 
Teixeira de Freitas, 
em 30 de outubro de 1942.

Dizendo acreditar que a obra 
será “uma das mais bem ilustradas que 
já saíram de prelos brasileiros”. E diz 
que estava preparando os “índices” da 
mesma.

S. Paulo, 30, outubro, 1942

Meu caro Dr. Teixeira de Freitas,

Ha quasi dois mezes tive a satisfação de receber 
do ilustre amigo um telegrama em que, antecipando-se 
gentilmente “á comunicação oficial”, me participava ter 
sido aprovada pela Comissão Censitaria Nacional, com o 
parecer favoravel do Pd. Leonel Franca, “que salientou 
o valor do trabalho”, minha obra “Cultura Brasileira” 
(Introdução ao estado da cultura no Brasil). Respondi-
lhe logo, pelo correio expresso, agradecendo-lhe a 
extrema amabilidade dessa comunicação. Não recebi, no 
entanto, até hoje o documento oficial a que se referia 
e que, partindo de tão alto, como o seu telegrama, 
constituiria uma das provas, do meu arquivo, do zelo 
e da dedicação em que procurei dar desempenho cabal 
á tarefa de que me incumbiu, honrando-me, a Comissão 
Censitaria Nacional.

 Desde que voltei do Rio, em março, - depois 
de entregues os originais completos da obra escrita 
para o recenseamento de 1940, - tendo trabalhado, quasi 
sem descanso, na organização dos indices, alfabeticos 
e remissivos, de nomes e de assuntos é na escolha 
e distribuição das ilustrções. O indice de nomes 
cuidadosamente elaborado, tem cerca de 25 paginas, 
e o de assuntos, perto de 40 paginas datilografia. 
As ilustrações (fotos, gravuras fax-similes), muitas 
novas ou quasi ineditas, e outras que serão publicadas 
pela primeira vez, montam a 400, ou cerca de 27, por 
capitulo, com suas legendas redigidas com precisão. 
Parece-me que a obra poderá ser publicada em 3 (tres) 
volumes (cada parte, um volume, de cerca de 400 paginas 
com as ilustrações), em formato grande, e igual ao das 
publicações oficiais. A obra será então uma das mais 
bem ilustradas que já sairam de prelos brasileiros. 
Devo ir ao Rio na 2ª quinzena de Novembro, levar todo 
esse material (indices, dois mapas e as ilustrações).

Muito grato por uma palavra sua, abraço-o 
afetuosamente,  

       
 amigo e admirador

       
 Fernando de Azevedo
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Carta 20 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a 
Fernando de Azevedo, 
em 22 de dezembro de 1942.

Informando que a obra já estava 
no prelo, e que as edições em línguas 
estrangeiras haviam sido autorizadas pela 
Junta Central do Conselho Nacional de 
Estatística, em atenção a uma consulta da 
Comissão Censitária Nacional.

Rio, 22 de Dezembro de 1942

Prezado Amigo,

Prof. Fernando Azevedo.

Cordiais saudações.

Recebi hoje sua prezada carta de 17. A 
anterior já estava na pasta para a devida resposta 
que dependia do entendimento que precisava ter com 
o Serviço Nacional do Recenseamento.

Conversei hoje sôbre o caso com o Rafael Xavier 
e ficou tudo terminado em têrmos satisfatórios.

As edições do seu livro em línguas estrangeiras 
foram autorizadas pela Junta Central da C.N.E. Mas 
a autorização, atendendo a uma consulta encaminhada 
pela C.C.N., foi comunicada ao Presidente desta.

Assim, será o Dr. Rafael Xavier que lhe fará 
a comunicação oficial. Espero que ela fique pronta, 
ou seja expedida ainda hoje.

O seu magnífico trabalho já está no prelo. 
O Rafael acha que o seu desejo ficará satisfeito. 
Assim, poderá o prezado Amigo rever as provas até 
Março.

Muito me confortam as suas boas palavras sôbre 
as idéias que submeti ao Ministro. Não imagina, meu 
caro Dr. Fernando, que significação tem para mim 
o verificar que a sua grande experiência e a sua 
autorizada opinião não desaprovam nem desaconselham 
os alvitres que formulei. Agradeço-lhe, pois, 
sinceramente desvanecido, o seu prestigioso aplauso.

Com um cordial abraço

Rio, 22 de Dezembro de 1942

Prezado Amigo,

Prof. Fernando Azevedo.

Cordiais saudações.

Recebi hoje sua prezada carta de 17. A 
anterior já estava na pasta para a devida resposta 
que dependia do entendimento que precisava ter com 
o Serviço Nacional do Recenseamento.

Conversei hoje sôbre o caso com o Rafael Xavier 
e ficou tudo terminado em têrmos satisfatórios.

As edições do seu livro em línguas estrangeiras 
foram autorizadas pela Junta Central da C.N.E. Mas 
a autorização, atendendo a uma consulta encaminhada 
pela C.C.N., foi comunicada ao Presidente desta.

Assim, será o Dr. Rafael Xavier que lhe fará 
a comunicação oficial. Espero que ela fique pronta, 
ou seja expedida ainda hoje.

O seu magnífico trabalho já está no prelo. 
O Rafael acha que o seu desejo ficará satisfeito. 
Assim, poderá o prezado Amigo rever as provas até 
Março.

Muito me confortam as suas boas palavras sôbre 
as idéias que submeti ao Ministro. Não imagina, meu 
caro Dr. Fernando, que significação tem para mim 
o verificar que a sua grande experiência e a sua 
autorizada opinião não desaprovam nem desaconselham 
os alvitres que formulei. Agradeço-lhe, pois, 
sinceramente desvanecido, o seu prestigioso aplauso.

Com um cordial abraço
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Carta 21 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a 
Fernando de Azevedo, 
em 13 de janeiro de 1943.

Disse que o então diretor 
do Departamento de Imprensa e 
Propaganda - DIP, Major Coelho dos 
Reis, “pediu-me há tempos que a 
ajudasse a preparar um livro destinado 
a contar numa expressiva síntese, e em 
forma literária adequada e brilhante, 
a geografia e a história do Brasil. Seria 
um volume de umas duzentas páginas, 
que se pudesse distribuir largamente, 
como o instrumento de propaganda 
do país. Editá-lo-íamos, para isso, 
em inglês e português.”. E diz que 
“não tendo eu, porém, recursos para 
fazer preparar essa contribuição por 
elementos do Instituto, resolvi não 
voltar ao assunto”. Mas como o assunto 
não saíra de pauta, propôs que fosse 
feito por outrem, e sugerira algum 
“intelectual de reconhecido valor”, e 
que o fosse “mediante um contrato e 
condigno pagamento”. O nome que 
sugeriu, por óbvio, foi o de Fernando de 
Azevedo, e lhe pergunta se ele aceitaria 
tal incumbência. 

Rio de Janeiro, 13 de Janeiro de 1943.

Prezado Amigo, Prof. Fernando Azevedo.

Desejando ao prezado Amigo e a todos os seus 
que o ano de 1943 lhes traga somente alegrias e 
ventura, venho mais uma vez pedir-lhe, em nome do 
Brasil, um relevante serviço à causa pública. Não sei 
se as circunstâncias e os compromissos já assumidos 
permitirão sua anuência. Mas tenho certeza de que não 
me recusará o convite que venho formular a não ser em 
caso de absoluta impossibilidade.

O atual diretor do D.I.P. pediu-me há tempos que 
o ajudasse a preparar um livro destinado a conter uma 
expressiva síntese, e em forma literária adequada e 
brilhante, a geografia e a história do Brasil. Seria 
um volume de umas duzentas páginas, que se pudesse 
distribuir largamente, como o melhor instrumento de 
propaganda do país. Editá-lo-iamos, para isso, em inglês 
e português.

Evidentemente, disse-me o Major Coelho dos Reis, 
não se trata de apresentar um árido rol de acidentes 
geográficos e de dados cronológicos. Quer-se, sim, 
uma interpretação elegante, concisa, expressiva e de 
agradável leitura, assim da nossa geografia, vista por 
sôbre a diversificação regional do facies territorial, 
como da nossa história, focalizando, na sucessão 
dos seus ciclos econômicos, culturais e políticos, o 
conteúdo real da nossa civilização, suas conquistas 
e sua vocação histórica. Livro, por conseguinte, para 
ser feito por mão de mestre – e de artista, acrescento 
eu – e cuja ampla difusão no Brasil e fora dele revele 
a nossa cultura e contribua para que nossa Pátria seja 
mais estimada e respeitada através dos valores sociais 
e espirituais que tem sabido criar.

Não tendo eu, porém, recursos para fazer preparar 
essa contribuição por elementos do Instituto, resolvi 
não voltar ao assunto. Mas, recentemente, o Major tornou 
a falar-me sôbre sua idéia. E eu confessei-lhe que não 
via possibilidade de atender ao pedido; acrescentado, 
entretanto, que talvez um bom trabalho como êle desejava 
só pudesse ser feito por um intelectual de reconhecido 
valor, como Oliveira Vianna, por exemplo, mediante um 
contrato e condigno pagamento. Perguntou-me então a 
quem eu entregaria tal tarefa, se o projeto fosse meu. 
E a minha resposta foi que, tendo o Instituto obtido o 
estudo sôbre a nossa evolução cultural que vai servir de 
introdução à obra do Recenseamento de 1940, o homem que 
se encarregara dêsse trabalho me parecia naturalmente 
indicado, pelas próprias buscas e estudos que realizou, 
para elaborar o novo livro que se tinha em vista.

Daí a incumbência de que me estou aquí 
desobrigando. Tive ocasião de dizer ao Major Coelho dos 
Reis que era Fernando Azevedo e o que eu pensava do 
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atual diretor da Faculdade de Filosofia da Universidade 
de São Paulo. E o diretor do D.I.P. fez-me prometer que 
em seu nome convidaria a pessoa lembrada, para escrever 
a nova obra em vista, pedindo-lhe desde logo que, em 
sua resposta, nos desse as condições de prazo e de 
remuneração.

Poderá o meu caro Amigo dar-me a alegria de 
aceitar êsse novo encargo? Se o puder, peço-lhe que me 
habilite a dar ao Major Coelho dos Reis uma resposta 
completa.

 Com um cordial abraço
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Carta 22 (manuscrita)

De Fernando de Azevedo a Teixeira de Freitas,  
em 18 de janeiro de 1943.

Diz não mais se surpreender com a “grande benevolência” de Teixeira 
de Freitas para com ele, com suas palavras e com a “nobreza de seus 
propósitos”. Agradece o “honroso convite”, evidencia algumas dificuldades, 
mas não o recusa. Ao contrário, e solicita mais informações sobre a 
elaboração da obra para o DIP, como o prazo máximo para a entrega dos 
originais etc. 

Carta 23 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Fernando de Azevedo,  
em 11 de fevereiro de 1943.

Informando que o diretor do DIP, o Major Coelho dos Reis, aceitou as 
ponderações de Fernando de Azevedo, tendo em vista seus compromissos 
já agendados, e pede que na minuta do contrato seja dito que o livro sairia 
naquele ano ainda. Por fim, informa que o livro para o censo já estava todo 
composto.
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Carta 24 (manuscrita)

De Fernando de Azevedo a 
Teixeira de Freitas, 
em 22 de fevereiro de 1943.

O curto tempo que teria para 
fazer o livro o assusta. E diz que por ser 
uma obra de síntese, por isso mesmo 
precisaria de maior tempo para ser 
feita, porquanto exigiria maior reflexão 
para conter apenas o essencial, e num 
encadeamento coerente e suficiente. 
E para ser uma obra de propaganda, 
a seu juízo o importante é que não 
denunciasse esse objetivo, o que 
também cobraria tempo de reflexão, e 
de ajustes na concepção e realização.

S. Paulo, 22, Fevereiro, 1943

Meu caro dr. Teixeira de Freitas,

por sua carta de 11 de fevereiro, recebida com 
grande atraso, fico ciente de que o Major Coelho dos 
Reis não só está de acordo com o meu ponto de vista 
achou melhor que o livro seja escrito depois do meu 
regresso dos Estados Unidos, antes disso, não me 
seria mesmo possível cuidar do assunto. Mas, como 
esta é a sua própria opinião e não foi feita qualquer 
exigencia quanto ao prazo, não seriam, este caso, mais 
conveniente deixar para junho ou julho (considerava 
como certa minha viagem agora em março) uma proposta 
de contato? Parece-lhe, porem, como me declara, que 
o diretor do D.I.P, embora não faça exigencia quanto 
ao prazo, “tem o maior empenho em lançar o livro 
ainda este ano”. Para atender a esses desejos, a obra 
teria então de ser atacada sem demora e com o vigor 
necessario.

Não creio que seja possível escrever, em menos 
de seis mezes, um livro serio, exato e sugestivo, com 
unidade  de concepção e de plano. Esse prazo ainda se 
me afigura excessivamente limitado para elaboração de 
uma obra preposta a servir á propaganda do Brasil no 
Exterior e que, por isto mesmo, deve ser original no 
seu plano, tão completo quanto possível, breve sem ser 
obscura, e escrita num estilo vivo e atraente. Poder-
se-ia alegar que, devendo ser, pela sua finalidade, 
uma “obra de sintese”, será um volume de pequenas 
proporções. Mas não estará ai a sua mair dificuldade, 
em condensar a materia e só dizer o essencial? Alem 
disso, o melhor livro, para propaganda, é o que não 
denuncia esses objetivos, é o que, pela suas qualidades 
fundamentais, desperta o interesse e prende a atenção. 
Como escrever uma obra dessas em pouco tempo e de 
atropelo?

Muito me alegrou a noticia de que já está todo 
composto o meu trabalho para o Recenseamento e de 
que, até o fim do mês, me serão enviadas, com as 
provas para revisão, as duas vias de provas de todo 
o livro já paginado. Elas me serão realmente uteis, 
senão necessarias, para os entendimentos definitivos 
com editores estrangeiros, sobre as edições em inglês 
e em espanhol. As casas editoriais que já mostraram 
interessados, são das mais importantes do México e dos 
Estados Unidos.

Com um afetuoso abraço e os meus melhores 
agradecimentos pelas suas constantes atenções,

      
amigo e admirador de sempre

       
Fernando de Azevedo

M. casa

Rua Bragança, 55
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Carta 25 (manuscrita)
De Fernando de Azevedo a Teixeira de Freitas, 
em 21 de março de 1943.

Falando de uma sua rápida passagem pelo Rio de Janeiro, quando 
então gostaria de se encontrar com o diretor do DIP para falarem do livro 
solicitado. 

Carta 26 (datilografada)
De Teixeira de Freitas a Fernando de Azevedo, 
em 14 de abril de 1943.

Tentando acertar o encontro de Fernando de Azevedo com o Major 
Coelho dos Reis, fosse no Rio de Janeiro, fosse, em data posterior, em São 
Paulo.

Carta 27 (manuscrita)
De Fernando de Azevedo a Teixeira de Freitas, 
em 17 de abril de 1943.

Informa de suas frustradas tentativas de se encontrar com o diretor do 
DIP em São Paulo. 

Carta 28 (datilografada)
De Teixeira de Freitas a Fernando de Azevedo, 
em 22 de abril de 1943.

Expressando expectativa de que Fernando de Azevedo possa logo se 
encontrar com o diretor do DIP, quando ele retornar do Paraná, passando 
por São Paulo. 

Carta 29 (manuscrita)
De Fernando de Azevedo a Teixeira de Freitas, 
em 06 de maio de 1943.

Dizendo dos baldados esforços de se encontrar com o diretor do 
DIP em São Paulo. Assim, o assunto vai às calendas gregas. (Por tantos 
desencontros, fica a sensação de que a feitura desse livro foi mais interesse 
de Teixeira de Freitas, em sua visão de Brasil, do que do DIP).

Carta 30 (manuscrita)
De Fernando de Azevedo a Teixeira de Freitas, 
em 03 de julho de 1943.

Dizendo que Renato Americano, diretor dos Serviços Gráficos do 
IBGE, lhe havia entregado um exemplar d’A cultura brasileira. Elogia o 
resultado, que considera belíssimo. Informa que o primeiro exemplar, 
devidamente encadernado, seria entregue ao Presidente da República (e o 
seria em sessão solene, em mãos pelo Embaixador Macedo Soares).

Folha de rosto e sumário da 
segunda edição do livro A 
cultura brasileira, de Fernando 
de Azevedo.
Acervo IBGE
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Carta 31 (manuscrita)

De Fernando de Azevedo a 
Teixeira de Freitas, 
em 08 de setembro de 1943.

Fazendo um balanço pessoal 
da trajetória cumprida na elaboração 
d’A cultura brasileira, e agradecendo a 
Teixeira de Freitas pela oportunidade 
recebida. Às linhas tantas da carta, 
quase que dando um resumo do livro, 
afirma: “o próprio caráter sintético 
da obra que devia ser uma análise 
e interpretação social da cultura 
brasileira, em suas grandes linhas 
e diretrizes fundamentais, desde as 
suas origens até nossos dias, nas 
diversas fases de suas evolução e 
nas suas principais manifestações, 
religiosas, profissionais, literárias, 
científicas e artísticas, reclamavam um 
grande esforço, constante e penoso, 
incompatível com outras atividades e 
que não será devidamente apreciado 
senão mediante atento exame dos 
problemas a resolver e dos obstáculos 
que costumam esbarrar tentativas desse 
gênero”.

S. Paulo, 8, Setembro, 1943

 Rua Bragança, 55

Meu caro dr. Teixeira de Freitas,

Se pude trazer, com o meu livro, uma contribuição 
ao Serviço Nacional de Recenseamento e prestar 
algum serviço á historia da cultura no Brasil, devo 
certamente, antes de tudo, ao ilustre amigo a quem 
cabe a sugestão de meu nome e que tanto insistiu para 
que me decidisse a encarregar-me desse trabalho. Eu 
tinha contraido uma grande dívida com o amigo quando 
fui proposto, eleito e, afinal, nomeado presidente 
da Comissão Censitária Nacional e circunstancias, 
independentes de minha vontade, não me permitiram 
aceitar tão alto cargo e tão honrosa quanto árdua 
missão. A decisão posterior que, por sua lembrança, 
tomou a Comissão Censitária, de me confiar a introdução 
ao Recenseamento Geral de 1940, deu-me a oportunidade 
de saldar, em parte, esta dívida contraida com o meu 
país, com o progresso da República e com um de meus 
melhores e mais caros amigos.

Ou eu muito me engano ou não desmereci da confiança 
com que me honraram homens da mais alta responsabilidade 
e de minha admiração. No prazo tão limitado que me foi 
concedido, fiz tudo que era possível para realizar um 
trabalho util, sereno e objetivo, escrevendo, em dos 
anos, uma obra que, pela sua natureza e complexidade, 
exigiria a colaboração de vários especialistas. A 
falta de monografias sobre numerosos assuntos, quasi 
inexplorados, as dificuldades, as vezes desalentadoras 
e, outras, invencíveis, na colheita de dados, e o 
próprio caracter sintético da obra que deveria ser uma 
análise e interpretação social da cultura brasileira, 
em suas grandes linhas e diretrizes fundamentais, desde 
as suas origens até nossos dias, nas diversas fases 
de sua evolução e nas suas principais manifestações, 
religiosas, profissionais, literárias, científicas e 
artisticas, reclamavam um grande esforço, constante 
e penoso, incompativel com outras atividades e que 
não será devidamente apreciado senão mediante atento 
exame dos problemas a resolver e dos obstáculos em que 
costumam esbarrar tentativas deste gênero.

A obra, afinal, executada com um cuidado especial 
que muito me tocou no coração, foi lançada ha quasi 
um mês e aí está para ser julgada pelos entendidos. Eu 
a apresentei com uma “introdução ao estudo da cultura 
no Brasil.” É o que ela é, em espirito e verdade, sem 
timidez mas sem pretenções. Alguns amigos, na sua 
generosidade, já a classificam de “monumental”. A mim 
me parece apenas uma tentativa, um grande esforço de 
análise e de compreensão. A falta, porem, de divulgação 
necessária (ao menos, pela distribuição aos principais 
críticos e jornais) não só não permite colher, pelas 
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críticas e sugestões, elementos indispensaveis ao seu 
julgamento, mas não lhe dá oportunidade de prestar os 
serviços, que seria justo esperar, de uma contribuição 
ao estado e ao debate da cultura no Brasil e dos 
problemas históricos, culturais, sociais e políticos 
que lhe estão intimamente ligados. Ora, até hoje, 
não tive ocasião de ler não digo artigos, mas sequer 
referências a esse trabalho de que muito poucos tiveram 
conhecimento e que me tem sido reclamado por grande 
numero de pessoas interessadas.

Agradecendo ao eminente amigo todas as atenções 
que me dispensou, peço-lhe aceitar, como o mais cordial 
abraço, a expressão afetiva de minha amizade e a 
homenagem de minha profunda admiração,

 

Fernando de Azevedo
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Carta 32 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Fernando de Azevedo,  
em 13 de setembro de 1943.

Explica que as reações ao livro na imprensa ainda não se deram 
por razões de distribuição, já que os primeiros exemplares estavam sendo 
requisitados por órgãos de governo. Mas diz esperar que em breve teriam 
o prazer de “ver devidamente apreciada a notável obra da sua lavra, e 
que eu me orgulho de haver promovido com o mais decidido propósito 
de consegui-lo, e na certeza de estar prestando um real serviço à cultura 
brasileira”. 

Carta 33 (manuscrita)

De Fernando de Azevedo a Teixeira de Freitas,  
em 30 de setembro de 1943.

Manifestando “preocupação”, se não mesmo “desagrado” ou 
“frustração”, e essas palavras não aparecem devido a elegância vernacular 
de Fernando de Azevedo, a propósito da distribuição d’A cultura brasileira 
por parte do IBGE. Afirma que desconhece haver alguém em São Paulo que 
já tenha recebido algum exemplar.

Carta 34 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Fernando de Azevedo,  
em 04 de outubro de 1943.

Informando que sustentara perante a Junta Executiva Central do 
Conselho Nacional de Estatística posição contrária a uma nova edição 
oficial d’A cultura brasileira, defendendo que uma nova edição fosse 
feita por alguma editora privada. Mas seus colegas da Junta defenderam a 
proposta de que o Instituto tivesse alguma vantagem nesta eventual nova 
edição, talvez recebendo exemplares ou alguma outra proposta alternativa.  

Carta 35 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Fernando de Azevedo,  
em 05 de outubro de 1943.

Voltando à questão de uma nova edição por uma editora privada, 
dando ao autor ampla liberdade de divulgação da mesma. Quanto 
a distribuição da primeira edição, a que fora feita em caráter oficial, 
afirma que ela estava sujeita ao controle de Carneiro Felippe que é “a 
meticulosidade em pessoa, preocupando-se com  perfeição acima de tudo”. 
E se contrapõe: “não é bem esse o meu método de trabalho, mas não posso 
senão render-lhe as minhas homenagens pelo escrúpulo e cuidado postos 
em tudo que executa. Assim, creio que nada poderemos mais tentar no 
sentido de conseguir que a distribuição do livro se faça segundo critérios 
diferentes dos que foram adotados.” 
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Carta 36 (manuscrita)

De Fernando de Azevedo a Teixeira de Freitas,  
em 08 de outubro de 1943.

Entendendo as ponderações da edição por uma editora privada, 
e anexando ofício que enviou a Carneiro Felippe sobre este caso. A 
Companhia Editora Nacional se propusera a fazer a nova edição, numa 
tiragem de 3 000 exemplares, destinando 500 exemplares ao IBGE.

Carta 37 (manuscrita)

De Fernando de Azevedo a Teixeira de Freitas,  
em 21 de outubro de 1943.

Tratando de detalhes gráficos para a segunda edição do livro. A 
Companhia Editora Nacional sonda ao IBGE sobre a possibilidade de 
receber em “cessão ou empréstimo dos clichês das 418 ilustrações que 
figuram na edição oficial”. 

Carta 38 (manuscrita)

De Fernando de Azevedo a Teixeira de Freitas,  
em 27 de novembro de 1943.

Diante das recentes propostas sugeridas pela Comissão Censitária 
Nacional, a propósito da segunda edição do livro pela editora privada, 
envia cópia do ofício que enviou a Carneiro Felippe, no qual pondera que 
as condições propostas são excessivas em termos comerciais.

Carta 39 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Fernando de Azevedo,  
em 15 de dezembro de 1943.

Respondendo a Fernando de Azevedo, e informando que feitas 
as devidas deliberações pelos órgãos colegiados, decidiu-se ceder às 
ponderações formuladas anteriormente pela editora privada. Mas diz que 
seria muito oportuno se a editora privada encomendasse o serviço de edição 
à Oficina Gráfica do IBGE. 

Carta 40 (manuscrita)

De Fernando de Azevedo a Teixeira de Freitas,  
em 25 de dezembro de 1943. 

Dizendo do acordo da Companhia Editora Nacional para que a 
segunda edição seja feita pelo Serviço Gráfico do IBGE. E começa a se falar 
numa edição em inglês, segundo interesse manifesto por Rex Crawford (o 
que será uma longa novela).
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Carta 41 (manuscrita)

De Fernando de Azevedo a Teixeira de Freitas, 
em 24 de fevereiro de 1944.

Informa do interesse da editora “Fondo de Cultura Economica”, do 
México, conforme carta do seu diretor, Daniel Cosío Villegas, em fazer uma 
edição em espanhol d’A cultura brasileira. Diz que ninguém do governo de 
São Paulo ainda recebeu um exemplar da edição oficial.

Carta 42 (manuscrita)

De Fernando de Azevedo a Teixeira de Freitas, 
em 18 de julho de 1944.

Falando do interesse da “The MacMillan Company”, conforme carta 
de Charles E. Cuningham (cópia em anexo) em fazer uma edição em inglês 
d’A cultura brasileira. Diz, ainda, do convite de Djalma Forjaz para proferir 
discurso na inauguração das novas instalações do Departamento Estadual de 
Estatística. 

Teixeira de Freitas, embora tenha pedido 
ao governo que desistisse de incluir seu 
nome no Livro de Mérito, não é atendido, 
sendo assim agradece a honraria recebida.
Acervo Arquivo Nacional
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Carta 43 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Fernando de Azevedo,  
em 22 de julho de 1944.

Dizendo que a carta da “The MacMillan Co.” não era suficiente para 
uma tomada de decisão oficial por parte da Comissão Censitária Nacional. 
E comunicando que o Capitão Amilcar de Menezes, ofereceu os bons 
ofícios do DIP para fazer a versão ao inglês d’A cultura brasileira.

Carta 44 (datilografada)

De Fernando de Azevedo a Teixeira de Freitas,  
em 26 de novembro de 1944.

Agradecendo o telegrama de Teixeira de Freitas lhe informando a saída 
da segunda edição do livro pela Companhia Editora Nacional, e impressa 
nos Serviços Gráficos do IBGE. Lamenta não haver um prefácio explicando 
a origem do livro e as razões dessa segunda edição. 

Carta 45 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Fernando de Azevedo,  
em 03 de janeiro de 1945.

Dizendo-se encantado com a possibilidade d’A cultura brasileira vir a 
ganhar o Prêmio Machado de Assis (o que de fato se daria). Informando que 
o próprio Presidente da República se engajara na campanha de promoção 
do livro junto aos acadêmicos.

Carta 46 (datilografada)
De Teixeira de Freitas a Fernando de Azevedo,  
em 07 de abril de 1945.

Indicando possíveis pessoas que poderiam fazer a versão da obra para 
o inglês.

Carta 47 (manuscrita)
De Fernando de Azevedo a Teixeira de Freitas,  
em 31 de julho de 1945.

Dizendo que o Adido Cultural da Embaixada Francesa dissera-lhe de 
uma possível edição em francês d’A cultura brasileira.

Carta 48 (datilografada)
De Teixeira de Freitas a Fernando de Azevedo,  
em 03 de agosto de 1945.

Dizendo que mandara enviar ao Adido Cultural da Embaixada 
Francesa dez exemplares d’A cultura brasileira, e disse que a Junta Executiva 
Central do Conselho Nacional de Estatística concordou em ceder os clichés 
à possível edição em francês da obra. Informa que foi excelente a palestra 
sobre “A história e a estatística”, do Professor Roger Bastide. 
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Carta 49 (manuscrita)

De Fernando de Azevedo a Teixeira de Freitas,  
em 20 de agosto de 1945.

Informa das providências tomadas pelo Adido Cultural francês no 
sentido de ultimar a edição em francês d’A cultura brasileira.  

Carta 50 (manuscrita)

De Fernando de Azevedo a Teixeira de Freitas,  
em 1o de setembro de 1945.

A versão da obra para o inglês sequer começara, para surpresa de 
Fernando de Azevedo. (Então se passara um ano e nove meses desde a 
primeira manifestação de interesse pela edição em inglês da obra, e um ano 
e dois meses desde a definição da editora). 

Carta 51 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Fernando de Azevedo,  
em 12 de setembro de 1945.

Quanto à edição em francês, informa que o Instituto está na espera de 
alguma manifestação da Embaixada Francesa (não mais se irá falar dela). 
Quanto à versão para o inglês, dado o “sumiço” do Professor Culver, o 
Instituto começara a conversar com o Professor Rex Crawford.

Carta 52 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Fernando de Azevedo,  
em 15 de abril de 1946.

Informa que a versão para o inglês, feita pelo Professor Crawford, 
ficara pronta. (Quase dois anos depois de escolhida a editora).

Carta 53 (manuscrita)

De Fernando de Azevedo a Teixeira de Freitas,  
em 09 de maio de 1946.

Tratando de detalhes na versão ao inglês. E lhe envia alguns de seus 
livros (segunda edição de A educação e seus problemas, a segunda edição 
de Sociologia de la educación, publicado pela Fondo de Cultura Económica, 
do México), inclusive Seguindo meu caminho, seu novo livro. 

Teixeira de Freitas, em foto  
tirada meses antes de falecer.

Acervo da família Teixeira de Freitas
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Carta 54 (manuscrita)

De Fernando de Azevedo a Teixeira de Freitas,  
em 15 de maio de 1946.

Tratando de direitos autorais na edição em inglês. E pede alguns 
exemplares na segunda edição em português na cota do Instituto, dado que 
só recebeu 10 exemplares da Companhia Editora Nacional. Lembra que os 
direitos autorais da obra foram cedidos ao Instituto por 20 anos. 

Carta 55 (manuscrita)

De Fernando de Azevedo a Teixeira de Freitas,  
em 04 de dezembro de 1946.

Agradecendo os bons ofícios do Instituto, na pessoa do Germano 
Jardim, junto a Rex Crawford pela versão feita, e à editora “The MacMillan 
Company” pelos ajustes finais no acordo de edição. Faz elogios a Teixeira 
de Freitas (a quem dedica a edição em inglês) e se preocupa com sua saúde.

Carta 56 (manuscrita)

De Fernando de Azevedo a Teixeira de Freitas,  
em 15 de janeiro de 1947.

Pedindo notícias de Teixeira de Freitas, e sobre a edição em inglês.

Carta 57 (manuscrita)

De Fernando de Azevedo a Teixeira de Freitas,  
em 05 de março de 1947.

De novo, pedindo notícias sobre a edição em inglês.

Carta 58 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Fernando de Azevedo,  
em 26 de março de 1947.

Informando as propostas de “The MacMillan Co.” que considera uma 
exploração. Diz que as iria submeter aos órgãos colegiados competentes do 
Instituto [Anexa a proposta recebida].

Carta 59 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Fernando de Azevedo,  
em 25 de agosto de 1947.

Dizendo de sua surpresa e pasmo ao saber da saída de Fernando de 
Azevedo da pasta de Educação de São Paulo: “Como é possível construir-
se uma nação, resolver-lhe os mais graves e prementes problemas, no 
meio dessa fluidez de acontecimentos, na sequência inútil de tentativas 
mal esboçadas e logo frustradas, e com o afastamento dos líderes que se 
prepararam para as mais difíceis tarefas?!...” 
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Carta 60 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Fernando de Azevedo, 
em 27 de janeiro de 1948.

Desculpando pela demora em lhe escrever, dizendo que “a demora 
resultou do meu estado de saúde e das preocupações e desgostos que me 
levaram a afastar-me da Secretaria Geral do nosso IBGE”, mas se dizendo 
feliz por ter sido substituído por Rafael Xavier. Contudo informa que 
fizera questão de só se afastar do cargo depois de assinar o acordo com 
a “The MacMillan Co.”, ainda que o considerasse “um tanto excessivas 
as exigências”. Informa que ao termo da sua licença em maio não tinha 
intenção em retornar ao cargo, ou seja, em maio de 1948 deixaria em 
definitivo a Secretaria Geral do IBGE. 

Carta 61 (manuscrita)

De Fernando de Azevedo a Teixeira de Freitas, 
em 03 de fevereiro de 1948.

Agradecendo os esforços de Teixeira de Freitas para um bom fecho de 
contrato com a “The MacMillan Co.” Como sabe que o livro é volumoso, 
pensa que seria melhor que ele fosse editado em três volumes, de modo a 
ter melhor portabilidade. 

Carta 62 (manuscrito)

De Fernando de Azevedo a Teixeira de Freitas, 
em 17 de abril de 1948.

É uma das cartas mais íntimas trocada entre ambos, na qual Fernando 
de Azevedo aborda a provação pela qual passava com o acidente de 
automóvel sofrido pelo filho Fábio: “O homem põe e Deus dispõe”. E pede 
que lhe mantenha informado dos acontecimentos.

Carta 63 (manuscrita)

De Fernando de Azevedo a Teixeira de Freitas, 
em 22 de junho de 1948.

Agradecendo as palavras de Teixeira de Freitas sobre o acidente do 
filho, e tratando de novo sobre a edição em inglês do livro. Ao que parece 
a “The MacMillan Co.” estava fazendo novas exigências e querendo impor 
novas condições. 

Carta 63 (manuscrita)

De Fernando de Azevedo a Teixeira de Freitas, 
em 22 de junho de 1948.

Agradecendo as palavras de Teixeira de Freitas sobre o acidente do 
filho, e tratando de novo sobre a edição em inglês do livro. Ao que parece 
a “The MacMillan Co.” estava fazendo novas exigências e querendo impor 
novas condições. 

Ilustração baseada  na obra 
Canaviais e engenhos na vida 
política do Brasil, de Fernando 
de Azevedo (1948).
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Carta 64 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a 
Fernando de Azevedo, 
em 29 de março de 1949.

Informando que o IBGE aceitara 
as novas exigências da The 
MacMillan Co. cuja má conduta 
considera inqualificáveis.

Rio, 29 de março de 1949

Meu caro Dr. Fernando de Azevedo

Há uns oito meses, seguramente, espero da 
Secretaria Geral do Instituto as informações que 
solicitei, para transmitir ao prezado Amigo sôbre o 
resultado das negociações com a Casa Mac-Millan.

Ausente do Rio durante um mês, soube agora 
pelo Jardim que o IBGE havia respondido a Mac-Millan 
aceitando tôdas as suas “novas” condições, mas 
instando pelo rápido andamento de trabalho, aliás, 
expressamente prometido na carta a que se deu solução. 
Entretanto, a resposta ainda não havia chegado.

Encontrei-me há dias com o nosso Amigo, Dr. 
Benjamim Hunnicutt, que talvez vá brevemente aos 
Estados Unidos. E manifestei-lhe a minha estranheza 
e o meu desgosto diante da inqualificável conduta 
daquela firma. Êle prometeu-me falar com alguém que 
tem responsabilidade na direção da referida Emprêsa.

De qualquer forma, meu caro D. Fernando, 
já conseguimos alguma cousa. Eu temia que o novo 
Secretário Geral, exasperado pela displicência da 
Mac-Millan, e revoltado em fase das quase crescentes 
exigências sem dar comêço ao trabalho, rescindisse o 
contrato. Mas felizmente a minha decisão foi acatada 
e aceitaram-se as novas exigências da Casa Editôra. 
Vamos ver agora o que dirá ou fará Mac-Millan.

Estou expedindo ao prezado Dr. Fernando dois 
folhetos que talves o interessem. Um se refere à 
mudança da Capital; o outro contém uma conferência 
que tive ocasião de realizar na Escola do Estado Maior 
do Exército.

Que notícias me dá do seu rapaz? Ficou 
perfeitamente restabelecido?

     Com os meus respeitos à Família,
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Carta 65 (manuscrita)

De Fernando de Azevedo a Teixeira de Freitas,  
em 24 de maio de 1949.

Falando de seu próprio estado de saúde, em situação bastante 
grave. Pergunta se Teixeira de Freitas recebeu seu último livro, Canaviais e 
engenhos na vida política do Brasil. Pede notícias sobre a edição em inglês 
d’A cultura brasileira.

Carta 66 (datilografado)

De Teixeira de Freitas a Fernando de Azevedo,  
em 06 de setembro de 1949.

Informando sobre o Seminário Interamericano de Alfabetização de 
Adultos, coordenado por Lourenço Filho. E volta a tratar da edição inglesa 
do livro, dizendo que o Instituto afastara todos os possíveis óbices. Envia 
alguns trabalhos seus.

Carta 67 (manuscrita)

De Fernando de Azevedo a Teixeira de Freitas,  
em 19 de setembro de 1949.

Elogiando a distribuição d’A cultura brasileira no Seminário 
Interamericano de Alfabetização de Adultos. Volta a falar da edição inglesa, 
e agradece a atenção com que a tem acompanhado. Envia outro livro seu: 
As universidades no mundo de amanhã. E comenta textos enviados por 
Teixeira de Freitas. 

Carta 68 (datilografada)
De Teixeira de Freitas a Fernando de Azevedo,  
em 14 de novembro de 1949.

Lamenta não ter podido se encontrar com Fernando de Azevedo 
quando de sua passagem pelo Rio de Janeiro a caminho da Bahia, para 
participar de seminário a convite de Anísio Teixeira. Não tem nada de novo 
sobre a edição em inglês. Faz um forte lamento sobre a realidade brasileira: 
“Quero, às vezes, tornar-me otimista e chego a esperar que se tente, afinal, 
o grande remédio. Mas a mesquinhez das questiúnculas que empolgam 
os nossos dirigentes não tarda em fazer-me ver a dolorosa displicência 
das nossas elites e isto envolve-me em sombrio pessimismo. Não é de fato 
profundamente triste essa aridez do panorama que a atualidade brasileira 
nos oferece?” E passa a relacionar os entraves políticos nacionais. 

Carta 69 (manuscrita)
De Fernando de Azevedo a Teixeira de Freitas,  
em 20 de novembro de 1949.

Aborda a sequência de conferências no seminário promovido por 
Anísio Teixeira: a primeira coube ao Ministro Clemente Mariani, a segunda 
ao Deputado João Mangabeira, e a terceira a ele, Fernando de Azevedo (ele 

Ilustração baseada na lombada do livro  
A cultura brasileira, de Fernando de Azevedo.
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falou sobre Rui). Elogiou a cidade de Salvador. E concorda com Teixeira 
de Freitas no retrato que fez do país: “É realmente triste, mas verdadeiro, o 
quadro que traçou da atual situação do país”. 

Carta 70 (datilografada)
De Teixeira de Freitas a Fernando de Azevedo,  
em 16 de fevereiro de 1950.

Elogiando seu livro Um trem corre para o oeste. E informando que 
soubera que a edição em inglês sairia em 21 daquele mesmo mês. [Logo, 
sete anos desde que a ideia fora lançada, e  seis anos e meio desde a 
escolha da editora] 

Carta 71 (manuscrita)
De Fernando de Azevedo a Teixeira de Freitas,  
em 03 de março de 1950.

Expressando sua emoção ao ter em mãos o livro na edição em inglês, e 
manifestando os mais sinceros agradecimentos a Teixeira de Freitas, atribuindo-
lhe todos os méritos seja pela obra em português, seja pela obra em inglês.  

Carta 72 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Fernando de Azevedo,  
em 25 de março de 1950.

Falando das discussões dos partidos na escolha dos candidatos à 
presidência da República. O nome de Affonso Penna Júnior acha bom 
demais para poder acreditar. Seu interesse é que seja alguém que tenha 
a visão de trazer Fernando de Azevedo para o Ministério da Educação e 
Saúde. Fala de sua recente correspondência com Anísio Teixeira, mais uma 
vez tentando convencê-lo da importância dos muitos temas que o vinham 
ocupando nos últimos tempos. E pergunta sobre sua opinião sobre a Revista 
Brasileira dos Municípios: “Foi, no gênero, a minha última iniciativa como 
Secretário Geral do Instituto. [...] Lancei-a na expectativa de que ela viesse 
prestar um grande serviço ao progresso do Brasil”. 

Carta 73 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Fernando de Azevedo,  
em 05 de abril de 1950.

Agradece as palavras de Fernando de Azevedo por ocasião da perda 
de seu pai, aos 87 anos. Fala de vários assuntos, e termina perguntando: 
“Que lhe parecem os novos acontecimentos? Estará o Brasil caminhando 
segundo algum rumo determinado? A mim me parece que o seu barco está 
de velas colhidas, e flutua a deriva à mercê das ondas e de correntes talvez 
insuspeitadas. Que tristeza! E, entretanto, como seria fácil fazer do Brasil 
uma grande, próspera e feliz Nação!” 
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Carta 74 (manuscrita)

De Fernando de Azevedo a Teixeira de Freitas,  
em 17 de abril de 1950.

Falando do interesse da “Companhia Melhoramentos” de São Paulo 
em fazer a terceira edição em português d’A cultura brasileira, solicitando-
lhe cópia do contrato da segunda edição feita com a Companhia Editora 
Nacional. E trata ainda do interesse manifesto pela editora alemã Rascher 
Verlag Zürich de fazer uma edição do livro na Alemanha. E oferece sua 
opinião sobre a situação política do Brasil, não confiando na possibilidade 
de um candidato único à presidência da República. Quanto à redenção 
da educação brasileira sabe que precisa haver muitos esforços, e muito 
continuados. 

Carta 75 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Fernando de Azevedo,  
em 26 de janeiro de 1951.

Manifesta sua alegria pelo prêmio concedido pela Sociedade de 
Geografia à edição em inglês do livro A cultura brasileira. 



[…] Cidadão íntegro, puro, decente. Além de inteligentíssimo, dono de 
cultura invulgar, mestre inconteste no que se refere à educação, Anísio 
Teixeira foi um brasileiro raro. Tão extraordinário a ponto de ter sido 
alvo durante toda a vida de restrições, suspeitas, aleivosias, perseguições, 
misérias de todo tipo com que os imundos o perseguiram - sobram 
imundos no Brasil. Tentaram de todas as maneiras impedir Anísio 
Teixeira de realizar sua missão civilizadora, mas ele era irredutível e 
invencível. O que o Brasil de hoje possui de melhor e de maior deve-se 
em grande parte a este humanista baiano de grandeza universal.

 Jorge Amado.80

Breve perfi l de Anísio Teixeira:

Anísio Spínola Teixeira nasceu em 12 de julho de 1900, em Caetité, na 
Bahia. Morreu em 11 de março de 1971, na Cidade do Rio de Janeiro, aos 70 anos.

Em 1922 formou-se em Direito no Rio de Janeiro.  

Em 1924, assumiu o cargo de Inspetor Geral de Ensino da Bahia, 
equivalente ao de Secretário de Educação. Viajou aos Estados Unidos, e divulgou 
no Brasil a obra do fi lósofo e pedagogo John Dewey. Recebeu o grau de mestre 
na Universidade de Columbia (Columbia University). 

80 AMADO, J. Anísio Teixeira: depoimentos sobre o educador. Disponível em: <https://
pt.wikipedia.org/wiki/An%C3%ADsio_Teixeira>. Acesso em: dez. 2015.

Diálogo com 
Anísio Teixeira
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Em 1931, no Rio de Janeiro, ocupou a Diretoria Geral da Instrução Pública do Distrito Federal, 
e se tornou Secretário de Educação, instituindo a integração da Rede Municipal de Educação, criando a 
Universidade do Distrito Federal - UDF, em 1935. 

Em 1931 foi um dos signatários do Convênio Interadministrativo das Estatísticas Educacionais e 
Conexas, de iniciativa de Teixeira de Freitas, e em 1932 do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, cuja 
redação coube a Fernando de Azevedo.

Em 1935, perseguido pelo governo de Getúlio Dornelles Vargas, retira-se para Caetité até 1945. 
Em 1946 assume o cargo de Conselheiro-Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura - UNESCO. No ano seguinte, torna-se Secretário de Educação da Bahia, com grande 
sucesso. Em 1950, participou dos debates da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, sempre como 
defensor da educação popular.  

Em 1951, assumiu a função de Secretário-Geral da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior - CAPES, e no ano seguinte assume a direção do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos - 
INEP, na atualidade Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP. Ao lado de 
Darcy Ribeiro participou da criação da Universidade de Brasília - UnB, da qual se tornou reitor em 1963. 

Com o Golpe Militar de 1964 viaja aos Estados Unidos, lecionando nas Universidades de Colúmbia 
(Columbia University) e Califórnia (University of California - UCLA). Em 1966 retorna, tornando-se 
consultor da Fundação Getulio Vargas - FGV. Sua morte é cercada de circunstâncias obscuras.

***

Nas cartas a seguir apresentadas, praticamente todas as que foram trocadas entre Teixeira de Freitas 
e Anísio Teixeira, a relação entre ambos passa por intensas mudanças. Num primeiro momento a relação seria 
formal, mas logo seria informal. Ao contrário do que se dera com Fernando de Azevedo, não houve um 
assunto predominante, e também diferentemente houve uma troca de ideias, e Anísio Teixeira não poupou 
suas opiniões. 

Nos primeiros momentos há uma maior aproximação; ao menos, Anísio Teixeira não registra opiniões 
contrárias. Mas, ao passar do tempo, talvez por descrença, talvez mesmo por impaciência, ele começa a expressar 
desacordos. Sem dúvida, Teixeira de Freitas é um obstinado e persistente, batendo sem cansaço nas mesmas teclas. 
Tenta, sempre com denodo, ter o apoio de Anísio Teixeira, e isso talvez o cansasse ou o aborrecesse. 

Não havia o que Anísio Teixeira fizesse que Teixeira de Freitas não elogiasse, até porque sempre 
feito com brilho, mas sempre lhe antepunha comentários, trazendo dúvidas, não raro recuperando suas 
propostas, que via ausentes. Por certo tempo Anísio Teixeira ficou feliz e mesmo agradecido, pois é raro poder 
contar com um interlocutor tão minucioso, mas não há que negar que pouco a pouco terá se aborrecido. 

O tempo passou, até que na última carta de 1949, e nas três de 1950, as amarguras vieram à tona. 
Tudo que estava represado explodiu, e o dique rompeu. A iniciativa das críticas veio de Anísio Teixeira, não 
sem razão, é claro, pois Teixeira de Freitas, por trás de suas doces palavras não deixava de também ser crítico. A 
defesa de Teixeira de Freitas, como pessoa magoada – não ofendida propriamente, porquanto como religioso 
fervoroso sempre perdoava, aliás, algo que irritava a Anísio Teixeira – ainda que educada, polida, bastante 
serena, não negou ataques. A seu turno, Anísio Teixeira, com igual polidez e educação, se defendeu e também 
atacou. A correspondência foi interrompida, e não se tem notícia de que tenha havido alguma tentativa de 
restabelecimento, e nem que tenha havido alguma manifestação de Anísio Teixeira quando da morte de 
Teixeira de Freitas.
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Carta 1 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Anísio Teixeira,  
em 1o de setembro de 1932.

Dirige-se a Anísio Teixeira como doutor, estando ele na função de 
Diretor da Instrução da Capital da República. Elogia sua proposta de 
“unificação dos quadros no magistério primário, com a consequente 
variabilidade quinquenal dos vencimentos”, e recorda que ele próprio fizera 
a mesma proposta no quadriênio de Wenceslau Braz, dizendo que enviava 
em anexo seu plano, para o caso de Anísio Teixeira não o conhecer ainda.

Carta 2 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Anísio Teixeira,  
em 29 de abril de 1933.

Refere-se à conversa telefônica que tiveram sobre a Escola Regional, 
tema sobre o qual Anísio Teixeira mostrara reticências. O referido tema seria 
objeto de um curso promovido pela Sociedade dos Amigos de Alberto Torres 
que, não obstante, esperava contar com o apoio da Diretoria da Instrução, 
sob Anísio Teixeira. Para encerramento do mesmo esperava contar com 
três conferencistas: Fernando de Azevedo, Sud Mennucci, e caso ele não 
pudesse, disse que tentaria Lourenço Filho. 

Carta 3 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Anísio Teixeira,  
em 09 de setembro de 1933.

Já não mais o chama de doutor, e nem mesmo pelo nome completo, 
mas apenas de Anísio. Elogia a “reorganização do ensino municipal” 
proposta por Anísio Teixeira: “princípios fundamentais, excelentes; 
desenvolvimento lógico, perfeito; articulação e flexibilidade, admiráveis; 
translação habilíssima da situação antiga para o novo estado de coisas; 
fases progressivas de adaptação e depuração; afastados todos os atritos mais 
fortes, a lesão aos diretos adquiridos, a surpresa e o imprevisto de inovações 
muitos bruscas.” Não obstante, não deixa de dizer que “umas tantas 
interrogações pairam no meu espírito, e penso que devo colocá-las diante 
da sua inteligência. Permite que o faça?”

Carta 4 (manuscrita)

De Anísio Teixeira a Teixeira de Freitas,  
em setembro de 1933.

Agradece com muita ênfase a carta de 09 daquele mesmo mês, 
recebida de “meu grande amigo Teixeira de Freitas”, dizendo que sempre 
o vira como um “educador, no sentido mais profundo da palavra – 
melhorador dos homens e da vida”. Daí, por todo esse sentimento, avalia as 
opiniões de Teixeira de Freitas com muita atenção e cuidado, como afirma. 
Pondera ponto a ponto, e, de certa forma, entende que seu plano está a 
atender as ponderações feitas por Teixeira de Freitas, apesar de ele não ter 
visto isso.  

Anísio Spínola Teixeira, 1900-1971.  
Renomado educador. Um dos criadores 

da Universidade do Distrito Federal - UDF, 
na gestão do Prefeito Pedro Ernesto. Foi 

Conselheiro-Geral da UNESCO. Presidiu o 
INEP, bem assim, a ABE. Foi Secretário de 

Educação da Bahia.
Acervo Associação Brasileira de Educação
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Carta 5 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Anísio Teixeira,  
em 03 de maio de 1934.

Pedindo a sincera opinião de Anísio Teixeira sobre o esboço da 
Convenção [Nacional de Educação], tendo lhe sido dito que ele “era 
rudemente contrário à sistematização que esbocei. Mas recuso-me a 
acreditar. Admito, entretanto, que não estejamos de acordo em tudo.” E 
pede opinião sobre o projeto de Colônia-Escola. 

Carta 6 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Anísio Teixeira,  
em 08 de setembro de 1934.

Comentando a “palestra” que tiveram, na qual “a agudeza de seu 
espírito, a largueza das suas vistas e, sobretudo, a irradiante boa vontade e 
a contagiosa confiança à cuja influência ninguém pode fugir junto de você, 
valem sempre por uma espécie de ducha escocesa para o espírito dos que 
tratam com Você”.

Carta 7 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Anísio Teixeira,  
em 10 de novembro de 1934.

Envia a Anísio Teixeira as teses que enviara ao Congresso de Ensino 
Regional, da Bahia, sobre a Convenção [Nacional de Educação] e as 
Colônias-Escolas. E admira pela recusa de Anísio Teixeira em apresentar sua 
magnífica obra no referido Congresso: “Vi o seu telegrama de recusa e fiquei 
perplexo. Perplexo e desolado. Tão pequeno esforço lhe era preciso para 
levar à Bahia uma documentação magnífica sobre o que podem, no terreno 
da educação, a inteligência e a vontade de um homem e esse esforço não 
veio!... Ai do Brasil! Ai da Bahia! Na “terra mater” da brasilidade focaliza-se 
de maneira inédita o problema da educação popular, e aí não se ouvirá a voz 
mais autorizada e mais desejada, para fazer afirmações que seriam definitivas, 
nem se dá notícias da obra mais sincera, mas corajosa e mais eficiente que já 
se realizou no Brasil em matéria de organização educacional![...]”

Carta 8 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Anísio Teixeira,  
em 21 de novembro de 1934.

Pedindo a Anísio Teixeira que apele ao governo para que dê 
cumprimento ao decreto convocatório da Convenção [Nacional 
de Educação], “por ser este o único recurso capaz de dar sentido 
verdadeiramente orgânico, totalista e nacional à grande obra renovadora 
em que o Brasil se vai empenhar agora no que diz respeito à educação”. 
E fala da Semana Ruralista de Ponte Nova que será realizada no contexto 
das Semanas Agrícolas organizadas pelo Ministério da Agricultura, dentro 
do espírito torreano. E diz, quase ao final da carta: “Meu bom Amigo, 
tenhamos confiança nas forças do espírito e não desprezemos as coisas 
pequenas e humildes, nem mesmo as velhas ferraduras imprestáveis como 
as daquela deliciosa anedota evangélica”. (E fica a dúvida sobre que 
anedota seria essa)
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Carta 9 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Anísio Teixeira,  
em 12 de julho de 1935.

Envia a Anísio Teixeira algo que ele lhe pedira, e diz ainda: “A minha 
afetuosa saudação foi dirigida ao ‘Saulo-Anísio’, procurando fazer-lhe a 
justiça que lhe é devida. Mas estou certo de que, se Deus me der vida, 
encontrá-lo-ei um dia na ‘estrada de Damasco’, que muito bem conheço, 
para apertá-lo de encontro ao coração, com a alma em festa, vendo-o afinal 
transformado no meu ‘grande Paulo-Anísio’[...]”  E lhe pede que convença 
a Pedro Ernesto que siga na luta contra os vereadores retrógrados, pois sua 
vitória é também “a vitória dos educadores, ou, melhor, a vitória da cultura 
nacional”.

Carta 10 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Anísio Teixeira,  
em 18 de outubro de 1935.

Comentando em palavras efusivas o “último relatório” de Anísio 
Teixeira: “penso que nunca e em lugar algum do Brasil terá falado um 
diretor de Instrução como V. o faz nesse documento memorável. E muito 
menos já apresentou alguém uma folha de realizações tão grandiosa, tão 
eficientes e ao mesmo tempo tão orgânicas como as que V. singelamente 
enumera”. Por demais, trata da crise que enfrentava no Ministério da 
Educação e Saúde, em que o Ministro “aderindo ao injustificável ponto de 
vista do Dr. Barros Barreto, projetou uma reforma do Ministério suprimindo 
minha repartição, como coisa inútil”. 

Carta 11 (manuscrita)

De Anísio Teixeira a Teixeira de Freitas,  
em 28 de outubro de 1935.

Manifesta sua alegria por ter sido salva a diretoria de Teixeira de 
Freitas, que considera “o setor mais vigoroso, mais orgânico e o único 
integralmente benéfico, do nosso malfadado Ministério”.

Carta 12 (manuscrita)

De Fernando de Azevedo a Teixeira de Freitas,  
em 19 de janeiro de 1936.

Afora outros assuntos, elogia as palavras de Teixeira de Freitas em 
relação a Anísio Teixeira: “A sua nobre sugestão relativa ao Anísio Teixeira, 
sobre ser uma significativa expressão de confiança na pureza de seus ideais 
de educador, é um documento tão alto nos seus propósitos, tão isento de 
paixões e de um sentido tão profundamente humano, que eu li e reli como 
uma palavra de serenidade no tumulto e uma afirmação de fé na obra e nos 
trabalhadores da educação no Brasil.” 
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Carta 13 (manuscrita)

De Anísio Teixeira a Teixeira de Freitas, 
em 06 de junho de 1940.

Agradece o envio de publicações, dizendo que acompanha “com o 
pensamento e o coração o nobre e tenaz esforço do mais brasileiro dos 
brasileiros: M. A. Teixeira de Freitas”. (O longo lapso de tempo na troca de 
cartas pode não significar uma interrupção na comunicação, mas antes uma 
perda de cartas).

Carta 14 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Anísio Teixeira, 
em 05 de julho de 1940.

Enviando publicações a Anísio Teixeira. Lamenta o abandono da ideia 
da Convenção Nacional de Educação (o que será uma sua permanente 
frustração).

Carta 15 (datilografada)

De Anísio Teixeira a Teixeira de Freitas, 
em 24 de agosto de 1940.

Bela carta. Elogiando o IBGE, e atribuindo seu sucesso à presença 
de Teixeira de Freitas na sua Secretaria-geral. E atribuindo o abandono 
da Convenção à recusa de Teixeira de Freitas em não ter assumido seu 
comando, e não a si de não se ter disposto a participar. 

Carta 16 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Anísio Teixeira, 
em 17 de setembro de 1940.

Lamenta a longa ausência de Anísio Teixeira da vida pública, mas o 
sabe estudioso da educação brasileira, a espera de algum momento para 
reaparecer. Envia-lhe seu texto “Nova Mensagem dos Números”, e afirma: 
“Tanto quanto eu, Você perceberá, através das advertências austeras que os 
números nos fazem, o libelo tremendo que se ergue contra a nossa inércia, a 
nossa imprevidência, a nossa estupidez, a nossa covardia diante da vocação 
histórica da Nação. Precisamos unificar o Brasil, integrá-lo, construí-lo, e não 
sabemos, ou não queremos dar os passos necessários para isso, cuidando ‘a 
sério’, objetivamente, denotadamente, da educação do povo”. 

Carta 17 (datilografada)

De Anísio Teixeira a Teixeira de Freitas, 
em 10 de março de 1941.

Agradece o trabalho de Teixeira de Freitas “Dispersão demográfica 
e escolaridade”, que entende como um “cacho de teses”. Se diz 
impressionado com as revelações: “O quadro, meu caro Teixeira de Freitas, 
que seus números apresentam é o mais terrível de quantos pude ver até 
hoje”. E acrescenta: “A solução? É tremendamente complexa. Exigirá, sem 
dúvida medidas de conjunto e daí ser necessária a sua Convenção, ou algo 
semelhante. Mas exigirá, acima de tudo, mudança de mentalidade, coisa 

cartas pode não significar uma interrupção na comunicação, mas antes uma 
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que hoje é tabu no Brasil. Você, com os números e graças ao caráter meio 
hermético das mensagens dos números vai podendo dizer coisas que nós, 
com o abc do estilo corrente estamos longe de poder fazê-lo”. 

Carta 18 (manuscrita)

De Anísio Teixeira [na UNESCO] a Teixeira de Freitas, 
em 29 de novembro de 1946,

Bela carta. Pedindo publicações para a biblioteca da UNESCO, e 
falando de suas atividades. Dizendo o quão lhe era difícil exercer suas 
funções: “espero, com efeito, aprender aqui um pouco da maravilhosa 
paciência e tenacidade que sempre admirei em Você, nos seus projetos de 
longo alcance[...]”.

Carta 19 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Anísio Teixeira, 
em 14 de março de 1947.

Declara-se encantado com a comissão de Anísio de Teixeira na 
UNESCO. Diz que o Ministro Clemente Mariani, “figura ilustre e simpática 
de nosso conterrâneo”, desejaria muito ter ao seu lado aqueles que ele, 
Teixeira de Freitas considera os “’Três Ases’ da Educação do Brasil”, e sabe 
que esta sua luta é como “água mole em pedra dura”. Fala da campanha 
de educação de adultos (que ficará a cargo de Lourenço Filho) e volta a 
tratar da Convenção Nacional de Educação, na qual ainda acredita como 
essencial ao Brasil.
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Carta 20 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Anísio Teixeira, 
em 18 de abril de 1947.

Dirige-se a Anísio Teixeira, então Secretário de Educação e Saúde da 
Bahia. Informa-lhe que o Ministro Mariani incluiu seu próprio nome na 
Comissão que iria estudar as bases de uma reforma da educação. E afirma: 
“Minhas ideias, porém, são hoje tão ousadas, e sinto-me tão incapaz de 
transigir quanto às diretrizes mestras da educação popular (primária e 
profissional), hoje fixadas no meu espírito, que receio constituir antes um 
obstáculo, do que um útil colaborador, se se tratar apenas de dar alguns 
retoques no regime de dispersão de reforços e recursos em que temos 
vivido”. Sente-se, por demais, incompreendido, pois não consegue acreditar 
em nenhuma solução que não adote a cooperação interadministrativa.

Carta 21 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Anísio Teixeira, 
em 26 de junho de 1947.

Lamenta a suspeição que suas ideias provocam em seus interlocutores: 
“Se uns me combatem por temor da liberdade, do amplo debate, ou do 
espírito corajoso de renovação; se outros o fazem porque anseiam por 
um regime que despeie [sic] ao máximo a iniciativa dos governos locais, 
prevenidos mesmo contra a coordenação que resulta do franco e mútuo 
entendimento; estes – e Você é um deles – tanto quanto aqueles outros 
acabarão fazendo justiça à ideia por que luto há 15 anos, combatido por 
todas as correntes da opinião”. Assim, porquanto preza e muito a Anísio 
Teixeira, envia-lhe uma “justificativa”, e pede-lhe que a leia com “o espírito 
tranquilo, e meditando sobre elas”. Trata-se, ao 
fim e ao cabo, do eterno embate entre as visões 
centralizadoras e descentralizadoras.

Carta 22 (datilografada)

De Anísio Teixeira a Teixeira de 
Freitas, em 15 de julho de 1947.

Condenando o que considera uma 
coordenação prematura das atividades 
estaduais por uma esfera federal. E afirma: 
“Antes da formação dessa consciência local, 
a coordenação que se pretendesse fazer seria 
uma coordenação entre centros amorfos, 
complacentes ou rebeldes (que é uma forma 
negativa de complacência) e não a coordenação 
voluntária, compreendida e sentida de 
organismos vivos e autônomos”. Pede a 
Teixeira de Freitas que se faça um “campeão da 
descentralização”, o que, a seu juízo, ele já era, 
pois para ele o sistema ibgeano tinha concepção 
federalista, portanto descentralizada. Em anexo 
envia o capítulo “Da Educação e Cultura” que 
escrevera para a Constituição Estadual, enviado 
para a Constituinte. 

Folha de rosto da 
obra Estatística e 
educação: coletânea 
de pronunciamentos 
e decisões do CNE 
oferecida e dedicada ao 
Seminário Interamericano 
de Alfabetização e 
Educação de Adultos, 
editada pelo IBGE (1949).  
Acervo IBGE
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Carta 23 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Anísio Teixeira,  
em 02 de agosto de 1947.

Bela carta. Voltando à mesma tecla, insiste na importância da 
cooperação interadministrativa como garantia da autonomia das liberdades 
estaduais. Teixeira de Freitas mostra a firmeza de suas convicções, e a 
consolidação de seus pensamentos. 

Carta 24 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Anísio Teixeira,  
em 15 de outubro de 1947.

Lamentando a saída de Fernando de Azevedo da Secretaria de 
Educação e Saúde de São Paulo, e desejando que Anísio Teixeira, ao 
contrário, tenha mais tempo e sucesso. E lhe deseja que: “E possa Você, 
com a experiência que vai realizar, convencer-se afinal de que o esforço 
brasileiro em matéria de educação não pode partir deste ou daquele 
governo isoladamente, visando apenas esta ou aquela parte do Brasil, 
ou mesmo esta ou aquela categoria de brasileiro, mas sim resultar 
da solidariedade entre todas as administrações, tornando comuns as 
experiências bem sucedidas, utilizando a mútua ajuda e destinando-se a 
educar de verdade toda a infância brasileira, sem privilégios ou exclusões 
de nenhuma espécie”.

Carta 25 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Anísio Teixeira,  
em 1o de junho de 1949.

Sobre vários assuntos, como seu afastamento da Secretaria-geral do 
IBGE, e sua intenção de uma próxima aposentadoria. Revela confiança, 
mas, ao mesmo tempo, mostra sentir algumas preocupações. Deseja que 
o Instituto seja capaz de se “aperfeiçoar sem regredir”. Quanto à vontade 
de Anísio Teixeira de vir a fazer um censo escolar na Bahia, orienta-o a 
não fazer, usando “extrapolação e amostragem” para obter as informações 
intercensitárias que deseja. E trata ainda de outros temas.

Carta 26 (datilografada)

De Teixeira de Freias a Anísio Teixeira,  
em 09 de setembro de 1949.

Envia-lhe um exemplar de “A Educação no Estado da Bahia”. E envia 
outros trabalhos, como “Estatística e Educação”, um conjunto de resoluções 
do Instituto, bem assim, “Educação no Brasil”, trabalho dedicado ao 
Seminário de Alfabetização de Adultos. Faz uma longa proposta de reforma 
do ensino de adultos, e pede a atenção de Anísio Teixeira.
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Carta 27 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a 
Anísio Teixeira, 
em 12 de novembro de 1949.

Enviando material sobre a 
redivisão territorial do Brasil, e 
o reerguimento da organização 
municipal, conforme entrevista que 
concedeu ao jornal A Manhã. [Não 
contém a matéria].

Ministério Da Educação e Saúde

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 1949

Meu caro Anísio Teixeira

Votos de boa saúde.

 Poderá Você dispor de meia hora, ou um pouco 
mais, para passar os olhos pelos retalhos juntos?

Encontrará aí a entrevista que A Manhã me 
pediu sobre o velho tema – que para mim é sempre 
novo e oportuno da redivisão territorial do Brasil, 
complementada pela interiorização da Capital da 
República, pelo reergulamento da organização municipal 
e pela distribuição equitativa, por todo o país, dos 
“pontos de fixação” que nos fazem  falta aos esforços 
de progresso voltados para o interior brasileiro.

Se não tiver tempo para ler todo, veja se pode 
ler apenas a primeira parte e o final. Bastará isso 
para conhecer o “plano ibgeano” a uma nova luz. Quero 
dizer, sem as sombras de umas tantas objeções que 
pairavam vagamente, sobre alguns dos itens do nosso 
ideário Cívico.

Gostaria de conhecer suas impressões, ainda que 
fosse através de um breve cartão ou telegrama.

Telegrafei-lhe há dias, perguntando se recebeu, 
minha carta anterior e as publicações do Seminário de 
Petrópolis que a acompanharam.

Espero a resposta para reparar o extravio, se 
for o caso. Mas apreciarei muito qualquer comentários 
que lhes queira fazer, se já as recebeu.

Sempre seu

for o caso. Mas apreciarei muito qualquer comentários 
que lhes queira fazer, se já as recebeu.
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Carta 28 (datilografada)

De Anísio Teixeira a 
Teixeira de Freitas, 
em 09 de dezembro de 1949.

Bela carta. Afirma que lera e relera 
o recorte enviado enquanto ia para 
Paulo Afonso, sentindo a dura realidade 
brasileira. Assim, pergunta a Teixeira de 
Freitas: “Não está Você querendo iludir-
se a si mesmo, procurando em uma 
simples alteração de forma a alteração 
de substância de que precisamos?” E 
adiante prossegue: “Devo ter também 
as minhas abstrações, mas acredito 
que sejam menos abstratas que as 
suas”. Para ainda dizer: “[...] o que de 
fato precisamos, meu caro Teixeira de 
Freitas, é um change of hearth, uma 
nova atitude, uma nova disposição, 
um novo espírito, uma nova coragem 
para responder ao desafio das nossas 
condições. A redivisão territorial não o 
provocaria.”

ESTADO DA BAHIA

Secretaria de Educação e Saúde

Salvador, 9 de dezembro de 1949

Meu caro Teixeira de Freitas:

No avião que me levava ante-ontem a Paulo 
Afonso, lí suas entrevistas na A Manhã do Rio, sobre 
a redivisão territorial do Brasil.

Pouco depois saltava no acampamento da Chef e 
podia, em reduzido, ver o problema brasileiro em sua 
implacável contradição.

Ali estava uma Companhia mixta construindo uma 
usina elétrica, com recursos em dinheiro e recursos 
técnicos humanos, trazidos de fora. A zona era 
praticamente deserta. A localidade “Forquilha”, onde 
se localizara a indústria, possuía uns vinte casebres, 
que foram destruídos. O acampamento foi instalado 
nos mesmos moldes em que teria de ser instalado em 
qualquer zona colonial e tem o nível habitual desses 
acampamentos industriais.

Pois bem, depois de quatorze meses de trabalho, 
de belo e esplendido trabalho de construção e de 
civilização, começou a brotar em volta do acampamento 
o Brasil nativo, isto é, aquele Brasil semi–índio e 
semi–africano a que afinal se reduziu o Brasil luso–
brasileiro.  Em volta do acampamento, já estão acocorados 
cerca de 3000 viventes, nas condições abjetas que todos 
conhecemos e que são, de certo modo, inferiores ás do 
índio de 1500.

O acampamento – o novo Brasil – já se tem de 
defender do Brasil – nativo, com a mesma pertinácia e 
a mesma vigilância com que Thomé de Souza defendia a 
cidade do Salvador em 1549.

Está aí o problema brasileiro. Os nossos esforços 
de 400 anos nos levaram de volta ao ponto de origem. 
Temos de implantar, de novo, a civilização em projetos 
globais, um dos quais poderia ser o desse empreendimento 
industrial de Paulo Afonso. Estamos, entretanto, em 
condições de fazer isto? De modo nenhum. Paulo Afonso 
é um acidente, um milagre de circunstancias difíceis 
de se repetirem.

Normalmente, o que temos e pobresa de população 
e consequente pobresa de governos, com ausência de 
recursos para as causas mais elementares da vida 
humana. Você conhece tudo isto muito melhor do que 
eu. Como, porém, consegue convercer-se de que uma 
redivisão territorial opere milagre, a que se refere 
em sua entrevista? Não está V. querendo iludir-se a si 
mesmo, procurando em uma simples alteração de forma a 
alteração de substancia de que precisamos?

Nos 21 estados brasileiros tem V. exemplos, por 
certo, do que seriam os seus 29 estados equipotentes. 
Que está fazendo esse estado-exemplo? Não existirão aí 
as mesmas cousas dos demais estados?

O nosso problema nacional é tão complexo, que 
todos corremos o risco de procurar resolve–lo por meio 



terceira parte
Diálogo com Anísio Teixeira



Teixeira de Freitas e a criação do IBGE
Correspondência de um homem singular e plural

de abstrações. A sua abstração o re–divisionalismo, 
confesso, ser umas das que mais me desconcertam.

Devo ter também as minhas abstrações, mas acredito 
que sejam menos abstratas que as suas. Uma das minhas 
abstrações é a revisão da distribuição tributaria 
brasileira. Pleitearia uma distribuição tributaria que 
empobrecesse a União e melhorasse as condições dos 
Estados e dos Municipios. Nos municípios e nos estados, 
faria uma distribuição tributaria em que empobrecesse 
as cidades e melhorasse a zona de população rural. 
As cidades teriam de viver dos impostos que pagassem 
seus habitantes e, talvez, visitantes. Nunca das 
populações rurais circunvizinhas. Com essa abstração 
tributaria, visaria corrigir o metro-politanismo da 
vida brasileira, que me parece essencialmente colonial 
e tiranico. Enfraqueceria a Metropole (Rio de Janeiro) 
e as duas sub- metrópoles (Capitais dos Estados) e 
as sub–metrópoles cidades do Interior e obrigaria a 
aplicação dos impostos em beneficio direto dos que 
os pagam.  Isto iria fazer melhorar os recursos para 
educação e, além disto, interiorizar a educação e 
obrigar–nos a ser igualitários, pois, a população 
beneficiada iria ser não a mais rica, ou melhor a mais 
explorada, mas a mais pobre ou menos exploradora.

Sei, porém, que ainda isto é uma abstração, 
porque o que de fato, precisamos, meu caro Teixeira de 
Freitas, é um change of hearth, uma nova atitude, uma 
nova disposição, um novo espirito, uma nova coragem 
para responder ao desafio das nossas condições. A 
redivisão territorial não o provocaria.

A redistribuição tributaria também não o 
provocaria, mas alteraria mais substancialmente essas 
condições e obrigaria a uma redistribuição de pessoal, 
pois com o dinheiro desconcentrado e retirado das 
metrópoles dar-se–ia  uma redistribuição dos valores 
humanos.

Está aí meu comentário á sua entrevista. É 
um simples comentário que só a conversa permitirá 
desenvolver. Estive a pique de ir ao Rio esta semana. 
Fui obrigado a adiar, mas, talvez, antes do Natal, vá 
ao Rio, onde procurarei vê-lo.

Até lá, receba o meu abraço afetuoso de sempre. 

Seu Anísio 
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Carta 29 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a 
Anísio Teixeira, 
em 25 de março de 1950.

Bela carta (longa), ainda que algo 
amarga, chocado com as duras palavras 
de Anísio Teixeira.  E lhe diz: “Que 
sentimento de desânimo e de tristeza 
me causa, meu caro Anísio, essa falta 
de confiança no reerguimento do Brasil 
que é o sentido profundo das suas 
palavras d’agora, confirmando, aliás, 
pontos de vista que já me manifestara 
há tempos”. Defende e procura explicar 
suas “abstrações”, como Anísio Teixeira 
as chama, mas não esconde que se 
sentiu chocado. Não vê em Anísio 
Teixeira uma pessoa desanimada e 
desiludida de todo, pois o sabe sempre 
lutando pela educação brasileira, 
mas lhe pede que abra mais os olhos. 
Aborda vários de seus ideais de reforma 
nacional.

Ministério da Educação e Saúde

Rio de Janeiro, 25 de Março de 1950 

Meu caro Anísio Teixeira

Cordiais visitas. 

Obrigado, por determinação médica, a quase 
paralisar as minhas atividades habituais, e com o 
espírito deprimido pelo falecimento do meu Pai em 
meados de janeiro, fui forçado a deixar atrasar-se toda 
a minha correspondência. Só hoje, depois de grande 
esforço para pôr em ordem a papelada que se acumulara, 
posso responder sua prezada carta de 9 de dezembro, 
a qual, aliás, me daria motivo para escrever, não 
algumas páginas, mas um livro, especialmente dedicado 
a Você. Diria melhor: dedicado ao capitalismo, senão 
tenaz opugnação, com que você tem reagido diante de 
certas idéias e que são muito caras.

Não me sendo lícito roubar seu precioso tempo com 
uma longa conversa sobre os nossos temas habituais, vou 
apenas aludir por alto as suas amargas considerações.

Que sentimento de desânimo e de tristeza me 
causa, meu caro Anísio, essa falta de confiança no 
reerguimento do Brasil que é o sentido profundo das 
suas palavras dagora, confirmando, aliás, pontos de 
vista que já me manifestara há tempos. Parece-me às 
vezes que Você coloca de propósito óculos fundos quando 
é posto diante de certas radiosas oportunidades que se 
oferecem ao país. Outras vezes, depois de conversar com 
Você, chego a duvidar da claridade do meu pensamento e 
pergunto a mim mesmo: estarei eu vendo as cousas fora 
do seu plano de realidade? ou será, então, o quadro 
da vida brasileira tão perturbador, que a mentalidade 
dos nossos líderes – mesmo dos mais esclarecidos – 
está de fato dominada por pressupostos gratuitos e 
preconceituosos sem base real, a ponto de não poder 
atingir a nossa realidade sócio–econômica e política 
no seu verdadeiro esquema essencial, talvez subjacente 
a enganadora aparências?

Quanto mais reflito, porém, mais convicto me 
sinto de que não sou eu que estou enganado. E já 
não vejo como aceitar que as minhas abstrações sejam 
“desconcertantes”. O que é lógico e sinceramente 
exposto, exprimirá idealismo, mas não abstração: nem 
pode desconcertar a um espírito lúcido como o seu, pois 
esse idealismo não é fantasia, não foge á realidade 
das cousas. O que é desconcertante, sim, é que a vida, 
a realidade e os destinos do país possam ser vistos 
e entendidos de maneiras tão diametralmente opostas 
por inteligências objetivas, bem intencionadas, como 
são indubitavelmente as nossas. Para isso não vejo 
explicação cabal. No domínio da razão pura seria 
natural que o pensamento funcionasse a cavaleiro do 
lastro emocional ou das sugestões que cada um de 
nós guarda consigo. Quero dizer: natural seria que o 
espírito se utilizasse desse “background”, dominando-o, 
contudo, sem se deixar prender por influenciações 
ou tendências quaisquer em suas deduções lógicas.
Mas diante de certos choques entre determinados 
logismos, sou obrigado a admitir que o homem, enquanto 
não consegue reinvindicar intransigentemente sua 
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autonomia e penetração de pensamento, nunca se liberta 
de fato de certos “moldes”, de certas “figuras”, 
de certos “precessos mentais” a que voluntária ou 
involuntariamente submeteu o seu espírito. Só isso 
explicaria a nossa divergência. Você veria o Brasil de 
fora para dentro, com a mentalidade de um americano 
“ultra civilizado”. Eu o olharia sempre na sua ao 
mesmo tempo triste e magnífica nudez e inocência “de 
semi – índio ou semi-negro” (vá lá!), na esplêndida 
– embora inaproveitada – capacidade nativa da/gente 
e da sua terra. Terra e gente de que – é a minha 
grande fé- tudo se pode tirar a golpe de inteligência, 
sinceridade e justiça, mas em cujo benefício nada, 
absolutamente nada, ainda se faz segundo aquela linha 
justa de discernimento e de compreensão que pudesse 
mudar o “rumo dos acontecimentos”, no que concerne ao 
fatalismo telúrico, ou trazer o “ chnge of heart”, no 
que toca à reação e colaboração desse nosso excelente 
povo, tão injustiçado.

Para bem avaliar a realidade nacional e podermos 
ver os fios capazer de conduzir os destinos históricos 
do Brasil, é preciso meu Amigo, que abramos bem 
os olhos. Com uma única “obessão”, a de ver claro, 
ver justo, ver certo, os planos profundos da vida 
brasileira. As primeiras impressões, essas perigosas 
impressões superficiais, sujeitas a reflexões vários, 
são falazes. Criam “miragens”; miragens de horror, 
porém. O contrário daquelas que enganam mas atraem os 
viajantes dos desertos.

Aqui me está vindo a memória uma delas. É a que 
enganou a inteligência e o patriotismo de um ilustre 
conterrâneo, Francisco Muniz Barreto, que no auge da 
descrença, diante do que elê supõe ser a realidade 
brasileira, assim pungentemente a descreveu:

                                         
O que é o Brasil? Uma negaça
Por espertos armada ao povo tolo,
Um grupo de cabeças sem miolo
Onde as poucas que o têm dão p’ra trapaça

Nada é sólido aqui: tudo é fumaça!
Só se vê de papel rôlo e mais rôlo...
legislação... meu Deus! Isto é um bôlo
Que quanto mais se faz, pior se amassa.

O patriotismo é uma patuscada:
A lei fundamental, burla grosseira;
A política... o Eu da gente grada!

E chama-se Nação, a brasileira...
Qual! De velhacos é somente escada
E de quem quer mamar... vaca leiteira!

O seu pessimismo, Anísio não é tão agudo, nem tão 
sombrio. A prova está em que a sua vida é um pelejar 
constante por um Brasil melhor. Mas será êle talvez, no 
caso da Paulo Afonso, o mesmo pessimismo “a outranca” 
a que alude Marden, em um dos seus  livros: só vê que 
“ até entre as rosas há espinhos”. E a resposta que lhe 
dou é aquela mesma de Marden: o certo é, entretanto, 
que “ató dentre espinhos surgem rosas”.
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O que Você viu em Paulo Afonso era bem realidade, 
a atitude do Brasil–nativo, fascinado pela vizinhança 
de um empreendimento arrojado de civilização. Uma força 
incontrolável atraia–o. Mas a Você – perdôe-me que o 
diga – escapou o verdadeiro sentido  daquele “quadro”. 
Naquela atração, que é que Você viu? Viu apenas uma 
tendência má, uma capacidade indomável e inesgotável 
para contaminar, ensombrar, destruir... Entretanto, 
o que eu vejo é um heliotropismo irresistível, uma 
tendência insopitável para o progresso. O Brasil-
interior tem sede de civilização, de oportunidades 
para uma vida menos desgraçada, que lhe dê justiça, 
certo bem estar e alguma felicidade. Esse Brasil – 
matuto não surge do solo como o cogumelo venenoso, 
que nasce da putrefação e vive para matar. Antes, como 
as falenas iludidas, ele procura a luz. Procura a 
convivência, um cenário que lhe parece maravilhoso e 
lhe promete tudo. Mas encontra um mundo dolorosamente 
injusto, que o repele, em vez de acolhê–lo; que o 
deixa morrer sem socorro, em vez de salvá-lo.  Mundo 
terrivelmente egoista que ainda se lamenta, nauseado, 
por se ver coagido so contacto daquela “abjeção”, 
daquela “miséria”, que  deforma e sacrífica tantas 
vidas preciosas.

Não é verbalismo vazio, o que lhe estou dizendo, 
meu caro Amigo. O Brasil–nativo procura, hipnotizado, 
as capitais; também procurou, como não podia deixar 
de procurar, o acampamento industrial de Paulo Afonso. 
As capitais degradam, asfixiam e matam, aos poucos, 
no clima envenenado das favelas, a esses milhares de 
brasileiros crentes, confiantes e corajosos, que a 
civilização atrai mas deixa ao desamparo. Paulo Afonso 
também está deixando extra-muros de maravilhosa 
cidade industrial que Você vislumbrou, os “tabaréus”, 
“caboclos”, “gecas” e “matutos” que se iludiram 
quando acreditaram conquistar uma vida menos cruel 
aproximando-se daquela grande obra de civilização. E 
a estranha moldura de “abjecta marginalidade”,  alí 
surgida, a Você pareceu a própria nódoa do “pecado 
original” do Brasil sertanejo, a investir sem motivos 
contra o arrojo da civilização, dessa civilização que 
se quer fazer passar por justa simplesmente porque se 
vendou a sí mesma os olhos para não ver os próprios 
objetivos e as circunstâncias que os condicionam.

Mas o que eu vejo, alí, é cousa diferente. É a 
culpa, quase diria o crime, de um esfôrço grandioso 
de progresso, que não compreende a sí próprio nem 
compreende o Brasil. Um empreendimento, belo sem 
dúvida, mas que se mune de antolhos largos para não 
ver a complexa realidade que o suscitou e o envolve, e 
não chega a perceber o magnífico destino que está tão 
facilmente ao seu alcance. 

Por que é que aquela gente se deslocou? Porque 
é infeliz e deseja conquistar uma vida melhor. Por 
que procurou Paulo Afonso? Porque Paulo Afonso foi 
a promessa dessa vida melhor, que àqueles miseráveis 
brasileiros se deparou de repente. Ora, se um movimento 
assim é uma fatalidade onde quer que ocorram condições 
semelhantes: se vai nisto uma “febre”, a traduzir, por 
sua vez, uma capacidade de reação ao letargo mortal, 
então, meu Amigo, preciso é que, em cada cidade e vila 
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do Brasil, se estabeleçam, não de modo ilusório, mas 
realmente, condições que correspondam aquela ânsia de 
uma existência menos dura e menos injusta. Que em cada 
um dos municípios se organizem os recursos de educação, 
de assistência, da  orientação para o trabalho, de vida 
humana, em suma, capazes de transformar os abomináveis 
quadros sociais que nos oferecem tanto a população 
urbana como a população rural; e que, assim, se 
incorpore, de fato, à civilização aquela pobre gente 
maltratada, abandonada e espizinhada, que outra cousa 
não quer senão tornar-se melhor, trabalhar melhor,  em 
benefício próprio e do país também. E se  o Govêrno 
não se lembra disso, e quer “fazer o Brasil”,  pensando 
apenas em uma única Paulo Afonso maravilhosa; se o 
Brasil-nativo aflui a Paulo Afonso, numa aspiração tão 
humana, tão justa,  de aproveitar corajosamente uma 
boa oportunidade: se é assim, teria a Emprêsa – que é o 
próprio Gôverno. – o direito de lançar em torno de Paulo 
Afonso um cinturão de defesa, isolando-se, nauseada, 
do “mucambo” marginal, malsão, feio e mal cheiroso, 
que se lhe veio instalar em torno? Evidentemente, não. 
Tal conduta é absurda, imprevidente, injustificável. 
Verificado o fenômeno irrefreável, mo poderia o 
Govêrno mostrar-se tão pouco inteligente a ponto de 
não perceber a obra de justiça que se lhe impunha e 
o magnífico partido que poderia tirar da sua própria 
iniciativa, como verdadeira obra de civilização, de 
“redenção”, que esta pretende ser. Estabelecesse ali 
uma “colônia – escola”, uma grande “fazenda-môdelo”, 
uma “vila rural” piloto, altamente industrializada e 
sabiamente socializada, destinada convidativamente a 
acolher, mediante contratos vantajosos de trabalho, 
quantos deslocados e desajustados lhe aparecessem em 
seus arredores, procurando-lhe a sombra. Então esses 
infelizes, premiados afinal com uma “sorte grande”, 
seriam admitidos naquela organização com salários 
compensadores; ver-se-iam assistidos e dirigidos 
convenientemente, educando-se e melhorando sua saúde; 
e fariam, sob métodos modernos e excelente organização, 
um trabalho profícuo, praticando o cooperativismo, a 
lavoura, a criação e a indústria rural, de que a Bahia 
e todo o Brasil precisam, para criar os verdadeiros 
fundamentos da grandeza nacional. Dessa forma estaria 
organizada, ali, uma produção em massa, a enriquecer 
nossa economia, E aqueles humildes brasileiros, que 
lhe viessem dar a mão de obra, ao mesmo tempo que 
enriqueceriam a Emprêsa, o Estado e o Brasil, estariam 
transformados dentro de três anos.  Familiarizados com 
as práticas agrícolas modernas, educados no espírito 
de cooperação, habituados a uma sã convivência social, 
seriam daqui a pouco excelente “colonos” efetivamente 
capacitados para explorar a terra por conta própria, 
ou então empregar-se nas grandes fazendas que não 
dispõem de pessoal qualificados que o trabalho agrícola 
também requer. Não mais quereriam eles fugir para as 
cidades: nem retornariam, tampouco, à vida infeliz e 
embrutecida de onde tivessem saído.

Bem vê Você, meu caro Anísio, que as minhas 
“abstrações” também têm as suas “razões”. Se Você 
assistir ao fincamento, em terreno lodoso e revolto, 
das estacas sobre que devam repousar os alicerces de 
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uma grandiosa obra arquitectômica, não se decepcionará 
com a intenção do engenheiro e do arquiteto, de 
fazeres “disso” um monumentos, de levantarem “ali” um 
enorme edifício, útil, sólido e belo, destinado a uma 
complexa função social. Porque Você bem compreenderá a 
realidade das cousas. O monumento não é “aquilo”, não; 
mas terá de fazer-se “com aquilo”, e “sobre aquilo”, 
pois sem que os fundamentos ‘ocultos” correspondam aos 
seus fins e superem as contigências desfavoráveis do 
terreno, o edifício estaria fadado ao desmoronamento. 
Pois bem. Não haveriam de ser, é claro, as 29 unidades 
políticas de área equivalente, e tornadas de fato 
equipotentes, isto é, capacitadas para um nível comum 
de progresso no futuro, mediante um sistema de amparo 
efetivo às menos favorecidas – não seriam aquelas 29 
unidades que iriam, por si só, resolver o problema 
brasileiro. Mas, certo é que, feita essa redivisão, 
teríamos afinal o quadro político “justo”, o firme 
alicerce de que  carecemos, lançado por sobre o imenso 
e até agora indominado quadro telúrico que temos 
deixado estupidamente ao abandono, senão piorado, como 
chamariz da conquista estrangeira. Se aquele quadro 
não for instituído agora, se aquelas estacas não forem 
fincadas, será impossível fazê-lo mais tarde. E sem 
a base de justiça e de equidade que só de um tal 
quadro pode provir, a Federação não terá condições de 
subsistência no futuro, como não se tem um edifício 
de amplas proporções erigiro sobre alicerces frágeis 
ou fugidios. Sobreviria o separatismo, a preparar a 
irremediável desgraça da América do Sul, que tal será 
aquele absurdo divisionismo sob o qual as inutiliza ou 
inibe o progresso da América Central.

Por conseguinte veja bem, meu caro Anísio, veja 
sem escandalizar-se, que há outras realizações – e 
não menos fundamentais – que devem completar aquela. 
Uma, é a capital Brasileira no Planalto de Formosa. 
Medida que aliviará o Brasil do “pecado” enorme que 
se está  cometendo com o desenvolvimento descontrolado 
do Rio de Janeiro ; providência que corrigirá o erro, 
não menor, de uma capital excêntrica e dominada pelo 
espírito cosmopolita de uma grande metrópole como 
é o Rio: empreendimento que levará para o coração 
do país um potencial de progresso inavalável, e em 
condições de ali surgir o foco de um sistema de forças 
equilibradas, a vincular os três Brasis que se estão 
diferenciando, mas que precisam da solidariedade para 
assim surgirem melhor, unirem-se melhor, criando de 
fato uma civilização sobre a totalidade do território 
pátrio. É a unidade nacional garantida: é a retificação 
do nosso defeituoso federalismo: é o despertar da 
Nação dêsse infeliz complexo “do berço esplêndido” e 
“do acalento eterno”, agravado pela obediência cega 
aos figurinos estrangeiros.

Por outro lado, deve sobrevir, em seguida, a 
sadia política ruralista, aliada à verdadeira política 
urbanística. O que tudo significa um municialismo 
racional, esclarecido, eficiente e justo.

Cerca de 250 metrópoles interiores a sustentarem, 
unidas e solidárias entre si, a civilização brasileira, 
conjugando harmonicamente os esforços da União, dos 
Estados e dos Municípios.  Estes atualmente, não 
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progridem, porque submetidos a um processo permanente 
de cissipiridade, enfraquecem-se sem remédio e acabam 
incapacitados para a sua missão constitucional. 
Associados, entretanto, na forma que propugno, dividir-
se-ão ainda, é certo, mas adquirindo condições melhores 
de progresso, e mantendo-se unidos em quadros territorias 
estáveis, de tamanho adequados, - o que significa a 
preservação do seu poder econômico, técnico e político.

Enfraquecer a União mediante uma reforma tributária, 
seria, além de um erro, uma utopia. Algo ao arrepio do 
curso de história. E enriquecer os municípios, sem lhes 
assegurar, primeiro efetivas condições de progresso, de 
controle administrativo e de bom emprego das receitas, 
é, e será cada vez mais, jogar fora os recursos da 
Nação. Mas criar as Uniões Municipais, desenvolver as 
respectivas capitais, assegurar vigor e prestígio ao 
espírito municipalista, e obrigar os Estados e a União a 
descentralizarem os seus serviços, sediando-os naquelas 
metrópoles, é integrar a organização nacional, é dar 
maior eficiência à administração brasileira, é levar 
suavemente, habilmente, Estados e União a restituirem, 
aos munícipios, ao Brasil–interior, o que aqueles e a 
este tem sido usurpados, para benefício exclusivo, em 
privilégio odioso, das suas próprias metrópoles. Somente 
tal “restituição”, que será também uma “conversão” de 
mentalidade, impedirá que as grandes metrópoles se 
tornem cada vez mais as donas do Brasil, cuja única 
preocupação será reduzir o resto do país à penúria de 
colônia da mais baixa categoria.

Por sôbre tudo isso, está lembrado também aquele 
recurso cujas possibilidades magníficas se não compreendo 
que Você – o sonhador do “jardim suspenso” da Educação 
– não seja o primeiro a reconhecer e propugnar. Refiro-
me aos grandes sistemas intergovernamentais (o da 
Saúde, o da Educação, o Fiscal, o do Fomento Rural e os 
já realizados, em parte, da Geografia, da Estatística e 
da Rodoviação). Você está tentando, numa luta corajosa 
e tenaz, fazer do sistema baiano de educação um Estudo 
no Estado”. Mas que poderá fazer sozinha aquela sua 
maravilha de arquitectônica política? Mesmo que por 
bem ou por mal Você consiga ajuda financeira dos 
municípios, a ajuda – também ela necessária – da União, 
esta será sempre incerta. E a “política” com p pequeno) 
não respeitará a “muralha chinesa” de que Você está 
cercando a sua admirável cidadela. Mas, se colocado 
fosse o sistema dentro de uma Convenção Nacional de 
Educação, talvez o seu original modelo se extendesse 
a todos os Estados. Além do que, a ajuda da União e 
dos Municípios ficaria assegurada à educação em todo 
o país, em condições justas. O próprio Estado olharia 
para a organização assim firmada e protegida, vendo 
nela, a exigir respeito e probidade, o prestígio de um 
solene compromisso – quase entre Poderes Soberanos – 
a ser executado pelos homens ligados de fato à obra 
da Educação, e segundo deliberações que não tolheriam 
a verdadeira autonomia das entidades compactuantes, 
nem deixariam em situação de inferioridade nenhum dos 
Governos corresponsáveis. Aí estaria um excelente 
escudo, o melhor, pelo menos, que a organização e a 
mentalidade brasileiras poderiam propiciar. Além do 
que, sob tal exemplo, de análogo recurso não tardaria 
que se beneficiassem todos os outros grandes setores 
da obra governamental. 
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Ainda mais. Como organização “a latere” como 
uma espécie de cooperativa “sui generis” de todas 
as municipalidades, haveria ainda a Fundação dos 
Municípios. Seria, esta, o grande órgão colocado fora da 
administração e da política, e de idoneidade técnica, 
moral e financeira tão garantida quanto possível –
destinado a ajudar e assistir as comunas conforme 
o desejassem os respectivos governos e a opinião 
pública legal. Entidade pronta para resolver todos os 
problemas municipais, atuando com a melhor organização 
técnica, e barateando ao extremo o custo dos seus 
serviços, em virtude de agir sempre, em qualquer das 
direções possíveis, visando ao benefício simultâneo de 
um número bastante grande de comunas.

Pense ainda, meu caro Anísio, no Gabinete 
Técnico do Presidente da República, na nacionalização 
do esquema ministerial, e na reforma preconizada para 
a administração brasileira, em condições de saná-la 
eficazmente e assegurar-lhe um admirável rendimento. 
Reflita, finalmente, na reforma social que o êxito 
daquela iniciativa propiciaria. Ela está delineada nas 
Resoluções ns. 127 de 19/7/939 e 331 de 25/7/946 do 
Conselho Nacional de Estatística, como Você verá no 
folheto anexo. Suas linhas gerais são muito simples, 
e duvido que o “Plano Bevaridge”, ou o “comunismo” 
russo, ou o “socialismo” francês, ou o “trabalhismo” 
britânico, ou o “peronismo” argentino, configure uma 
ordem humana mais justa, mais prudente e mais apta a 
tornar feliz uma comunidade política do que aquela 
que ali se preconiza. Todos os cidadãos trabalhariam 
para o Estado (serviço social obrigatório), conforme 
sua capacidade, temperamento e gôsto em horário 
tanto mais extenso (fixados estatisticamente em 
termos justos, segundo a lei de oferta e da procura) 
quanto mais suaves e desejáveis as tarefas. A 
remuneração, estabelecida em bases igualitárias, mas 
diferenciadamente segundo as condições pessoais de 
cada servidor – assiduidade, tempo de serviço, encargos 
de família, etc. Os pontos de comando, reservados a 
vocações livremente manifestadas e reconhecidas, sob 
a condição de desinteresse absoluto. Isto é, sem darem 
direito a qualquer vantagem financeira ou social, e 
devendo impedir o exercício de atividades privadas 
e lucrativas. Dessa forma seriam chamados para o 
serviço da comunidade, como é indispensável, não os 
mais ambiciosos mas sim os mais nobremente devotados 
ao bem coletivo. A todos os cidadãos (exceto os que 
ocupassem postos de direção no serviço público, como 
ficou dito), caberia o direito de se dedicarem, com a 
poderosa ajuda dos poderes do Estado e as garantias da 
justiça social, a atividades particulares, para fins 
de renda adicional, seja no comércio, na indústria, 
ou em organizações privadas destinadas à prestação de 
serviços. Se ao Estado ficariam atribuídas, para serem 
atendidas por meio do “serviço social” (compulsório), as 
atividades indispensáveis à organização da comunidade 
e à produção das utilidades (reduzidas ao menor 
número possível) necessárias à vida humana, conforme 
um nível satisfatório de conforto e bem estar, aos 
cidadãos ficaria livre o campo de quaisquer outros 
empreendimentos de produção ou de prestação de serviços. 
A remuneração do serviço “social”, obrigatório, por 
si só seria suficiente para assegurar a cada cidadão 
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um alto nível de bem estar, independente de qualquer 
ocupação privada. De maneira que, esta se exerceria 
procurando lucros suplementares não indispensáveis. 
Isto significa que os mais ambiciosos, levados pelo 
seu próprio egoísmo, prefeririam as tarefas sociais 
menos nobres mas de horário mais curto, a fim de 
mais à vontade, e a força de competição, habilidade 
e iniciativa em empresas individuais ou coletivas, 
elevarem o seu nível econômico. Ai estaria a alforria 
do serviço público em relação as ambições malsãs, 
mas sem sacrificar as verdadeiras vocações, acaso 
menos desinteressadas, nas quais continuarias a ser 
exercidas em proveito próprio e da coletividade no 
campo da iniciativa privada. Por outro lado, como 
o “salário social” cobriria todas as despesas com 
os encargos de família, e dado que a ninguém, por 
motivo nenhum, se negaria o seu “lugar ao sol”, a 
herança se tornaria um instituto caduco. A propriedade 
patrimonial seria vitalícia, porém intransmissível, a 
título hereditário, ou por doação equivalente, pois 
o futuro das novas gerações não precisaria dessa 
garantia. A herança se tornaria, então, perigosa. Além 
de injusta, e até menos digna, porque não conquistada 
pelo esforço próprio. Cada um teria o seu quinhão de 
bem estar, assegurado pelo Estado, através do serviço 
social obrigatório, fôsse qual fosse a sua condição 
pessoal; mas ninguém teria o direito de acumular os 
privilégios da herança biológica (aliás reversíveis 
em benefícios da sociedade) a quaisquer privilégio de 
fortuna que se revestissem de caráter anti-social.

Esse é, meu caro Amigo, a “última”, e talvez a mais 
“perigosa” das minhas “abstrações”... Não sei como, nem 
quando, ela será “realidade”. Mas que, um dia, nesse 
rumo será encontrado o caminho da felicidade para 
os brasileiros, não tenho dúvida alguma. Quanto às 
outras, Você verá, muito mais depressa do que imagina, 
como se transformarão aos poucos em auspiciosos 
acontecimentos. Espero que elas não o decepcionem, 
como creio que não o decepcionou o “aumento quinzenal” 
do magistério carioca, no qual Você conhece bem a 
participação que me coube.

Estarei eu errado pensando naquelas diretivas 
– ambiciosas, talvez, mas cento por cento brasileiras 
– que se voltam para tôdas as direções e pretendem 
reformar “de fond en comble” o país? Ou para a sua 
visão unidirecional, muito do alto e muito de fora 
do Brasil, inspirada, embora, numa grande cultura 
acadêmica, que estará certa?

Não sei. Eu tudo faria para que não houvesse tão 
profunda divergência entre nossos pensamentos. E tanto 
mais daria eu quanto mais se for certo que os nossos 
corações entendem muito bem. Creio mesmo – e quanto 
o lamento! – que a Convenção Nacional de Educação 
(Ideada, aliás com o pensamento em Você, no Lourenço e 
no Fernando), ainda não se tornou realidade magnífica 
tão somente por que não contei com o seu apoio. E 
creio, ainda, que as demais Convenções previstas, e o 
mais que se contém em nosso ideário cívico, tudo isso 
estaria a caminho de próxima realização, se o êxito 
inicial da idéia no campo educacional se verificasse 
daquela maneira dramática com que ele aparece em 
minhas previsões.
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Confio, porém, no tempo, e nas reflexões que os 
acontecimentos lhe imporão.

Quero felicitá-lo pelo texto vencedor da sua 
reforma, embora eu veja excessivamente “depurada” da 
realidade brasileira. E lá está “catita” demais para 
enfrentar, no terreiro, a politicalha. Alegrou-me o 
haver-se Você mantido fiel ao vencimento progressivo. 
Com essa minha “abstração”, aliás, não me consta 
que até hoje se tenha sentido mal quem quer que a 
tenha experimentado. Permita-me, porém, uma pequena 
sugestão. É um perigo o dispositivo que admite o 
depósito da renda da educação em qualquer banco. 
Mais vale prevenir do que remediar... Fôra preferível 
um dispositivo que tornasse obrigatório o depósito 
no Banco do Brasil ou em banco próprio Estado. E 
agora, uma pergunta final. Não estaria nas mãos de 
Anísio Teixeira acabar com aquela “cintura” ominosa 
e abjecta, que se está formando lá em torno de Paulo 
Afonso? Não poderia Você fazer ali, com o auxílio fácil 
do Govêrno Federal, a “Colônia–Escola Alberto Torres”, 
cuja inciativa o Conselho de Estatística, por sugestão 
minha, lhe deixou nas mãos? Reflita nisso, meu amigo, 
mais com o coração do que com o cérebro; porque este, 
ao contrário daquele, me é muito hostil...

Com os melhores votos de felicidade e êxito 
constante  
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Carta 30 (datilografada)

De Anísio Teixeira a 
Teixeira de Freitas, 
em 24 de abril de 1950.

Bela carta (longa) e também 
amarga, em que descreve Teixeira de 
Freitas em tintas fortes. Defende-se, 
e se diz uma pessoa não pessimista, 
definitivamente um não pessimista: 
“Creio inteiramente na capacidade 
humana. Mas sei, também, que tanto 
pode ela se erguer como decair, em 
busca de um equilíbrio que consegue 
prostrando-se como marchando e 
lutando[...]”. Traça de Teixeira de Freitas 
um perfil duro, dizendo-o o tempo 
todo como que a pedir desculpas por 
ser bom, e nunca a ser devidamente 
reconhecido pelo tanto que fizera. 
E também não lhe mede críticas por 
participar dos governos, sem exceções.  

                                                                                                          
Salvador, 24 de Abril de 1950

Meu caro Teixeira de Freitas – Agradeço a sua 
carta do mês findo, que não supunha poder provocar com 
os meus comentários. Agradeço, porque V. me fez com ela 
uma exposição mais completa do seu pensamento. 

Antes de tudo, quero, porém, retificar a sua 
interpretação de minha posição. Sou tudo que há – 
de menos pessimista no mundo. Creio inteiramente na 
capacidade da natureza humana. Mas sei, também, que 
tanto pode ela se erguer como decair, em busca de 
um equilíbrio que tanto consegue prostrando-se como 
marchando e lutando...

Estou com Toynbee que descobre a origem das 
civilizações no modo por que o homem responde ao 
desafio do meio e das circustancias. Creio, porém, por 
isto mesmo, que o importante é a resposta do homem ao 
meio. Se essa resposta é a da rendição, o homem regride 
como regridiram as tribos africanas, ou estacionam 
como estacionaram os orientais.

No Brasil, a resposta dos descobridores ao desafio 
tropical foi atropelada e caótica. Verdade é que não 
é possível generalizar. Tudo é questão antes de grau 
do que de afirmações enfáticas. Mas, tanto portugueses 
quanto espanhóis cederam, afinal, e procuraram na 
escravidão a resposta ao desafio. Essa escravidão nos 
marcou a todos até agora. O Brasil renascente é o da 
nova emigração europeia dos fins do século passado e 
começo deste. O luso–brasileiro saiu da escravidão para 
a decadência e a pior das decadencias – a senhorial. 
Emancipados os escravos, passamos todos a senhores; 
ricos e pobres, somos todos – senhores, isto é, 
pessôas cuja dignidade essencial consiste em viver sem 
trabalhar. Se tiverem que trabalhar, podem continuar 
a viver, mas perdem a estima própria e vegetação, ou 
parasitam, sem graça nem estimulo. Ora, essa atitude é 
a que me leva à irritação e à amargura. Os processos 
de parasitismo com que buscamos resolver o problema 
da falta de escravos são os mais engenhosos e sutis. 
Os homens que migram para as cidades e para as Paulo 
Afonso não são valentes que, desesperados, vêm afinal 
lutar com os mais fortes que eles próprios da cidade. 
São os que se renderam no sertão e vêm entregar-se 
à assistência ou à malandrice urbana. São refugiados 
e não emigrantes. Estou longe de não explicar essa 
atitude. Compreendo-a e, mais, sei que não podia ser 
outra, pois outra também não é atitude dos da cidade. Já 
Alberto Torres mostrou isto à sociedade. E não seriam 
o mais infelizes nem os mais ignorantes que as iriam 
revelar os mais virtuosos. Não posso exigir virtude 
dos fracos. Onde os fortes não têm virtude, impossível 
será encontra-la entre os fracos ou os jovens.

Sei porém, que as forças nunca existem em uma 
só direção e que o jogo de forças contraditórias é que 
permite as mudanças e, por vezes, o progresso. Mas 
o que me desanima, no Brasil, é a vitória constante 
das forças que levam ao parasitismo ou ao conceito de 
vitória fácil e amena. E logo o travesti de virtude 
que tomam os movimentos de complacência, paternalismo, 
desvigôr e desnervamento que inspiram os melhores 
empreendimentos nacionais.
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Seria de fato, necessário um livro para a fixação 
de todos os aspectos da enfermidade nacional. Você 
acha que evoluiremos dessa doença para o esplendor 
com uma naturalidade, uma doçura, algo que lembrasse 
o despertar de um sonho... É isto que não posso crêr. 
A natureza tem de se colocada entre as alternativas de 
estimulo e desencorajamento, com suas consequências 
inexoráveis. Fala-me Você do salario progressivo. 
Que melhor exemplo? Criou ele as alternativas, mas 
que se fez depois? Tornaram automático o aumento. 
Automatico significa exatamente o oposto – o estimulo 
à preguiça e à falta de esforço. Porque, isto? Porque o 
país recusa-se a aceitar padrões, classificação, tudo 
que distingue entre virtude e vicio, para continuar 
lambusado na sua falsa bondade, falsa doçura, falsa 
“humanidade”.

Os bons são os tolos, os que não ambicionam, os 
que nada pedem e, neste sentido, são realmente bons 
excepcionais, mas que valem eles, se lhes falta, por 
isto mesmo, virtus, isto é, força e capacidade para 
impor os seus padrões e os seus critérios? Sempre o 
considerei, meu caro Teixeira de Freitas, o cidadão 
numero um, deste país. Mas, os seus métodos não revelam 
aquilo mesmo? Não vive V. a pedir desculpa de ser bom? 
Não vive, como um salesiano, a pedir perdão para fazer 
algo do muito que poderia fazer? Não se encheu V. de 
complacência e doçura com os militares, com os padres, 
com os políticos – para poder erguer o seu edifício da 
Geografia e Estatistica?

Que posso eu fazer? Destroçado ou mimado, conforme 
esteja nos cargos ou fora dos cargos, o que querem de 
mim como da Você é o exemplo – pois precisam dos nossos 
biotipos para suas generalizações racionalizadoras O 
Brasil é um país de esforços sobre humanos: vejam o 
Teixeira de Freitas. Nada, porém, de lhe confiarem 
cousa alguma. As Côrtes antigas assalariavam poetas 
e artistas, as nossas assalariam virtude, abnegação, 
patriotismo, como se fossem especialidades para, com 
elas, engrinaldarem a falta de escrúpulo, o golpismo 
e as “facilidades” da vida nacional. Não é pessimismo, 
isto, mas lucidez. Deixemo-nos de ilusões. Há países 
e países. A natureza humana é a mesma. A diferença é 
de condições e de cultura. Uma cultura escravocrata 
é substancialmente iniqua e cínica. Não é novidade o 
que se passa no Brasil. Nem é único. Andar fora do 
país é a única condição de poder vê-lo. Você não o vê, 
porque ainda não quis sair, ainda não se quis comover 
com o esforço dos civilizados, com o áspero, duro, 
inclemente, tenaz esforço dos civilizados. A Europa, 
a America do Norte, a Escandinavia – que exemplos de 
inclemência. Como é sem doçura a vida do civilizado; 
De que enternecimentos não se deixaria V. possuir 
diante deles. Como é vigoroso e profundo o sentimento 
de que civilização é um esforço voluntário e constante, 
sem pausa nem descanso, semeado de catástrofes e de 
coragem, da terrivel coragem de recomeçar todos os 
dias a mesma eterna obra de equilíbrio e erguimento. 

Creio, profundamente, no esforço e na capacidade 
de se esforçar do homem, creio na alegria e no prazer do 
homem medir-se consigo mesmo e desprezo profundamente o 
conceito piedoso da fraqueza humana. A luta entre estes 
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dois polos da natureza humana é permanente. Conforme 
se incline um povo para um lado ou outro, faz ou desfaz 
as civilizações. A perda de ímpeto, a perda de espirito 
de emulação, do supremo proposito de superar-se sempre 
a si mesmo é mais do que a decadência, é a própria 
morte. Sabe que a vida é uma eterna recuperação sobre 
a morte. Menos não é a civilização. A lei da natureza 
humana é essa luta por um homem melhor, mais forte e 
mais capaz, seja ele o super-homem de Santo Agostinho 
ou de Nietszche. Desconhecemos a ilimitada capacidade 
do homem de se esforçar; conhecemos a sua ilimitada 
capacidade de sofrer, mas esta não lhe ensinou ainda 
ao homem brasileiro a sua capacidade de suportar 
voluntariamente durezas para um futuro melhor. No dia 
em que transformarmos a sua passividade ao sofrimento 
na sua ativa aceitação de esforço, teremos conseguido 
o pequenino milagre de imensas consequências.

Isto só poderemos conseguir pela educação. Mas, 
antes cumpre conseguir os educadores. E estes são 
feitos da mesma matéria dos educandos e como eles, 
débeis e moles. Como criar esses educadores fortes e 
tenazes, capazes de infundir tenacidade e força aos 
educandos? Este, o problema, para qual precisamos de 
algo que recorde a pedagogia de Santo Inacio e não as 
miseráveis escolas normais de nosso pobre país.

A nossa situação lembra o periodo da Reforma, de 
todos os periodos históricos o que mais me apaixona 
hoje porque representou uma revolução possuída de 
espírito religioso. Ou fazemos da democracia algo de 
religioso como esse movimento, ou não operaremos a 
transformação necessária. O que me enche de apreensão 
é o espirito defensivo da  democracia. Nada se realiza 
com o espirito de defesa. O fato da democracia ter-se 
realizado, de certo modo, nos países que hoje detêm 
a força, fá-los apegar-se a esse espírito de defesa, 
quando deveriam estar expandindo o regime pelo mundo 
a fora e purificando-o de suas incongrugencias e 
iniquidades. Se o comunismo produzisse no capitalismo 
o espirito de contra–reforma que deu surgimento a 
algumas das mais vigorosas ordens religiosas do século 
quinze, teríamos que abençoar o comunismo pelo bem 
que teria feito à democracia.

Pode-se, porém, esperar por isto? Não o creio. 
Prosseguiremos medrosos e defensivos a nossa marcha 
para a catástrofe. Uma casa dividida não se defende. 
Mas isto não impede que se arme. E vamos viver a era 
do fim do imperio romano. Um periodo intensamente 
militarista que nos aniquilará a todos. Os exercitos 
não dão origem às civilizações mas as destroem. Eles 
são a doença final desses belos ciclos de vida que o 
homem cria, expande e, por fim, encerra em grandes 
apoteoses de guerras e impérios. Depois, cai o pano 
e recomeça o longo e humilde trabalho dos bastidores 
para um novo ciclo e uma nova civilização.

Como lhe estou a escrever ao correr da pena, sem 
calculo nem plano, lá caí nas generalizações que V. 
tanto me condena, e que lhe dão a impressão de estar 
a falar “de fora do país”. Mas é que não há “de fora” 
nem de dentro”, pois a nossa crise é, de  fato, global 
e o homem, queira ou não queira, condiciona, hoje, sua 
atitude à grande crise da humanidade em que estamos 
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imersos. Esta crise é uma dupla crise. Superfcialmente, é 
uma crise militar, política e econômica: profundamente, 
é uma crise de alimentação e de fome. A segunda crise 
agrava fortemente a primeira. Para sairmos dessa crise, 
será preciso um esforço equivalente ao de uma guerra, 
mas a humanidade mais facilmente se preparará para 
uma guerra do que para esse esforço. Em todo caso, eu 
lutarei para que esse esforço tenha lugar. Considero 
que o tom de advertência que marca o meu pensamento, 
hoje, está certo. Rejeito todas as teorias que tendem 
a esconder esse perigo, rejeito todas as medidas que 
façam crêr, ilusioriamente, que sairemos de nossa crise 
facilmente. Facil será somente o nosso desaparecimento. 
Mas, a reforma, o reerguimento é difícil, custoso e 
duro como uma batalha que não tem fim. 

Esta atitude, talvez, seja a que me afasta das 
suas conclusões. Parece-me que V., sem o querer, ajuda 
o espirito de complacência – que prevalece em nossas 
fartas e estupidas classes dominantes – pelo qual se 
deseja fazer crêr que tudo, no Brasil, é admirável, com 
pequeninos erros de deslocamento e distribuição. Ora eu 
pouco vejo de admiravel no Brasil, salvo o esforço dos 
sertanejos analfabetos que ainda não migraram para as 
cidades. (1) Essas populações rurais do sertão dão-me 
uma saudável impressão de fortaleza, até que lá chegue 
a ecola e faça dos seus filhos ineptos letradosinhos e 
comece a roer aquela organização solitária e fatalista 
e impregunar-lhes o vírus da vida fácil e parasitaria 
do vilarejo mais próximo. Depois disto, acho admirável 
a nossa doçura social, a cordialidade e polidez com 
que estreitamos as distancias sociais e facilitamos 
a circulação de uma classe para outra. Devemos ter 
aprendido isto com a escravidão, quando aproximamos 
até a promiscuidade, na intimidade da família do 
senhor, as duas imensas distancias de raça e de 
classe. Isto nos fez amenos e amáveis, mesmo quando 
nos separam abismos de riqueza e de vantagens, e criou 
o paradoxo de uma certa igualdade social em um país de 
imensa iniquidade social. Esse regulador psicológico 
da injustiça explica, ao meu vêr, a nossa incrível paz 
social.

Sem querer ser o espirito que nega, não é, 
entretanto, isto totalmente desejável. Essa doçura 
dificulta a visão da realidade e mistura padrões, 
derramando esse leite sentimental – tão diferente 
do leite da bondade humana – sobre instituições, 
criterios e julgamentos. Parte da corrupção educativa 
que nos leva a promover os bonsinhos cretinos em 
nossas escolas vem, ao meu vêr, desse desossamento 
das estruturas sociais brasileiras. Somos flácidos e 
imprecisos de hábitos e da inteligência, em um periodo 
em que a civilização pede precisão e ímpeto para o 
equilíbrio instável da ordem industrial.

Incorrigível, volto, mais uma vez, à critica 
V. já deve estar ansioso para que lhe fale sobre o 
possível lado construtivo de minha atual posição.

(1) Por aí verá V. como estava enganado ao me 
supor descrente do sertanejo. O sertanejo contaminado 
pelo parasitismo urbano é que cria as favelas e as
vilas Potys.

Não sei se V. já leu o livro de Camus – La 
Peste. Se tiver lido, verá que, em situação de absoluto 
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desespero, há ainda uma atitude construtiva que é 
a de entregar–se ao cumprimento implacável do dever 
mais próximo, mesmo quando sejam pouquíssimos os que 
cumpram, ou siquer, o conheçam. Estou nessa atitude. 
Resolvi cumprir o meu dever imediato. No momento, sou 
secretário de educação no Estado e estou a procurar, 
do melhor modo que me é possível, cumprir o meu dever, 
logo que puder deixar esse cargo, irei cumprir o 
meu dever onde as circunstancias me lançarem. Não 
tenho confiança no estado de cousas, não vejo quando 
a “Peste” nos deixará, mas... cumpro o meu dever. Se 
encontrar companheiros, cumprirei o meu dever com 
esses companheiros. Se não os encontrar, cumprirei 
sosinho o meu dever. Chamo cumprir o dever, trabalhar 
e não fugir ao sacrifício se houver necessidade dele. 

Fora disto, não me comovo mais com os paliativos 
e as negações das soluções em curso ou anunciadas do 
caso brasileiro. A própria “democracia” de 45 está aí a 
perecer nessa melancólica e inacreditável esterilidade 
politica. Existiria o partido socialista que poderia 
herdar o legado do esforço nacional e conduzir à 
recuperação. Mas, não vejo maturidade ideológica para 
isso.

Homens como V., como Vital – não são políticos 
e julgam poder servir a qualquer governo é um fato 
moral, por excelência, e nenhum homem pode reputar-se 
dispensando de julgar o governo de seu país.

O seu sonho do final da carta é demasiado sonho 
para me comover. Um sonho é um projeto que não se 
desdobrou em etapas exequíveis. Prepare as etapas, 
mostre-me a sua exequibilidade e encadeiamento e lá 
estarei eu... A apresentação do sonho não me basta. É 
até breve. Perdôe-me as incompreensões e saiba que, de 
qualquer modo, estamos muito próximos nos propósitos 
e no fervor de devoção brasileira.

Seu de sempre

Anísio Teixeira

 

P.S. Mando-lhe o pequeno estudo que fizemos da 
Vila Poty. Vamos, como sempre, fazer o mínimo para os 
nativos e o máximo para os turistas e visitantes. O 
hotel da Paulo Afonso é um sonho de Mil e uma noites 
da ordem de 10 ou 15 mil contos. A nossa saúde pública 
para os nativos se resumirá em banheiros e um posto aí 
dos seus 300 mil cruzeiros!!! 
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Rio de Janeiro, 22 de junho de 1950

Meu caro Anísio Teixeira,

 Acuso em mãos sua prezada carta de 24 de abril, 
cuja leitura me deixou profundamente emocionado. 
Sensibilizaram-me, em primeiro lugar, a paciência e 
bondade com que Você me ouviu e julgou, procurando ao 
mesmo tempo explicar a “sua posição”, através de algumas 
páginas cintilantes. Páginas de coragem e sinceridade, 
mais – quem sabe? – de interpretação unilateral da 
“vida” e do “homem.” E depois, entristeceu-me a imensa 
distância que ainda vejo interpor-se entre a sua visão 
da realidade nacional e a que eu lhe quisera propiciar, 
no intuito de impor-lhe a inteligência e as energias 
do seu temperamento de construtor e realizador, em 
prol do nosso abandonado, espoliado e esmagado povo 
brasileiro.

Quero dizer-lhe, porém de começo, - mas não 
por orgulho, ou por falsa modéstia – que não aceito 
nem quanto a mim, nem quanto a qualquer homem, 
uma classificação ordinal, seja qual for, baixa ou 
elevada, e que se procure ver o “valor total” de 
alguém, enquanto homem. Aos homens, como tais, meu 
caro Anísio, desde que vistos através de uma valoração 
que não particularize, não se podem é a minha 
convicção – atribuir posições em escala alguma. Porque 
não são “todos” rigorosamente “iguais’. Não lhes cabe 
classificação qualitativa; não lhes pode ser aposto 
nenhum “ordinal”. Se àquilo que “manifestas” for 
somada a parte recessiva, em potencial, que a herança 
e as circunstâncias deixaram oculta, a igualdade ou 
equivalência entre todos as revelará perfeita. E não 
poderia ser de outra forma, pois somos “filhos de 
Deus”. Admitiria que, sob determinado ponto de vista, 
levando em conta certas faculdades já manifestadas 
ou adestradas, ou então posições já assumidas, se 
pudesse dar a cada homem (e o mesmo se dirá cada 
povo) o “lugar” que se nos afigurasse justo. Mas isto 
não mede o “valor do homem”; não estabelecerá mérito 
ou demérito, superioridade ou inferioridade, sorte 
ou azar. Estabelece apenas uma “situação relativa”, 
que resulta dos antecedentes, pessoais ou coletivos, 
levando os seres humanos para vários destinos, com 
responsabilidade vária. Sem rebaixá-los, contudo, nem 
elevá-los; seja qual for o juízo de valor, individual 
ou coletivo, ditado pelo coração ou pela inteligência, 
de que sejam objetos.

Ao lhe dizer isto, meu caro amigo, não quero 
apenas formular, diante do apreço com que me distingue, 
uma declinatória como “sujeito” de um mérito humano 
particular, que se possa manifestar por esta ou aquela 
posição, em certa escala aferidora. Quero significar-
lhe, sim, que nem Você, nem ninguém, mesmo na esperança 
de fazer justiça a um amigo, logo com a intenção ao 
mesmo tempo reta e generosa, tem o direito de ‘avaliar 
um homem”, nem precisar um determinado aspecto de 
sua personalidade, para coloca-lo abaixo ou acima de 
outros homens.

Se com isso, Anísio, previno o seu espírito a 
respeito do erro grave qeu cometeu, no excesso de 

Carta 31 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a 
Anísio Teixeira, 
em 22 de junho de 1950.

Bela carta (longa) e muito amarga. 
Retruca ponto a ponto, valendo-se de 
uma linguagem tanto comum, algo 
técnica, quanto bastante religiosa. 
Praticamente completam o rompimento 
que tivera início com a última carta de 
1949, ou talvez apenas com as cartas 
daquele ano. Mas o fazem numa troca 
de cartas sempre polidas. Não há mais 
nenhuma carta entre eles, e o mais 
provável é que Anísio Teixeira tenha 
suspendido a correspondência, sentindo 
o quanto Teixeira de Freitas havia ficado 
magoado, e não tendo mais como ceder 
em suas opiniões. 
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simpatia e benevolência de um julgamento pessoal, 
também quero atrair a sua reflexão para o êrro 
semelhante que se insinua na hierarquização, presente 
ao seu espírito, de raças e de povos, quando Você julga 
a uns, inferiores, e superiores, a outros. Se consentir 
nessa reflexão, levando-a até onde preciso, chegará 
Você, comigo, com muitos, e com Cristo, à conclusão de 
que todos os povos e todas as raças se nivelam como 
“valores humanos”. Ia dizendo – “valores divinos’, 
pois doutra cousa não se trata. Evidentemente, as 
contingências históricas, um passado de ódio, de 
escravidão ou de dominação; a prática habitual da 
crueldade, ou da resignação e benignidade; o exercício 
ou a inércia das faculdades superiores; as tantas ou 
as eventualidades felizes da geração, e os acidentes 
da gestação, ou da própria existência; - todos esses 
fatores estabelecem desigualdade nos predicados físicos 
ou psíquicos dos homens, quando observados individual 
ou coletivamente. Mas há sempre um “potencial” oculto 
e não menos ativo (ou susceptível de “ativação”), tanto 
no indivíduo, como nas coletividades, o qual terá de 
manifestar-se através de uma justa relatividade de 
circunstâncias e de compensações. E essa manifestação 
se iniciará e se desenvolverá, não só sob o império 
da lei do acaso, no seio da comunhão humana, - lei 
que restabelece a justiça e a normalidade quando 
circunstâncias ocasionais as violentam, - mas, e 
sobretudo, sob o impulso dos processos racionais 
de ordenação social e política, a permitir, em cada 
instante, o aproveitamento ao máximo, através da 
educação e da assistência, das possibilidades que 
indivíduos ou grupos forem apresentando.

Vistas as cousas sob esse ângulo, creio que Você 
chegaria a concordar comigo, no que toca a um ponto 
essencial do aparente desacordo que poderiam sugerir 
as cartas que trocamos.

Se o nosso povo aprsenta condições negativas 
a tantos aspectos, isto pode decorrer – ou, melhor, 
certamente decorre – da sua composição étnica e das 
virtudes históricas a que ficaram sujeitos os troncos 
de que êle proveio. Mas, por isso, não merece desapreço 
nem abandono, antes compreensão e assistência 
adequada. Enorme será, em compensação, - a de uma 
riqueza e variedade assombrosas, - o potencial das 
suas “virtudes” e “capacidades” latentes. Os métodos 
de comportamento do Estado em relação a êle, copiados, 
que são, dos que outros povos e outras circunstâncias 
suscitarem (métodos errados, muitas vêzes, apesar de 
tecnicamente evoluídos), não de ser impróprios para 
atender à realidade da vida brasileira. É preciso 
reformá-los e adaptá-los. Antes de condenar o povo, 
havemos de condenar os processos segundo os quais esse 
povo é ou foi tratado. Mesmo que êle fosse “inferior”, 
em determinado sentido, e sob esse ponto de vista 
parecesse incapazes de regeneração ou sublimação, não 
admitiria Você, sem veemente protesto, qualquer esquema 
político que visasse á sua “eliminação”, no intuito 
de entregar-se o território, livre e desembaraçado, 
a outro povo mais digno dos seus dons. Nem mesmo o 
abandono desta gente à própria sorte, a uma eliminação 
lenta pelo excesso de miséria, para substituí-la, 
aos poucos, mediante uma política migratória adrede 
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praticada, seria cousa que Você pudesse admitir. Dêsse 
meu pressuposto é penhor a sua vida missionária de 
“educador” e “patriota.”

Você outra cousa não tem feito, meu caro Anísio, 
senão trabalhar pela implantação de métodos que 
permitas combater as condições desfavoráveis que a 
nação brasileira apresenta atualmente; condições, ou 
“handicaps” que constituem tremendos “déficits” da 
educação, de saúde, de socialização e de assistência, e 
motivam a suposição de inferioridade do povo brasileiro. 
Não é “sem fé” que Você se deu a esse apostolado. Nêle, 
sem dúvida. Você vê uma possibilidade de “redenção”. Mas 
se essa redenção vier, esse povo se equipará depressa 
aos povos havidos como civilizados, adquirindo uma 
cultura peculiar, através da qual revelará certamente, 
de maneira inesperada, aquêle potencial recôndito 
de “virtudes’ criadoras. E êle trará ao mundo a sua 
“mensagem”. Tanto mais rica e original, quanto mais 
pronunciado lhe houver sido o milenário represamento 
das faculdades que as circunstâncias históricas 
“abafarem”, fizeram silenciar, nas suas estirpes e 
ambiências originárias, senão aqui mesmo, na vida e no 
solo já brasileiros.

Eis, porém, o ponto onde começa a nossa 
divergência real. Pensa Você, se não estou enganado 
ao interpretar a sua “teoria”, que a técnica da obra 
educacional aperfeiçoada pela Europa e pelos Estados 
Unidos deve ser transplantada para o Brasil. E 
acredita que uma certa “organização” de ensino que os 
nossos Estados adotem a fito de protegerem o aparelho 
educativo contra as investidas da nefasta politicagem, 
resolverá todo o problema da educação nacional.    

De minha parte, penso que o “nosso problema da 
educação” não ficará resolvido sem que, preliminarmente, 
se considerem duas conexões necessárias. Uma é a 
coordenação das atividades e meios da União, dos 
Estados e dos municípios, a fito de organizar – se 
o “sistema educacional’ brasileiro em condições 
de deixar superadas a escassez de recursos e a 
desigualdade e dispersão de esforços.  E a outra é para 
estabelecer-se entre a educação e certos outros campos 
da ação governativa – o da saúde, o da rodoviação e 
o do formento rural, pois é absurdo manter-se-lhes 
a dissociação em que presentemente operam. E como 
atender a essas duas conexões, em termos realmente 
eficientes, só é possível dentro de uma estrutura 
político–administrativa racionalizada, e mais justa, 
do que aquela que temos, naturalmente propugno uma 
solução larga. Será uma solução que aproveite, a um 
só tempo, a todos os aspectos da vida brasileira. 
Ainda mais. Como o mundo já agora está lançado a 
fundo na direção de uma reforma da ordem social, e não 
pode mais recuar (foi este o grande serviço prestado 
pelo Comunismo russo, como o disse eu numa entrevista 
de que lhe envio aqui uma cópia), é claro que a 
reorganização político–administrativa, de que somos 
forçados a cogitar, há-de conter igualmente a “matriz” 
da reforma social.

Encontro agora o segundo ponto em que nossos 
pensamentos se separam. Você subestima o valor da 
nossa população e, especialmente, da população rural. 
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Vê nos elementos que fogem do campo uns “fracos” ou uns 
“fracassados”, que abandonam a luta. E concede alguma 
simpatia aos que, impotentes, miseráveis e infelizes, 
permanecem “rurícolas”, supondo-os os defensores “à 
outrance” das trincheiras ruralistas, de algo que 
constitua um patrimônio a preservar ou uma posição 
a manter, o que não pode ser senão o nosso triste 
tradicionalismo agrário. Considera-os Você, a uns e a 
outros, por isso mesmo, merecedores de um tratamento 
desigual. E não podendo fugir aos imperativos de educar 
as massas indistintamente, entende, contudo, que a 
obra da educação se processe no seu “mundo fechado”, 
dentro de um plano rígido e inflexível, que lhe garanta 
eficiência, em sentido restrito, no que a  concerne 
aos grupos que já lhe estiverem ao alcance. Mas isto 
mesmo, essa mesma educação (e não haverá nisso algo 
contraditório com as suas premissas?), tomada como um 
“dever imediato” – o único que realmente se impões, 
se bem o entendi -, um dever a ser cumprido com a 
rispidez, a intransigência, o conspecto severo, que 
inferioridade do tipo étnico justificaria, nem deixar 
lugar para “sentimentalismo”. O que queria dizer, 
suponho: deixado o campo livre à plena atuação da 
pretendida lei natural a que a nossa ciência atribui a 
“seleção” (?) dos mais bem dotados, a qual, bem vistas 
as cousas, não é, afinal, senão o ajustamento a graus 
sucessivos de degradação e debilidade.

O meu modo de ver é outro, embora admire – e 
nessa admiração, sim, talvez ocupe o primeiro lugar – a 
energia, a bela fibra de lutador que Você tem revelado; 
tanto quanto os esquemas felizes, inteligentes, que 
tem propugnado tão galhardamente. Para mim, todos os 
cidadãos merecem, por igual, que o Estado não os 
esqueça, não os despreze, não os abandone; mas, sim, 
cumpra o seu dever igualmente para com todos, dando-
lhes a educação e a assistência que é, para cada um, 
direito imprescritível.              

Os que fogem ao campo são exatamente os mais 
animosos. Mostram-se capazes de reagir ao infortúnio 
injusto, que nenhum esforço individual se sentirá 
capacitado para vencer, e ousam tentar a fuga da 
miséria a que se viram irresistivelmente condenados. 
E o fazem, até mesmo, atravessando o Brasil inteiro, a 
pé e famintos... Ou, então, esses evadidos do “inferno” 
brasileiro são aqueles a quem chegaram, ao mesmo 
tempo, as notícias sedutoras do mundo metropolitano e 
os meio fáceis de evasão (o automóvel, o trem de ferro 
ou o caminhão).

Os que permanecem “na roça”, estes são os mais 
infelizes. Não são inferiores aos outros, enquanto 
homens; mas também não são heróis. A fibra viril já 
lhes está combalida ou ignoram as notícias que correm, 
- é tudo. Talvez sejam os mais doentes. A menos que 
ainda se encontrem eles “perdidos”, muito longe das 
grandes vias de “evasão”, que vão penetrando o Brasil 
interior.

Não se lhes debite, portanto, nem a uns, nem a 
outros, demérito ou inferioridade; creditem-se-lhes, 
sim, a todos, mérito e coragem, tanto na audácia como 
na conformidade.

Eis o que ocorre, meu caro Anísio, quer na 
temeridade quer na resignação da nossa infeliz gente 
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sertaneja.  Mas a verdade é que, e cada vez mais, a grande 
maioria da nação é constituída de “homens doentes”, 
culturalmente “primitivos”, e desprovidos de todos os 
meios de ação e de defesa. Doentes, irremediavelmente 
sacrificados, se o Brasil não mudar de rumo, para vir, 
afinal, a pensar com as suas próprias idéias e a olhar 
compreensivamente para dentro de si mesmo, disposto 
a empreender, afinal, de acordo com a sua realidade 
telúrica, econômica, demográfica e política, o grande 
esforço de recuperação que lhe urge. Os que ficam na 
vida rural, já são, em verdade, incapazes de qualquer 
iniciativa salvadora, e assim permanecerão se – por 
circunstâncias felizes equiparáveis a um milagre – 
não chegarem a ser objeto de uma grande e generosa 
obra educativa, assistencial e de regeneração, que 
os coloque efetivamente dentro de uma “organização 
social”. E dos que saem, demandando a vila, passando 
desta á cidade, a daí à capital do Estado, para chegar, 
afinal, ao Rio ou a S. Paulo, - dêsses, vencem apenas 
aqueles a qual o pleno–emprêgo dos centros urbanos, 
resultante da inflação e da industrialização “à la 
diable”, ajuda transitoriamente. Uns outros, talvez 
ainda mais infelizes e degradados do que antes, vão 
criar as “Calábrias” e “Córsegas” das favelas macro 
ou micro–urbanas, onde o Brasil está incubando o mais 
calamitoso desajustamento social. Desajustamento que 
explodirá, mais dia menos dias, de maneira inteiramente 
imprevista, mas por certo com sintomas gravíssimos.

De tal sorte, vejo – não posso deixar de ver – 
como uma das medidas mais urgentes, como o milagre 
que ainda podemos esperar, a que se destinasse, por 
um lado, a deter inteligentemente o êxodo rural, e 
por outro lado, a delinear – dando-lhe, mesmo, começo 
de execução – um plano avançado de reforma social. 
O primeiro objetivos só poderá ser atendido com o 
desenvolvimento e progresso real de uma rede suficiente 
de “cidades interiores” (cabeças de zonas), em condições 
de sustentarem, equilibrada e solidariamente, mas 
distribuídas na extensão total do território pátrio, 
a vida rural bem organizada e servida de todos os 
recursos e socorros da civilização. É a providência 
de adequado nucleamento e racional estruturação sem a 
qual o Brasil não pode sobreviver. E isto será para ser 
conseguido por uma série de medidas interdependentes 
– a mudança da Capital da República para o “centro 
de gravidade” geo–político da Federação, a redivisão 
territorial, o Exército do Trabalho, as Colônias–Escolas, 
as Vilas Escolares, as Uniões Municipais, a Fundação 
dos Municípios. Acrescentemos, ainda, as Convenções 
Nacionais de Educação, de Saúde, de Rodoviação, de 
Fomento Rural e de Arrecadação Tributária, por meio 
das quais, aproveitando-se a experiência do I.B.G.E, se 
descentralizem, se racionalizem e ganhem eficiência, 
graças aos recursos e esforços que habilmente se 
conjugarem para superar sua própria escassez, todos 
os serviços que devam ser promovidos ao mesmo 
tempo, mas organicamente, pela União, pelos Estados 
e pelos Municípios. Pois, em verdade, tais serviços 
nada conseguirão de prático enquanto não forem 
executados em comum pelas três órbitas de governo, 
isto é, racionalmente, planificadamente, num regime de 
solidariedade perfeita e com alcance “nacional’.
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Quanto ao instrumento específico para a reversão 
a que cumpre submeter-se a tendência à evasão rural, 
confio especialmente nas Colônias–Escolas, as quais, 
além de reterem útilmente a gente do campo a serviço 
do campo, também para o campo poderão levar, rege-
nerando-as, recuperando-as, as “sobras” demográficas 
urbanas. A suscitar, assim, um movimento de retorno 
à economia agrária, como “êxodo das cidades”. Tôdas 
essas providências reclamam, dentro de um grande sis-
tema nacional, “crédito rural”, “seguro agrícola”, 
“mecanização da lavoura”, “armazenamento e conserva-
ção da produção agrícola”, “garantias de preços míni-
mos”, “regularização dos transportes”, “assistência ao 
trabalhador do campo”, “industrialização rural”, etc, 
etc. Mas tudo isso há de ser feito comuna a comuna; 
logo, de forma descentralizada – municipalizadamente, 
e utilizando em alto grau o cooperativismo.

O que, entretanto, o país exige como orientação 
básica, e o exige, também, a hora histórica que 
vivemos, é que tudo quanto se queira fazer para a 
“conquista do Brasil pelos Brasileiros”, isto é, 
para a “integração”, para a “construção” ou para a 
“recuperação” do Brasil, a grande “emprêsa heroica” 
que deveria caber à nossa geração, - tudo venha a ter, 
além daquela feição orgânica a que aludi, um sentido 
dinâmico de “transformação social”. Êsse o “x” – ou o 
“dx”? – verdadeiro do problema. E se não queremos a 
anarquia, se não queremos tão pouco a ordem precária 
e anti–humana da tirania, que produzirá recalques 
destinados a explodir em reações que não poupem nem 
o “errado’ nem o “certo”; se queremos uma evolução 
pacífica, que vença aos poucos os obstáculos e acumule 
inteligentemente suas definitivas conquistas – então, 
o que haveremos de fazer é a nossa “revolução branca”, 
ou reconversão social, não se destina a ser, como Você 
talvez suponha, um movimento tipo ”água de flor” ou 
“vamos deixar como está para ver como é que fica”. Será, 
sim, a mais viril, a mais impetuosa, a mais pertinaz das 
revoluções, a revolução da inteligência a da vontade 
esclarecida e humana; revolução destinada a vencer, 
porque terá, com a coragem de ousar confiantemente, 
a de ser justa e a de evitar a crueldade, - liberta, 
portanto, e a um só tempo, dos transviamentos do erro 
e dos recalques do ódio.

Essa “revolução brasileira”, entretanto, como 
“evolução construtiva” que há de ser, terá de dispor 
de um instrumento bem preparado – “o serviço público”, 
enriquecido com os “valores humanos” necessários. E 
deverá orientar-se por um programa harmonizável com 
quaisquer transigências justas e que leve em conta, 
- a termos, já se vê – todos os “sentimentalismos” e 
todas as “fraquezas humanas”. Pois é com o coração – 
sem o qual não há justiça – que se governa, quando se 
quer trabalhar pela ascenção do homem. E  governar, 
nesse sentido, é servir a comunidade segundo a 
condição humana – seja ela qual for – de cada um e de 
todos; não será jamais suprimir o mal com a supressão 
dos supostos “maus”, que são, precisamente, quando 
reconduzidos à plena posse de si mesmos, a matéria 
prima com que a educação e a hereditariedade farão 
outros tantos ‘bons”.
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Daí, duas ordens de diretrizes. Uma quanto so 
funcionalismo público, que há de tender a confundir-se 
com o próprio corpo da Nação, através do “serviço social” 
obrigatório (adoto aqui esta expressão como sinônimo 
de “serviço à comunidade”), mas compativelmente com 
a sobrevivência de todos os gêneros de atividades 
privadas. No campo destas, caibam as vantagens 
comumente esperadas dos triunfos individuais – de 
tenacidade, de coragem, de espírito de iniciativa, de 
ambição de lucro inteligente e justo. No terreno do 
“serviço social”, onde se permitirá e se propiciará a 
cada qual o ajustamento à função que lhe for ideal, 
dadas as suas condições pessoais, o “comando” (Como 
possibilidade de dom integral) de si ao bem comum será 
a coroa da vitória. Mas esta traduzirá, tão somente, 
o aproveitamento da possibilidade que ela há de 
exprimir, ou seja a dedicação à causa pública e a mais 
completa desambição pessoal. Aos triunfadores, nenhuma 
vantagem, material além do seu “salário social”, 
nenhuma atividade privada lucrativa; mas, sim, tempo 
integral a serviço da “função social”, como expressão 
de devotamento perfeito no bem da comunidade, e a 
“confiança coletiva” que lhes der o “mandato” por meio 
do qual se lhes reconhece a vocação para o serviço 
público” e a coragem de enfrentar sem transigir, nem 
esmorecer, todas as insídias do egoismo – inclusive o 
egoísmo próprio – que se levantaram contra os interesse 
do bem comum.

O “serviço social”, por si só, exercido nos 
horários variáveis que forem estatisticamente fixados, 
e tanto mais outros quanto menor a oferta e maior 
a necessidade, dará remuneração progressiva; mas a 
retribuição terá base igualitárias e socialmente justa, 
isto é, se diversificará igualmente para ser sempre 
suficiente, levando em conta, com o sinal “mais” ou 
com o sinal “menos” conforme o caso, e segundo o 
exigir uma “justiça perfeita”, as responsabilidades ou 
encargos individuais, o tempo de serviço social, as 
omissões ou sonegações culposas porque voluntárias, 
bem como os impedimentos de força maior, de ordem 
fisiológica ou psíquica. Tal remuneração será expressa 
em moeda de valor aquisitivo estável, garantido pela 
inalterabilidade dos preços dos bens e serviços a 
serem obtidos do Estado, a dizer da comunidade; ela 
assegurará um digno e bem alto padrão de vida, como os 
recursos da técnica e da racionalização do trabalho, 
sem dúvida alguma, já podem garantir na época que 
vivemos. Provam-no , por absurdo, as “mobilizações” 
para a monstruosidade das guerras. Se o trabalho humano 
bem organizado faz face galhardamente a tão tristes e 
difíceis conjunturas, com maioria de razão será capaz 
de dar a fartura e a felicidade na alegria da paz, da 
ordem e da fraternidade. O nível de vida daí resultante 
estará portanto ao alcance de todos; mas o su padrão 
terá elasticidade bastante para que fiquem atendidos 
os encargos sociais de cada indivíduo, e também, sem 
prejudicar a estes, para fazer justiça ao mérito ou 
demérito. É, pois, o “serviço social” que permitirá ao 
Estado produzir, a preço fixo, as utilidades e serviços 
“indispensáveis” à vida da comunidade, isto é, que devam 
ficar fartamente à disposição de todos, em condições 
iguais. Ai, contudo – e por isso mesmo -, nesse “serviço 
social”, não haverá lugar para premiar economicamente 

exigir uma “justiça perfeita”, as responsabilidades ou 
encargos individuais, o tempo de serviço social, as 
omissões ou sonegações culposas porque voluntárias, 
bem como os impedimentos de força maior, de ordem 
fisiológica ou psíquica. Tal remuneração será expressa 
em moeda de valor aquisitivo estável, garantido pela 
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outra cousa que não seja o cumprimento “normal” do 
dever na movimentação dos quadros executivos. Assim, 
só perceberia integralmente o salário “normal” quem 
desse o trabalho “normal”. E a quem não o desse – nisto 
estaria a sanção indispensável – não seria permitido 
suprir o desfalque culposo do salário social mediante 
o lucro ou salário em atividades privadas. No “trabalho 
social”, o esforço acima do “normal” só caberia aos 
que, voluntariamente devotados ao bem público, se 
dispusessem a dá-lo sem compensação material, ou 
aceitassem, segundo o princípio exclusivo da escolha 
pela confiança do seu superior hierárquico, cargo de 
direção ou de responsabilidade moral, sob a condição 
expressa de não se dedicarem a qualquer outra atividade, 
direta ou indiretamente  lucrativa. A “cousa pública” 
estaria assim entregue, tanto quanto às contigências 
humanas seja possível assegurar, aos cuidados dos 
“melhores”, aos que não sotoporiam jamais o interesse 
público ao interesse privado. Ficaria, em suma, nas 
mãos daqueles que se houvessem revelado desejosos 
e capazes de praticar o altruísmo com sinceridade 
perfeita. E a êsses, como os “melhores” (no sentido 
do “altruísmo militante”), numa outorga justa e sem 
perigo, seria reconhecido o direito de agir com ampla 
autonomia, utilizando um poder largo de inciativa, 
de regulamentação, a que nenhum entrave se opusesse, 
apenas, o julgamento da opinião pública, apoiado e 
obedecido, ao mesmo tempo, pelo dirigente imediatamente 
superior, mas êste, também, por sua vez sujeito às 
mesmas condições. Assim compreendida a autonomia de 
direção. Os que comandassem as “atividades coletivas” 
poderiam libertar-se, sem qualquer constrangimento, 
de todas as colaborações negativas; destarte, livrar-
se do terrível “handicap” com que lutas, no presente, 
os responsáveis pela cousa pública, os quais sentem, 
mas não podem evitar, a sabotagem de auxiliares sem 
devotamento, sem capacidade e sem escrúpulos, enquanto 
eles, os dirigentes, permanecem, por outro lado, 
impedidos de apelar para colaboradores eficientes e 
de sua confiança. Tal regime – é fora de dúvida – 
estimulante a livre determinação de cada indivíduo, 
levando-o a esforços permanentes para, sem qualquer 
prejuízo, descobrir a sua vocação e aplicar-se a ela 
a pleno efeito, onde, como e quando lhe aprovasse, a 
serviço da comunidade ou em proveito próprio.

O Estado, empregando a todos, mas deixando a cada 
um a livre escolha da “função social obrigatória”, bem 
assim a livre iniciativa de atividades lucrativas – que 
seriam controladas ou regulamentadas de modo adequado, 
a fim de evitar o renascimento da injustiça com o 
domínio dos “espertos” sobre os inábeis -, o Estado, 
dessa forma, racionalizaria com eficiência inaudita os 
serviços públicos. Mas sem impor sacrifício a ninguém. 
Aceitando apenas – como penhor de probidade e dedicação 
ao bem público – certo sacrifício da parte de alguns. 
Mas isto por motivos de altruísmo. O que vale dizer, 
de maneira muitas vêzes – e superiormente – retribuída 
pela possibilidade, que ficaria cabalmente asseguradas 
ao que fizessem essa “doação de si’, de execer a pleno 
efeito sua verdadeira vocação ou inclinação inata. E 
isto constituirá, em verdade, para os “valores humanos 
superiores” de que o Estado precisa, de tal modo 
selecionados, a melhor “paga” possível e desejável. 
Bem servida ficaria a comunidade, e excelentemente 
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recompensados os seus dirigentes, como “servidores” 
de escola. Prova-o o êxito multi–secular na direção 
das “comunidades religiosas”.

O Estado, em tal regime, estaria deveras 
capacitado para produzir todos os serviços e utilidades 
indispensáveis ao corpo social. A cada cidadão, sem 
excessão alguma, propiciaria o Poder Público o nível 
da vida capaz de o tornar perfeitamente feliz, segundo 
suas condições pessoais, estas devidamente apreciadas 
com justiça e benevolência, segundo um perfeito espírito 
de confraternidade humana. E isto desde o seu ingresso 
no uso da cidadania, depois de educado sem ônus para a 
família, como um direito inauferível e incancelável da 
sua qualidade de homem. Mas ainda com a possibilidade 
de elevar ilimitadamente o seu “standard” de bem estar, 
sem que ninguém se lhe atravessasse no caminho. E à sua 
livre escolha, por um dêstes dois meios; ou de maneira 
moderada, no cumprimento zeloso da “função social” 
escolhida (e aliás sempre substituível, a seu bel 
prazer, em sucessivos reajustamentos), ou no exercício, 
além daquela de uma atividade privada, que, embora 
escolhida em plena liberdade, seria convenientemente 
protegida contra a injustiça acaso renascente.

Dêsse modo, aos que ambicionassem triunfos 
pessoais, ou nível de vida superior ao assegurado 
apenas pela função social (nível que corresponderá a 
uma verdadeira “aurea mediocritas”), a esses tais não 
se tolheria a expansão da personalidade. Ficar-lhes-
ia livre, seja pelo trabalho individual, seja pela 
organização associativa de grupo de produção, e graças 
a um certo esforço adicional perfeitamente compatível 
com o “trabalho social” (aliás, em horário que a tarefa 
escolhida poderia tornar tão curto quanto se quisesse), 
ou ainda a golpes de talento e de tenacidade, - ficar-
lhes-ia livre, repito, angariar lucros ou salário 
subsidiários e satisfazer em ilimitada escala, seus 
gostos suas ambições, suas idiossincrasias. Ninguém 
seria obrigado a fazer o que não gostasse de fazer; 
ninguém permaneceria onde não fosse útil ou não 
quisesse permanecer, uma vez que a todos se facilitaria 
o reajustamento desejado, ou sugerido e aceito. Choques, 
atritos, recalques, desgostos, resistências passivas, - 
tudo isto teria perdido sua razão de ser. Injustiças 
e arbitrariedades, estariam desaparecidas. O uso das 
funções públicas para enriquecer, dominar ou satisfazer 
ambições sem nobreza, - e aqui está o segredo da 
justiça social – ficaria definitivamente eliminado. A 
equidade, a ordem, o trabalho livre, a alegria de viver, 
o conforto, a consciência da responsabilidade social 
e o sentimento leal da fraternidade humana, seriam as 
características da nova ordem. E – “the last but not 
the least” – tudo isso se faria sem ferir um só direito 
adquirido; sem constranger nem punir ninguém; sem 
retirar nada de quem quer que seja. Apenas a aplicação 
progressiva e transigente dos princípios estabelecidos, 
e a caducidade consequente para os institutos jurídico 
– políticos que se tornassem inúteis em tal regime, 
como aconteceria, por exemplo, com o instituto da 
herança... E desaparecida haveria de estar, também, 
as estranha liberdade – hoje tão respeitada, mas tão 
absurda e repugnante – de explorar ou parasitar a 
comunidade. Liberdade tão monstruosa que subsiste em 
simultaneidade com a contigência irremovível de ser 
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miserável e desgraçado para que, sem merecê-lo, nasceu 
fraco, doente, ou teve a desventura de não possuir a 
proteção da família ou da sociedade. Tão monstruosa, 
repito, que fica livre de fazer todo mal possível e 
impede, aos que o desejam, a liberdade oposta – a do 
sacríficio, a do devotamente, a pleno efeito, isto é 
conforme a vocação, em benefício da sociedade.

Será, Anísio, - pergunto-lhe agora - deveras 
irreductível nossa divergência? Disse–me Você que a 
alusão a esse esquema em minha carta anterior não 
o “comoveu”, porque se tratava simplesmente de um 
devaneio. Tudo lhe parecia idéias de visionário, um 
“sonho”, em suma – foi a sua expressão. E exigiu-me 
Você uma “demonstração” da exequilidade e encadeamento 
do esbôço traçado.

Como Você tem “olhos de ver” e “ouvidos de 
ouvir”, creio que a demonstração está feita. Contudo, 
ainda aqui eu acho que Você se deixou levar a um novo 
equívoco. Diante de um teorema demonstrado Você não 
se comoverá”. Aceita-o, adere a êle, serve-se dele. 
Nada mais. Mas diante de uma aspiração generosa, de 
uma idealização arrojada, senão, mesmo, de um arroubo 
poético ou de um “sonho”, que lhe ponha diante do 
espírito possibilidades inéditas do enobrecimento da 
vida humana, aí sim, duvido que um coração como o seu 
não se comova, não pulse mais forte; duvido que, então, 
não se lhe desperte o desejo de compreender, de ajudar, 
de realizar - se possível – aquêle sonho. E é isso o que 
eu espero. De Você e dos brasileiros com o seu padrão 
moral, em primeiro lugar. Depois, de todos os outros. 
Porque – como diz Alcides Greca, em seu “Uma Nueva 
Capital para la Nación Argentina” (inspirado, aliás, 
no “velho sonho” de um pugilo de brasileiros, como me 
anunciou o autor) – “la ciudad errante” (ou a comunidade 
humana do futuro) que, como  dijera Gandia, “iba 
esfumando-se em los horizontes lejanos, siempre virgen 
y siempre deseada, huyendo antes el avance impetuoso de 
la civilizacion, se levantará algum dia, convirtiéndose 
em algo palpable e certo, porque también los sueños, 
las  grandes alucinaciones coletivas, forman historia 
y terminam, al fin, por convertir-se  en prodigiosa 
realidade.” E o Brasil, meu querido Amigo, não estaria 
em condições de corresponder à visão profética de 
Victor Hugo? de seguir a sua estrada histórica “por 
cima das nuvens”? Penso que Goethe nos respondeu por 
antecipação com estes versos que me caem neste momento 
sob os olhos, na tradução de Ernesto Feder:

“América, tens melhor sorte
Que o nosso velho continente,
Não há em ti castelos em ruinas
Nem tão pouco assaltos.
Não te sentes no íntimo d’alma
Perturbada, nesses dias vivos,
Por inúteis lembranças
Nem por improfícuas lutas.
Aproveita feliz o teu presente!
E quanto teus filhos cantarem
Preserve-os o bom fado
De histórias de cavalheiros, ladrões e duendes”.

Vamos, Anísio! Afaste do eu espírito a “Peste” 
de Camus. Deixe de lado a descrença e o pessimismo, 
essa literatura “faisandée”, como a chamou alguém, 
e com ela, a descrença e o pessimismo, êsse infeliz 
“existencialismo”, que, a seu malgrado, lhe desseca 
ou turva as “fontes” da Vida. Pense de preferência – 
“pragmaticamente”, admito – no belo sonho da Colônia–



Teixeira de Freitas e a criação do IBGE
Correspondência de um homem singular e plural

Escola Alberto Torres ou “Poty”, aonde acorre aquela 
multidão de brasileiros infelizes e não conformados 
com “o sofrimento que não redime”, para ali aprender 
a “ativa aceitação do esforço”, compreendendo-a e 
verificando-lhe os resultados práticos. Isto realizado, 
talvez num lance de predestinação, lá onde se formou o 
quadro dantesco que Manoel Carrera descreve; isto, - 
que se consegue “pela educação”, como Você bem o diz 
– levado a efeito lá junto à cachoeira de Paulo Afonso, 
que encheu de rica fantasia  o “sonho” redentor de 
Castro Alves. Não seria esse um daqueles “deveres 
imediatos”, a cuja voz Você – como me afirmou – gosta 
de curvar-se? Embora sem haver trocado idéias a esse 
respeito com o Ministro Novais Filho, conheço-lhe 
bastante a largueza de vistas e o patriotismo para 
poder garantir a Você que êle lhe dará todo o apoio do 
Ministério da Agricultura, em combinação possivelmente 
com os Ministérios da Educação e Saúde, do Trabalho 
e da Justiça, os quais também teriam motivos para 
participar do empreendimento.

Para terminar, meu caro Anísio, duas 
“confirmações”.

É certo que nos meus esquemas de reforma, tenho 
levado conta sempre os “padres”, os “militares”, e os 
“políticos”. Não podia ser de outra forma, e não vejo 
como isto possa ser censurado, pois naquelas classes 
estão realidades sociais inafastáveis. E realidades 
muito nobres, aliás, embora por vêzes desviadas do seu 
alto sentido, como consequência daqueles predicados 
negativos – insinceridade, fraqueza ou ambição, que 
fizeram a negação de Pedro, a dúvida de Tomé ou a 
traição de Judas, mas não provocaram, da parte de 
quem podia “julgar”, uma só palavra de condenação, 
individual ou coletiva. Teria eu errado gravemente, se 
tivesse procedido de outra forma. Mas esta justiça Você 
me fará: contei com todos eles, sim, mas apontando-
lhes o papel justo que lhes deve caber.

É certo também, como o Vital, tenho servido “a 
todos os Governos”. Mas não em cargos “políticos, que 
recusei sempre. Não fosse eu “servidor público”. Se 
tinha obrigação de servir ao país, e se o país era livre 
de escolher e mudar os seus governos, como poderia eu 
ser juiz de cada governo sob o qual houvesse de servir? 
O meu dever era servir bem, e dar ao país a ajuda leal 
e os depoimentos sinceros da minha experiência, nos 
setores a que me dediquei. E outra cousa não tenho 
feito, meu bom amigo, embora mui obscuramente, através 
de quarenta e dois anos de vida pública.

Não havendo compreendido a reticenciosidade com 
que Você lembrou esse fato, eu o confirmo. Mas faço-lhe 
uma pergunta. Teria eu traído alguma vez aquêle dever? 
A minha atitude implicaria responsabilidade moral 
pelos erros que os Governos do meu país tenhas acaso 
cometido? Os depoimentos que prestei não implicaria em 
verdade aquêle “julgamento” de cuja abstenção Você não 
me absolveria? Que seria melhor: esse testemunho, que 
nunca procurou declinatórias ou atenuações, ou o cômodo 
silêncio? Ou a deturpação dos fatos com o intuito de 
não desagradar? Ou o abandono da minha profissões, 
com isto, o sacrifício dos interesses públicos que 
estava ao meu alcance defender e a que procurei servir? 
Prevejo e aceito a sua conclusão.

 

Com um apertado abraço

etc.

M.A. Teixeira de Freitas

       



A impressão que se tem, à medida que se adentra o universo da 
produção desse educador é de que ele não se esconde à sombra de 
nomes como Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira, contemporâneos 
seus, já objeto de inúmeros estudos. Poderíamos até mesmo 
conjecturar se seu envolvimento com o governo Vargas não constituiu, 
e constitui, de certa forma, pretexto para obscurecimento da sua 
fi gura, num patrulhamento ideológico-político despercebido, como se 
aceitar cargos num governo ditatorial como foi o de Vargas implicasse 
necessariamente deixar de ter um posicionamento político crítico. [...] 
Para ele, o papel da escola, principalmente o da escola primária, era o 
de adaptar os futuros cidadãos, material e moralmente, às necessidades 
vindouras. Busca integrar a criança na sociedade e explica a necessidade 
da educação escolar pública e obrigatória, pois a escola deve preparar 
para a vida real, pela própria vida.81

Autor desconhecido

Breve perfi l de Lourenço Filho:

Manuel Bergström Lourenço Filho nasceu em 10 de março de 1897, 
em Porto Ferreira, São Paulo. Morreu em 03 de agosto de 1970, no Rio de 
Janeiro, aos 73 anos. 

81 PENSAMENTO do autor e sua importância. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/
Louren%C3%A7o_Filho>. Acesso em: dez. 2015. 

Diálogo com 
Lourenço Filho
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Em 1918, deixou o segundo ano do curso de Medicina para dedicar-se ao magistério, tendo uma 
atuação docente precoce, e de sucesso. Em 1922, assumiria a Diretoria-Geral de Instrução Pública do Ceará, 
cargo que também ocuparia em São Paulo de 1930 a 1931. Em 1929, formou-se na Faculdade de Direito de 
São Paulo. 

Em 1932, estaria na capital federal como Chefe de Gabinete de Francisco Luís da Silva Campos no 
Ministério da Educação e Saúde Pública, onde faria contato com Teixeira de Freitas. Foi diretor do Instituto 
de Educação do Rio de Janeiro (1932-1937), e em 1935, quando da saída de Anísio Teixeira assumiu a direção 
da Universidade do Distrito Federal. 

Organizou o então Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos - INEP e foi seu primeiro diretor 
de 1938 a 1946. Sua vocação como educador ficaria evidente em sua vida.

Em 1949, organizou e conduziu o Seminário Interamericano de Alfabetização e Educação de 
Adultos, no qual recebeu o título de Mestre das Américas. 

 ***

Nas missivas que trocaram, Teixeira de Freitas e Lourenço Filho, por certo não muitas, o conteúdo é 
muito seco, quase mesmo telegráfico. As cartas são de fato curtas, com temas muito gerais, ligeiros mesmo. Há 
aquelas que expressam irrestrita confiança, sobremodo as de Teixeira de Freitas, como exemplo quando emite 
franca opinião sobre Gustavo Capanema a propósito de sua relutância em endossar a reforma ortográfica. A 
seu turno, Lourenço Filho é mais reservado, talvez até por pressa, o que sua letra evidencia, evitando registros 
no modo “preto no branco”, eventualmente embaraçosos. Não há um padrão de tratamento. 

Trocam suas publicações, e as comentam. Opinam sobre minutas de decretos, de regulamentos, e 
outros diplomas. Elaboram publicações em conjunto. 

Trabalham lado a lado no ministério, e é natural que Lourenço Filho, estando na direção do INEP, 
que criou, se valesse das informações estatísticas produzidas por Teixeira de Freitas. Ao fazê-lo, acabam por 
conflitar-se. O fato é que Teixeira de Freitas sendo um Estatista, e com “E” bem grande, logo sendo assim um 
analista da realidade brasileira, mormente da educação, se ressente. Mas, sua leitura da educação, até por maior 
intimidade com as estatísticas, nem sempre se afinam com as de Lourenço Filho, e, pior de tudo, nem sempre 
se aproximam da interpretação oficial, que por certo é a que emana do INEP.  A divergência acaba por calar 
a Teixeira de Freitas, por decisão ministerial, o que o deixa acabrunhado, mas nem por isso se afasta de seguir 
olhando a educação, ainda que o tivesse que fazer por outros meios, em outros locais. 

As melhores reflexões de Teixeira de Freitas sobre educação estão expressas nos textos em que 
polemizou com Lourenço Filho, e que foram publicados (os textos de ambos) em diversos números da Revista 
Brasileira de Estatística, do IBGE.

Quando da morte de Teixeira de Freitas, ou pouco depois, Lourenço Filho faz-lhe um emocionado 
necrológio, muitíssimo enobrecedor. 
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Carta 1 (manuscrita)

De Lourenço Filho a Teixeira de Freitas,  
em 28 de junho de 1932.

Sem ainda se despedir dos colegas do Ministério, mas já às vésperas 
de assumir a direção do Instituto de Educação.[Até então ele fora o chefe de 
Gabinete de Francisco Campos].

Carta 2 (manuscrita)

De Lourenço Filho a Teixeira de Freitas,  
em 03 de dezembro de 1932.

Agradecendo a deferência que lhe concedera Teixeira de Freitas de ter 
podido ler os originais de um relatório sobre a gestão de Francisco Campos 
no Ministério e o considera “um trabalho notável, de muito valor”. Tece-lhe 
muitos elogios. 

Carta 3 (manuscrita)

De Lourenço Filho a Teixeira de Freitas,  
em 07 de fevereiro a 1934.

Diz ter recebido os originais de “O ensino primário no Brasil”, e 
sugere que a introdução do mesmo seja uma conferência dada por Teixeira 
de Freitas na Escola de Belas Artes por ocasião da Semana de Educação.

Manoel Bergström Lourenço Filho, 1897-1970.  
Educador metódico e incansável. Criou e dirigiu o 
INEP. Renovou e dirigiu o Instituto de Educação. 
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/
Louren%C3%A7o_Filho>. Acesso em: mar. 2016
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Carta 4 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a 
Lourenço Filho, 
em 14 de fevereiro de 1934.

Envia além do texto sugerido 
para a introdução, outros textos 
seus, e parabeniza a Lourenço Filho 
pela eleição como Presidente da 
ABE, pedindo seu apoio à ideia da 
Convenção Nacional de Educação, que 
acha poderia ser assinada por ocasião 
do Congresso de Ensino Regional, que 
teria lugar em Salvador, na Bahia. E 
fala da evolução de suas ideias sobre 
os educandários rurais, agora pensando 
nas colônias-rurais. 

Ministerio da Educação e Saude Publica
Rio de Janeiro, 14 de Fevereiro de 1934.

Meu caro Amigo,
Professor Lourenço Filho

Cordiais saudações.

Perdôe-me não autografar estas linhas. É que lhe 
quero poupar a dificuldade da leitura da minha péssima 
letra.

Não imagine que resulte de injustificável modéstia 
minha, a feição que dei aos originais enviados. É uma 
questão de probidade apenas. Excetuados os poucos que 
redigi, entre eles – lembro-me bem – o primeiro, todos 
os mais foram preparados pelo Pessoa e por D. Zaíra. A 
orientação que imprimi ao trabalho não justifica que me 
apresente como seu autor.

Atento ao seu desejo quanto à inclusão, no 
volume, de um trabalho meu. E faço até mais do que 
pede, porque lhe mando alem do trabalho que lembrou, a 
conferência que escrevi para a Sexta Conferência.  Está 
claro, porém, que esse acréscimo fica submetido à sua 
apreciação.

Se m ó permitisse, eu lhe faria ainda uma ponderação. 
Os trabalhos que envio são, tanto cronologicamente, 
como pelo assunto, um complemento dos comunicados. Não 
seria, portanto, mais razoável que eles constituissem 
um “apêndice” e não a “introdução”  do volume?

Examine bem esse ponto.
Mando-lhe um cordial abraço pela sua eleição 

para Presidente da A.B.E. Eu estou particularmente de 
parabéns, porque se for bem sucedido junto ao Govêrno 
da Baía na minha tentativa de levá-lo a encabeçar o 
movimento em prol da Convenção Nacional de Educação, 
- que eu penso poderia ser assinada por ocasião do 
Congresso de Ensino Regional, a realizar-se em São 
Salvador a 2 de Julho,  - precisaremos muito do concurso 
da A.B.E.

O meu pensamento sôbre os educandários rurais 
evoluiu muito. Já agora penso numa colônia-escola, 
cujos educandos não serão mais apenas adolescentes, 
mas famílias inteiras. Tenho certeza de que o plano 
o entusiasmará. Pensei que fosse original, mas Dr. 
Benjamin Hunnicutt, diretor do Colégio Mackenzie de São 
Paulo, a quem o expus, disse-me que já ha nos Estados 
Unidos realização semelhante à qual delineei, ficando 
ele de me arranjar a competente literatura.

A Sociedade dos Amigos de Alberto Torres está 
se interessando pelo projeto, e como já tem à sua 
disposição cêrca de 1.000 hectares de excelentes terras 
na Baía, à margem do São Francisco, quem sabe lá se 
não encaminharemos uma tentativa para experimentar 
o alcance da idéia? Deparam-se-nos duas dificuldades 
sérias – o dinheiro e o homem. E a maior é a segunda, 
porque não sei onde irei descobrir um dirigente ao tipo 
de Leon Rénault, Belo Lisbôa ou Lourenço Filho...

Precisamos conversar, mas tenho receio de 
importuná-lo roubando-lhe umas duas horas.

Vou ler os seus “Testes A B C” com vivo prazer, 
pode crer. Tratando como trata o folheto, de estatística 
e de educação, interessa-me duplamente.

Com um cordial abraço,
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Carta 5 (manuscrita)

De Lourenço Filho a 
Teixeira de Freitas, 
em 24 de abril de 1934.

Enviando os originais de “O 
ensino primário no Brasil”, para que ele 
revisasse a introdução, não precisando 
dar atenção ao restante, já que os 
revisores da “Companhia” [Editora 
Nacional?] são muito atentos.

24.4.934

Prezado e Querido Amigo

Dr. Teixeira de Freitas,

É com o maior praser que lhe faço chegar ás 
mãos as provas do livro “O Ensino Primário no Brasil”, 
pedindo-lhe o obsequio de revêr a introdução, que 
contem a sua magnifica conferencia na escola de Belas 
Artes.

O mais lhe envio apenas para que folheei. Não 
se canse em revêr porque a revisão da Companhia é 
muito cuidadosa e mandarei verificar, ainda uma vês, 
os números.

Gostaria que me devolvesse as provas até sábado, 
para apressar a publicação. Creio que este volumezinho 
será um ótimo serviço prestado ao Brasil, serviço esse 
que devemos ao prezado amigo.

Com um abraço,

Lourenço Filho

Como capitulo final, irá o ultimo comunicado que 
contem a estatistica de 1932.
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Carta 6 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a 
Lourenço Filho, 
em 27 de abril de 1934.

Devolvendo os originais de 
“O ensino primário no Brasil”, e 
dizendo que o lera todo, claro que 
tendo encontrado inúmeros erros que 
passaram pela revisão da Companhia 
[Editora Nacional?], ademais, propondo 
mudanças para aprimorar a redação. 

Ministerio da Educação e Saude Publica

Rio de Janeiro, 27 de Abril de 1934

Meu caro Amigo, Dr. Lourenço Filho,

Saúde!

Perdôe-me se lhe escrevo à maquina: é para lhe 
poupar um esforço penoso na interpretação da minha 
horrivel caligrafia, que eu mesmo, as vezes, não 
entendo....

Li todo o volume, cujas provas ora lhe devolvo, 
mas sem cotejo com os originais. O que quer dizer 
que os números não ficaram revistos. A leitura 
foi proveitosa, porque pude melhorar a pontuação, 
substituir algumas expressões defeituosas e corrigir 
vários erros tipográficos que escaparam à revisão da 
Companhia. E notei que a ortografia está excelente: 
será um dos poucos volumes já existentes em que se 
siga rigorosamente o sistema oficial.

O ultimo comunicado a que se refere, creio que 
é o penúltimo, isto é, o que apresenta os resultados 
da estatística geral do ensino no Brasil em 1932. Se 
esse merece ser aproveitado, creio que o último o 
merecerá com maior razão porque traz os resultados da 
estatística do ensino primário geral, que é o ensino 
de que especialmente cogita o volume.

Mando-lhe, pois, com esta, um exemplar de cada 
um dêsses comunicados, já devidamente revistos, para 
que possa melhor decidir.

Notei que suprimiu, na coleção que lhe enviei, 
aquele em que tratamos da estatística de 1931, 
precedendo exatamente a série de que o volume faz 
a coletânea. Relendo-o agora, vejo que teve razão. 
Mas pareceu-me também que uma parte dele, fazendo 
alguns cotejos que definem sinteticamente a situação 
do ensino primário no Brasil, talvez pudesse ter os 
seus coeficientes aproveitados no prefácio do volume. 
Que lhe parece?

Falou-me ha dias, em “direitos autorais”. Peço-
lhe que não cogitemos disso. Se a Companhia contava 
com alguma despesa nesse sentido, que envie ao Serviço 
de Intercâmbio Bibliográfico, da minha diretoria, 
tantos exemplares do próprio volume, ao preço que 
foi estabelecido, quantos bastem para satisfazer a 
importância que contava desembolsar.

Se o volume representa um serviço ao Brasil – e 
relendo-o, pareceu-me agora que sim, - é o bom Amigo 
quem o presta, com a colaboração do Alvim Pessoa, que 
foi o principal redator dos comunicados, e de D. Zaira 
Pinto, auxiliar dêste.

Muito e muito agradecido por tudo, peço-lhe que 
mande suas novas ordens
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Carta 7 (datilografada)

De Lourenço Filho a Teixeira de Freitas, 
em 29 de agosto de 1934.

Enviando um exemplar de Arquivos do Instituto de Educação, e mais 
50 exemplares a serem enviados aos diretores de instrução dos Estados e às 
Escolas Normais.

Carta 8 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Lourenço Filho, 
em 11 de setembro de 1934.

Agradece a publicação, considerando-a um “precioso tratado de (se 
me permite a denominação) ‘metodologia da direção de uma escola de 
professores’, pois além de sugerir o que se deve ensinar, ensina como fazê-
lo”. E deseja que “nunca lhe faltem recursos para continuar tão necessária 
publicação”.

Carta 9 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Lourenço Filho, 
em 27 de janeiro de 1936.

Parabenizando-o por ter sido escolhido diretor do Instituto de 
Organização e Pesquisas Educacionais do Distrito Federal. Sugere que ele 
tenha em vista a obra de Fernando de Azevedo, em São Paulo, infelizmente 
interrompida, enquanto Secretário de Educação, para com o apoio dos 
estados, promover a criação de um Instituto Interestadual de Organização 
e Pesquisas Educacionais, e em seu bojo realizar uma Convenção Nacional 
de Educação. Augura sucesso.

Carta 10 (datilografada)

De Lourenço Filho a Teixeira de Freitas, 
em 09 de outubro de 1936.

Intermediando uma solicitação de [Pierre] Desfontaines para obter 
informações municipais. [Logo o próprio Desfontaines, junto a Macedo 
Soares, seria uma peça-chave na criação do Conselho Nacional de 
Geografia, e daí no consequente surgimento da sigla IBGE].

Ilustração baseada na publicação Arquivos 
do Instituto de Educação [1945?].
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Carta 11 (manuscrita)

De Lourenço Filho a 
Teixeira de Freitas, 
em 26 de agosto de 1938.

Informando ter assumido a 
direção do Instituto Nacional de 
Estudos Pedagógicos, que acabara 
de nascer por suas mãos. Nela se 
propõe a “verificar, de que modo 
mais eficiente, poderemos atacar 
junto dos educadores, a propaganda 
e doutrinação em prol da estatística”. 
Em anexo está a carta que enviara a 
Macedo Soares dando a notícia.

MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE

SECRETARIA DE ESTADO

DIRETORIA DO PESSOAL 

RIO DE JANEIRO, D.F.

Meu presado  amigo

Dr. Teixeira de Freitas

Aqui lhe envio cópia do ofício que nesta data, 
dirigi ao nosso ilustre Presidente do Instituto de 
Geografia e Instituto.

Talves, protocolarmente devesse enviar outro, ao 
Secretario Geral. Mas não quero faze-lo. Ao Secretario 
Geral quero dizer apenas isto: “Esta casa é tua, com 
tudo quanto dentro dela se contem. Suas ordens terão 
preferencia sobre todas as outras.” E isto não é “de 
boca” é de coração.

Assim que possa pretendo pedir-lhe meia hora, 
afim de verificar, de que modo mais eficiente, 
poderemos atacar, junto dos educadores, a propaganda 
e doutrinação em prol da estatistica. Faço empenho em 
que uma de nossas primeiras publicações seja sobre 
êste assunto.

Não é só por arraigada convicção é por cálculo! 
Sem uma mentalidade esclarecida sôbre as coisas 
da estatistica, como poderemos fazer “inqueritos e 
pesquisas” producentes?...

Um abraço muito afetuoso do seu ato. amigo

Lourenço Filho

26.8.938
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Carta que Lourenço Filho enviara a Macedo Soares 
dando a notícia de sua posse como diretor do INEP.
Acervo Arquivo Nacional

Carta que Lourenço Filho enviara a Macedo Soares 
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Carta 12 (manuscrita)

De Lourenço Filho a Teixeira de Freitas, 
em 28 de setembro de 1939.

Agradecendo e elogiando o livro O ensino no Brasil, de 1933 (que tem 
prefácio de Lourenço Filho), bem assim, o anuário “Brasil, 1938” feito para 
uso no exterior.

Carta 13 (datilografada)

De Lourenço Filho a Teixeira de Freitas, 
em 11 de dezembro de 1939.

Procurando desvendar um imbróglio de publicação indevida e errada 
de resultados estatísticos pelo ministério, dizendo que o evento o aborreceu 
bastante.

Carta 14 (datilografada)

De Lourenço Filho a Teixeira de Freitas, 
em 07 de junho de 1941.

Dizendo da elaboração de uma história da educação no País, e envia 
o primeiro volume referente às reformas do período Benjamim Constant, de 
autoria de Primitivo Moacyr.

Carta 15 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Lourenço Filho, 
em 12 de junho de 1941.

Elogiando a publicação pelo INEP do livro de Primitivo Moacyr e 
dizendo que quando em sua diretoria havia a seção de divulgação intentara 
fazer o mesmo com outros trabalhos do mesmo autor “sem ter, no entanto, 
logrado o meu intento”. 

Carta 16 (datilografada)

De Lourenço Filho a Teixeira de Freitas, 
em 17 de junho de 1941.

Dando sua opinião favorável sobre minuta de decreto-lei (sobre a 
convocação da Convenção Nacional de Educação), e apresenta sugestões 
pontuais.

Carta 17 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Lourenço Filho, 
em 19 de junho de 1941.

Agradecendo pelas “judiciosas observações e benévolas apreciações”, 
e dizendo que acatara a todas no que tange à minuta do decreto-lei a 
proposta da Convenção.
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Carta 18 (manuscrita)

De Lourenço Filho a Teixeira de Freitas, 
em 21 de junho de 1941.

Opinando sobre o projeto de regimento a ser aprovado após a 
assinatura do decreto-lei sugerindo a convocação da Convenção (Nacional 
de Educação). Considerou positivo. [Teixeira de Freitas já está falando 
de regimento e nem bem a Convenção fora convocada, aliás, nem seria 
adiante. Seu desejo de tê-la era tão grande, que se antecipava].

Carta 19 (manuscrita)

De Lourenço Filho a Teixeira de Freitas, 
em 04 de agosto de 1941.

Agradecendo o telegrama de felicitações pelo terceiro aniversário 
do INEP, o primeiro que recebera, e diz que se não pudesse contar com o 
trabalho da repartição de estatística nada faria. 

Carta 20 (manuscrita)

De Lourenço Filho a Teixeira de Freitas, 
em 03 de setembro de 1941.

Enviando livro sobre ortografia, “que defende, afinal, muitos de 
seus pontos de vista”, e chama atenção para algumas páginas que deixa 
assinalada.

Carta 21 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Lourenço Filho, 
em 09 de setembro de 1941.

Agradecendo o envio do livro Fundamentação da ortografia 
simplificada, de Daltro Santos, e faz duras críticas a Gustavo Capanema: 
“Infelizmente, a incompreensível e retrógrada mentalidade que tem influído 
sobre o nosso Ministro parece que vai levá-lo a um dos maiores erros que 
poderia cometer. Erro de ética, erro em face da educação e da cultura, 
erro político. Será, como o disse voz autorizada, um atentado ‘sacrílego’. 
Não imagina V. quanto isso me acabrunha. Uma vitória tão bela e de tanto 
alcance para a educação, obtida com tamanho sacrifício, vir a ser, afinal, 
mutilada, quando nenhuma dificuldade mais se lhe antepunha!”. Abrir-se 
desse jeito bem mostra a confiança que depositava em Lourenço Filho

Carta 22 (manuscrita)

De Teixeira de Freitas a Lourenço Filho, 
em 28 de janeiro de 1947.

Tratando do “plano de educação de adultos”, a cargo daquele 
educador, e lhe tendo a maior confiança de sucesso. Ao mesmo tempo 
em que recupera suas próprias ideias que, por certo, seu interlocutor bem 
conhecia, e talvez não abraçasse, ao menos não completamente. 



O livro de Sud Mennucci é o mais claro, o mais lógico, o mais 
prático. É também o mais original no modo de encarar o problema 
e na solução que propõe. Principia o autor tratando da crise 
universal da educação. A ciência transformou as condições da vida 
ocidental. Todos os valores de tempo e distância passaram a ter outra 
signifi cação. A escola antiga fi cou fora de fase, atrasou-se tanto mais 
quanto já não encontra o apoio que sempre lhe deram a família 
de tipo romano e a ofi cina. O trabalho moderno é outro; outras 
são as condições da família em que o pátrio poder já não tem a 
extensão de outrora, em que a mulher vive e trabalha fora do lar. 
O surto da ‘escola nova’ corresponde a tais circunstâncias. A escola 
nova quer ser de preferência internato, quer instalar-se em zona de 
campo, valendo-se do ar puro, do sol e do cenário. Ela faz do treino 
sensorial o expediente máximo da sua pedagogia e se organiza com 
a preocupação do estudo psicológico e fi siológico do educando, do 
seu gênio, das suas aptidões, das suas preferências, dos seus interesses 
imediatos. Ela procura reunir tudo quanto cabia à família e à ofi cina, 
complemento histórico dos antigos centros de educação. 82

   Roquette Pinto (relator), Miguel Couto e Aloysio de Castro83

82 ROQUETTE-PINTO, E.; COUTO, M. de O.; CASTRO, A. Parecer da comissão do con-
curso Prêmio Francisco Alves, da Academia Brasileira de Letras - ABL, em sessão de 08 de ju-
nho de 1933, sob o título “Qual o melhor meio de disseminar o ensino primário no Brasil”. O 
livro premiado foi A crise brasileira da educação, de Sud Mennucci. Prefácio da 2. ed. em papel, de 
1934.  
83 ROQUETTE-PINTO, E.; COUTO, M. de O.; CASTRO, A. de. Qual o melhor meio de disseminar 
o ensino primário no Brasil. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Letras - ABL, 1933. Parecer da 
comissão julgadora do Prêmio Francisco Alves. 

Diálogo com 
Sud Mennucci

Sud Mennucci, 1892-1948. 
Educador, geógrafo, sociólogo, 
jornalista. Escritor incansável, 
autor de vários livros notáveis. 
Após a crise Djalma Forjaz 
assumiu a direção do 
Departamento Estadual de 
Estatística, de São Paulo.
Acervo da família
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Breve perfil de Sud Mennucci:

Sud Mennucci nasceu em 20 de janeiro de 1892, em Piracicaba, São Paulo. Morreu em 22 de julho 
de 1948, também em Vila Mariana, São Paulo, aos 56 anos.

Foi educador, geógrafo, sociólogo, jornalista, escritor. Foi um intenso defensor dos direitos dos 
professores, e da melhoria da qualidade do ensino no País. 

Em 1910, iniciou-se como professor em Cravinhos, e entre 1913 e 1914 reorganizou a Escola de 
Aprendizes-Marinheiros do Pará - EAMPA, em Belém. Foi ainda professor em Porto Ferreira (1914-1919), terra 
natal de Lourenço Filho. Na capital, fundou o Ginásio Paulistano. Na segunda metade dos anos 1920 foi redator 
e crítico literário do jornal O Estado de S. Paulo. Em 1931, assumiu a Diretoria-Geral de Ensino de São Paulo, 
cargo que voltou a ocupar em 1933 e de 1943 a 1945. Foi diretor da Imprensa Oficial do Estado, de 1931 a 1948.

 Em 1920, no contexto do Recenseamento do Brasil, realizado em 1 de setembro, chefiou o Censo 
Escolar em São Paulo. Em 11 de dezembro de 1931 foi um dos signatários, como representante de São Paulo, 
do Convênio entre a União, os Estados, o Distrito Federal e o Território do Acre, para o aperfeiçoamento e 
uniformização das estatísticas educacionais e conexas (BRASIL, 1931). Coube-lhe a aplicação em São Paulo do 
Decreto-Lei n. 311, de 02.03.1938, a chamada Lei Geográfica do Estado Novo, que dispunha sobre a divisão 
territorial do País, estados e municípios. Em 1940, chefiou em São Paulo o Censo Geral. Em 1946, ao final da 
crise Djalma Forjaz  assumiu a chefia do Departamento Estadual de Estatística, a convite de Teixeira de Freitas, 
e por nomeação de Macedo Soares, então no governo de São Paulo.84 

Entre seus muitos livros, A crise brasileira da educação ganhou o Prêmio Francisco Alves, da Academia 
Brasileira de Letras - ABL, em 1933. Foi membro da Academia Paulista de Letras.

. ***

As cartas entre ambos não foram muitas, infelizmente. E não o foram por serem pessoas por demais 
ocupadas. Qualifique-se como infelizmente, porque eram cartas leves, a despeito da densidade, e não raro 
traziam certo humor, certa ironia. No tratamento, Sud Mennucci jamais dispensou a Teixeira de Freitas o 
Doutor antes do nome, e este jamais deixou de se lhe referir como Professor Sud Mennucci. De fato, o tinha 
como um educador, mais que um professor em sala de aula, por seus muitos livros, a militar em muitas frentes.

Professaram muitas ideais e ideais iguais, tais como a redivisão territorial, a educação do homem 
do campo, o imperativo da simplificação ortográfica, sem olvidar o interesse pela consolidação de uma 
mentalidade estatística. Sem dúvida se afinavam, e ao trocarem seus textos não mediam avaliações elogiosas, 
que não eram feitas no vazio das gentilezas, mas antes na profundidade das identificações. Sud Mennucci 
palestrava aqui, acolá e alhures, ao que parece, com muita maestria, sendo muito e muito requisitado. 

Como dizia, tinha sempre um livro saindo, outro no prelo e mais outro em mente. E nisso também 
se aproximava com Teixeira de Freitas que, embora não tenha feito muitos livros, escrevia muitos textos, alguns 
tão longos que bem se equiparavam a livros. 

Viveu pouco, com saúde sempre abalada. Perdeu o Brasil.

84 José Carlos de Macedo Soares governou São Paulo de 07 de novembro de 1945 a 14 de março de 1947. 
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Carta 1 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a 
Sud Mennucci, 
em 14 de dezembro de 1932.

Agradece o envio dos “seus 
três últimos livros”, e se refere em 
especial aos primeiros capítulos de 
Brasil desunido, no qual pôde ler sobre 
o projeto de “redivisão do Brasil”, e 
afirma: “se tivesse conhecido antes o 
seu trabalho [...] confesso-lhe que não 
teria dúvida nenhuma em abandonar 
o meu plano pelo seu”. Trata do 
Convênio, e envia uma coleção dos 
formulários e das tabelas de apuração 
preparados para sua execução. Embora 
o chame de Professor Sud Mennucci, 
ao final da carta o qualifica de “douto e 
habilíssimo estatístico”.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA

DIRETIROA GERAL DE INFORMAÇÕES, ESTATÍSTICA E 
DIVULGAÇÃO

Rio de Janeiro, 14 de Dezembro de 1932

Eminente Amigo, Prof. Sud Menucci,

Afetuosas visitas.

Venho agradecer-lhe calorosamente o rico presente 
dos seus três últimos livros, cujo valor a sua bondade 
quís redobrar com a gentileza das dedicatórias.

Já os folheei, sentindo minha curiosidade 
despertada a cada título de capítulo. Os assuntos que 
versam são da maior atualidade e capazes de apaixonar a 
todos os patriotas. Vou lê-los com vivíssimo interesse.

Nos primeiros capítulos do “Brasil Desunido” 
encontrei afinal os seus estudos – de que tive vaga 
notícia por uma conferência do Dr. Oscar Gomes e 
que desejava muito conhecer – sôbre a redivisão do 
Brasil. Uma das idéias, que conhecia por alto, foi 
por mim citada na Conferência que realizei a 28 de 
Outubro último (vai com esta um exemplar), sendo mesmo 
aproveitada no plano que me atrevi a propôr. Aliás, 
se tivesse conhecido antes o seu trabalho, talvez nem 
tivesse feito aquela conferência, tão completamente 
já estudára o prezado Amigo a questão. E confesso-lhe 
que não teria dúvida nenhuma em abandonar o meu plano 
pelo seu, se isto viabilizasse a redivisão equitativa 
do patrimônio territorial brasileiro, a qual eu também 
tenho por absolutamente fundamental para a nova ordem 
política que se vai implantar no Brasil.

Para seu conhecimento pessoal, e uma vez que 
tanto o empolga o assunto, envio-lhe junto a esta uma 
coleção dos formulários organizados para a execução do 
nosso “Convênio”. O plano das tabelas de apuração para 
a parte da estatística a cargo dos Estados, também 
já está pronta e aparecerá por estes dias no “Diário 
Oficial”, acompanhado de todos os modelos.

Não tenho notícia de como vai sendo executado 
o Convênio em São Paulo. Não se poderia fazer sentir 
a sua prestigiosa interferência junto à Diretoria 
de Instrução no sentido de serem encaminhados com o 
necessário interesse e devotamento os trabalhos da 
estatística escolar?

Tenho a satisfação de oferecer-lhe um exemplar 
da Carteira Estatística de Minas Gerais. É um modesto 
trabalho de compilação estatística que estava no prelo 
em Belo Horizonte desde 1929 e que só agora saiu. 
Apesar do seu atrazo, e de estar com a revisão muito 
defeituosa, talvez seja de algum interesse para o douto 
e habilíssimo estatístico que é o eminente Amigo.

Reiterando os meus agradecimentos, sou, com 
subida estima e aprêço,

Ilustração baseado no  livro Brasil desunido, 
de Sud Mennuci (1932).
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Carta 2 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Sud Mennucci, 
em 28 de março de 1933.

Elogiando suas ideias “tão oportunas e tão lúcidas” sobre o ensino 
rural, já tratado em um de seus livros, e lhe sonda sobre a possibilidade de 
vir a fazer uma conferência sobre esse tema na Sociedade dos Amigos de 
Alberto Torres. Lamenta não tê-lo encontrado no Rio de Janeiro.

Carta 3 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Sud Mennucci, 
em 06 de abril de 1933.

Enviando o convite formal da Sociedade dos Amigos de Alberto Torres 
para dar a aludida conferência sobre o ensino rural, e ainda outro convite 
para dar uma das aulas no curso para professores sobre a escola regional, 
promovido pela mesma Sociedade.

Carta 4 (datilografada)

De Sud Mennucci a Teixeira de Freitas, 
em 14 de abril de 1933.

Lamenta não poder atender a ambos os convites naquele mês de abril, 
dada as suas muitas ocupações, dizendo ter “medo das coisas feitas de 
afogadilho”.

Carta 5 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Sud Mennucci, 
em 11 de maio de 1933.

Envia um texto sobre o ensino rural, “Em prol da educação rural”, e 
pede opinião “formulada com ou sem aquela ‘mordacidade’ de que me 
falou”.

Carta 6 (datilografada)

De Sud Mennucci a Teixeira de Freitas, 
em 28 de maio de 1933.

Dizendo que lhe agradara bastante o texto recebido, e que o enviara à 
publicação no Jornal do Estado, e acrescenta: “Começo, pois, por ajudar na 
obra do ‘Semeador’, cuja utilidade e cuja penetração nas classes populares 
reconheço enorme. Poder-se-ia até sugerir que o ‘Semeador ou Educador 
Rural’ fosse editado pelos órgãos oficiais dos Estados”.
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Carta 7 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a 
Sud Mennucci, 
em 03 de junho de 1933.

Fala, com alegria, do bom 
andamento da implantação do 
Convênio. E afirma: “Não imagina com 
que satisfação recebi os seus aplausos 
às ‘fantasias’ do meu impenitente 
idealismo! Palavras como as suas, 
e por virem de onde vêm, pagam-
me de muitas decepções. Obrigado! 
Coisa notável: mais uma vez as nossas 
ideias se encontraram.” E informa que 
Juarez Távora já estava inteiramente 
conquistado à ideia da redivisão 
territorial. 

SECRETARÍA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA

DIRETORIA GERAL DE INFORMAÇÕES, ESTATÍSTICA E 
DIVULGAÇÃO

Rio de Janeiro, 3 de Junho de 1933

Prezadíssimo Amigo,

Prof. Sud Mennucci.

Cordiais visitas.

Acuso o seu prezado favor de 28 dêste, aproveitando 
a oportunidade para, data venia, apresentar-lhe o meu 
digno assistente, Dr. Antonio Bhering, portador desta, 
a quem pedi que lhe levasse os meus cumprimentos 
durante a sua estadia em S. Paulo e lhe mostrasse o 
original, que leva consigo, da primeira estatística do 
ensino primário geral realizado no Distrito Federal 
nos moldes do “nosso Convênio”.

Tenho certeza de que o seu patriotismo se 
regosijará com o verificar que, felizmente para o nosso 
Brasil, os fatos negam razão ao seu fundado pessimismo 
quando, em uma das nossas memoráveis reuniões para 
a elaboração do Convênio, declarou - “isto não se 
cumprirá”... O Convênio está cumprido, e bem, aquí no 
Distrito Federal, no Piauí e no Espírito Santo. Será 
também uma brilhante realidade, espero-o – embora 
com algum atraso, - em mais alguns Estados, como S. 
Paulo, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Santa Catarina. 
Quanto aos demais, se o êxito não fôr completo, ainda 
será bastante apreciável e revelador de um progresso 
notável. Pelo que, ao prezado Amigo, como coautor 
do Convênio, quero apresentar as minhas cordiais 
congratulações.

Não imagina com que satisfação recebi os seus 
aplausos às “fantasias” do meu impenitente idealismo! 
Palavras como as suas, e por virem de onde veem, 
pagam-me de muitas decepções. Obrigado!

Cousa notável: mais uma vez as nossas idéias se 
encontraram.

No sentido do seu alvitre precisamente, fiz, 
ha dias, por intermédio de um amigo comum, algumas 
sugestões ao Mario Casasanta, diretor do “Minas 
Gerais”, e dispunha-me a repetí-las ao ilustre diretor 
da Imprensa Oficial de São Paulo, quando vejo com 
alegria que êste me tomou a dianteira...

Cousa facílima o que o Amigo lembra. A despesa 
seria quase que apenas o custo do papel, 15 réis 
por exemplar, ou 1:500$000 por número de 100.000 
exemplares, isto é, 18 contos anuais se o periódico 
fosse mensal. Alguma composição aproveitada do órgão 
oficial; a parte restante feita expressamente por um 
redator especializado, possivelmente um técnico do 
Departamento de Educação. A distribuição postal seria 
gratuita, uma vez obtida do Ministério da Educação a 
necessária franquia.

As iniciativas conjugadas dos Amigos de Alberto 
Torres e dos Estados de Minas e S. Paulo teriam 
certamente imitadores, e ninguém pode avaliar o que 
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ganharia o Brasil com isto!... E digo mais: os Estados 
poderiam fazer suas folhas de educação popular sem 
onerar de um ceitil os cofres públicos. Bastariam 
16 pequenos anúncios privilegiados a 200$000 cada 
um. Creio que seriam baratos, e dariam os recursos 
necessários.  Que parece ao bom Amigo?

Que pesar em ver fracassada a “candidatura da 
redivisão territorial”!... “Perdoai-lhes, Senhor, que 
eles não sabem o que fizeram”... Mas o nosso ideal 
ha de marchar. Estou interessando nele os Amigos de 
Alberto Torres. O Major Juarez Tavora já está por 
êle quasi inteiramente conquistado. Debatemos hoje o 
assunto durante quasi uma hora, e creio que não perdi 
meu tempo. A sua idéia, das Províncias, e a minha, dos 
Departamentos, caminham, havemos de chegar a alguma 
cousa.

A sua esplêndida conferência sairá no Boletim 
do 1º semestre dêste ano. Pena é que deva demorar 
um pouco, porque luto tremendamente para conseguir 
a publicação dos nossos trabalhos. Estou com o nosso 
primeiro Anuário pronto ha nove meses, e a Imprensa 
Nacional ainda não começou a compô-lo... Inefável 
administração brasileira. Para repetir a frase do velho 
Téofilo Ribeiro: “a mente se me desvaira ao pensar no 
que será o Brasil no dia em que êle se organizar”...

A projetada Conferência “está no estaleiro”. 
Falar-lhe-ei dela mais tarde: o plano cresceu muito e 
hoje é todo “um mundo de fantasias”...

Com um cordialíssimo abraço e as expressões de 
sinceros agradecimentos, creia-me

onerar de um ceitil os cofres públicos. Bastariam 
16 pequenos anúncios privilegiados a 200$000 cada 
um. Creio que seriam baratos, e dariam os recursos 

Que pesar em ver fracassada a “candidatura da 
redivisão territorial”!... “Perdoai-lhes, Senhor, que 
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Carta 8 (datilografada)

De Sud Mennucci a 
Teixeira de Freitas, 
em 23 de setembro de 1933.

Sobre diversos assuntos. E 
lamenta à altura tanta: “Infelizmente 
não conseguimos ainda, nesta terra 
adorável, fazer nascer ‘uma consciência 
estatística’ nem mesmo nos que se 
dizem e se inculcam elementos de elite. 
Não admira. A ‘consciência agrícola’ 
que a devera ter precedido, ainda está 
para surgir. E daí o fato de ninguém 
querer ajudar e colaborar nas questões 
estatísticas. Para quê? Literatura de 
mau gosto! Se fosse para decidir qual 
a melhor artista de cinema, quem deve 
ser a rainha da beleza do Braz ou de 
Jacarepaguá, qual o mais forte boxer 
do mundo, ou o mais ágil ponteiro 
do futebol, aí o caso era diferente. 
Todo o interesse seria pouco.” Sobre 
a questão da redivisão territorial se 
mostra desalentado, e diz: “Dr. Teixeira 
de Freitas, será mesmo que os fados nos 
reservam essa triste surpresa de deixar 
irresoluto essa prementíssima questão 
territorial, de que depende a saúde 
funcional da República”. 

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

São Paulo, 23 de setembro de 1933

Prezado e ilustre amigo

dr. Teixeira de Freitas

Saudações cordialissimas

Creio já lhe haver escrito, de uma feita, dizendo-
lhe o enorme logar que os contratempos tinham na minha 
vida. Nem sei mesmo como consiga trabalhar tanto, dada 
a sequencia ininterrupta com que eles se sucedem.

Minha ida forçada para a D. G. do Ensino, por 
alguns dias, em tarefa custosissima, impediu-me de 
responder ao seu telegrama de agosto p. p. Depois, 
molestia grave em pessoa da família, felizmente vencida, 
impediu-me de lhe responder ao segundo. Aproveito 
esta madrugada, de volta do “Jornal do Estado” cuja 
supressão parece resolvida, para desobrigar-me perante 
o meu caro amigo.

Recebi, ainda na instrução, o seu primeiro 
despacho, cujo teor ne inteirava da existencia de 
pedido anterior, mas do qual ninguém era capaz de 
me dar noticias. Ao cabo de vários dias de pesquiza, 
encontrou-se o processo. Meu antecessor nele deixara 
uma informação curiosa:

“Deixava de indicar nomes dos possíveis autores 
das monografias solicitadas – estavamos em abril, e 
ele só saiu em fins de julho – porque o tempo fixado 
para a entrega se lhe afigurava demasiado exiguo.”

Em agosto o senhor ainda estava reclamando.

Não pude fazer o que lhe havia sido a ele tão 
facil. Minha “gestão” durou rigorosamente doze dias. 
As indicações que fizesse, seriam inapelavelmente 
desobedecidas. E por cima, talvez ainda desaparecesse 
o processo para que não ficasse vestigio do ato. A 
preguiça lá, para escrever, é enorme e o comodismo 
impera e domina.

Recebendo o segundo telegrama, apressei-me em 
fazê-lo chegar ás mãos do Azzi, mas não pude saber até 
agora que providencias tomou. A boa-vontade do chefe 
esbarra, como lhe disse, na indiferença dos auxiliares. 
E o chefe não pode tomar a si a tarefa porque o ensino 
paulista tem para mais de 15 mil funcionarios e o 
expediente normal é uma cousa alucinante.

O dr. Meireles Reis Filho, diretor geral da 
Secretaria da Educação, contudo, ha dias, telefonou-
me pedindo-me que escrevesse algo sobre a imprensa 
do Estado de São Paulo para o Ministerio de Educação. 
Ponderei-lhe que era assunto para o qual não estava 
preparado, salvo se imprensa do Estado  quisesse 
significar imprensa oficial. Neste caso, comprometer-
me-ia a esboçar, até o fim deste mês, o historico da 
casa que dirijo, cousa inedita até hoje – e a mandar 
não uma monografia – que o tempo para isso não chegava 
– mas um trabalhinho feito com boa vontade e cheio de 
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dados e informações veridicos, rebuscados nos quarenta 
e dois relatórios existentes no arquivo.

Aceitou. E cá estou eu a cuidar do artigo, que lhe 
prometo para antes da data marcada no seu derradeiro 
telegrama, mas restrito ao circulo em que me fechei, 
porque no outro, muito maior, falta de conhecimento, 
eu iria naufragar.

Não sei o que o meu amigo vai pensar disto tudo, 
mas posso garantir que só as circunstancias especiais 
em que me encontrei fizeram com que o meu auxilio ao 
seu ingente e formidavel trabalho, não pudesse ser 
maior. Infelizmente não conseguimos ainda, nesta terra 
adoravel, fazer nascer “uma conciencia estatistica” 
nem mesmo nos que se dizem e se inculcam elementos 
de elite. Não admira. A “conciencia agricola” que 
a devera ter precedido, ainda está para surgir. E 
daí o fato de ninguém querer ajudar e colaborar nas 
questões estatisticas. Para quê? Literatura de mau 
gosto. Se fosse para decidir qual a melhor artista de 
cinema, quem deve ser a rainha da beleza do Braz ou 
de Jacarépaguá, qual o mais forte boxeur do mundo, 
ou o mais agil ponteiro do foot-ball, aí o caso era 
diferente. Todo interesse seria pouco.

Que havemos de fazer? O Brasil ainda está verde, 
como a sua bandeira, nessas cousas da cultura. Vamos 
continuar a trabalhar e a teimar, a ver se logramos 
melhorar esse doloroso estado de cousas.

– Os mesmos motivos que me impediram de 
corresponder-me consigo, fizeram-me perder o contato 
com a questão da redivisão territorial. Como andam 
os trabalhos da grande comissão? Resolveu algo de 
novo ou permanece no seu criterio de manter o “statu-
quo”? Manter o que existe, como está, é reconhecer a 
inutilidade da comissão. Se vamos deixar os mesmos 20 
Estados, embora se lhe acresçam dois, fragilimos, Sul 
de Mato Grosso e Acre, continuamos a cultivar a calda 
de cultura que nos deu estes 40 anos desastrosos da 
Primeira Republica.

E se fazemos, em Mato Grosso, um Estado do Sul, 
que ficará sendo o Norte? Tudo isso é incompreensivel, 
principalmente depois que se assentou, para cada 
departamento, o minimo de 100 mil Kms2 de area. E 
Sergipe, Alagoas, Espirito Santo, Rio de Janeiro, 
Paraiba, Rio Grande do Norte? Ficam assim mesmo ou 
adquirem terras dos vizinhos? E quando isto fôr 
inexequivel?

Garanto-lhe que não percebi o problema através 
dos parcos e possivelmente mal-redigidos comunicados 
dos jornais. Para o Nordeste, então, não encontro 
outro caminho senão o que preconizei. Mais o estudo 
e mais se acentua em mim a certeza de que aquela é a 
solução certa. Tudo, tudo faz chegar áquela conclusão. 
Ainda agora, lendo o belo relatório do Ministro José 
Americo sobre a sua gestão, o caso me apareceu de 
novo com maior nitidez. O sistema de viação e das 
comunicações, o da açudagem e irrigação de toda a 
ampla e povoadissima zona, dos quais dependem a 
reorganização economica do Nordeste e o seu valor 
no seio da Republica, clamam pela unidade da região. 
Unidade administrativa absoluta e completa. Se tiver 
tempo para fazer um estudo exaustivo como penso, 
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mandarei uma tese ao Congresso que a Sociedade dos 
Amigos de Alberto Torres, promove para Dezembro 
próximo. O caso do Nordeste parece-me o problema mais 
apaixonante do Brasil.

Dr. Teixeira de Freitas, será mesmo que os 
fados nos reservam essa triste surpresa de deixar 
insoluto essa prementissima questão territorial, de 
qual depende a saude funcional da Republica? Será o 
cumulo da pouca sorte.

– Já o caceteei bastante. Não termino, porem, 
sem confessar-lhe que andei pensando maduramente 
sobre a possibilidade a que aludiu, a meu respeito, 
quando da minha ultima estadia aí. Quero dizer-lhe 
que, aparecendo a oportunidade, e dependendo isso de 
indicação sua, terei o maximo prazer em aceitar. Não 
quero, contudo, crear-lhe nenhuma responsabilidade 
nem fazer-lhe supôr que considero sua alusão como uma 
promessa. Digo-lhe apenas que si tiver o ensejo estou 
ás suas ordens.

E com esta, aqui fica ao seu inteiro dispor o 
amigo e admirador de sempre  

Sud Mennucci



terceira parte
Diálogo com Sud Mennucci

Carta 9 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Sud Mennucci, 
em 04 de outubro de 1933.

Fazendo balanço do trabalho em curso, e dando ciência do Instituto 
Nacional de Estatística ainda em fase de projeto, mas se mostrando 
animado. 

Carta 10 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Sud Mennucci, 
em 30 de dezembro de 1933.

Tratando de seu grande sonho, qual seja a realização da Convenção 
Nacional de Educação e dizendo que oficiara a Juracy Magalhães, 
interventor na Bahia, sugerindo que ele patrocinasse a mesma no próximo 
Congresso de Ensino Regional, que teria lugar em Salvador. (Vale lembrar 
que a referida Convenção jamais sairia).

Carta 11 (manuscrita)

De Sud Mennucci a Teixeira de Freitas, 
em 21 de março de 1934.

Apresentando uma sua estimada professora, e antiga auxiliar.

Carta 12 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Sud Mennucci, 
em 10 de abril de 1934.

Trata da criação do Instituto Nacional de Estatística, e sonha que na 
nova estrutura das diretorias federais Sud Mennucci possa ocupar alguma 
posição de destaque, temendo apenas um embaraço: “o seu apego às coisas 
da educação”, o que lhe impediria de “passar a outro ramo profissional”. 
Volta a falar com otimismo da Convenção Nacional de Educação, e sobre a 
criação da primeira Colônia-Escola no sertão da Bahia, sob o patrocínio da 
Sociedade dos Amigos de Alberto Torres.

nova estrutura das diretorias federais Sud Mennucci possa ocupar alguma 
posição de destaque, temendo apenas um embaraço: “o seu apego às coisas 
da educação”, o que lhe impediria de “passar a outro ramo profissional”. 
Volta a falar com otimismo da Convenção Nacional de Educação, e sobre a 
criação da primeira Colônia-Escola no sertão da Bahia, sob o patrocínio da 
Sociedade dos Amigos de Alberto Torres.
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Carta 13 (datilografada)

De Sud Mennucci a 
Teixeira de Freitas, 
em 15 de maio de 1934.

Bela carta. Entre vários assuntos, 
considera que a Constituição que estava 
sendo votada não atendia ao desejo 
de ambos: “A questão territorial está, a 
meu ver, completamente abandonada e 
desprezada. [...] Federação é, para mim, 
fundamentalmente, uma sociedade de 
entidades iguais, isto é, equivalentes. 
E o Brasil vai continuar as ser uma 
colcha de retalhos, em que há pobres 
e ricos, remediados e mendigos; 
Estados que mandam e Estados que 
obedecem, Estados que progridem à 
custa do próprio esforço e Estados que 
vegetam, à custa das injeções de óleo 
canforado do Poder Central”. Quanto 
aos municípios, afirma: “Não sou pela 
autonomia sem peias e sem freios do 
poder municipal. [...] Mas não quero, 
entretanto, cair no erro oposto.” E diz, 
adiante: “Município não se inventa 
e o Brasil está cheio de municípios 
inventados pela fantasia política das 
correntes partidárias dominantes”. 

São Paulo, 15 de maio de 1934

Meu prezado e ilustre amigo

Dr. Teixeira de Freitas

Saudações cordiais

Estou em grande falta a seu respeito: devo-
lhe nem sei quantas respostas de cartas suas, sempre 
acolhidas com grande alegria porque me trazem sempre 
algum trabalho novo de sua lavra, que eu leio com o 
prazer que podem dar todas as produções meditadas.

Esperava poder pagar minha divida de 
correspondencia no começo deste mês, aí, mesmo em 
consequencia de minha ida ao Rio, viagem que esteve 
marcada, como sabe, para realizar uma palestra na 
Exposição de Arquitetura Escolar, no dia 8 do corrente. 
Circunstancias imprevistas, dessas que nunca faltam 
para atrapalhar os melhores calculos, impediram-me 
realizar o desejo e impediram-me de poder conversar 
algumas horas com o meu amigo.

Recebi as suas conferencias “Os problemas 
fundamentais da organização nacional” e “Ainda 
em prol da educação rural” e ainda “O Convenio 
Interadministrativo Brasileiro sobre as Estatisticas 
Escolares”, esta ultima lida em Fortaleza. Recebi 
tambem o comunicado a respeito da estatistica escolar 
do Brasil, em 1932, trabalho rápido que representa 
positivamente “un tour de force” em materia de 
celeridade, cousa a que não estamos habituados 
nesta nossa linda terra. E celeridade acrescida de 
uma qualidade nova: honestidade e exatidão possível, 
aquela que certos “desertos” concedem.

Pede-me a opinião sobre “Os problemas fundamentais 
da organização nacional”. Que lhe poderia eu dizer que 
não fossem palavras de aplauso? Sintetizou clara e 
admiravelmente os quatro aspectos da administração 
brasileira, que refletem o que ha de essencial na sua 
organização, respeitando o estadio de cultura em que 
nos encontramos e as diretrizes de nossos antecedentes 
historicos.

Infelizmente, a Constituição que está sendo 
votada não corresponde aos nossos desejos. A questão 
territorial está, a meu ver, completamente abandonada 
e desprezada. Vamos ficar como estavamos, quer dizer 
que vamos manter as caldas de cultura que provocaram a 
explosão de 1930. Tenho mesmo a sensação de que vamos 
ficar um pouco peor que antes. E antevejo o espantalho 
separatista como uma ameaça sobre nossas cabeças... 
Federação é, para mim, fundamentalmente, uma sociedade 
de entidades iguais, isto é, equivalentes. E o Brasil 
vai continuar a ser uma colcha de retalhos, em que 
ha pobres e ricos, remediados e mendigos; Estados que 
mandam e Estados que obedecem, Estados que progridem á 
custa do próprio esforço e Estados que vegetam, á custa 
das injeções de oleo canforado do Poder Central. Não 
sei como será possível falar em soberania e autonomia, 
nessas condições, a não ser por escarneo.
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Vamos ter, outra vez, como não pode deixar de 
ser, a formula do binario Minas-São Paulo, para a 
hegemenia politica. Logo que a Constituição esteja 
votada, o binario se formará naturalmente, como uma 
consequencia inelutavel dos fatos. Trabalho de Sísifo, 
e perfeitamente inoxio, é o que se está fazendo, no 
intuito de provocar a formula Baía-Rio Grande do Sul. 
É uma formula ingenua, pois desde que insiste em 
sustentar um velho jogo politico, muito conhecido, 
falta ás duas unidades a força necessaria para aguentar 
o outro binomio, que é muitissimo mais poderoso. 
Resultado? Uma incognita. Mas a secessão, no caso, não 
se afigura uma simples suspeita. Seria até a maneira 
mais comoda de liquidar com uma federação impossivel.

Não diga que estou vendo tudo negro. Estou vendo 
o que a imprevidencia dos nossos patricios me está 
revelando. Examine os dispositivos constitucionais a 
respeito da organização municipal, votados ante-ontem. 
Só o fato de entregar a fiscalização dos serviços 
tecnicos e das financas municipais ao Estado, sem 
explicar como essa fiscalização se vai processar, 
confiando a tarefa ás Constituições Estaduais, pode 
implicar a revogação de toda a historia do Brasil.

Não sou pela autonomia sem peias e sem freios do 
poder municipal. No meu “Brasil Desunido” insurgi-me 
contra as demasiadas franquias que se lhe concedem, 
exigindo que o regimen vigente para os Estados, diante da 
Federação, se estendesse, logicamente, aos municipios, 
diante daqueles. Assim o exige a continuidade do 
principio federativo.

Mas não quero, entretanto, cair no erro oposto. 
Se vivemos 40 anos, dando aos municipios liberdades 
excessivas, não vamos agora incidir no erro oposto de 
tirar-lhes tudo. E a nova Constituição, que mantem a 
autonomia municipal, pelo menos no papel, dá depois, 
ao Estado o direito de intervir discrecionariamente 
da vida interna dessas entidades, sem explicar o que 
venha a ser “assistencia tecnica” e sem determinar 
quem é que deve fazer a fiscalização da aplicação das 
rendas. Essas duas armas na mão de um régulo, pode 
acabar destruindo integralmente qualquer veleidade 
de resistencia municipal. E se isso pode ser um bem 
para muitos casos de municipios pouco adiantados, será 
fatalmente um mal para os municipios evoluidos e em 
franco crescimento.

Só compreendo a fiscalização das finanças feitas por 
juizes togados, o Tribunal de Justiça ou uma organização 
similar, fora do circulo das paixões politicas. Desejo 
essa fiscalização para evitar a dissipação e mesmo o 
esbanjamento do dinheiro publico. Mas não a quero submissa 
a um poder politico. É uma questão de contabilidade que 
pode incidir com dispositivos do Codigo Penal. Só pode 
ser da competencia de juizes.

A Constituição não diz como se devem formar 
os municipios. Aos nossos pró-homens pareceu-lhes uma 
questão de segunda ordem, que se relegou á competencia 
das Assembléas Estadoais, as quais, naturalmente, se 
reservarão o direito de criá-los.
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Outro erro. Municipio não se inventa e o Brasil 
está cheio de municipios inventados pela fantasia 
politica das correntes partidarias dominantes. 
Municipio forma-se de per sí e a sua existencia depende 
de condições que se podem apurar e provar. Uma vez 
feita a verificação de que essas condições existem, 
ninguém tem o direito de impedir que o municipio gose 
das regalias e vantagens que esse fato lhe outorga. 
Não pode ser, portanto, uma Assembléa politica a que 
vai decidir da criação. Deve ser o Poder Executivo 
o que determina a instalação da nova entidade. E se 
esse poder negar o que fôr de justiça ou conceder o 
que ainda não foi atingido, o recurso ao Tribunal 
de Justiça resolverá as dificuldades, tanto para 
autorizar a criação como para cassá-la quando dada sem 
as necessarias condições.

E quanto á assistencia tecnica, o seu departamento, 
isto é, a reunião dos municipios de uma zona numa 
entidade superior, resolve perfeitamente o problema: 
corrige as insuficiencias locais, devidas á incultura, e 
não destroi a autonomia. Os municipios teriam a sensação 
de decidir as suas questões internas por intermedio de 
seus representantes junto ao Conselho Departamental, 
com plena independencia e sem a intromissão de um poder 
mais forte e mais alto.

Os nossos legisladores preferiram criar uma 
burocracia estadoal. E não estabeleceram nem a 
obrigatoriedade de haver uma secção de estatistica 
municipal, forma única de avaliar, com exatidão, os 
indices da capacidade efetiva de cada circunscrição 
municipal, e de verificar até que ponto a organização 
local corresponde ás necessidades do nucleo.

Vou parar. Esta carta está longa demais. Justi-
fique-me, no meu desabafo, o quanto me doi perceber a 
nossa teima em não querer entender os “problemas fun-
damentais da organização nacional”. Os males do país 
não se engendravam do mau funcionamento dos orgãoes. 
São mais profundos porque oriundos de um motivo supe-
rior á função: são erros de estrutura. Orgãos inade-
quados não podem dar conta da tarefa que se lhes co-
mete... E depois de 40 anos de experiencia, continuamos 
a não entender.

Não é atôa que já ha quem esteja esperando a 
Terceira Republica, quando a Segunda ainda não se 
iniciou na sua vida legal e normal. A desilusão está 
chegando antes da hora.

Deixe-me agradecer-lhe os momentos de prazer que 
seus trabalhos me têm proporcionado e pedir-lhe que 
continue a não me esquecer nas suas remessas. Recebeu 
a “Historia do Diario Oficial”? Aquele exemplar só foi 
remetido para a sua Diretoria Geral, mas a edição está 
retida e não será divulgada senão depois que o Boletim 
publicar o trabalho.

Aqui fica inteiramente ás suas ordens o amigo e 
admirador certo

Sud Mennucci
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Carta 14 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Sud Mennucci, 
em 04 de agosto de 1934.

Trata da ortografia simplificada. E informa, feliz, que o Instituto 

Nacional de Estatística estava, finalmente, criado. E envia um exemplar “do 

meu livrinho sobre o ensino primário no Brasil. Não vale nada; mas é uma 

oferta muito cordial”. 

Carta 15 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Sud Mennucci, 
em 25 de outubro de 1934.

Falando de sua conferência sobre o problema municipal em Ponte 

Nova, “O problema do município no Brasil atual”. Diz que lhe causou 

“grande júbilo a sua corajosa campanha pró-ortografia simplificada. 

Estou com o prezado Amigo de alma e coração. E creio que se a sua 

combatividade não esmorecer, mantendo o professorado paulista em sua 

admirável atitude, acabaremos vencendo”. Lamenta que a Revista Nacional 
de Educação, que editava com Roquette Pinto, tivesse entrado em crise.

Carta 16 (manuscrita)

De Sud Mennucci a Teixeira de Freitas, 
em 18 de dezembro de 1934.

Quase apenas uma nota, dizendo que o portador (Alduino Estrada) 
explicaria de viva voz o estado das estatísticas em São Paulo.

Carta 17 (manuscrita)

De Sud Mennucci a Teixeira de Freitas, 
em 27 de dezembro de 1934.

Acusando ter recebido telegrama de agradecimento, e dizendo que 

não havia nada a agradecer, e que os professores e intelectuais paulistas 

nada mais fizeram do que reconhecer os esforços que vem sendo feito pela 

organização das estatísticas educacionais brasileiras.
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Carta 18 (datilografada)

De Sud Mennucci a Teixeira de Freitas,  
em 23 de agosto de 1935.

Sobre divisas municipais em São Paulo, sobre a reforma ortográfica, 
sobre o primeiro centenário da Farroupilha, sobre os Clubes do Trabalho na 
área agrícola.

Carta 19 (datilografada)

De Sud Mennucci a Teixeira de Freitas,  
em 13 de fevereiro de 1936.

Feliz pela boa recepção de seu mais recente livro, Pelo sentido 
ruralista da civilização. E diz que “para não perder o hábito” envia seu novo 
livro, Corografia do Estado de São Paulo, e que com ele era sempre assim, 
“eu tenho sempre um último livro: ou no prelo, ou em preparo ou pelo 
menos na cabeça [...]”. 

Carta 20 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Sud Mennucci,  
em 19 de fevereiro de 1936.

Voltando a elogiar o livro Pelo sentido ruralista da civilização, e 
acusando o recebimento do livro Corografia do Estado de São Paulo. E diz 
que sempre imagina os livros de Sud Mennucci sendo assinados com um 
pseudônimo: “Bom Senso Nacional” ou “Instinto de Conservação do Brasil”. 
Diz que quanto à ortografia iam caminhando e que a decisão final caberia 
ao próprio Presidente da República, Getúlio Vargas. 

Carta 21 (datilografada)

De Sud Mennucci a Teixeira de Freitas,  
em 17 de maio de 1936.

Dizendo-se adoentado, sem que os médicos saibam a razão: “virei 
cobaia de médicos”. Mas afirma que seguia lutando pelas causas comuns, e 
anuncia conferências educacionais.

Carta 22 (datilografada)

De Sud Mennucci a Teixeira de Freitas,  
em 30 de junho de 1937.

Dizendo do encanto da “caravana de professores” com o tratamento 
que tiveram no Rio de Janeiro. Trata do surgimento de uma nova revista, 
Mundo Infantil, que pretendia se antepor aos suplementos de estilo 
americano. Pede ajuda para tratar do caso de um amigo.
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Carta 23 (datilografada)
De Sud Mennucci a Teixeira de Freitas,  
em 30 de setembro de 1937.

Começa dizendo que a carta estava cheia de cobranças: “Queixe-se 
de sua importância e de sua própria boa-vontade em atender aos amigos”. 
Diz ter sabido por seu editor no Rio de Janeiro que “o meu amigo acaba 
de publicar um grande trabalho sobre a questão ortográfica”, e então pede 
para receber uma cópia, pois “continuo a ser o mesmo curioso da questão 
e desejaria ter esse livro em minha estante”. (Não temos notícia deste 
livro). E segue em sua militância em favor da renovação do meio rural, 
atuando em várias frentes. 85

Carta 24 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Sud Mennucci,  
em 23 de novembro de 1937.

Em atenção aos pedidos da carta de 30 de setembro, diz estar a 
enviar um volume sobre a ortografia, donde o livro de fato existe. (Mas 
não o conseguimos localizar).

Carta 25 (datilografada)

De Sud Mennucci a Teixeira de Freitas,  
em 21 de julho de 1938.

Como Secretário da Comissão especial encarregada da revisão do 
quadro territorial do Estado, chamada em São Paulo de Comissão da 
Divisão Administrativa, apresenta inúmeros problemas de aplicação do 
Decreto-lei n. 311, de 02.03.1938, chamada de Lei Geográfica do Estado 
Novo. Vê na lei, e o diz a Teixeira de Freitas, “o seu dedo constante e 
solícito. E para quem desempenhou os seus trabalhos, principalmente, 
em Minas Gerais, percebe logo que o autor de uma e outra iniciativa é 
o mesmo”. Ao final da carta afirma: “Se teve coragem de ler até aqui, 
é porque tem muita pachorra, e muita, mas muita boa-vontade com os 
amigos.”  

Carta 26 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Sud Mennucci,  
em 09 de novembro de 1938.

Atento aos problemas apontados, e se dizendo curioso para saber 
como foram resolvidos. Fica subjetivo que conversaram sobre algumas 
alternativas. 

85 Ao final da edição deste livro o IBGE recebeu da família Teixeira de Freitas um 
conjunto inédito de textos no qual há um longo texto de Teixeira de Freitas sobre 
a reforma ortográfica, que bem pode ter sido o conteúdo do aludido livro, sem que 
isso esteja declarado. Este material será tratado e, em tempo oportuno, liberado para 
consulta.
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Carta 27 (datilografada)

De Sud Mennucci a Teixeira de Freitas, 
em 13 de julho de 1939.

Pedindo os primeiros exemplares da Revista Brasileira de Geografia 

editada pelo IBGE, e que não lhe foram enviados.

Carta 28 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Sud Mennucci, 
em 24 de julho de 1939.

Dizendo do envio de vários exemplares da Revista Brasileira de 

Geografia, para ele e para o Centro do Professorado Paulista.

Ilustração contemplando 
o sumário do primeiro 
número da Revista 
Brasileira de Geografia, 
de (1939). 
Acervo IBGE

Ilustração contemplando 
o sumário do primeiro 
número da Revista 
Brasileira de Geografia, 
de (1939). 
Acervo IBGE
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Carta 29 (datilografada)

De Sud Mennucci a Teixeira de Freitas, 
em 25 de julho de 1940.

Dizendo de sua “peregrinação” pelos municípios para fazer a 
propaganda do censo e instalar as delegacias regionais. Ademais, como 
um “levantador de lebres”, diz estranhar a criação de uma “estância 
hidromineral e climática dentro de um Município”, e se refere a Águas de 
São Pedro, por ato do governo estadual.86

Carta 30 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Sud Mennucci, 
em 26 de março de 1942.

Sobre o Congresso de Educação programado para acontecer 
na inauguração de Goiânia. Estava contando com a presença de Sud 
Mennucci.

Carta 31 (datilografada)

De Sud Mennucci a Teixeira de Freitas, 
em 22 de novembro de 1942.

Sobre a separação entre as zonas distritais urbana e rural, sugerindo 
chamar a primeira de setor distrital e a segunda de subdistrital. E trata do 
caso de Lindóia. 

86 Ademar de Barros era, então, interventor federal nomeado, de 27 de abril de 1938 a 
04 de junho de 1941.  
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Não imagina o prazer que me deu anunciando-me o seu projeto 
de reunir, em volume, provavelmente sob o título ‘A reconstrução 
brasileira’, os seus trabalhos e monografias, sobre alguns dos mais 
importantes problemas do país. Gostaria de vê-lo publicado na 
Brasiliana entre cujos colaboradores, por mais brilhantes que sejam 
(e alguns são de primeira ordem), havia de figurar o amigo com esse 
relevo excepcional que imprime às suas atividades intelectuais e força 
de pensamento, o calor do entusiasmo, um sentimento extremamente 
vivo do interesse público, a sinceridade vibrante e a largueza de 
vista. É interessante observar como um idealista de pensamento tão 
alto e generoso tenha sempre os olhos voltados para os problemas 
concretos, uma vontade tão firme de resolvê-los e o espírito sempre 
tão pronto e disposto para entrar na ação. 

Fernando de Azevedo87

Mário Augusto Teixeira de Freitas recebe esta generosa proposta de 
Fernando de Azevedo em carta de 28 de fevereiro de 1941. O volume anunciado, 
contudo, jamais sairia, infelizmente. Teria tido qual conteúdo, valerá especular. Seu 
pensamento em educação sairia em artigos e em livro, daí não sendo provável que 
entrasse nessa coletânea. Seu longo pensar, mais que isso, seu agir, sobre a atividade 
estatística, sairia em vários textos, em muitos lugares e ocasiões, donde também não 
seria o caso de estar no livro. Esses temas, cada qual, exigiria não um, mas vários 
livros, e livros exclusivos. O que, então, aquele livro teria?

O mais provável, é possível conjecturar, é que nesse volume sonhado, 
fossem postos juntos seus textos sobre a redivisão territorial, o fortalecimento 
dos municípios, a mudança da capital federal, a construção de um planetário na 
capital federal, a luta pela adoção do Esperanto88, todos esses temas avançando 
os chamados problemas brasileiros que ele esboçara em conjunto naquele que 
podemos entender como tendo sido o primeiro plano nacional, um plano ainda 
nos moldes da mobilização psicológica (sem metas numéricas), como muitos que 
o Brasil ainda teria. Suas reflexões religiosas, talvez não entrassem na coletânea, já 
que planejava agrupá-las num livro, que deixou inédito em seu arquivo pessoal. 

Pois esses temas serão postos adiante, sem nenhuma pretensão de 
esgotamento, muito longe disso. Revelamos, para cada tema, apenas, um ou outro 
texto, seja algum mais completo, seja algum dos últimos que tenha feito, como 
que fazendo uma síntese de reflexão. Para alguns, por mero acaso, há mais textos. 
Não temos como avançar os assuntos abordados por Teixeira de Freitas, seja pela 
nossa limitação de formação, seja pelo sentido restrito deste livro. Deixamos, 
assim, aos estudiosos temáticos, de cada qual, um convite, um apelo mesmo, a 
imergirem na documentação atualmente disponível. Nossa intenção é apenas dar 
a ver que Teixeira de Freitas foi, sem dúvida, um pensador brasileiro.

87 AZEVEDO, F. de. [Carta a Teixeira de Freitas]. 28 fev. 1941. 
88 Segundo Guimarães (2006, p. 44-45): “Quando estudante de Medicina, Guimarães Rosa tra-
balhou na Estatística, em Belo Horizonte. Seu chefe, Dr. Teixeira de Freitas, precisando de uma 
pessoa para cuidar da correspondência em Esperanto, chamou o jovem funcionário, já poliglota, e 
sugeriu que aprendesse a língua de Zamenhof. Seria o esperantista do serviço”. Para informações 
mais detalhadas, consultar: SENRA, N. de C. (Org.). A estatística brasileira e o esperanto: uma história 
centenária: 1907-2007. Rio de Janeiro: IBGE, 2007. 160 p. (Documentos para disseminação. Me-
mória institucional, n. 10). Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-ca-
talogo?view=detalhes&id=282647>. Acesso em: dez. 2015. 
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O gigante, que é sem favor o Brasil, continua ‘adormecido’ no seu presumido 
‘berço esplêndido’. Não são aproveitadas as suas riquezas. Não se atendem 
suas necessidades. Não se resolvem seus problemas de base. A construção da 
nova Capital no Planalto de Formosa, como um poderoso elo da indissolúvel 
união entre os três Brasis que tudo mais tenderá a separar; essa metrópole 
que é o recurso natural para provocar a ocupação e a ‘mise en valeur’ da 
hinterlândia ocidental e amazônica; a realização das Uniões Municipais, que 
são também o único meio para ‘integrar-se’ o Brasil, social e economicamente 
falando, dando-lhe uma vez por todas o verdadeiro ‘municipalismo’, o 
verdadeiro ‘ruralismo’ e o verdadeiro ‘urbanismo’; a criação da Fundação dos 
Municípios, a qual, sozinha, revolucionaria o Brasil em dez anos, se para isso, 
sem erros de origem, ficassem as coisas predispostas no ato institutório; a 
criação do Gabinete Técnico da Presidência da República (ou Departamento 
do Governo), a fim de dar-se ao Brasil – o que não seria sem tempo – 
o cérebro que faltou até hoje à sua governação; a reforma do esquema 
ministerial, para que se assegure à ação dos diferentes Ministérios a coerência 
e a lógica sem as quais eles continuarão a desperdiçar esforços, recursos e 
um tempo preciosos, criando verdadeiro caos administrativo em inúmeros 
setores; a reforma do funcionalismo público, que salve o Brasil da burocracia 
parasitária e voraz que dessangra a Nação; estas e algumas outras medidas que, 
como as ‘convenções nacionais’ já lembradas, corrigiriam as deformações 
congênitas ou adquiridas, e todas as deficiências fundamentais, com que o 
Brasil vem lutando ingloriamente – ingloriamente porque, em verdade, tem 
lutado com vontade frouxa e inteligência crepuscular –, essas medidas não 
acodem ou não impressionam aos nossos governantes. E quando alguém fala 
em tais coisas, esteja certo de que prega no deserto. Dê-se por feliz se não for 
apedrejado. Porque a opinião corrente decreta que veio perturbar o sossego 
público com ideias de visionário (FREITAS, 1950b).

Estas foram palavras de Teixeira de Freitas a Fernando de Azevedo, em carta 
de 05 de dezembro de 1950. Ainda nessa carta, mesmo já afastado da Secretaria-Geral 
do IBGE, já sob a chefia de Rafael da Silva Xavier, enumera novos temas que, a seu 
juízo, o Instituto deveria começar a quantificar, e não esconde suas preocupações:

É preciso que o IBGE tome conta do Registro Civil e lhe assegure êxito 
integral. Cumpre-lhe regularizar o levantamento da renda nacional e da 
balança de pagamento do Brasil. É preciso que ele elabore com regularidade 
uma boa estatística industrial e levante as ‘balanças comerciais’ das Unidades 
da Federação. Mas as providências a respeito desses assuntos estão encontrando 
tantas dificuldades, que me sinto deveras apreensivo, pois todas aquelas 
medidas são de urgentíssimo interesse para o País e ficaria muito mal ao 
Instituto se não conseguisse realizá-las (FREITAS, 1950b). 

Na verdade, esses novos temas só estariam na agenda do IBGE a partir dos anos 
1970 e 1980, já sob um novo modelo estatístico, diferente daquele por ele criado. Mas 
mostra que Teixeira de Freitas, não obstante, dedicar-se às muitas ideias e a muitos ideais, 
que aqui apenas tangenciaremos, ele jamais deixou de pensar no IBGE, e dele tratar.

 ***

Quanto à suas ideias e aos seus ideais, que podem sugerir dispersão intelectual, 
Fernando de Azevedo deixou um contundente testemunho em contrário, como segue:
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Com essa multiplicidade de interesse, essa capacidade de se dar até o sacrifício 
e de se mover por territórios os mais diversos, arriscava-se à superfi cialidade 
e à dispersão. Mas esse perigo a que tantas vezes se expôs, soube sempre 
vencê-lo e de tal modo que dava a impressão de nunca o ter corrido. É que 
tinha um grande poder de se concentrar e de absorver soma enorme de 
tarefas e atribuições, dando cabal desempenho a todas elas. Não era somente 
no seu gabinete de trabalho que conseguia delimitar, no campo de sua ação 
multiforme, o setor a que tinha de consagrar-se um determinado momento. 
Quando, em circunstâncias as mais diferentes, debatia qualquer problema 
ou submetia seus pontos de vista à apreciação de outros, conservava-se 
completamente alheio a tudo o que se passava à volta de si mesmo e da pessoa 
ou do grupo com que mantivesse conversação. Concentrava-se, ao ponto de 
se deixar absorver inteiramente, no estudo de cada um dos problemas que o 
preocupavam e das soluções que lhe pareciam melhores e eram não raramente 
‘ideias’, às vezes lógicas demais para se ajustarem à realidade; concentrava-se 
ainda quando, impelido pela vontade de bem fazer, pelo fi rme propósito e 
pelo gosto da ação, se lançava à grande aventura de conquistar adesões para 
suas ideias e seus planos. Por conferências públicas, por cartas, frequentes e 
longas, por palestras para as quais nunca lhe faltava tempo, recomeçava, em 
cada campanha, o seu penoso trabalho de conquista e persuasão, por ataques 
sucessivos com que, se nem sempre vencia pelos argumentos, edifi cava a 
todos por seu idealismo e espírito público (AZEVEDO, 1999, p. 45-46).

Mesmo que estivesse pregando a surdos-mudos, seguiria pregando, como 
seguiu por toda a vida. Como autêntico religioso, a certa altura disse que, se assim fosse, 
se ninguém o ouvisse, e com ele falasse, seguiria pregando nem que fosse aos pássaros e 
aos peixes. Com toda sua força, esperava que suas ideias, e seus ideais, mesmo que fosse 
no futuro, um dia talvez saíssem dos arquivos e fossem tomados como mereciam, em 
favor do Brasil.

Texto de Teixeira de Freitas escrito 
em Esperanto, e publicado pelo IBGE em 1948



Um plano para 
um novo Brasil 

Teixeira de Freitas buscou sempre ocultar a sua própria pessoa, como 
se esta fora inexistente, como se ele, que foi o propulsor do ideário 
do IBGE, não tivesse no caso, a mínima importância. Para comprovar 
esta afi rmação, basta o opúsculo Problemas de base do Brasil, já em 
quarta edição, feita pelo IBGE como obra anônima, mas em cujas 
páginas, em cujo estilo se reconhece iniludivelmente aquela fi gura 
intelectual de Teixeira de Freitas. 

Moacyr Malheiros89

Em 1945, o IBGE elaborou o documento Problemas de base do Brasil. 
Seria editado sem autoria, mas, como afi rmou Moacyr Malheiros Fernandes 
Silva, “trazia a fi gura intelectual de Teixeira de Freitas” (SILVA, 1957, p. 66). 
Segundo declaração do Embaixador José Carlos de Macedo Soares, à época, 
resultara de uma demanda do Conselho de Segurança Nacional - CSN.90 Seu 
conteúdo projetou o IBGE em matéria de política pública. Ainda teria mais 
quatro edições, sendo a última em 1958. 

89 SILVA, M. M. F. Homenagem à memória de M. A. Teixeira de Freitas. Revista Brasileira de Estatís-
tica, Rio de Janeiro: IBGE, v. 18, n. 69-70, p. 65-67, jan./jun. 1957. Disponível em: <http://biblio-
teca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=7111>. Acesso em: dez. 2015.
90 Para informações mais detalhadas, consultar: SOARES, J. C. de M. Estatística, geografi a, 
recenseamento. Revista Brasileira de Estatística, Rio de Janeiro: IBGE, v. 6, n. 23, p. 349-362, jul./set. 
1945. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=
detalhes&id=7111>. Acesso em: dez. 2015. .

Estatuto do Centro Teixeira de Freitas criado pelo 
Departamento Estadual de Estatística da Amazônia 
para fazer avançar a atividade estatística no estado, 

dando cursos, promovendo as conferências 
regionais de estatística etc. 

Acervo Arquivo Nacional



Teixeira de Freitas e a criação do IBGE
Correspondência de um homem singular e plural

O texto seria um anexo da Resolução n. 279, de 19.07.194591, da Assembleia Geral do Conselho 
Nacional de Estatística - CNE. Sua leitura é essencial, sendo uma espécie de síntese das ideias e dos ideais de 
Teixeira de Freitas por um novo Brasil, no qual a estatística e a geografi a, leia-se o IBGE, tinham um papel vital. 
Ainda que tenha algum espírito de época, não é um texto datado, guardando muita atualidade. Possui 12 tópicos: 

1) A renovação nacional. 2) Equilíbrio e equidade na divisão territorial política. 3) Interiorização da 
metrópole federal. 4) Rede dos centros propulsores. 5) Distribuição das forças construtivas. 6) Ocupação 
efetiva do território. 7) Valorização do homem rural. 8) Virtualização do aparelho administrativo. 9) 
Gabinete Técnico da Presidência e reorganização do quadro ministerial. 10) Autonomia e articulação 
das diferentes órbitas governamentais. 11) Unidade nacional pela unidade da língua. 12) Síntese: a) os 
objetivos essenciais do momento; b) os instrumentos que o Brasil deverá utilizar para fazer face à crise 
mundial; c) conclusão (PROBLEMAS..., 1945, p. 8).

Em análise recente, o historiador Alexandre de Paiva Rio Camargo, em texto exemplar, de leitura 
obrigatória, analisando o documento em epígrafe, o posiciona numa dimensão institucional “que a história 
esqueceu e a memória silenciou [o de] pensar estratégias de governo”, e prossegue acentuando seu sentido:

O estudo salientava a necessidade de equilíbrio na divisão territorial política, interiorização 
da metrópole federal, criação de centros propulsores de progresso no interior, fortalecimento da 
consciência municipalista, ocupação efetiva do ecúmeno nacional, valorização do homem rural e a 
autonomia e articulação das diferentes órbitas governamentais, mantendo os esforços convergentes 
em planos comuns de ação, a exemplo da institucionalização do IBGE (CAMARGO, 2008b, p. 373-
374).92

Envolver-se na elaboração de “estratégias de governo” justifi cava-se, em boa medida, como lembra 
Camargo (2008b, p. 373), pela “inexistência de qualquer instituto de pesquisa e planejamento de ações públicas”, 
e sendo o IBGE o único órgão a dispor de saberes objetivos – pelas estatísticas que produzia – das realidades 
distantes e ausentes. Assim, nada mais próprio, mais “patriótico” que assumisse como seu “ideário cívico” a 
obrigação de identifi car e sistematizar os problemas de base do Brasil, propondo 
soluções.  

Texto Único (datilografado)

Problema de Base do Brasil (Ideário Cívico do IBGE), 
em 19 de julho de 1945 (1a edição).

Anexo à Resolução n. 279, da Assembleia Geral do Conselho Nacional de 
Estatística, conforme explica seu “Art. 1º - Fica anexado à presente Resolução, para 
que se incorpore aos anais do IBGE, quanto à parte de interesse geral, um resumo 
do estudo sobre os problemas de base do Brasil, elaborado em 1941 pela Secretaria-
Geral do Instituto e então encaminhado pelo Presidente da entidade à consideração 
do Governo”. A razão desta iniciativa é explicada no “Art. 2º - O Conselho Nacional 
de Estatística visa, com essa iniciativa, além da apresentação da matéria ao exame 
dos estudiosos dos problemas brasileiros, prestar especial homenagem ao Presidente 
do Instituto, o eminente patrício Embaixador José Carlos de Macedo Soares, por 
haver apoiado, com a sua autoridade de homem de Estado e o prestígio de seu nome, 
o objetivo de focalizar, à luz das indicações estatísticas e segundo uma visão geral da 
situação nacional, os problemas versados no referido trabalho”. 

[...] além de igualdade dos direitos e deveres, deve haver relativa 

91 O Art. 1o da Resolução n. 279, de 19.07.1945, sugere que naquele momento, se estava anexando, apenas um resumo de um docu-
mento mais amplo que fora feito em 1941, portando, já no contexto de guerra. 
92 Para informações mais detalhadas, consultar: CAMARGO, A. de P. R. O Ideário Cívico do IBGE: reformas sociais de base e Projeto 
de Brasil aos olhos da estatística. In: SENRA, N. de C. História das estatísticas brasileiras. Rio de Janeiro: IBGE, 2008b. v. 3, p. 373-374. 
Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=231573>. Acesso em: dez. 2015. 

da Resolução n. 279, de 19.07.1945, sugere que naquele momento, se estava anexando, apenas um resumo de um docu-



equipotência entre as entidades associadas ou irmãs, porque sem isto 
não haverá justiça e equilíbrio, nem, portanto, verdadeira e voluntária 
solidariedade entre elas, a gerar, como necessário, a unidade da Nação 
e a sua sobrevivência histórica. [...] A equipotência que se requer há 
de ser, e só pode ser, a ‘equipotência territorial’.

Teixeira de Freitas 93

A primeira iniciativa de uma redivisão territorial, em tempos 
coetâneos a Teixeira de Freitas, partiu de João de Segadas Viana, mas que logo o 
abandonou, sem maiores explicações. Teixeira de Freitas, ao contrário, tomou-
lhe as rédeas com força, e o aperfeiçoou, e jamais deixou a ideia de lado. Em 
Minas Gerais, talvez já pensasse naquele assunto, tendo que praticar a atividade 
estatística num território tão vasto e variado, e talvez a capital do Estado, Belo 
Horizonte já lhe sugerisse como uma boa alternativa como capital federal. 

No Rio de Janeiro, no âmbito da Sociedade dos Amigos de Alberto 
Torres encontrou ambiente favorável para ampliar seu público, e lá encontrou 
Juarez Távora, já infl uente, mas ainda no início da carreira. Seria preciso conquistá-
lo, apagar-lhe as reticências e talvez resistências. E o conseguiu.

93 EQUILÍBRIO e equidade na divisão territorial política. In: PROBLEMAS de base do Brasil. 4. 
ed. Rio de Janeiro: IBGE, Conselho Nacional de Estatística - CNE, [1955]. 84 p. Disponível em: 
<http://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=214066>. Aces-
so em: dez. 2015.

A questão da redivisão territorial



Teixeira de Freitas e a criação do IBGE
Correspondência de um homem singular e plural

Em 1932, fez sobre o tema uma aclamada conferência no Instituto Histórico 
e Geográfi co Brasileiro - IHGB, e a enviou para muitas pessoas. Trocou cartas com 
o ex-Presidente Epitácio Lindolfo da Silva Pessoa que, embora se mostrasse bem 
impressionado, não se engajou na proposta. Outro interlocutor foi o Almirante Américo 
Basílio Silvado, com cartas mais duras e difíceis.

Logo encontraria um missivista com plena identidade, Sud Mennucci.94 
Trocaram muitas cartas e textos. Ao contrário, com outro educador, com quem trocou 
muitas cartas sobre vários assuntos, Anísio Spínola Teixeira, iria divergir duramente nesta 
matéria. Anísio Teixeira o tomaria, como visto antes, na conta de um sonhador, que 
achava que reformar o território resolveria os problemas brasileiros.

Afora essas cartas, que dão uma boa mostra dos diálogos que precisou 
entabular, já quase ao fi nal da vida proferiu uma conferência na Escola Brasileira de 
Administração Pública - EBAP da Fundação Getulio Vargas - FGV, em 21 de outubro 
de 1954, na qual aborda o assunto de uma forma ampla. Afora traçar louvor tanto à 
Fundação e à Escola, quanto a Luiz Simões Lopes com quem sempre teve excelente 
relacionamento, e que sempre ajudou muito ao IBGE, em sua função à frente do 
Departamento Administrativo do Serviço Público - DASP. Oferece, então, uma síntese 
já madura de pensamento, mas, na essência, igual aos textos iniciais, mudando apenas a 
forma de expor.

94 As trocas de ideias feitas com Sud Mennuci podem ser vistas na Seção Diálogo com Sud Mennucci da 
terceira parte Diálogo com educadores, desta publicação. 
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Carta 1 (datilografada)

De Teixeira de Freitas ao Ex-presidente Epitácio Pessoa,  
em 11 de novembro de 1932.

Envia “retalho” de texto do jornal Minas Gerais, bem assim, o texto 
de sua palestra no IHGB, e lhe pede os bons ofícios para obter o apoio da 
Paraíba para a proposta de redivisão territorial brasileira. Afirma que as 
possíveis resistências de Minas Gerais parecem afastadas. 

Carta 2 (datilografada)

De Teixeira de Freitas ao Almirante Américo Silvado,  
em 25 de novembro de 1932.

Carta longa. Responde às críticas feitas ao seu plano, em carta anterior 
(não encontrada) e o faz em detalhes: “Como costumo apreciar muito mais 
as críticas sinceras que me fazem, ainda que severas – obrigando-me a rever 
com maior cuidado minhas opiniões e atitudes, cujos erros nunca tive pejo 
de reconhecer – do que as palavras de aplauso, nas quais só vejo a opinião 
de quem as emite, devo-lhe agradecimento, que formulo cordialmente”. 

Carta 3 (datilografada)

Do Almirante Américo Silvado a Teixeira de Freitas,  
em 02 de dezembro de 1932.

Reconsidera alguns pontos antes postos, mas, no todo, reitera suas 
posições. Usa linguagem religiosa, com certa ironia. Ao final se mostra um 
positivista. 

Carta 4 (datilografada)

De Teixeira de Freitas ao Almirante Américo Silvado,  
em 12 de dezembro de 1932.

Retruca ponto a ponto, insistindo em seus pontos de vista. Ao final 

afirma: “Quanto ao parágrafo final da carta de V. Exc.ª só tenho a dizer 

que sou católico, e católico praticante. Aceito muitas ideias científicas de 

Augusto Comte, mas não o seu sistema religioso. A ideia e o amor de Deus 

são os polos supremos da minha vida espiritual. Se estes pontos de apoio 
me faltassem, a vida seria para mim a maior desolação”. 

Carta 5 (manuscrita)

Do Ex-Presidente Epitácio Pessoa a Teixeira de Freitas,  
em 12 de dezembro de 1932.

Dizendo que lera todos os textos enviados e os apreciara, mas que a 
seu juízo o apoio da Paraíba não seria relevante para a aceitação nacional 
da pretendida redivisão territorial, mas antes o apoio de Minas Gerais.



Teixeira de Freitas e a criação do IBGE
Correspondência de um homem singular e plural

Carta 6 (datilografada)

De Teixeira de Freitas ao Major Juarez Távora, 
em 14 de dezembro de 1932.

Responde a uma longa carta (de 23 páginas, como registra), e o faz 
com outra também bastante longa (12 páginas). Pondera ponto a ponto, 
desde a questão dos Estados até a questão da Capital Federal (em Belo 
Horizonte), passando pela formação e autonomia dos Municípios. 

Texto Único (datilografado)

Redivisão territorial do Brasil, 
em 21 de outubro de 1954.

Conferência proferida na Escola Brasileira de Administração Pública, 
da Fundação Getulio Vargas (em 37 páginas), no Curso de Cultura Brasileira 
Contemporânea. Começa por elogiar o papel da Escola e da Fundação. 
Para tratar do assunto temático da conferência, afirma que deveria retroagir 
aos problemas brasileiros: “Foram eles expostos à Nação por aquela voz 
que poderia fazê-lo: a voz da Geografia e da Estatística. O respectivo 
esquema encontra-se naquele verdadeiro ‘ideário cívico’ – Problemas de 
base do Brasil – do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que o 
elaborou quando a esse propósito foi chamado a depor”. Depois de longa 
e detalhada argumentação, numa forma diferente, por certo ajustada ao 
público, talvez ainda mais madura, conclui: “Tudo que foi dito, foi pensado 
e expresso na intenção de um Brasil melhor, menos errado e inerte, mais 
ordenado e dinâmico, menos infeliz e mais justo. Numa palavra, mais 
senhor de si. De um Brasil, em suma, não mais ‘frustrado’ como o foi até 
agora, mas definitivamente ‘recuperado’ para o seu magnífico destino 
histórico”.. 



É fora de dúvida, – parece-me – se a mudança da capital dependesse 
da prévia ereção de uma cidade, a transferência só seria viável no 
caso de poder realizar-se a construção dentro de curtíssimo prazo. 
Qualquer delonga – bem o sabemos – que ultrapassasse a duração do 
governo responsável pela iniciativa, traria o sacrifício irremediável do 
empreendimento.

Teixeira de Freitas.95

Em várias ocasiões tenho dado a conhecer ao prezado Amigo 
tentativas minhas no propósito de lançar algumas ideias corajosas de 
renovação nacional. E sempre tive a alegria de sentir uma reação 
compreensiva da sua parte, como raramente tenho encontrado.

Daí o me sentir animado a lhe dar notícia de mais um esforço naquele 
sentido. Desta vez, porém, já contado como certo que o seu espírito 
saberá ir ao fundo da questão e apreender-lhe todo o signifi cado 
transcende, quero um pouco mais. 

Que digo? Quero muito mais. Pretendo que o herdeiro do nome 
do egrégio brasileiro que teve a clarividência, a coragem e a energia 
para mudar a Capital de Minas, se torne o patrocinador, entre os 
mineiros, da ideia de dar a Minas para Capital a cidade do Rio de 
Janeiro, fazendo-se de Belo Horizonte, de pronto, a Capital do Brasil.

Teixeira de Freitas.96

95 FREITAS, M. A. T. de. [Carta a Polli Coelho]. 09 jun. 1947a.
96 FREITAS, M. A. T. de. [Carta a Afonso Penna Júnior]. 17 jun. 1947b.

A mudança da capital federal

Novo Mapa do Brasil, 
conforme proposta de Teixeira 

de Freitas.
Acervo IBGE
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A interiorização da capital federal era desejo antigo, e já fora referida desde antes da Independência 
do Brasil, surgiria na Primeira Assembléia Constituinte do Brasil, em 03 de maio de 1823, quando José 
Bonifácio de Andrada e Silva trouxe o assunto, e seguiria presente na Constituição Imperial de 1826 (BRASIL, 
1826). 

Francisco Adolfo de Varnhagen, o Visconde de Porto Seguro, o historiador preferido do Imperador, 
ao longo do Império, faria uma viagem de caráter não oficial ao Planalto Central, que narraria em precioso 
livro. E voltaria ao assunto.

O assunto estaria presente nas constituições republicanas, a menos da Constituição dos Estados 
Unidos do Brasil de 1937. Diversas comissões estiveram no Planalto Central, de modo a fixarem o melhor 
lugar para se implantar a nova capital federal, que deveria se chamar Brasília.97 O IBGE esteve presente.

De início, a razão quase única da mudança era garantir a defesa da capital, contudo, pouco a pouco, 
percebeu-se sua importância para a ocupação do hinterland brasileiro, e de integração das diversas regiões do 
País. O Rio de Janeiro, sobremodo na segunda metade do Século XX, já teria cumprido seu papel histórico, 
e era hora, na verdade era passada a hora de promover a mudança. Teixeira de Freitas tratava desse tema como 
parte natural da redivisão territorial, mas, pelo tanto que lhe deu atenção, é possível dar-lhe destaque.  

Uma síntese seria a carta de 09 de junho de 1947 que envia ao General Djalma Polli Coelho, que 
estava no comando da segunda comissão oficial ao Planalto Central para definição das possíveis áreas para a 
futura capital federal.98 O general, na ocasião, era membro do Conselho Nacional de Geografia - CNG, e, 
quando da saída do Embaixador José Carlos de Macedo Soares, em 1951, seria seu substituto na presidência 
do Instituto. Até aquele momento Teixeira de Freitas tinha com ele um bom relacionamento, e não podia 
imaginar que logo romperiam relações em situação dramática, como visto na primeira parte, Diálogo com 
estatistas, desta publicação. Naquele momento, enfim, Teixeira de Freitas se dirige ao general e volta a 
expor suas ideias sobre a mudança da capital federal. No cerne, embora achasse isso essencial, entendia que a 
mudança para o Planalto Central ainda demoraria muito tempo, e já o dizia há tempos, de modo que sugeria 
que uma mudança temporária para Belo Horizonte, e se o fizesse no contexto da redivisão territorial.  

Carta Única (datilografada)

De Teixeira de Freitas ao General Djalma Polli Coelho,  
em 09 de junho de 1947.

Responde à carta de 16 de abril último, pela qual o General lhe enviara 
“um exemplar do seu relatório preliminar relativo à zona central em que se 
deve localizar a futura capital do Brasil”. Nesta sua longa carta (de 31 páginas) 
Teixeira de Freitas afirma que: “Desde a mocidade, há cerca de 40 anos, dei 
todo o meu entusiasmo ao ideal de renovação do mapa político do Brasil. 
Tive, desde então, como certo, que esse empreendimento nacional significaria 
o novo ímpeto heroico – para servir-me da expressão feliz de V. Exe. – a que 
estava destinada nossa geração, visando integrar o Brasil na sua grandiosa 
missão histórica”. Dessa forma, note-se que ele está a sugerir que começou a 
pensar na questão antes mesmo de começar a trabalhar na Diretoria Geral de 
Estatística, ainda um estudante de Direito. O texto é elegante e erudito.  

97   Para informações mais detalhadas, consultar: SENRA, N. de C. (Org.). Veredas de Brasília: expedições geográficas em busca de um 
sonho. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. 194 p. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhe
s&id=244769>. Acesso em: dez. 2015. 
98   É possível afirmar que só não veio a chefiar as futuras comissões por conta da crise que provocou no IBGE. A seguir houve as 
comissões chefiadas, uma pelo Marechal Aguinaldo Caiado de Castro e, a outra, pelo Marechal José Pessoa Cavalcanti de Albuquerque. 
Em ambas o IBGE participou, de uma forma ou de outra.



No erguimento da vida municipal brasileira está todo o problema de 
organização e de recuperação nacional. Pode esse objetivo resumir-se 
na valorização da terra e do homem. 

Teixeira de Freitas.99

Encontrei no seu artigo ‘Assuntos Municipais’, publicado no Jornal 
do Brasil de 24 do corrente, considerações que me pareceram muito 
justas, a respeito da situação dos municípios brasileiros. Admirei-me 
por vê-lo apoiar-se em uma documentação estatística tão abundante 
e segura. E surpreendeu-me a segurança das suas conclusões.

Quem já conseguiu ver o nosso problema municipalista como 
V. Excia. o viu, não pode estar longe de aceitar a solução sugerida 
pelo Conselho Nacional de Estatística, consistente na formação dos 
‘consórcios’ ou ‘uniões’ municipais, conforme se acha exposto em 
‘Problemas de Base do Brasil’ e na Resolução n. 343, de 26 de julho 
de 1946, sobre a interiorização dos centros metropolitanos. Se V. 
Excia. Não aludiu a isso, terá sido por não conhecer os aludidos 
trabalhos ou então, se os conhece, por guardar deles recordação já 
antiga.

 Teixeira de Freitas.100

99 FREITAS, M. A. T. de. [Carta a Ottolmy Strauch]. 21 out. 1948a
100 FREITAS, M. A. T. de. [Carta a Barbosa Lima Sobrinho]. 27 out. 1948b.

Mudanças na vida 
municipal brasileira
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O sistema estatístico brasileiro concebido por Teixeira de Freitas era 
censitário e municipal.101 Isso quer dizer que todas as temáticas seriam investigadas 
em todos os municípios, e os formulários seriam aplicados pelas Agências Municipais 
de Estatísticas. Os agentes municipais eram vistos e tidos como braços civilizadores, 
verdadeiros paladinos das mudanças, já que viam melhor porque viam pelos números, 
com objetividade. Desse modo podiam ajudar, ao menos em tese, as autoridades 
municipais a planejar políticas públicas melhores e mais justas. As agências e os agentes 
eram os pilares do edifício ibgeano, e por eles Teixeira de Freitas tinha um carinho todo 
especial, não lhes poupando elogios. Por essa forma, oferecia aos municípios a atenção 
que lhe parecia essencial, dava a eles mais e melhores estatísticas, sem as quais não os via 
capazes de planejar suas vidas sociais e econômicas. Aos municípios dedicou muito de 
seus textos, e foi um dos criadores, em 1948, da Revista Brasileira dos Municípios, que o 
IBGE editou até 1968. Nela publicou diversos textos, refl etindo as mudanças que via 
essenciais à renovação dos municípios brasileiros. 

Quando o Ministro da Justiça e Negócios Interiores, Adroaldo Mesquita da 
Costa (7 de novembro de 1947 a 1o de abril de 1950), empenhou-se pela criação de 
uma Fundação dos Municípios, engajou-se ao seu lado, e lamentou por seu não sucesso. 
Em 05 de fevereiro de 1949, enviaria ao ministro uma carta de apoio e de admiração, 
tendo em mente as ideias que já expressara na conferência que fi zera em Ponte Nova, 
Minas Gerais, em 05 de outubro de 1934, por ocasião da II Semana Ruralista Brasileira, 
promovida pela Sociedade dos Amigos de Alberto Torres, sob o título “O problema do 
município no Brasil atual”. 

E é sobre a proposta de criação da Fundação dos Municípios de que trata 
nas cartas que trocou com Ottolmy Strauch (1917-1986), advogado gaúcho, que logo 
faria parte da assessoria econômica de Getúlio Dornelles Vargas, em sua volta ao poder 
(1951-1954), e, adiante, dirigiria o Conselho do Desenvolvimento do Governo Juscelino 
Kubitschek de Oliveira (1959-1961). 

101 Uma terceira característica do sistema era não haver prioridade temática, ou, dito de outra forma, todos 
os temas tinham igual prioridade. Esses três aspectos serão os pontos nevrálgicos das difi culdades de mudan-
ças profundas no sistema estatístico, quando se impôs introduzir as pesquisas por amostragem, e dar priorida-
de às temáticas econômico-fi nanceiras
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Carta 1 (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Ottolmy Strauch,  
em 21 de outubro de 1948.

Tendo em vista “duas palestras” que tiveram, Teixeira de Freitas achou 
que seria “útil condensar, numa carta, as principais ideias e considerações 
por mim expressas [...] deixando ao mesmo tempo formulado um breve 
esquema das finalidades e dos princípios a que se poderia submeter a 
entidade de cuja criação o ilustre Colega se está ocupando”. Embora 
Teixeira de Freitas dissesse que faria uma carta curta, para condensar 
considerações, ela teve 13 páginas, seguidas de outras cinco com um 
“Esboço de alguns artigos para os estatutos da projetada Fundação destinada 
a colaborar no progresso da vida municipal brasileira”, e sugere que o nome 
da referida Fundação fosse Fundação Alberto Torres, com a sigla FATOR.

Carta 2 (datilografada)
De Teixeira de Freitas a Adroaldo Mesquita,  
em 05 de fevereiro de 1949. 

Confirma sua presença na reunião no gabinete do Ministro para a qual 
fora convidado, “na qualidade de velho lidador pelo ideal municipalista, 
levando o meu caloroso aplauso à benemérita iniciativa do seu Ministério”. 
E, como era de seu hábito, antecipa sugestões.

Carta 3 (datilografada)
De Teixeira de Freitas a Ottolmy Strauch,  
em 09 de setembro de 1949.

Apresenta, a pedido de Ottolmy Strauch, suas ponderações sobre as 
“considerações e dúvidas sugeridas pelo (diretor do Jornal do Comércio, 
Elmano Cardim102 ao) projeto (de criação da) Fundação dos Municípios”, 
e dirigida ao Ministro da Justiça. A carta (com 31 páginas) é minuciosa, 
tratando ponto a ponto do que fora posto por Elmano Cardim.

Carta 4 (datilografada)
De Teixeira de Freitas a Waldemar Lopes,  
em 27 de fevereiro de 1950.

Classifica diferentes tipos de municipalismos, e diz que o seu é o 
“integral”, e completa: “mas ainda não sei bem qual seja o do Rafael 
[Xavier], embora suponha que seja o ‘financeiro’. Só percebi que o meu 
municipalismo e o do Rafael eram bem diferentes, na reunião promovida 
pelo Ministro Adroaldo Mesquita”.103

102 No Governo de João Fernandes Campos Café Filho, Elmano Gomes Cardim seria 
Presidente do IBGE. Sucederia ao Desembargador Florêncio Carlos de Abreu e Silva 
(que sucedera ao General Polli Coelho, após a crise), e seria sucedido pelo Embaixa-
dor Macedo Soares, que assim voltava à presidência (acumulando com o Ministério 
das Relações Exteriores, no Governo Nereu Ramos).
103 Para informações mais detalhadas, consultar: SENRA, N. de C. (Org.). O IBGE na 
história do municipalismo e sua atuação nos municípios: o pensamento de Teixeira de Freitas 
e de Rafael Xavier. Rio de Janeiro: IBGE, 2008. 428 p. (Documentos para dissemi-
nação. Memória institucional, n. 13). Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/
index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=238889>. Acesso em: dez. 2015.  



Mas, meu caro Anísio, no equipamento técnico do seu Departamento 
ainda está faltando... o Planetário. Bem sei que as dificuldades cambiais 
não permitem pensar-se nele por agora. Fique bem viva, porém, a 
certeza da sua necessidade. E que ele venha logo que o mercado 
monetário o permita. Quanto ao financiamento, penso que não 
haveria dificuldade. Uma taxa (paga de uma só vez) de dez ou vinte 
mil réis sobre cada aparelho telefônico em funcionamento resolveria 
o problema. E essa taxa poderia ser um simples adiantamento, 
dando direito o seu talão a certo número de entradas as sessões do 
Planetário, de valor um pouco superior à importância paga. Não 
lhe parece bem fácil assim a instalação do primeiro Planetário da 
América do Sul – o nosso Cruzeiro do Sul, cuja sede talvez pudesse 
utilmente ser também, (creio que assim acontece com o Planetário 
de Milão) um museu escolar? 

Teixeira de Freitas.104

Este foi outro sonho de Teixeira de Freitas, e ele o tinha no âmbito de 
sua ampla visão de educação. Para ele educação não se resumia no seu conteúdo, 
mas também na abertura e localização das escolas, na circulação e no transporte 
dos alunos.  A punha em vínculo com a saúde, e aos alunos se devia dar assistência 
médica, com exames periódicos ao início do ano letivo, e sempre que fosse 
preciso, nos postos de saúde. As atividades em educação física, os museus, as 
bibliotecas – e por que não? – também um planetário. 

104 FREITAS, M. A. T. de. [Carta a Anísio Teixeira]. 03 fev. 1934b. 

O planetário Cruzeiro do Sul

Projeto do Palácio do 
Silogeu Brasileiro.

Acervo IBGE
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Lutou por ele, e o quis como uma meta da Associação Brasileira de Educação, como parte do 
grande Palácio do Silogeu (ou Palácio da Cultura)105 que ela deveria fazer construir no coração do Rio de 
Janeiro, na esquina das Ruas Augusto Severo e Teixeira de Freitas106, junto ao Passeio Público, numa enorme 
área cedida pela Prefeitura Municipal do então Distrito Federal. Mas, quando posto em prática, o Plano 
Agache107 obstou o sonhou, reduzindo aquela área, afora a falta de recursos; tudo, somado, inviabilizaria o 
empreendimento108, para o qual já se fizera concurso público para definição do projeto. Nesse Palácio do 
Silogeu (onde antes, em parte do terreno estivera o Velho Silogeu), várias associações de importância, entre as 
quais o IBGE, teriam sua sede, juntando suas bibliotecas, e seus serviços essenciais. 

Pois no topo desse Palácio, estaria o Planetário Cruzeiro do Sul. Teixeira de Freitas chegou a 
consultar empresas especializadas estrangeiras para orçar os custos de aquisição dos equipamentos necessários 
e instalação dos mesmos, e não deixou de pensar como esse custo se pagaria. Entre seus documentos, em 
atenção a pedidos seus, há prospectos de um sem-número de empresas estrangeiras, de vários países, indicando 
as melhores soluções. Experiências em inúmeras cidades são narradas.

Carta Única (datilografada)
De Teixeira de Freitas a Macedo Soares,  
em 1o de março de 1950.

Começa dizendo: “Como é do conhecimento de V. Exc.ª senti, desde 
1934, que seria de real vantagem fosse a Capital Brasileira dotada de um 
Planetário, o qual, vindo a ser o primeiro da América do Sul, se constituiria, ao 
mesmo tempo, um elemento de recreação e de cultura popular. Esse benefício 
poderia oportunamente estender-se às Capitais dos Estados, em cada uma das 
quais seria fácil fazer o Planetário funcionar durante algum tempo”. Pois, diante 
das frustradas tentativas até aquele momento, Teixeira de Freitas volta ao tema e 
sugere outro caminho, inclusive indicando fonte de recurso possível.

105 Para informações mais detalhadas, consultar: SENRA, N. de C. Macedo Soares reúne IBGE e IHGB: em busca do Palácio do Silo-
geu Brasileiro. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro: IHGB, v. 169, n. 440, p. 243-257, jul./set. 2008.
106 Esta rua, à época não existia, e tem este nome, agora, em sua homenagem.
107 O Plano Agache, concluído em 1930, foi a primeira proposta de intervenção urbanística genuinamente moderna na cidade do Rio 
de Janeiro. Para informações mais detalhadas, consultar: PLANOS urbanos do Rio de Janeiro: Plano Agache. Disponível em: <http://
planourbano.rio.rj.gov.br/>. Acesso em: dez. 2015 
108 E se tenha em mente que o Palácio construído para ser sede do Ministério da Educação e Saúde, hoje conhecido como Palácio 
Capanema, ajudou a abortar aquele sonho de Teixeira de Freitas de fazer construir o Palácio do Silogeu.

Remodelação da capital 
federal, urbanização da 

Esplanada do Santo Antônio, 
esboço da edificação do 

Palácio do Silogeu Brasileiro. 
Sugestão do aproveitamento 

da quadra.
Acervo  IBGE



Um fi lósofo da religião109

Eu tenho confi ança no esquema do ‘solidarismo cristão’ 110, do 
qual procurei dar uma ideia geral, em cartas recentes, ao nosso 
comum amigo Anísio Teixeira. Esse esquema, tanto quanto pude 
entrever depois de muita meditação, contém muito mais e melhor 
do que prometem o ‘comunismo’ russo, o ‘trabalhismo’ britânico, 
e o ‘socialismo’ francês. É um esquema que poderia ser adotado 
universalmente. Creio que até mesmo a Igreja Católica o poderia 
aceitar em todos os seus desenvolvimentos, que, aliás, ainda não estão 
divulgados. Disto estou convencido. E penso, mesmo, ser aquele o 
único caminho pelo qual poderemos chegar pacifi camente a uma 
nova ordem social, digna dos novos tempos a que a humanidade 
aspira. Mas como conseguir a ‘compreensão’ dos homens? 

 Teixeira de Freitas.111

109 Na lápide de seu túmulo, no Cemitério São João Batista, no bairro de Botafogo, na cidade do 
Rio de Janeiro, está escrito “Irmão Nicodemus da Ordem Terceira de São Francisco de Assis”. 
Segundo seus netos (Afonso, fi lho de seu primogênito Antônio, e Fernando, fi lho de Augusto) Tei-
xeira de Freitas teria feito votos de pobreza (o que explicaria muito de sua vida ascética) e quase 
se tornado padre. Não me fi cou claro porque teria deixado o seminário. Em documento de posse 
desses netos pude ler alusão dele ter escrito dois livros de homilias, ou talvez de liturgias, mas não 
se tem pista do paradeiro deles. 
110 Em troca de e-mail com Leandro Garcia Rodrigues, em 03 de maio de 2015, sobre uma pos-
sível origem para a ideia de “solidarismo cristão”, foi-me dada uma pista como segue: “houve um 
dominicano - o Pe. Lebret - que nos anos 40 criou o movimento ‘economia cristã e solidária’. 
O Pe. Lebret e a sua obra tiveram grande repercussão sobre a intelectualidade brasileira de então, 
provocando uma onda de ‘solidariedade cristã’ que se viu em várias perspectivas: política, econô-
mica, social etc.” E diz mais: “Outro fi lósofo que teve forte repercussão nesta época foi o Jacques 
Maritain, que sempre defendeu a ideia de ‘solidariedade integral’, ou seja, pensar no ser humano de 
uma forma integral e não em partes, o Homem é visto como a obra mais perfeita de Deus, por isso 
deve ser visto e considerado de forma integral” (RODRIGUES, 2015b).
111 FREITAS, M. A. T. de. [Carta a Fernando de Azevedo]. 05 dez. 1950c.
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Teixeira de Freitas era um católico fervoroso, praticante. 

Ao longo de sua vida, ao mesmo tempo em que seguia sua luta pela atividade 
estatística no âmbito do IBGE, e atuava pela educação no ministério, afora viver tantas 
lutas como as que aqui foram vistas, bem assim intentar resolver o famoso Teorema de 
Fermat, para o qual deixou uma solução112, (SINGH, 2008), Teixeira de Freitas fazia 
reflexões religiosas filosóficas. Em 26 de novembro de 1949, em carta a Fernando de 
Azevedo, refere-se a este livro, como “um livro de índole filosófica e religiosa, onde 
venho tentando resumir as prolongadas meditações e lutas espirituais”. Seria o livro, 
inédito: Minhas tentações contra a fé; na forma de diálogos platônicos (ou galiláicos); a 
certa altura, encontra-se nas suas anotações, um acréscimo ao título: Minhas tentações 
contra a fé: diálogos comigo mesmo.

Há quem diga que este livro teria sido lido por Dr. Alceu Amoroso Lima e 
pelo Padre Leonel Franca (que eles até lhes teriam dado opinião). Mas não há originais 
bem dispostos, “limpos”, passíveis de uma leitura simples, direta e fluente. Ao contrário, 
há um sem número de correções, de anotações nas entrelinhas, nas margens, e em 
folhas insertas com anotações. E tudo com sua letra ilegível. Nem mesmo o chamado 
“índice geral” tem forma de índice, parecendo antes um conjunto temático de pontos 
que pretendia abordar nos capítulos. Em suma, no máximo terão lido, se de fato leram 
alguma coisa, partes do livro. Mas não ficaram provas dessas leituras.113

O livro seria enorme, talvez com 1 000 ou mais páginas, e, ao que parece, 
ele escrevia todas as partes ao mesmo tempo; e, por esse aspecto de tamanho, é difícil 
vê-lo como obra de final de vida. Parece pouco provável para um homem já doente, 
que quase não mais enxergava, embarcasse numa aventura dessa ordem. De fato, tudo 
indica que o tenha feito ao longo da vida, o que explicaria tantas mudanças, talvez sendo 
fruto de novas reflexões, de novas leituras, de novos diálogos. Aliás, adiante mostraremos 
algumas evidências de que, de fato, foi uma obra feita ao longo da vida.

Fosse como fosse, se já é incrível que ele pudesse se envolver com tantos 
temas ao mesmo tempo, e sempre o fizesse com profundidade, imaginá-lo também 
fazendo este livro, em tempos de reflexão silenciosa, dialogando consigo apenas, numa 
temática tão complexa, é algo a dar novas cores à sua já tão múltipla personalidade. Em 
suma: o mesmo homem que mergulhava na objetivação, que vivenciava a atividade 
estatística, que pensava os problemas brasileiros, saía da imanência e se refugiava na 
transcendência da filosofia da religião... Da luz do dia, buscava as luzes da noite. Vivia 
um sonho amplo, com este e com outro mundo. 

 ***

O “índice geral” é dito apenas um “esboço”. Apenas três partes estão 
datilografadas, sendo seguidas por um confuso emaranhado de anotações, até com 
fórmulas, gráficos e diagramas. Por certo tudo aquilo fazia sentido para ele. 

112 É difícil saber se a solução deixada por Teixeira de Freitas está correta ou não. Ainda não conseguimos 
encontrar um estudioso que o atestasse. Como seja, a história desta solução é muito longa e pode ser con-
sultada em: SINGH, S. O último teorema de Fermat: a história do enigma que confundiu as maiores mentes 
do mundo durante 358 anos. 22 ed. Rio de Janeiro: Record, 2008.
113 Ao final da edição deste livro o IBGE recebeu da família Teixeira de Freitas um conjunto inédito de tex-
tos no qual há, de fato, várias cartas do Padre Leonel Franca nas quais comenta, não raro se referindo linha 
a linha, partes que lera do livro “Minhas tentações contra a fé”. No geral faz comentários teológicos e/ou 
filosóficos bastante eruditos só alcançáveis aos iniciados, e, ao fim e ao cabo, parece ter gostado das leituras 
feitas. Este material será tratado e, em tempo oportuno, liberado para consulta.
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A primeira parte é dita: Do mundo a Deus, com três capítulos: 1. Donde 
partir; 2. Na contemplação de Deus; 3. Deus criador. A segunda parte é dita: A segunda 
criação, com três capítulos: 1. Deus, o mundo angélico e a segunda criação; 2. A evolução 
do mundo físico; 3. No terceiro mundo da vida: a histórica do Homem. A terceira parte 
é dita: A redenção, com três capítulos: 1. Cristo, o Homem renascido – Pai da nova 
humanidade; 2. A Igreja de Cristo, ou a Comunhão universal dos santos; e 3. A ordem 
social cristã em Cristo ou a unidade do gênero humano. E não dá para saber quantas 
partes mais teria o livro.

Para dar uma ideia do conteúdo de um capítulo, destaco o segundo, Na 
contemplação de Deus, da primeira parte (em 11 tópicos): 1. In excelsis; 2. Deus uno: a 
essência divina; 3. Deus par: a existência divina; 4. Deus trino: a vivência divina; 5. Como 
idealizar a essência divina; 6. Como conhecer a existência divina; 7. Como compreender 
a vida divina; 8. A luz de Deus: o campo da criação (luz manifestante); 9. A voz de 
Deus: o ato da criação (luz orante); 10. O coração de Deus: a harmonia da criação (luz 
jubilante); e 11. Conclusão.

N’outro exemplo: o terceiro capítulo, A ordem social cristã em Cristo, ou, 
A unidade do gênero humano, da terceira parte (em 14 tópicos): 1. A ordem social e o 
cristianismo; 2. Os sinais de Cristo no corpo social; 3. Primeiros passos para implantar 
o sinais de Cristo na ordem social vigente. A oportunidade da nova ordem social; 4. O 
esquema fundamental da nova ordem social; 5. Os objetivos básicos, ou, O esquema 
fundamental da nova ordem social; 6. A segurança pública; 7. A paz internacional; 8. A 
nova ordem e a sociedade religiosa; 9. A nova ordem e a sociedade doméstica; 10. A nova 
ordem e a sociedade civil; 11. A nova ordem e a sociedade política; 12. A nova ordem e a 
sociedade internacional; 13. A nova ordem e a solidariedade das Igrejas; e 14. O milênio 
de ouro e a dissolução final. 

E nessa marcha seguia, fazendo filosofia da religião, ao mesmo tempo em que 
buscava, por puro prazer do espírito, uma solução para o Teorema de Fermat, bem assim, 
buscava soluções aos problemas brasileiros.

 ***

Dada a grande confusão das anotações – com sua letra que exigia a habilidade 
de decifração do egiptólogo francês do tempo de Napoleão Bonaparte, o Grande, Jean-
François Champollion – já de pronto surge uma primeira dificuldade: a escolha de 
extratos de suas reflexões. E logo se soma outra dificuldade, esta bem mais difícil: o 
ele ter escrito na forma de diálogo, donde seria preciso escolher extratos de diálogos 
entre os dois “eus”, o “eu” que crê e o “eu” que ou não crê de todo, ou não entende. E 
ele não deixou numa introdução uma explicação sobre como se dariam esses diálogos 
platônicos (ou galiláicos). Não obstante, correndo grande risco, para deixar uma noção 
de suas reflexões religiosas, faremos algumas citações, sem saber a que “eu” se refere, se 
ao que crê ou se ao que não crê:

Quase dois milênios depois do sacrifício do Homem-Deus, não se vê todo 
o mundo imerso na desordem jurídica e moral? No ódio, no egoísmo e 
na violência? Não vemos todas as comunidades políticas a praticarem 
exatamente o oposto daquilo que Cristo pregou? Não estão ai as guerras, 
as perseguições, a amoralidade mais hedionda em todos os aspectos da vida 
humana, praticadas impunemente pelos governos que presidem a vida dos 
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povos considerados cristãos ou católicos? Não é fato sumamente escandaloso 
que a pretensa ‘ordem social’ por eles instituída esteja eivada de absurdos, 
de injustiças, de revoltantes discriminações, daí resultando a exploração dos 
pobres e dos fracos pela ínfima minoria dos ricos e poderosos? E entre pobres 
e ricos, em que é que a moralidade pública e privada será mais elevada entre 
os povos cristãos – onde forçoso seria que fosse perfeita – do que entre os 
povos não cristãos? Em matéria de pureza de costumes e retidão de conduta, 
os povos de mais atrasado nível social, os que não têm religião ou a têm muito 
rudimentar, e que ignoram a Cristo, não são eles os que apresentam um pouco 
de decência, de simplicidade e pureza, e de retidão?

Poder-se-ia acaso admitir em sã razão, que grupos humanos regenerados pelo 
sacrifício de um Deus, que receberam sacramentalmente as virtudes todas desse 
sacrifício, e inundados de ‘Espírito Santo’, na posse de ‘carismas’ sobrenaturais, 
seguidores ‘fiéis’ do Filho de Deus, constituíssem uma sociedade em que, tanto 
na ordem privada como na ordem pública, estivesse esquecida totalmente a 
lei divina da fraternidade, do amor, da pureza e da justiça, não sendo senão 
letra morta as palavras de ‘vida eterna’ que para eles foram pronunciadas, e 
pronunciadas por Aquele de quem se dizem discípulos e servidores, por 
Aqueles que, assim, se fez fiador da sua superioridade mora? Tudo me dizia 
que as comunidades formadas à sombra de Cristo não poderiam, já não direi 
na exceção dos seus criminosos e tarados, mas nos fundamentos da ordem 
que para si mesmas estabeleceram, na conduta da sua vida tanto privada como 
pública, ser a negação viva dos ensinamentos do seu guia e chefe, que é nada 
menos que o próprio Deus Onipotente [...].

Que concluir de tudo isto? Que significação lógica terá esse desolador 
panorama da atualidade humana? Testemunhará, porventura, a existência de uma 
humanidade regenerada? Esse panorama testificará a ‘verdade’ das Igrejas cristãs 
ou de quaisquer outras? Alguma coisa no mundo estará comprovando que a 
humanidade tem um guia, um instrutor, um regente, um Salvador Onipotente, 
divinamente credenciado para a sua missão redentora? Ou, ao invés, tudo 
afirma e confirma que a humanidade progride lentamente, muito lentamente 
mesmo, à custa das suas próprias experiências, e sem qualquer eficácia de ordem 
moral lhe advenha da experiência e da prática religiosa? Será que o Messias 
estará ainda por vir, como quer o Judaísmo? Ou o redentor da humanidade é 
a sua própria razão, a qual, de conquista em conquista, no correr das idades, e 
através do doloroso ‘sacrifício’ de toda a Espécie, irá criando o super-homem 
capaz de dar ao mundo um aspecto mais humano, como o pretende a ciência 
ateia e materialista? Ou Deus é esse ente coletivo, constituído pelos universos, 
e cuja consciência irá despertando aos poucos, graças ao ‘sacrifício’ dessa lenta 
e penosa evolução, como o suspeita o panteísmo?

Dolorosíssimas interrogações!... Delas depende a compreensão do nosso 
destino, o fundamento da nossa moral, o rumo da nossa vida. E, entretanto, 
parecem fadadas a não encontrar nunca uma resposta que a nossa razão aceite 
como peremptória, e seja a expressão última de uma Verdade contra a qual 
nada se possa levantar. E quanto mais penosas se tornam elas para um espírito 
que, por inclinação e por educação, se sente preso a fé cristã, na sua definição 
católica![...] (FREITAS, [195-]). 
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Antes de passar adiante, a outra citação, valerá pensar se as dúvidas expressas 
nos primeiros parágrafos, ao levarem à conclusão não estariam dando uma pista sobre o 
título do livro. Assim, diante do mundo em que vivia, não estaria sendo difícil para ele, 
criado “na definição católica” continuar a crer? Não estaria sofrendo “tentações”? Dito 
de outra forma: sua fé não estaria abalada, sendo tentada à descrença?114 

 ***

A folha tanta, em 19 de abril de 1952, um “Sábado da Ressureição” 
(FREITAS, [195-]), ainda sofrendo as agruras da longa crise do IBGE, Teixeira de 
Freitas afirma que “já quase refeito da enfermidade que me prendera ao leito durante 
um mês, inesperadamente me vi possuído da mais íntima e vibrante alegria”, para então 
completar: “A maior sem dúvida entre as alegrias que me foram concedidas até hoje” 
(FREITAS, [195-]). E – não fora ele! – não fora uma alegria comum, digamos um passo 
ou uma graça de uma criança, ou coisa assim, não, de modo algum, fora uma alegria 
intelectual, puramente intelectual. Recebera, então, uma iluminação, o que um pobre 
mortal diria apenas um insight, mas não ele, ele teve uma iluminação, uma iluminação 
que lhe clareá-la os caminhos que vinha trilhando em seu livro, e então o revia. 

Então já me sentia convencido de que o meu problema consistia em descobrir 
o fundamento inabalável – a verdadeira ‘pedra angular’ – em que pudesse 
apoiar de modo seguro e definitivo todo o desenvolvimento do raciocínio, 
na temerária empresa, talvez ambiciosa, mas não insensata por certo, que havia 
longuíssimos anos vinha exigindo de mim: erigir aquela cadeia de deduções e 
induções que, se vitoriosamente erguida, seria, sem dúvida, na sua significação 
intrínseca, admirável de lógica e de beleza, e me daria, tranquilizando-me o 
espírito e o coração ao mesmo tempo, o sistema ético-lógico da fé cristã no seu 
integral e deslumbrante conteúdo.

Formalmente não encontrara ainda – embora já o houvesse vislumbrado pelo 
menos no seu sentido implícito – essa desejada ‘pedra angular’, a constituir 
a ‘verdade consistente’, contra a qual nenhum sofisma pudesse prevalecer. E 
se, analisando o meu próprio pensamento, verificava não haver esbarrado em 
contradições irremovíveis, era porque, – vejo-o agora – sem me aperceber 
disso já me apoiava subconscientemente na expressão nova que a Teoria da 
Relatividade, a Matemática, a Dinâmica dos ‘Quanta’, a Topologia, a Física 
Nuclear, a Invariância Algébrica e a Lógica Simbólica trouxeram para o 
Princípio da Contradição.

Nada obstante, a indefinição básica da minha posição lógica deixara-me nas 
explanações das ideias – explanação, aliás, sempre improvisada na forma – 
não poucos mais muitíssimos pontos fracos. A essas brechas não as tapavam 
satisfatoriamente os meus raciocínios, por mais ágeis, contornantes, torturados 
e sutis que eles procurassem ser. 

Assim, senti-me obrigado a reconhecer que não me colocara, ainda, a salvo de 
objeções capazes de fazer hesitar ou fraquejar a adesão à verdade religiosa da 
parte de qualquer espírito sincero – tal como eu desejava e pretendia ser – que 
apenas se quisesse deixar conduzir por uma clara compreensão racional das 
coisas. 

E sucediam-se as interrogações prenhes de ansiedade e angústia. Seria inevitável 
que houvesse de concluir, afinal, pela impossibilidade lógica da empresa 
que enchera de veementes e bem intencionados anseios toda a minha vida, 
desde o pleno vigor da mocidade? Desolado e decepcionado sob a desilusão 

114 Este insight me foi dado em diálogo com Elisandra V. Silva, minha estimada professora de inglês, estudiosa 
das religiões orientais, e budista praticante.
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mais penosa, ver-me-ia forçado a aceitar a certeza de que me permaneceria 
inatingível a Certeza?, de que, sob o ponto de vista rigorosamente racional, a 
fé cristã – essa fé confortadora que plenifica o coração e fá-lo exultar – fosse 
tão empírica ou não-conclusiva quanto o positivismo, o existencialismo, o 
materialismo e panteísmo? (FREITAS, [195-]).

Esta citação, já por demais extensa, bem mostra o homem místico, mas nem 
por isso menos cientista. Não verdade, parece-nos, antes de tudo, que mostra o homem 
da ciência que pelo olhar da ciência mira a fé. E há muito de linguagem matemática.

Mas, não sou especialista, estou longe disso. E é prudente não avançar mais 
nesse livro, deixando-o aos estudiosos. Quem se dispuser a fazê-lo abrirá uma página 
valiosa à história do Instituto e – quem sabe? – se não também à história da religião.

 ***

Esse livro, deixado inédito, a nosso juízo, bem fala do espírito de Teixeira de 
Freitas em sua trajetória profissional, um homem exigente, sem dúvida, mas justo, por 
certo duro, mas terno. Atento ao Brasil, e preocupado com a humanidade, ansioso com 
o destino do homem. A propósito bem vale uma observação de Fernando de Azevedo:

No trabalho desinteressado não buscava apenas um meio de servir à 
coletividade, nem somente um refúgio para o espírito inquieto, mas um 
instrumento de ascese interior, tanto no sentido grego da palavra, isto é, 
aplicação e estudo, quanto na acepção, que mais tarde somou, de certo estado 
de alma, de aspiração às mais altas virtudes. Essa observação tive um dia 
a oportunidade de fazê-la a ele próprio, sob a impressão das ideias e dos 
sentimentos que o impeliam a agir, revelando-nos as razões profundas de 
sua conduta e de suas atitudes. Teixeira de Freitas fechou os olhos como 
para se consultar a si mesmo, sorriu e concordou. Trabalhava sem cessar, 
trabalhava, sobretudo, para se aperfeiçoar e santificar-se, pois se faz maior 
bem pelo que se é do que pelo que se faz. Católico fervoroso, não descurava, 
por mais intensas que fossem suas atividades cotidianas, a sua vida espiritual 
(AZEVEDO, 1999, p. 39-58). 

 ***

Passemos a dois de seus textos, em que teve ocasião de mostrar seu fervor 
cristão. 

Em 1947, ao encerrar o curso do professor Marcelo Boldrini, sobre a temática 
da Biometria, proferiu uma palestra em que associou religião e ciência, mais exatamente 
à estatística. Noutra ocasião, em 1949, respondeu a uma circular do diretor do jornal 
católico “Vanguarda”, Álvaro de Castilhos Penafiel, sobre a “mobilização dos cristãos” 
contra os que “ignoram os princípios e as crenças dos cristãos”. 

Divulgamos, ainda, três extratos do livro “Minhas tentações contra a fé”. 
Dois deles são “tentativas de síntese”, como afirmou Teixeira de Freitas, mas não sendo 
claro se do livro todo, ou se apenas da 1a parte a obra. O outro extrato é um capítulo, 
selecionado por seu título, “A ordem social cristã”, por seus elos com as vivências de 
Teixeira de Freitas em seu cotidiano múltiplo. Os três, ademais, têm poucas rasuras, o 
que é essencial.
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Texto 1 (datilografado)

Encerramento do curso do Professor Marcelo Boldrini, 
em 24 de setembro de 1947.

Na presença de Macedo Soares, de Giorgio Mortara, do próprio 
professor Boldrini e de outros membros do Conselho Nacional de Estatística, 
Teixeira de Freitas profere um discurso bastante longo (23 páginas), e muito 
erudito. Afirma que a Estatística é um mundo poliédrico, amplíssimo, “que 
a tudo abarca e em tudo descobre os reflexos do Espirito criador, retificador, 
previdente e providente”. Com muita perspicácia, lembra algo que se vem 
esquecendo, tanto mais a atividade estatística vai se matematizando; que 
ela “utiliza a ciência e faz ciência; tem uma técnica e serve à técnica em 
geral; possui uma arte e investiga os fenômenos artísticos; baseia-se numa 
filosofia e contribui para que se alarguem e se aprofundem as concepções 
filosóficas”. Mas lembra de que a Estatística “não é ciência, nem ofício ou 
arte; não é filosofia, não é política, não é moral; nem é religião tão pouco”. 
E recorda uma afirmação de Goethe, que a Estatística “Não governa o 
mundo, mas ensina como o mundo deve ser governado”. E ousa associar a 
Estatística a todas as criações do Espírito, valendo-se da filosofia religiosa, 
enfim, é uma análise surpreendente. 

Carta Única (datilografada)

De Teixeira de Freitas a Álvaro de Castilhos Penafi el, 
em 22 de março de 1949.

Sobre a possível promoção da mobilização dos cristãos contra 
movimentos materialistas. Responde a duas perguntas do diretor do 
Jornal Vanguarda: 1) É possível uma ação cristã comum no campo da 
fé, assim como da moral, da sociologia, da economia e da política, de 
forma a derrotar a crescente infiltração do ateísmo, do materialismo e do 
comunismo nesses setores?; 2) Levando-se em conta a realidade político-
social do Brasil, como deverá ser organizada a “mobilização universal” 
contra o comunismo, segundo o recente apelo de Sua Eminência, o Cardeal 
D. Jaime de Barros Câmara? É uma carta em nove páginas, e nela Teixeira de 
Freitas, ainda que expresse seu catolicismo, não é em nada extremado.

Texto 2 (datilografado)

De Teixeira de Freitas – Tentativa de síntese da obra 
Minhas tentações contra a fé, [p. 1-200].

Parte inicial de uma longa “tentativa de síntese” da obra. Não é claro 
se é da obra como um todo ou se apenas da 1a parte da obra. A leitura 
deste texto oferece uma boa visão das reflexões filosóficas em religião 
que Teixeira de Freitas praticou. A data provável desta síntese é 1953. (Há 
poucas rasuras).

Texto 3 (datilografado)

De Teixeira de Freitas – Tentativa de síntese da obra 
Minhas tentações contra a fé, [p. 201-318].

Parte final de uma longa “tentativa de síntese” da obra. Não é claro 
se é da obra como um todo ou se apenas da 1ª parte da obra. A leitura 
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contra o comunismo, segundo o recente apelo de Sua Eminência, o Cardeal 
D. Jaime de Barros Câmara? É uma carta em nove páginas, e nela Teixeira de 
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Teixeira de Freitas rezando.
Acervo da família Teixeira de Freitas
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deste texto oferece uma boa visão das 
reflexões filosóficas em religião que 
Teixeira de Freitas praticou. A data 
provável desta síntese é 1953. (Há 
poucas rasuras).

Texto 4 (datilografado)

De Teixeira de Freitas – Cap. 
3, A ordem social cristã, da 
3a parte, A redenção, da obra 
Minhas tentações contra a fé.

A escolha deste texto se deveu ao 
título, que atrai pelos muitos outros 
interesses manifestos na pluralidade 
de Teixeira de Freitas, bem assim, 
por quase não ter rasuras. A leitura 
deste texto oferece uma boa visão das 
reflexões filosóficas em religião que 
Teixeira de Freitas praticou. A data 
provável deste capítulo é 1952.

Esquema elaborado por Teixeira de Freitas 
sobre a Santíssima Trindade que integra sua 

obra não publicada Minhas tentações contra a 
fé: diálogo comigo mesmo.

Acervo Arquivo Nacional



à guisa de conclusão
Teixeira de Freitas: para valorizar sua pluralidade



Suas ideias e exposições, que se esforçava por serem análises objetivas, 
e tantas vezes o foram, de admirável lucidez, traduziam com frequência 
tanto a força do pensamento quanto as emoções que nasciam do seu 
coração mais do que de seus sentidos. Essa carga emocional de um 
homem que vive e sente suas ideias, que luta por inseri-las no real, agreste 
e nem sempre fácil de apanhar, é que o faz ás vezes desprender-se do 
chão para planar numa paisagem de sonho que o coração lhe escolher. 
É certo que algumas de suas ideias que a muitos pareciam utópicas, ou 
já se incorporaram ao mundo das coisas concretas ou já se discutem 
como pontos de vista aceitáveis: é que a maneira com que se apreciam 
ideias ou se encara uma obra, nunca é a mesma, com alguns anos de 
intervalo... Mas sonhador o era, e frequentemente se revelava como tal, 
com seu idealismo utópico, por sua tendência a conceber e projetar as 
coisas em grande, como por uma espécie de megalopia, e pelo seu gosto 
do completo e do acabado. Ele mesmo o reconheceu em várias ocasiões, 
como na carta de 5 de abril de 1950, em que me agradece ‘as palavras 
de interesse pelas velhas ideias deste sonhador que outra coisa não foi na 
vida senão um colecionar de números’. Essa singular mistura de realismo 
e de imaginação; de sedução pelo grandioso e do gosto de detalhes que o 
levam à prolixidade; de um espírito geométrico e maciço nos seus planos 
e impulso para o ideal, constituía mesmo uma das características da 
forte personalidade de Teixeira de Freitas, que, embora sempre disposto 
a apegar-se aos números para agarrar a realidade, se deixava por vezes 
arrebatar pela fantasia em construções arbitrária.  

Fernando de Azevedo.115 

Este livro – que traçou aspectos originais da personalidade de Mário 
Augusto Teixeira de Freitas, revelando sua grandeza, e mostrando a amplitude 
de seu círculo social – insere-se no recente esforço de valorização da figura do 
criador do IBGE, uma sua criação singular. Por muitas vertentes de relações, 
avulta sua atenção à atividade estatística, dando forma ao IBGE, e lutando 
intensamente por sua consolidação. 

Valorizar Teixeira de Freitas, num movimento diuturno, vem se dando 
no Centro de Documentação e Disseminação de Informações - CDDI do 
IBGE por meio de livros, artigos, palestras, seminários, congressos, e, por certo, 
ainda haverá muito por fazer, tão ampla foi sua atuação na esfera ibgeana. Haverá 
mesmo revisões a promover, à medida que documentos inéditos sejam revelados 
e estudados. O IBGE, seguramente, estará atento, e seguirá nesse movimento, 
relevando a memória daquele que o idealizou.

Mas este livro também mostrou seus múltiplos interesses, para além 
da atividade estatística, ainda que sempre lhe associasse essa multiplicidade de 
ideias e de ideais. Seus sonhos como convém aos sonhos, tinham alto grau de 
subjetividade, mas, sendo ele um ibgeano apaixonado, sempre se lhes associava 
alguma objetividade. Assim, ao menos um espírito de objetividade permeava 
seus pensamentos. 

115    AZEVEDO, F. de. Idealismo e espírito público: como eu via Teixeira de Freitas. In: LOPES, 
W.; SILVA, A. F. da (Org.). Um grande brasileiro: M. A. Teixeira de Freitas. [Salvador: W. Lopes], 1999. 
p. 51-52. 
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Fosse como fosse, pouco a pouco, pelo nascer de uma nova noção do cotidiano das estatísticas, 
querendo-o afastado ao máximo da dimensão sociopolítica, e tendo-o apenas vinculado a uma dimensão 
técnico-científica, aquelas muitas ideias e aqueles muitos ideais inerentes a Teixeira de Freitas, e que lhe 
completavam a personalidade intelectual, acabaram silenciados pela memória, e sumiram da história do 
Instituto.

Dessa forma, a grandeza de Teixeira de Freitas ficou menor, ainda que seguisse gigante, tendo em 
vista essa sua obra focal que é o IBGE, uma obra sem dúvida monumental, ao atingir 80 anos de ótimos 
serviços ao Brasil. 

Contudo, para bem entendê-lo é essencial abrir esta visão, indo além do IBGE, e revelá-lo em 
sua pluralidade, vendo-o como um dos grandes pensadores brasileiros, como aquele homem que pensou e 
almejou uma “reconstrução brasileira”, que daria como fruto um Brasil melhor. Teixeira de Freitas era plural, 
e por isso singular. O ser um ente plural lhe era essencial, de modo que não se lhe aplica, de modo algum, a 
Navalha de Ockham.

Em geral, suas muitas ideias e seus muitos ideais, a despeito de seus valores, não ganharam 
concretude116. Em parte por suas excessivas complexidades, em parte por estarem adiante do tempo. Assim, 
para serem bem dissecados implicam estudos especiais. Estes estudos precisam ser de iniciativa do IBGE. Mas, 
por mais que possam ser praticados intra-muros, será melhor, e mais prudente, que sejam feitos em parcerias 
extra-muros, com grupos de estudos, em diferentes centros de pesquisas, em vários lugares do território. 

Só então, ao promovê-los, o IBGE dará a Teixeira de Freitas sua real dimensão humana, intelectual 
e profissional. E assim fazendo aumentará sua grandeza como seu idealizador. A história do Brasil e a história 
do IBGE só terão a ganhar. Que assim seja!

“L’homme c’est rien, l’oeuvre c’est tout.”

Gustave Flaubert 117(a George Sand)

116 Conforme a segunda epígrafe da Introdução geral desta obra. 
117 Flaubert, G. [Carta de Gustave Flaubert a George Sand]. dez. 1875.
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FREITAS, M. A. T. de. A criação de novos territórios. Revista Brasileira dos Municípios, Rio de Janeiro: IBGE, ano 3, n. 12, p. 1041-
1060, out./dez. 1950. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/biblioteca/visualizacao/periodicos/180/rbm_1950_v3_n12_out_
dez.pdf>. Acesso em: out. 2015.               
Carta dirigida ao Deputado Hugo Carneiro em que preconiza a emenda da Constituição Federal do Brasil, de 1946, no sentido de facilitar 
a criação de novos territórios federais, visando não apenas à descentralização do governo, mas também, e sobretudo, a canalizar os recursos 
indispensáveis para criar núcleos populacionais nas áreas que ainda se encontram à margem pela desigualdade na distribuição do patrimônio 
territorial brasileiro.

FREITAS, M. A. T. de. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e a segurança nacional. Revista Brasileira de Estatística, Rio de 
Janeiro: IBGE, v. 1, n. 1, p. 100-103, jan./mar. 1940. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/biblioteca/visualizacao/periodicos/111/
rbe_1940_v1_n1.pdf>. Acesso em: out. 2015. 
Estabelece relação entre segurança nacional e o conhecimento exato da realidade geográfica e estatística da nação brasileira, através dos 
suportes território e povo.

FREITAS, M. A. T. de. Notas para o estudo da sugestão do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística relativa à mudança da capital do Brasil para 
Belo Horizonte. Rio de Janeiro: IBGE, 1943. 22 p. 
Estudo sobre a localização do futuro Distrito Federal: a escolha do Planalto Central de Goiás - região de Formosa; Belo Horizonte como 
capital provisória; e a compensação política e o destino da cidade do Rio de Janeiro. Enfatiza o reajustamento do quadro territorial brasileiro 
e sugere a criação de departamentos como unidades político-territoriais.

FREITAS, M. A. T. de. Palavras de agradecimento. In: A LOCALIZAÇÃO da nova capital da República. Rio de Janeiro: IBGE, 1948. 
Parte 2, cap. 2,  p. 37-69.
Carta enviada ao General Djalma Poli Coelho, em 09.06.1947, acusando recebimento do relatório preliminar sobre a localização 
da futura capital do Brasil: manifesta apoio irrestrito aos argumentos expostos naquele documento e solidariza-se com as ideias 
coincidentes sobre a transferência da capital da República para o Planalto Central; justifica a mudança provisória da capital federal 
para Belo Horizonte; faz sugestões que contemplam a integração equitativa do Território Nacional; e discorre sobre os benefícios 
humanos, econômicos e políticos advindos com a transferência da sede do governo para o interior ao tecer considerações sobre as 
bases do plano que objetiva a reconstrução nacional.

PROBLEMAS de base do Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 1948. 76 p. Disponível em: <htp://www.ibge.gov.br/biblioteca/
visualizacao/livros/liv14068.pdf>. Acesso em: out. 2015.
Estudo sobre problemas brasileiros focalizados a partir de uma ampla visão da situação nacional, anexo à Resolução n. 279, de 19.07.1945, 
elaborado em 1941 pela Secretaria-Geral do IBGE. Aponta diretrizes para a política brasileira, orientada pela necessidade de se reorganizar 
o País. Elenca objetivos intervinculados a serem atingidos pela reestruturação nacional, cuja enumeração é possível em decorrência das 
revelações que os inquéritos geográfico-estatísticos propiciam: equilíbrio e equidade na divisão territorial política; interiorização da 
metrópole federal, com a demarcação da área do futuro Distrito Federal; ocupação efetiva do território; instituição de colônias-escola; 
unificação, racionalização e tecnicidade do aparelho administrativo; articulação, solidariedade e interação das órbitas governamentais 
autônomas; e unidade da língua nacional.

FREITAS, M. A. T. de. Problemas de organização nacional: projeto de diretivas para a criação dos territórios militares federais nas zonas 
despovoadas e ainda não organizadas do Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 1941. 8 p. Separata de: Revista Brasileira de Estatística, Rio de 
Janeiro: IBGE, v. 2, n. 6, abr./jun. 1941. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/biblioteca/visualizacao/periodicos/111/rbe_1941_
v2_n6.pdf>. Acesso em: out. 2015.
Projeto de diretivas para a criação dos territórios militares federais nas zonas despovoadas e ainda não organizadas do Brasil.

FREITAS, M. A. T. de. A propósito de um discurso na Assembléia Constituinte: carta ao deputado João d’Abreu, representante do Estado 
de Goiás. In: A LOCALIZAÇÃO da nova capital da República. Rio de Janeiro: IBGE, 1948. Parte 2, cap. 1, p. 31-36.
Carta ao Deputado João d’Abreu, representante de Goiás, datada de 15.06.1946, em que se congratula pelo discurso proferido na Assembleia 
Constituinte, a propósito da mudança da capital federal para o Planalto Central de Goiânia, próximo à cidade de Formosa. Apela aos 
constituintes mostrando o papel histórico na decisão e execução do projeto de transferência da sede do governo; exalta as vantagens 
geomorfológicas e socioeconômicas do processo de interiorização como fator de unidade nacional.

FREITAS, M. A. T. de. O reajustamento territorial do quadro político do Brasil. Revista Brasileira de Estatística, Rio de Janeiro: IBGE, v. 8, n. 29, 
p. 109-124, jan./mar. 1947. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/111/rbe_1947_v8_n29.pdf>. Acesso 
em: out. 2015. 
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Conferência realizada, originalmente, em sessão de 28.10.1932, no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro - IHGB, na função de Diretor 
Geral de Informações, Estatística e Divulgação do Ministério da Educação e Saúde Pública. Analisa plano de redivisão do quadro político 
brasileiro tendo como base estudos estatísticos e cartográficos, fixando limites e indicando os pontos das novas capitais e a delimitação da 
futura capital da República115. 

FREITAS, M. A. T. de. A redivisão política do Brasil. Revista Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro: IBGE, v. 3, n. 3, p. 533-554, jul./set. 
1941.  Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/biblioteca/visualizacao/periodicos/115/rbg_1941_v3_n3.pdf>. Acesso em: out. 2015.
Estudo apresentado, originalmente, em 01.12.1937, perante um grupo de brasileiros de elevadas responsabilidades na direção de negócios 
públicos. Posteriormente editado pela relevância, interesse e atualidade do tema. A questão da redivisão territorial é examinada em todos os 
seus aspectos, fixando as grandes linhas de sua solução, quer pelo estabelecimento de relativa equivalência de área entre as grandes unidades 
políticas, quer pela simultânea transformação do quadro municipal em um sistema de comunas interconsorciadas em departamentos. Uma 
segunda edição foi publicada pelo IBGE, em 1948.

FREITAS, M. A. T. de. O revisionismo territorial brasileiro. Revista Brasileira dos Municípios, Rio de Janeiro: IBGE, v. 2, n. 8, p. 793-
808, out./dez. 1949. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/biblioteca/visualizacao/periodicos/180/rbm_1949_v2_n8_out_dez.pdf>. 
Acesso em: out. 2015.
Entrevista concedida ao jornal A Manhã onde são formuladas considerações em torno do tema de grande repercussão nacional. Dividida em 
duas partes, inicialmente discorre sobre aspectos da vida brasileira e mostra o alcance que as medidas revisionistas trariam para a sociedade; 
no segundo momento, esclarece o conceito redivisão territorial, e faz explanação do plano que contempla novas bases geográficas e políticas 
no que se refere a divisão, nomenclatura, e localização de estados, municípios, territórios e capital federal.

FREITAS, M. A. T. de. A transferência da capital. Revista Brasileira dos Municípios, Rio de Janeiro: IBGE, v. 4, n. 13, p. 59-63, jan./mar. 
1951.  Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/biblioteca/visualizacao/periodicos/180/rbm_1951_v4_n13_jan_mar.pdf>. Acesso em: 
out. 2015.
Transcrição da entrevista concedida à revista O Observador Econômico e Financeiro, publicada em janeiro de 1951, acerca da relevante questão 
da mudança da capital da República para o Planalto Central. Destaca a importante decisão da Câmara dos Deputados ao se pronunciar 
sobre a escolha definitiva do local para a transferência da metrópole brasileira. Relata as vantagens do lugar escolhido pelo fato de propiciar 
a integração de um sistema nacional de comunicações. Analisa as repercussões que a medida exercerá sobre a vida do País e, de modo 
particular, com referência aos problemas do Rio de Janeiro.

Educação

FREITAS, M. A. T. de. A evasão escolar no ensino primário brasileiro. Revista Brasileira de Estatística, Rio de Janeiro: IBGE, v. 1, n. 4, p. 
697-722, out./dez. 1940. Comunicação feita à Sociedade Brasileira de Estatística, em sua 1ª sessão pública, de 05.11.1940. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/biblioteca/visualizacao/periodicos/111/rbe_1940_v1_n4.pdf>. Acesso em: out. 2015.
Estudo sobre aproveitamento escolar no ensino primário, em que realiza acompanhamento integral da população escolarizada no período 
1932-1937. Tomando como referência a tese Dispersão demográfica e escolaridade, apresentada, originalmente, no IX Congresso Brasileiro 
de Geografia, realizado em Florianópolis entre 7 e 16 de setembro de 1940, aprofunda sua análise através dos elementos fornecidos 
pela estatística educacional, para depois traçar panorama do rendimento escolar naquele período. Adverte que os números reproduzidos 
apresentam regressão cultural não por falta de escolas, mas por falta de ensino; sinaliza despesa improdutiva em virtude dos fatores apontados; 
e denuncia que os índices reproduzem situação de extrema severidade que atestam o fracasso da obra do governo em sua missão educativa.

FREITAS, M. A. T. de. Ainda a evasão escolar no ensino primário brasileiro. Revista Brasileira de Estatística, Rio de Janeiro: IBGE, v. 2, n. 
7, p. 553-642, jul./set. 1941. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/biblioteca/visualizacao/periodicos/111/rbe_1941_v2_n7.pdf>. 
Acesso em: out. 2015.
Esclarecimentos prestados à Sociedade Brasileira de Estatística, em sua sessão pública de 16.07.1941, a propósito do trabalho Evasão escolar 
no ensino primário brasileiro, tendo em vista os comentários do educador Manuel Bergström Lourenço Filho, em sessão anterior, realizada 
na mesma Sociedade. Recorre aos dados estatísticos para responder às críticas, expondo os pontos em torno dos quais giram dúvidas e 
divergências: o ano-base de 1932; a taxa de mortalidade, a evasão escolar da população de sete anos; o crédito e o débito; promoções e 
não-promoções; alfabetização escolar; o superavit e o optimum dos índices; e a incapacidade pedagógica e social da escola. Denuncia que os 
erros do passado continuam mantidos e se acumulam. Confirma a situação grave que a interpretação de alguns índices aponta, requisitando 
não mais escolas e, sim, melhores escolas de ensino fundamental.

FREITAS, M. A. T. de. Ainda em prol da educação rural. Revista Brasileira de Estatística, Rio de Janeiro: IBGE, v. 5, n. 17, p. 126-142, 
jan./mar. 1944. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/biblioteca/visualizacao/periodicos/111/rbe_1944_v5_n17.pdf>. Acesso em: 
out. 2015.
Palestra realizada na Sociedade dos Amigos de Alberto Torres, em sessão de 06.03.1934, em que sugere a criação de um centro de 
organização agrária apropriado às condições sociais e econômicas da população rural.

FREITAS, M. A. T. de. Dispersão demográfica e escolaridade: situação do problema: as três soluções que os números apontam. Revista 
Brasileira de Estatística, Rio de Janeiro: IBGE, v. 1, n. 3, p. 497-527, jul./set. 1940. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/biblioteca/
visualizacao/periodicos/111/rbe_1940_v1_n3.pdf>. Acesso em: out. 2015.
Tese apresentada no IX Congresso Brasileiro de Geografia, Florianópolis, setembro de 1940. Estudo sobre a situação do ensino primário 
brasileiro, realizado em 1937, tendo como base os elementos fornecidos pela estatística educacional.

115 Também publicada em: REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRAPHICO BRASILEIRO. Rio de Janeiro: Im-
prensa Nacional, v. 166, n. 2, p. 765-805. Disponível em: <http://www.ihgb.org.br/rihgb.php?s=p>. Acesso em: out. 2015. 
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FREITAS, M. A. T. de. O ensino primário brasileiro no decênio 1932-1941. Revista Brasileira de Estatística, Rio de Janeiro: IBGE, v. 7, 
n. 26, p. 261-320, abr./jun. 1946. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/biblioteca/visualizacao/periodicos/111/rbe_1946_v7_n26.
pdf>. Acesso em: out. 2015.
Relatório apresentado, originalmente, ao Ministro da Educação e Saúde sobre os trabalhos do Serviço de Estatística da Educação e Saúde, 
em 1945, parte três. Divulga e interpreta resultados estatísticos da educação popular no Brasil, distinguindo ensino urbano e rural. Oferece 
visão panorâmica do sistema educacional durante um decênio em seus segmentos, matrículas e aprovação escolar. Publicado, também, 
como separata do mesmo número da revista.

FREITAS, M. A. T. de. A escolaridade média no ensino primário brasileiro. Revista Brasileira de Estatística, Rio de Janeiro: IBGE, v. 8, 
n. 30/31, p. 395-474, abr./jun. 1947. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/biblioteca/visualizacao/periodicos/111/rbe_1947_v8_
n30_n31.pdf>. Acesso em: set. 2015.
Estudo para determinar a permanência média dos alunos nas escolas primárias rural e urbana. Identifica a escolaridade efetiva nas modalidades 
restrita e global, no período 1932/1941.

FREITAS, M. A. T. de. A estatística e a organização nacional. Revista Brasileira de Estatística, Rio de Janeiro: IBGE, v. 2, n. 5, p. 90-105, 
jan./mar. 1941. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/biblioteca/visualizacao/periodicos/111/rbe_1941_v2_n5.pdf>. Acesso em: 
out. 2015.
Palestra pronunciada, em 27.01.1941, no IBGE, como ponto do programa do curso de férias oferecido ao magistério primário estadual pela 
Associação Brasileira de Educação, sob o patrocínio daquela entidade e do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos - INEP, atualmente 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Publicado também na Bahia, em 1941.

FREITAS, M. A. T. de. O exército e a educação nacional. Revista Brasileira de Estatística, Rio de Janeiro: IBGE, v. 8, n. 32, p. 920-937, 
out./dez. 1947. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/biblioteca/visualizacao/periodicos/111/rbe_1947_v8_n32.pdf>. Acesso em: 
out. 2015.
Conferência dedicada ao Exército Brasileiro e pronunciada, originalmente, no então Instituto de Educação do Rio de Janeiro, encerrando a 
Semana de Educação, de 1935, na qualidade de Diretor do Serviço de Estatística da Educação e Saúde e presidente da Associação Brasileira 
de Educação. Focaliza a realidade brasileira, situando-a no contexto de tendências desencontradas e rumos incertos que a ordem estabelecida 
indica. Delineia o processo de solução, apontando a educação como caminho determinante da construção da organização nacional.

FREITAS, M. A. T. de. Formação do homem brasileiro como trabalhador e cidadão da democracia: flexibilidade dos cursos como fator da 
educação democrática. Revista Brasileira de Estatística, Rio de Janeiro: IBGE, v. 7, n. 25, p. 83-112, jan./mar. 1946. Disponível em: <http://
www.ibge.gov.br/biblioteca/visualizacao/periodicos/111/rbe_1946_v7_n25.pdf>. Acesso em: out. 2015.
Estudo solicitado pela Associação Brasileira de Educação e destinado ao IX Congresso Brasileiro de Educação, realizado no Rio de Janeiro, 
de 23 a 28 de junho de 1945. Expressa princípios, diretrizes, critérios, dados estatísticos e previsão de orçamento de um Sistema de Educação 
Primária e Profissional Popular116. 

FREITAS, M. A. T. de. Os grandes rumos da organização nacional observados à luz da geografia e estatística. Revista Brasileira dos 
Municípios, Rio de Janeiro: IBGE, v. 2, n. 5, p. 1-44, jan./mar. 1949. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/biblioteca/visualizacao/
periodicos/180/rbm_1949_v2_n5_jan_mar.pdf>. Acesso em: out. 2015.
Conferência lida, originalmente, ao corpo discente da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, em 13.11.1948. Expõe aspectos 
fundamentais do problema da organização nacional como fator de segurança da pátria. Propõe programa de reestruturação baseado na 
reforma administrativa e reforma político-territorial. Discorre sobre a conveniência de se mudar a capital para o interior, analisando suas 
vantagens em proveito da integração nacional.

FREITAS, M. A. T. de. Novos objetivos para a educação no Brasil. In: CONSELHO NACIONAL DE ESTATÍSTICA (Brasil). 
Estatística e educação: coletânea de pronunciamentos e decisões do Conselho Nacional de Estatística oferecida e dedicada ao Seminário 
Interamericano de Alfabetização e Educação de Adultos. Rio de Janeiro: IBGE, 1949. p. 209-219. Repertório selecionado dos 
pronunciamentos emitidos na Assembléia Geral do Conselho. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-cat
alogo?view=detalhes&id=281289>. Acesso em: out. 2015.
Ensaio publicado, originalmente, em O Jornal, em 15.04.1945, focaliza os fundamentos da educação brasileira e sobre eles discorre: justiça, 
ordem e eficiência. Propõe a organização de um sistema educacional democrático, exequível e gratuito que atenda a esses objetivos, indo do 
ensino primário, complementar e secundário até ao ensino superior, propiciando formação completa de modo a desenvolver a consciência 
social e o preparo cultural e psicológico das novas gerações. Estabelece distinção entre formação científica, humanística ou clássica para a 
juventude. Critica a organização da escola primária quanto à insuficiência no seu número e ineficiência na qualidade; aponta algumas causas 
que interferem nos resultados e faz apelo para que a escola regenerada se integre ao seu verdadeiro papel social.

FREITAS, M. A. T. de. O órgão de estatística do Ministério da Educação e Saúde, antes e depois do IBGE. Revista Brasileira de Estatística, 
Rio de Janeiro: IBGE, v. 4, n. 14, p. 235-248, abr./jun. 1943. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/biblioteca/visualizacao/
periodicos/111/rbe_1943_v4_n14.pdf>. Acesso em: out. 2015.
Súmula sobre a criação e desenvolvimento do Serviço de Estatística da Educação e Saúde, destacando programa, atribuições e estrutura de 
pessoal. Identifica propósitos comuns entre o órgão de estatística do Ministério da Educação, o IBGE e o Conselho Nacional de Estatística.

116 Também divulgado em: CONSELHO NACIONAL DE ESTATÍSTICA (Brasil). Estatística e educação: coletânea de pronuncia-
mentos e decisões do Conselho Nacional de Estatística oferecida e dedicada ao Seminário Interamericano de Alfabetização e Educação 
de Adultos. Rio de Janeiro: IBGE, 1949. p. 209-219.  Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?-
view=detalhes&id=281289>. Acesso em: set. 2015.
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FREITAS, M. A. T. de. O que dizem os números sôbre o ensino primário. São Paulo: Companhia Melhoramentos, 1937. 174 p. (Biblioteca 
de educação, v. 27).
Desenvolve dois estudos, apresentados, respectivamente, à Associação dos Amigos de Alberto Torres, em abril de 1936, e ao I Congresso 
Brasileiro de Ensino Rural, realizado em São Paulo, em agosto de 1937. Aponta as falhas e os desequilíbrios da educação primária no Brasil, 
expostos através de dados minuciosamente recolhidos e rigorosamente interpretados.

FREITAS, M. A. T. de. A radio difusão educativa. Revista Nacional de Educação, Rio de Janeiro: Museu Nacional, n. 8, p. 69-72, maio 
1933. 
Conferência pronunciada em 23.05.1933 na Hora Católica, do Radio Clube do Brasil. Focaliza a realidade brasileira, situando-a no 
contexto de difusão da instrução primária. Sugere o apoio de instrumentos auxiliares – livro, jornal, rádio e cinema –, no sentido de manter 
e ampliar a alfabetização proporcionada pela escola. Constata a falta de sistematização e critérios de orientação para o uso da rede nacional 
de radiodifusão para fins culturais.

Ensino e difusão do Esperanto

FREITAS, M. A. T. de. O esperanto e a educação. O Brasil esperantista, [S.l.: s.n.], p. 5, jan./mar. 1944. Fotocópia. 
Artigo transcrito do jornal Folha Carioca, enaltece os valores que dignificam a humanidade no seu esforço construtivo de buscar a paz, 
cooperação e fraternidade entre os indivíduos. Atribui ao Esperanto, pelo caráter universal da língua, a possibilidade de ser instrumento 
de educação entre os povos. Vertido para o espanhol e publicado no informe do Instituto de Esperanto Montevideo, n. 3, sob o título El 
mundo de post-guerra necessita el esperanto.

FREITAS, M. A. T. de. O esperanto no Brasil. Revista Brasileira de Estatística, Rio de Janeiro: IBGE, v. 6, n. 22, p. 197-206, abr./jun. 1945. 
Disponível em:  <http://www.ibge.gov.br/biblioteca/visualizacao/periodicos/111/rbe_1945_v6_n22.pdf>. Acesso em: out. 2015.
Resenha histórica sobre os antecedentes e o desenvolvimento do movimento esperantista no Brasil, sua área de atuação, congressos 
realizados, e sua aproximação com instituições nacionais na área administrativa e educacional117. 

FREITAS, M. A. T. de. O idealismo e o esperanto. Rio de Janeiro: IBGE, 1954. 51p.Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/biblioteca/
visualizacao/livros/liv15136.pdf>. Acesso em: out. 2015.
Discurso pronunciado, originalmente, na sessão inaugural da I Convenção Fluminense de Esperanto, realizada no salão nobre do Liceu 
Nilo Peçanha, em Niterói, a 05.11.1953. Estabelece sinergia entre idealismo e a paz, conclamando os homens a refletirem sobre o futuro 
da humanidade. Exalta o esperanto como instrumento para a comunhão universal de ideias e sentimentos e situa a importância desse 
universalismo na divulgação da estatística no Brasil e no mundo.

FREITAS, M. A. T. de. A nova era: a era da mundialidade e o esperanto. Revista Brasileira de Estatística, Rio de Janeiro: IBGE, v. 9, n. 36, 
p. 643-656, out./dez. 1948. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/biblioteca/visualizacao/periodicos/111/rbe_1948_v9_n36.pdf>. 
Acesso em: out. 2015.
Conferência pronunciada na Sociedade Brasileira de Estatística, sob os auspícios do Departamento de Cultura do Clube Militar. Teixeira de 
Freitas expõe a importância da participação do Esperanto na obra de entendimento humano, condição essencial à paz universal.

Estatística

FREITAS, M. A. T. de. Despesas federaes com assistencia cultural e medico-sanitaria em 1932. [Rio de Janeiro]: Ministério da Educação e Saúde 
Publica, Directoria Geral de Informações, Estatística e Divulgação, 1935. 17 p.
Exposição dos levantamentos estatísticos sobre finanças públicas federais referentes a assistência cultural e médico-sanitária no ano de 1932 
levados a efeito pela Diretoria Geral de Informações, Estatística e Divulgação. O trabalho analisa onze tabelas, distribuídas em três grupos: 
Sinopse Geral; Despesas com educação e cultura; Despesas com saúde e assistência médico-social, concluindo que a União teria que 
dispender em todas as suas unidades mais do que realmente gastou em 1932 para o desenvolvimento cultural de suas populações.

FREITAS, M. A. T. de. Em defesa das “estatísticas brasileiras”. Rio de Janeiro: IBGE, 1952. 65p. Datilografado.
Explanação encaminhada ao Ministro da Justiça, Francisco Negrão de Lima, pelo Secretário-Geral do Conselho Nacional de Estatística, em 
27.02.1952, prestando esclarecimentos sobre a crise no IBGE referente à controvérsia de natureza técnica no que diz respeito à economia, 
atualidade e exatidão dos processos estatísticos em vigor.

FREITAS, M. A. T. de. Os cinco últimos septênios da evolução estatística brasileira. Revista Brasileira de Estatística, Rio de Janeiro: IBGE, 
v. 4, n. 15, p. 515-530, jul./set. 1943. Disponível em:  <http://www.ibge.gov.br/biblioteca/visualizacao/periodicos/111/rbe_1943_v4_
n15.pdf>. Acesso em: out. 2015.
Entrevista concedida ao jornal A Manhã, publicada em 09.08.1943, por ocasião da edição comemorativa do segundo aniversário do 
matutino. Destaca a evolução da estatística oficial do País nos últimos 35 anos, registra um longo panorama das atividades geográficas e 
estatísticas, e reconstitui fatos de marcante relevo para este setor da administração pública118. 

117  Também publicada em: TEIXEIRA de Freitas: pensamento e ação: edição comemorativa do centenário do seu nascimento. Rio de 
Janeiro: IBGE, 1990. 140 p. (Documentos para disseminação. Memória institucional, 1). Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/
index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=222093>. Acesso em: out. 2015. 
118  Ver nota 4.
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FREITAS, M. A. T. de. A estatística e a reforma social. Revista Brasileira de Estatística, Rio de Janeiro: IBGE, v. 11, n. 44, p. 527-552, out./
dez. 1950. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/biblioteca/visualizacao/periodicos/111/rbe_1950_v11_n44.pdf>. Acesso em: out. 2015.
Conferência apresentada no Curso de Informações, do Conselho Nacional de Estatística, em 11.09.1950. Abordagem conceitual sobre 
política e a ordem social, geopolítica e a sociopolítica. Expõe as condições de trabalho do aparelho investigador, suas necessidades, ideário 
e a situação do órgão que responde pelas pesquisas estatísticas no Brasil.

FREITAS, M. A. T. de. A estatística e o equilíbrio econômico-social. Revista Brasileira de Estatística, Rio de Janeiro: IBGE, v. 5, n. 17, p. 
107-116, jan./mar. 1944.
Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/biblioteca/visualizacao/periodicos/111/rbe_1944_v5_n17.pdf>. Acesso em: out. 2015.
Relator do parecer sobre a tese do professor Oscar Egídio de Araújo, cujas conclusões foram aprovadas no I Congresso Brasileiro de 
Economia. Focaliza temas referentes à Estatística como instrumento de orientação da economia brasileira, elevação do padrão de vida do 
País e contribuição dos inquéritos para melhorar as condições de alimentação, trabalho e bem-estar das classes populares. Publicado artigo-
resumo sobre o mesmo tema no periódico Oeste, de Goiânia, em maio de 1944. 

FREITAS, M. A. T. de; LARA, J. de M. Estatísticas necessárias ao estudo e orientação da economia brasileira. Revista Brasileira de 
Estatística, Rio de Janeiro: IBGE, v. 6, n. 21, p. 29-34, jan./mar. 1945. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/biblioteca/visualizacao/
periodicos/111/rbe_1945_v6_n21.pdf>. Acesso em: out. 2015.
Trabalho apresentado, originalmente, no I Congresso Brasileiro de Economia, em colaboração com João Mesquita Lara. Aborda a 
importância da aplicação do método estatístico ao estudo dos fatos sociais, indicando a necessidade de se aprofundar as investigações em 
outros setores que ultrapassem a esfera da administração pública nacional.

FREITAS, M. A. T. de; GONÇALVES, M. J. Estudo estatistico do movimento do registro geral da propriedade immovel no Districto Federal. Rio 
de Janeiro: Typographia da Directoria do Serviço de Estatistica, 1913. 233 p. Acima do título: Ministério da Agricultura, Industria e 
Commercio, Directoria do Serviço de Estatística.
Memória apresentada à Diretoria do Serviço de Estatística, 3ª sessão, em 10.10.1912, como participante da comissão encarregada de 
elaborar o movimento estatístico do registro geral das transações realizadas no triênio 1907 e 1909, em colaboração com o também 3º oficial 
Milcíades José Gonçalves. Contém sinopse sobre o movimento do registro geral no período de 1890 e 1909 sem, contudo, entrar na análise 
e no comentário dos dados estatísticos referentes a este período. Inclui índice dos assuntos estatísticos abordados no trabalho.

FREITAS, M. A. T. de. Labéu infamante atirado à face de tôda uma honrada classe de servidores da nação. In: CONSELHO NACIONAL DE 
ESTATÍSTICA (Brasil). Junta Executiva Central. Atas das sessões realizadas em 1952. Rio de Janeiro, [1953]. Título atribuído à carta 
original, comentada e reproduzida na ata da 91a. sessão extraordinária da Junta, realizada no Rio de Janeiro, em 11 de janeiro de 1952. 
Carta dirigida ao Presidente Getúlio Vargas, em 05.01.1952, à propósito da crise gerada pelas declarações do General Djalma Polli Coelho, 
presidente do IBGE, que em carta publicada no Correio da Manhã, de 30.12.1951, faz acusações consideradas gravíssimas aos serviços 
estatísticos. Rebate a improcedência das imputações infamantes que estigmatizam e ferem a honra da classe de servidores e a dignidade 
nacional. Transcrita em ata por indicação de Raul Lima, Diretor de Estatística da Produção. Apresenta-se, também, em documento para 
divulgação, datilografado. 

FREITAS, M. A. T. de. Os serviços de estatística do Estado de Minas Gerais. Revista Brasileira de Estatística, Rio de Janeiro: IBGE, v. 4, n. 
13, p. 107-130, jan./mar. 1943.
Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/biblioteca/visualizacao/periodicos/111/rbe_1943_v4_n13.pdf>. Acesso em: out. 2015.
Conferência pronunciada na Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro, em sessão realizada em 02.10.1931: trabalho sobre as principais 
realizações do sistema estatístico em âmbito regional, referência para outras iniciativas de grande alcance para o progresso da estatística no 
Brasil119. 

FREITAS, M. A. T. de Teses estatísticas. Florianópolis: Departamento de Estatística e Publicidade, 1939. 58p.  Disponível em: <http://
www.ibge.gov.br/biblioteca/visualizacao/livros/liv83175.pdf>. Acesso em: out. 2015.
Recomendação apresentada à 2ª sessão ordinária da Assembleia Geral do Conselho Nacional de Estatística - CNE, realizada em 18.07.1938, 
onde propõe ao estudo dos estatísticos brasileiros as 33 teses que forneceram os precedentes da organização do Instituto Nacional de 
Estatística - INE e as diretrizes práticas que orientaram as atividades iniciais. As 33 teses constituem indicações que deveriam ser submetidas 
à I Conferência Nacional de Estatística, convocada para 12.10.1930 e não realizada em virtude dos acontecimentos políticos de 1930120. 

FREITAS, M. A. T. de. Unificação e aperfeiçoamento das estatísticas nacionais: atlas municipal estatistico-chorographico e annuario de legislação e 
administração municipal. Rio de Janeiro: [s. n.], 1935. 10 p. Datilografado.
Indicação apresentada à Comissão de Diretores dos Serviços Federais de Estatística, reunida em sessão de 15.05.1935. Aponta a necessidade 
dos estados iniciarem a coordenação, levantamento e divulgação dos elementos cartográficos, estatísticos, corográficos, históricos 
e administrativos da vida comunal dos seus municípios a fim de elaborar as seguintes publicações periódicas: Atlas municipal estatístico-
chorographico e Annuário de legislação e administração municipal.

IBGE

FREITAS, M. A. T. de. O Conselho Nacional de Estatística e suas atividades em 1946. Revista Brasileira de Estatística, Rio de Janeiro: 
IBGE, v. 7, n. 27, p. 519-528, jul./set. 1946. 
Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/biblioteca/visualizacao/periodicos/111/rbe_1946_v7_n27.pdf>. Acesso em: out. 2015.
Discurso-relatório apresentado no encerramento da 7ª sessão ordinária da Assembleia Geral do Conselho Nacional de Estatística, em julho 
de 1946. Reúne resenhas dos trabalhos realizados e constata que os resultados apontados pelos relatórios correspondem aos objetivos 
fixados. Expressa moções gratulatórias, prossegue com matéria deliberativa, comprova a assertiva dos serviços em andamento e exalta o 
sistema estrutural estatístico à nível nacional e internacional.

119  Ver nota 4.
120 Ver nota 4.
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FREITAS, M. A. T. de. O Conselho Nacional de Estatística no “batismo cultural” de Goiânia. Revista Brasileira de Estatística, Rio de 
Janeiro: IBGE, v. 3, n. 11, p. 451-460, jul./set. 1942.
Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/biblioteca/visualizacao/periodicos/111/rbe_1942_v3_n11.pdf>. Acesso em: out. 2015.
Discurso-relatório pronunciado no encerramento da 5ª sessão ordinária da Assembleia Geral do Conselho Nacional de Estatística, em julho 
de 1942, onde são ressaltadas iniciativas cívicas e culturais apoiadas pela Instituição, são propostos procedimentos deliberativos e traçadas 
diretrizes organizacionais para as agências municipais de estatística.

FREITAS, M. A. T. de. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e os governos regionais. Revista Brasileira de Estatística, Rio de 
Janeiro: IBGE, v. 1, n. 2, p. 270-276, abr./jun. 1940. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/biblioteca/visualizacao/periodicos/111/
rbe_1940_v1_n2.pdf>. Acesso em: out. 2015.
Discurso pronunciado na sessão solene em que o IBGE homenageou os chefes dos governos regionais, em novembro de 1939. Enaltece as 
realizações políticas do Presidente Getúlio Vargas no tocante à consolidação da unidade nacional. Destaca a confiança no Instituto, por parte 
do governo federal, na empresa fundamental e grandiosa de conhecimento das condições existenciais do território brasileiro.

FREITAS, M. A. T. de. Instituto Nacional de Estatística. In: CONSELHO NACIONAL DE ESTATÍSTICA (Brasil). Assembleia Geral. 
Resoluções ns. 1 a 232.  Rio de Janeiro: IBGE, [1941].
Discurso anexo à Resolução n. 135, de 21.07.1939, pronunciado em 29.05.1936, em solenidade realizada no Palácio do Catete, na 
qualidade de Diretor de Estatística do Ministério da Educação, falando em nome dos estatísticos brasileiros, no ato de instalação do Instituto 
Nacional de Estatística121.

Municipalismo

FREITAS, M. A. T. de. A celebração do “Dia do Município”. Boletim do Conselho Nacional de Geografia, Rio de Janeiro: IBGE, v. 1, n. 
3, p. 3-4, jun. 1943.
Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/biblioteca/visualizacao/periodicos/19/bg_1943_v1_n3_jun.pdf>. Acesso em: out. 2015.
Breve apreciação em que enaltece o significado da celebração do Dia do Município, instituído pelo Decreto-Lei n. 846, de 09.11.1938. 
Comenta a execução do Decreto-Lei n. 311, de 02.03. 1938, que anula as anomalias do quadro territorial brasileiro através da Lei 
Geográfica do Estado Novo, submetendo-o a critérios disciplinadores no que diz respeito à nomenclatura, nucleação e hierarquia. 

FREITAS, M. A. T. de. A Fundação Serviço Social Rural. Revista Brasileira dos Municípios, Rio de Janeiro: IBGE, v. 4, n. 15, p. 345-
352, jul./set. 1951. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/biblioteca/visualizacao/periodicos/180/rbm_1951_v4_n15_jul_set.pdf>. 
Acesso em: out. 2015.
Entrevista concedida à Agência Nacional onde relata impressões à respeito do projeto de lei que visa instituir a Fundação Serviço Social 
Rural. Responde aos quesitos: urgência da assistência social nos meios rurais; o verdadeiro alcance do Serviço Social Rural; a sua forma 
jurídica como entidade de direito privado, cujo objetivo será exercer o serviço social rural na totalidade dos municípios brasileiros; e a 
apreciação do projeto e o esquema em que se apoia o governo para implantá-lo. Faz sugestões não indispensáveis ao projeto - que considera 
conciso -, mas que o tornariam mais proveitoso no tocante aos aspectos financeiro, administrativo e técnico. 

FREITAS, M. A. T. de. O municipalismo e as pesquisas estatísticas. Revista Brasileira dos Municípios, Rio de Janeiro: IBGE, v. 3, n. 10, p. 
324-336, abr./jun. 1950. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/biblioteca/visualizacao/periodicos/180/rbm_1950_v3_n10_abr_jun.
pdf>. Acesso em: out. 2015.
Declarações sobre o I Congresso Nacional dos Municípios Brasileiros, realizado em Petrópolis, de 02 a 09 de abril de 1950, marco que 
assinala nova consciência na evolução política nacional. Relata as deliberações votadas, destaca a importância dos levantamentos estatísticos 
e geográficos na interpretação na base municipal. Registra as dificuldades da pesquisa educacional e seus resultados; a atualidade dos serviços 
estatísticos; a inclusão dos serviços geográficos e sua conveniente estruturação; o êxito da estatística educacional e sua experiência pioneira 
na utilização do princípio de cooperação interadiministrativa.

FREITAS, M. A. T. de. O problema do municipio no Brasil actual. [Belo Horizonte?]: Officina Graphica do Departamento de Educação, 
1935. 42 p.
Conferência pronunciada na cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, em 05.10.1934, promovida pela Sociedade dos Amigos de Alberto 
Torres, por ocasião da II Semana Ruralista Brasileira. Propõe um conjunto de ideias: agrupamento dos municípios em departamentos, 
atuando entre a organização estadual e municipal; e estímulo à cooperação interadministrativa e suas consequências no âmbito da Estatística 
e da Geografia122. 

FREITAS, M. A. T. de. Socialização rural. Revista Brasileira dos Municípios, Rio de Janeiro: IBGE, v. 1, n. 3-4, p. 291-302, jul./dez. 1948.
Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/biblioteca/visualizacao/periodicos/180/rbm_1948_v1_n3_n4_jul_dez.pdf>. Acesso em: out. 
2015.
Conferência realizada na Fundação Getúlio Vargas dirigindo-se aos integrantes do Curso de Professores e Orientadores Rurais com o 
objetivo de debater tema relevante à organização da vida rural brasileira. Partindo da premissa de que a verdadeira socialização daquela 
parcela desprivilegiada ainda está por se realizar, propõe que sejam revistas as condições sociais do homem do campo através da formulação 
de diretivas para funcionamento das sociedades rurais. Tais associações, na forma prevista, integrar-se-iam ao plano de cooperação 
interadminstrativa traçado pelo IBGE. 

121  Ver nota 4.
122  Também publicado em: REVISTA BRASILEIRA DE ESTATÍSTICA. Rio de Janeiro: IBGE, v. 4, n. 16, p. 699-714, out./dez. 
1943. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/111/rbe_1943_v4_n16.pdf>. Acesso em: out. 2015. 
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HOMENAGENS

CABRAL FILHO, S. B. O legado de Teixeira de Freitas. In: ENCONTRO Comemorativo do Centenário de Teixeira de Freitas. Rio de 
Janeiro: IBGE, 1991. p. 73-76. (Documentos para disseminação. Memória institucional, 2).  Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.
br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=222395>. Acesso em: out. 2015.
Palestra proferida em 11.10.1990, por ocasião da comemoração do centenário de Teixeira de Freitas. Avalia a produção intelectual, 
reconstituindo em síntese crítica o ideário do criador do IBGE, suas questões e formulação que cobrem a totalidade dos grandes problemas 
de organização racional do Estado. Aponta os três eixos centrais das reformas políticas, sociais, culturais e administrativas que expressam o 
legado de Teixeira de Freitas.

CASTRO, C. L. de. Teixeira de Freitas e a sua influência na implementação do Conselho Nacional de Geografia. In: ENCONTRO 
Comemorativo do Centenário de Teixeira de Freitas. Rio de Janeiro: IBGE, 1991. p. 31-43. (Documentos para disseminação. Memória 
institucional, 2).  Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=222395>. Acesso em: 
out. 2015.
Palestra proferida em 10.10.1990, por ocasião da comemoração do centenário de Teixeira de Freitas. Relata a adesão do Brasil à União 
Geográfica Internacional. Assinala as realizações do Conselho Nacional de Geografia e a influência de Teixeira de Freitas na implantação 
do Sistema Nacional de Coordenação Geográfica. Faz referência à Campanha dos Mapas Municipais, sua respectiva legislação e a avaliação 
da qualidade técnica do material produzido. Expressa a importância da cartografia, registrando a evolução das disposições legais decorrentes 
e a orientação técnica adotada. Demonstra a contribuição do Conselho no aperfeiçoamento da formação do geógrafo e a contribuição no 
desenvolvimento da pesquisa geocientífica.

CUNHA, M. A. S. da. Teixeira de Freitas: educação e municipalização. In: ENCONTRO Comemorativo do Centenário de Teixeira de Freitas. 
Rio de Janeiro: IBGE, 1991. p. 51-60. (Documentos para disseminação. Memória institucional, 2).  Disponível em: <http://biblioteca.
ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=222395>. Acesso em: out. 2015.
Palestra proferida em 11.10.1990, por ocasião da comemoração do centenário de Teixeira de Freitas. Introduz o tema municipalização, 
fazendo retrospecto histórico a partir das comunas da Roma antiga, situando a especificidade ocorrida em Portugal, discorrendo sobre as 
vilas no Brasil colonial e sua ulterior transformação em províncias; analisa a tese municipalista à luz das constituições brasileiras outogardas 
no Império e República e o contexto político em que surgiram. Extrai da obra de Teixeira de Freitas as ideias vinculadas ao municipalismo, 
em que o homenageado consagra-se como seu ardoroso defensor; recorre, ainda, aos textos do ilustre brasileiro para expor os princípios 
essenciais contidos nas suas ideias sobre educação, todos eles voltados para melhorar o sistema de ensino brasileiro.

ENCONTRO Comemorativo do Centenário de Teixeira de Freitas. Rio de Janeiro: IBGE, 1991. 80 p. (Documentos para disseminação. 
Memória institucional, 2). Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=222395>. 
Acesso em: out. 2015.
Texto das palestras proferidas no encontro comemorativo de nascimento de Teixeira de Freitas. Arrola breve nota biográfica do 
homenageado, discurso de abertura do Presidente do IBGE, Eduardo Augusto Guimarães, o conteúdo dos expositores participantes do 
evento e o discurso de encerramento do Superintendente do Centro de Documentação e Disseminação de Informações - CDDI, Nelson 
de Castro Senra. São apresentadas diferentes reflexões em torno das ações que culminaram com a organização e consolidação do IBGE e do 
seu idealizador. Demonstra a obstinação e o rigor técnico com que Teixeira de Freitas construiu um legado de trabalho fecundo e criador, 
ao mesmo tempo em que contribuiu para o estudo da realidade nacional.

O FALECIMENTO do Dr. M. A. Teixeira de Freitas. Revista Brasileira dos Municípios, Rio de Janeiro: IBGE, v. 9, n. 33, p. 87-100, jan./
mar. 1956. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/biblioteca/visualizacao/periodicos/180/rbm_1956_v9_n33_jan_mar.pdf >. Acesso 
em: out. 2015.
A seção Notícias & Comentários comunica o falecimento e publica o necrológio. Assinala a visita do Presidente Juscelino Kubitschek, 
apresentando à família as suas condolências. Registra a saudação do Vice-Presidente do IBGE, Moacir Malheiros Fernandes Silva, e as 
manifestações de pesar de numerosas delegações que participaram das últimas homenagens ao eminente servidor público. Inclui mensagens, 
discursos proferidos pelo Deputado Federal Wagner Estelita Campos e Senador Coimbra Bueno, ambos representantes do Estado de Goiás, 
homenagem do Diretório do Conselho Nacional de Geografia e registros da imprensa e do rádio123. 

LOPES, W. (Coord.). Um grande brasileiro: idealismo e ação, devotamento e espírito público, pertinácia e trabalho: M. A. Teixeira de 
Freitas: “in memoriam”. Recife: Livros de Amigos, 1999. 87 p.
Coletânea de ensaios escritos por figuras da mais ilustre intelectualidade brasileira, republicados em honra da memória de Teixeira de Freitas 
e em louvor à sua obra: discurso pronunciado pelo engenheiro Moacir Malheiros Fernandes Silva; artigo de jornal do escritor Raul Lima; 
pronunciamento do sociólogo Fernando de Azevedo e do educador Manuel Bergström Lourenço Filho e discurso do acadêmico Waldemar 
Lopes. Inclui breve nota biográfica, relação de campanhas e iniciativas realizadas pelo fundador do IBGE e, em anexo, documentação 
referente ao topônimo Teixeira de Freitas dado ao povoado de São José de Itanhém, em homenagem ao ilustre homem público. Os ensaios 
de Moacir Malheiros Fernandes Silva e Waldemar Lopes apresentam-se em publicações editadas em 1956 e 1957, respectivamente.

LIGEIRO perfil de Teixeira de Freitas: a estatística e o esperanto. Belo Horizonte: Departamento Estadual de Estatística, 1956. 20 p.
Publicação distribuída aos participantes da II Convenção Mineira de Esperanto, reunida em Barbacena, de 6 a 8 de julho de 1956, onde 
se encontra transcrito os discursos proferidos na sessão especial realizada pela Junta Regional do Conselho Nacional de Estatística, em 
11.04.1956, por ocasião das homenagens em que se reverenciou a memória de Teixeira de Freitas. São destacados aspectos importantes 

123  Também publicado em: REVISTA BRASILEIRA DE ESTATÍSTICA. Rio de Janeiro: IBGE, v. 17, n. 65, p. 57-71, jan./mar. 1956. 
Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/111/rbe_1956_v17_n65.pdf>. Acesso em: out. 2015. 
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deste eminente estatístico e homem público: Wilson Getúlio aborda o seu idealismo e a sua imensa fé na Estatística e nos destinos do País, 
sua capacidade de congregar homens e idéias e sua vocação em transformar sonho em realidade, em que o IBGE é um grande exemplo; 
Francisco de Assis Lima Gil focaliza a sua atuação em Minas Gerais entre 1920 e 1930, quando Delegado Geral do Recenseamento naquele 
Estado; e Sinval Pereira da Silva analisa a contribuição da Estatística para a divulgação do Esperanto, traçando um retrospecto histórico e 
legal dessa aproximação. 

LOPES, W. Em louvor de um homem raro: M. A. Teixeira de Freitas. Rio de Janeiro: IBGE, 1957. 13p.
Discurso pronunciado na sessão em memória à Teixeira de Freitas realizada no Ministério da Educação e Cultura em 22.02.1957, por 
ocasião do 1º aniversário de seu falecimento, presentes autoridades do governo e de várias instituições, falando em nome da Sociedade 
Brasileira de Estatística. Salienta a formação humanista de Teixeira de Freitas e a sua fidelidade aos princípios éticos que o nortearam na 
defesa de suas ideias; reconhece nele a figura admirável do servidor público e seu empenho em prol da racionalização administrativa, e indica 
as principais orientações de suas atividades intelectuais, tais como Educação, Municipalização, Esperanto, além da Geografia e Estatística. 
Republicado na coletânea Um grande brasileiro, idealismo e ação, devotamento e espírito público, pertinácia e trabalho: M. A. Teixeira de Freitas: “in 
memoriam”, 1999.

LOURENÇO FILHO, R. Teixeira de Freitas e a Associação Brasileira de Educação. In: ENCONTRO Comemorativo do Centenário de 
Teixeira de Freitas. Rio de Janeiro: IBGE, 1991. p. 21-29. (Documentos para disseminação. Memória institucional, 2). Disponível em: 
<http://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=222395>. Acesso em: out. 2015.
Palestra proferida em 10.10.1990, por ocasião da comemoração do centenário de Teixeira de Freitas. Situa sua vinculação com a Associação 
Brasileira de Educação e faz uma síntese das principais atribuições e atividades culturais desse órgão renovador da educação nacional. Traça 
perfil do homenageado, ressaltando seu espírito público no desempenho de cargos em que se dedica ao estudo e à busca de soluções para os 
grandes problemas nacionais. Embora de forma condensada, aprofunda a pesquisa ao indicar as fontes que remetem informações acerca de 
Teixeira de Freitas, sua atuação em projetos, trabalhos publicados e participação na presidência da Associação.

M. A. TEIXEIRA de Freitas. Revista Brasileira de Estatística, Rio de Janeiro: IBGE, v. 17, n. 65, p. 49-51, jan./mar. 1956.
Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/biblioteca/visualizacao/periodicos/111/rbe_1956_v17_n65.pdf >. Acesso em: out. 2015.
A seção Vultos da estatística brasileira divulga a biografia de Teixeira de Freitas, contendo breve resumo de sua atuação no plano 
da estatística nacional e internacional: registra a aplicação em Minas Gerais do sistema de cooperação interadministrativo; assinala sua 
colaboração na organização do Ministério da Educação e Saúde Pública e na criação do IBGE, onde concebeu, planejou e consolidou 
a estatística brasileira; inclui grandes temas a que se dedicou, a legislação decorrente, os trabalhos publicados e as instituições técnicas e 
culturais brasileiras e estrangeiras a que pertenceu.

NEVES, J. das. Teixeira de Freitas e o esperanto. In: ENCONTRO Comemorativo do Centenário de Teixeira de Freitas. Rio de Janeiro: IBGE, 
1991. p. 63-67. (Documentos para disseminação. Memória institucional, 2). Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/
biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=222395>. Acesso em: out. 2015.
Palestra proferida em 11.10.1990, por ocasião do centenário de Teixeira de Freitas. Enfatiza a universalidade do esperanto; registra o 
começo do movimento da Liga Esperantista Brasileira. Traça breve resumo da personalidade de Teixeira de Freitas e assinala seus esforços 
em fazer da língua internacional veículo de divulgação no mundo das estatísticas nacionais.

NUNES, M. R. O bem, a verdade e a beleza: realidades na vida de Mário Augusto Teixeira de Freitas. Rio de Janeiro: IBGE, 1972. 37p.
Conferência pronunciada na solenidade de instalação da nova sede do Conselho Regional de Estatística da 2ª Região. Evoca aspectos 
significativos da biografia de Teixeira de Freitas. Destaca características de sua múltipla personalidade, distinguindo-a com apreciações 
que o definem pelo seu idealismo nas ações, pertinácia nas atitudes e clareza de pensamento. O organizador e administrador, o líder e o 
sociólogo, o pacifista e o internacionalista são facetas analisadas e mostradas, a lembrar aquele que personaliza o cumprimento de deveres 
morais, funcionais e cívicos.

NUNES, M. R. Mário Augusto Teixeira de Freitas: símbolo do esperantista ideal. In: ______. Reminiscências de um esperantista. [S.l.: s.n.], 
1977. p. 43-47.
Trabalho apresentado no XVI Congresso Brasileiro de Esperanto, realizado em Salvador, de 18 a 25 de outubro de 1959. Recorda os 
méritos do ardoroso esperantista entre tantas outras múltiplas facetas da personalidade de Teixeira de Freitas que são analisadas: o sociólogo, 
geógrafo, economista, homem de letras, administrador, estatístico e ativo municipalista. Às várias manifestações de seu espírito idealista e de 
sua ação, acrescentem-se a de propagador do desenvolvimento e consolidador da causa esperantista no Brasil.

NUNES, M. R. O pensamento e a ação de Mário Augusto Teixeira de Freitas como apóstolo do Esperanto. In: ______. Reminiscências de um 
esperantista. [S.l.: s.n.], 1977. p. 34-37.
Trabalho apresentado ao XV Congresso Brasileiro de Esperanto, 1957, em homenagem à memória daquele que fez-se ardoroso defensor e 
divulgador do Esperanto. Assinala iniciativas de relevo em prol da adoção do Esperanto como língua auxiliar; enumera trabalhos, publicações 
e traduções, apreciáveis pela solidez da matéria; faz interligação entre o Esperanto e o IBGE, destacando o legado do pensamento e obra 
de Teixeira de Freitas.

SILVA, B. O teor humano de Mário Augusto Teixeira de Freitas. In: ENCONTRO Comemorativo do Centenário de Teixeira de Freitas. Rio 
de Janeiro: IBGE, 1991. p. 15-20. (Documentos para disseminação. Memória institucional, 2). Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.
br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=222395>. Acesso em: out. 2015.
Palestra proferida em 09.10.1990, por ocasião da comemoração do centenário de Teixeira de Freitas. Discorre sobre o homem público 
que exerceu altos cargos na administração estadual e federal. Destaca suas qualidades morais e humanas. Identifica fatos da vida pessoal e 
profissional de Teixeira de Freitas que reforçam o perfil traçado.

SILVA, M. M. F. O último adeus a Teixeira de Freitas. Rio de Janeiro: IBGE, 1956. 5 p.
Oração em nome do IBGE à hora da saída do corpo do saudoso e eminente estatístico para o Cemitério São João Batista, em 1956, proferido 
pelo representante do Ministério da Viação e Obras Públicas, no Conselho Nacional de Estatística, falando também em nome deste órgão 
e de sua Junta Executiva Central do Conselho Nacional de Estatística e do Diretório Central do Conselho Nacional de Geografia. Enaltece 
as características marcantes da personalidade de Teixeira de Freitas; situa sua grandiosa obra na memória dos presentes, associando-a à tarefa 
de dar ao Brasil as estatísticas necessárias para fazê-lo maior e melhor, tanto no seu progresso material quanto na sua cultura moral.
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TEIXEIRA DE FREITAS: pensamento e ação: edição comemorativa do centenário do seu nascimento. Rio de Janeiro: IBGE, 1990. 140 
p. (Documentos para disseminação. Memória institucional, 1).
Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=282349>. Acesso em: out. 2015.
Coletânea de textos de Mário Augusto Teixeira de Freitas, selecionados e republicados em edição comemorativa do centenário do seu 
nascimento. Contém pequena amostra de suas ideias, onde é possível acompanhar a trajetória de sua concepção dos problemas da realidade 
brasileira: as Teses estatísticas, que forneceram subsídios para a organização do IBGE; o discurso proferido em 1936, no Palácio do Catete, 
em nome dos estatísticos brasileiros; reflexões acerca do Esperanto e à contribuição dessa língua universal para a integração e unidade do 
gênero humano. Insere-se, ainda, uma visão histórica do IBGE no contexto da evolução da estatística no Brasil. Inclui breve biografia de 
Teixeira de Freitas. 

VILLA, F. M. A “Lei Pró-Município” de M. A. Teixeira de Freitas. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Municípios, 1957. 21 p.
Analisa o trabalho Lei Pró-Município elaborado por Teixeira de Freitas, projeto que teve como referência o plano de ação intergovernamental 
denominado Operação-Município, cujo tema foi aprovado no III Congresso Nacional de Municípios, realizado em 1954, na cidade de São 
Lourenço. Comenta as características essenciais da Operação-Município na forma sugerida por Teixeira de Freitas, onde são estabelecidas 
normas para realização de obras, empreendimentos e serviços em regime de cooperação entre União, Estados e Municípios, bem como 
recursos para a concretização das propostas; salienta a importância da cooperação intermunicipal, que favorece a solução conjunta de 
problemas de interesse de municípios; preconiza o circunscricionamento municipal, que facilita a ocupação e desenvolvimento econômico 
e social das áreas desabitadas; prevê a realização dos levantamentos geográficos cadastrais e estatísticos censitários municipais e recomenda a 
cisão do IBGE, reestruturando-o para atender às novas exigências.

Complementação do organizador deste livro

Os livros e/ou textos a seguir indicados oferecem análises da atualidade de Teixeira de Freitas, ou 
ajudam a compreender seu pensamento, bem assim, em certos casos, oferecem uma seleção temática de seus 
textos.
CAMARGO, A. de P. R. Organizar a nação, “missão de nossa geração”: concepção e política de população em Alberto Torres e Teixeira 
de Freitas. In: SENRA, N. de C. (Coord.). Organizando a coordenação nacional: estatística, educação e ação pública na Era Vargas. Rio 
de Janeiro: IBGE, 2014. p.137-168. (Estudos e análises. Documentação e disseminação de informações, n. 3). Disponível em: <http://
biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=288030>. Acesso em: out. 2015.  

CALDEIRA-MACHADO, S. M. Cooperação, estatística e obra educativa: Teixeira de Freitas em Minas Gerais na década de 1920. In: 
SENRA, N. de C. (Coord.). Organizando a coordenação nacional: estatística, educação e ação pública na Era Vargas. Rio de Janeiro: IBGE, 
2014. p. 101-137. (Estudos e análises. Documentação e disseminação de informações, n. 3). Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.
br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=288030>. Acesso em: out. 2015.    

SENRA, N. de C. A estatística brasileira e o esperanto: uma história centenária: 1907-2007. Rio de Janeiro: IBGE, 2007. 161 p. (Documentos 
para disseminação. Memória institucional, n. 10). Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=det
alhes&id=282647>. Acesso em: out. 2015. Texto de Nelson de Castro Senra. Textos de Teixeira de Freitas.

SENRA, N. de C. (Org.). O IBGE na história do municipalismo e sua atuação nos municípios: o pensamento de Teixeira de Freitas e de Rafael 
Xavier. Rio de Janeiro: IBGE, 2008. 428 p. (Documentos para disseminação. Memória institucional, n. 13). Disponível em: <http://
biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=238889>. Acesso em: out. 2015.  
Textos de Marcus André B. C. de Melo, Alexandre de Paiva Rio Camargo, Marco Aurélio Martins Santos e Nelson Senra. Textos de 
Teixeira de Freitas.

SENRA, N. de C. (Org.). Teixeira de Freitas, um cardeal da educação brasileira: sua atualidade intelectual. Rio de Janeiro: IBGE, 2008. 262 p. 
(Documentos para disseminação. Memória institucional, n. 15). Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-cata
logo?view=detalhes&id=240799>. Acesso em: out. 2015.  
Textos de Rubem Klein, Libania Nacif Xavier, Margareth da Silva Pereira, Natália de Lacerda Gil, Alexandre de Paiva Rio Camargo, Vera 
Lucia Punzi Barcelos Capone e outros; e Nelson de Castro Senra. Textos de Teixeira de Freitas.

SENRA, N. de C. Em Minas Gerais, Teixeira de Freitas ensaia a cooperação federativa (os anos 1920). In: ______. (Coord.). Organizando 
a coordenação nacional: estatística, educação e ação pública na Era Vargas. Rio de Janeiro: IBGE, 2014. p. 69-100. (Estudos e análises. 
Documentação e disseminação de informações, n. 3). Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view
=detalhes&id=288030>. Acesso em: out. 2015.  

 SENRA, N. de C. Estatísticas organizadas (c1936-c1972). In: ______. História das estatísticas brasileiras. Rio de Janeiro: IBGE, 2008. v. 3. 
Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=231573>. Acesso em: out. 2015. 
Volume dedicado a José Carlos de Macedo Soares e a Mário Augusto Teixeira de Freitas, in memoriam. Prefácio de Ângela de Castro Gomes.
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Apêndice1

Possíveis leituras de Teixeira de Freitas

A certa altura, com este livro já quase pronto, foi-me perguntado1 sobre 
que livros comporiam a biblioteca pessoal de Mário Augusto de Teixeira de Freitas, 
enfim sobre o que ele lia. Dito de outra forma, qual seria sua matriz intelectual 
em suas muitas áreas de ação, mormente a atividade estatística, tendo por detrás a 
população, mas não só, também a técnica, em seguida a Matemática, essencial para 
alguém que se propunha a solucionar o Teorema de Fermat, afora suas ideias e seus 
ideais que, por mais originais que fossem, é de se imaginar que trouxessem alguma 
influência de leituras feitas, e, por fim, suas incursões religiosas. O que lera?

Parti em busca de pistas, de resíduos, procurei indícios. No Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, melhor dizendo, no Arquivo Nacional 
- AN, afora seu fundo documental, com o qual venho trabalhando neste livro, nada 
existe desta eventual biblioteca. Falei, então, com dois de seus netos: Afonso – filho 
de Antônio, seu primogênito –, e com Fernando – filho de Augusto. 

Afonso, que com ele viveu algum tempo passou-me algumas notícias: 
sua biblioteca era modesta, com muitos poucos livros; não ganhava o bastante 
para adquirir livros. Talvez o quisesse, o que não sabe afirmar. Talvez, seus votos 
de pobreza, que respeitou por toda a vida, não o deixasse como que “privatizar” 
cultura para poucos. Contudo, lembra-se de uma coleção de livros de Jules Gabriel 
Verne, em francês, que lera e apreciava bastante (pois sempre sugeria sua leitura2; 
afirma que havia algumas poucas obras de Estatística, de Matemática, e se lembra 
de várias tábuas logarítmicas (talvez porque ele próprio as usasse), bem assim, obras 
do IBGE. Afonso ainda se lembra de um livro, que guardou consigo, de Frei João 
Batista Se Tsien-Kao, Filosofia social e política do confucionismo que foi composto e 
impresso no Serviço Gráfico do IBGE, em 19523, e que diz ter as marcas de leitura 
de Teixeira de Freitas.4 E nada mais se lembra. 

 ***
Esse livro, afora uma introdução, tem sete capítulos: I. O homem (Da 

natureza humana; Da perfeição pessoal); II. A concepção confucionista da sociedade 
humana; III. A lei da vida social; IV. A família; V. O Estado; VI. A paz mundial; 
VII. Confucionismo e cristianismo. A edição francesa tem prefácio assinado pelo 
Embaixador da China em Bruxelas, Tsien Tai, e está datado de 1o de julho de 
1938. A edição brasileira está prefaciada por Alceu Amoroso Lima, sendo datado 
de dezembro de 1950. 

1 Esta pergunta me foi feita por Elisandra V. Silva, minha estimada professora de inglês. A curiosidade 
dela aguçou a minha, e saí em busca de uma resposta. 
2 Ao ser perguntado se Teixeira de Freitas contava estórias para os netos, Afonso disse, de modo 
enfático, que ele não o fazia.
3 Vale lembrar que na ocasião Teixeira de Freitas já estava formalmente fora do IBGE, há quatro anos. 
4 Segundo a hemeroteca da Biblioteca Nacional - BN, este religioso esteve no Brasil em 1945 e em 
1955, tendo proferido conferências em diversas cidades, como Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São 
Paulo etc. Em 1955, associou o Esperantismo ao Catolicismo. Para maiores informações, consultar: 
<http://bn.br/explore/acervos>.  Acesso em: fev. 2016.
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Como a edição ibgeana é datada de 1952, sendo Presidente ou o General Djalma Polli Coelho ou 
o Desembargador Florêncio Carlos de Abreu e Silva, a depender do mês, só terá tido a influência de Teixeira 
de Freitas na decisão de impressão, se nesta segunda presidência, e mesmo assim não muito intensa, face à crise 
da qual o IBGE saíra. Como fosse, o Serviço Gráfico do IBGE, em geral, vendia serviço a terceiros, e pode ter 
sido o caso, naquele momento. Contudo, se foi este o caso, não temos pista de quem teria sido o comprador dos 
serviços gráficos.

 ***
Segundo a Wikipedia, sob o registro Nicholas Kao Se Tsien, trata-se de um padre católico chinês que 

viveu em Hong Kong, onde morreu em 11 de dezembro de 2007, com a idade de 110 anos (nasceu na cidade 
de Fuzhou, na região de Fujian, na China, de uma família budista, em 15 de janeiro de 1897?). Foi um monge 
trapista, e se ordenou na Abadia de Nossa Senhora da Alegria (Our Lady of Joy), em Lantau Island.5 

No texto “Confúcio no Brasil: um problema literário e epistemológico” (BUENO, 2014), André 
Bueno, dizendo-o Frei João Batista Se Tsien Kao, que ele foi o primeiro padre católico chinês a visitar o Brasil, 
em 1945, e que teve dois livros aqui publicados. O primeiro, saído do prelo pelo IBGE, e Confucionismo e 
tridentismo, de 1953, que não sabemos quem editou. Segundo este autor, o primeiro livro tratava da vida e da 
obra de Confúcio, bem como do confucionismo; o segundo fazia uma relação panfletária entre o confucionismo 
e a teoria política de Sun Yat-sen, o grande patrono da República chinesa. Em 1955, Frei João Batista, segundo 
André Bueno, quando retorna ao Brasil, se apresentaria num congresso de praticantes do Esperanto, que teria 
lugar junto ao Congresso Eucarístico no Brasil (BUENO, 2014).

 ***
Em texto recente, “Organizar a nação, ‘missão de nossa geração’: concepção e política de população 

em Alberto Torres e Teixeira de Freitas”, o historiador Alexandre de Paiva Rio Camargo (2014), realça como 
ponto essencial a percepção, por Teixeira de Freitas, de uma noção de população, não num sentido isolado, mas 
inserida num território, de modo a configurar uma transformação governamental. Isso é feito através dos estudos 
de Alberto Torres, um intelectual que influenciou toda uma geração, seguindo presente ainda por muito tempo, 
um intelectual com discípulos e seguidores (entre os quais Teixeira de Freitas) agrupados na Sociedade dos 
Amigos de Alberto Torres. Revela, então, uma importante influência intelectual recebida por Teixeira de Freitas 
na atividade estatística.

Surge, com ele, uma clara noção de população, de sociedade, de estado nacional e racional. Alberto 
Torres pode ser visto como um precursor da sociologia brasileira, dele surgindo uma perspectiva praticável de 
governamentalidade. Sua atenção à Educação, à formação do homem novo, no contexto de população seria 
essencial à atividade estatística brasileira, e já influiria no cotidiano de Teixeira de Freitas no Ministério da 
Educação e Saúde Pública (logo apenas Educação e Saúde), e depois, mais ainda, no IBGE. A Educação recebe 
atenção de ambos, para formar trabalhadores integrados numa economia avançada; assim, a Educação rural, com 
as colônias-escola, é focal para ambos. A população é posicionada num território repensado, sob nova divisão, 
e nele o município é peça-chave, o que levará aos esforços de Teixeira de Freitas de redivisão territorial do 
Brasil, o que não encontrará ambiente favorável senão acadêmico. E vale dizer que a ideia de convênios (pactos) 
federativos (consórcios municipais) está presente em Alberto Torres, como base imperativa para a necessária 
coordenação nacional. Enfim, aspectos do futuro estão postos..

 ***
Retroagindo ao Século XIX, Teixeira de Freitas terá lido Alexandre Moreau de Jonnès, em seu 

Éléments de statistique: principes généraux de cette science, sa classification, sa méthode ..., Lambert Adolphe Jacques 
Quetelet, em seu Physique sociale, Maurice Block, em seu Traité théorique et pratique de statistique, e não terá 

5 Informação disponível em: <en.wikipedia.org/wiki/Nicholas_Kao_Se_Tseien>. Acesso em: ago. 2015.
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ignorado Sebastião Ferreira Soares, o grande estudioso brasileiro, com seus muitos livros. Já no Século XX, terá 
lido Camille Jacquart, com realce para Statistique et science sociale: aperçus generaux, afora outros. Todos esses livros 
presentes no acervo da antiga Diretoria Geral de Estatística, e hoje no IBGE 

E terá tido como leitura de cabeceira, desde seu começar na atividade estatística, o Manual de estatística, 
de Filippo Virgilli, mandado traduzir por Bulhões Carvalho, em 1907. O livro tem quatro partes, sendo uma 
“introdução” e um “epílogo”, entremeando uma parte dedicada à “estatística metodológica” e outra à “estatística 
expositiva”. Está longe de ser um livro que, de fato, ensinasse a prática da produção estatística, tendo em vista 
uma pesquisa direta, mas, dado que então vigia as pesquisas indiretas, ele servia à grande.

E não há que duvidar que Teixeira de Freitas tenha lido os comptes rendus dos congressos internacionais 
de Estatística havidos no Século XIX, bem assim, os relatos das reuniões do Instituto Internacional de Estatística 
- INE.  Afora outros textos que Bulhões Carvalho não terá deixado de circular entre os técnicos da Diretoria, 
sem olvidar o enfronhar-se no cotidiano da realidade nacional, seja por leitura dos jornais, seja por leitura de 
livros. O fato é que a biblioteca da Diretoria era atentamente atualizada por Bulhões Carvalho.

 ***

Mas tudo isso ainda é vago, e não satisfaz aos curiosos. 

Não haveria nomes de livros e de autores? Não os há, a menos de um desvio, de uma suspeita 
imaginosa. Pois em uma parte de seu arquivo documental, há uma coleção de catálogos de editoras e livrarias, e 
neles há livros assinalados em diferentes temáticas. A julgar pelo que os netos afirmam não os compraria para sua 
biblioteca, mas penso ser possível sugerir que eram indicações de aquisições que faria a outras bibliotecas: a do 
IBGE, quando se tratasse de Estatística, de Matemática (ou outro local); a de algum centro religioso, quando se 
tratasse de religião; a do Ministério da Educação e Saúde Pública, quando se tratasse dessas temáticas; e assim em 
diante. Talvez simples indicações ou lembranças a amigos, ainda que nada disso apareça em nenhuma carta, entre 
as muitas que estão em seu acervo. Mas sugestões de compras a bibliotecas poderiam ser feitas de viva voz, ou 
em papéis avulsos, em listas simples. Fosse como fosse, valerá revelar essas anotações. No mínimo elas mostram 
que Teixeira de Freitas ou conhecia os autores ou percebia (intuía, ao menos) os assuntos6.

 ***

No catálogo da antiga Livraria Acadêmica, na Rua Miguel Couto n. 49, havendo o sistema de 
reembolso, e livre de despesas, estão assinaladas as seguintes obras em Matemática, sobremodo, e em Estatística. 
Alguns poucos ainda são conhecidos: Albert Einstein, Alfred North Whitehead, William Anthony Granville, 
Bento de Jesus Caraça, Marcello Boldrini; os demais só entre estudiosos da Estatística e da Matemática, a saber: 

Appell, P. Éléments de la théorie des vecteurs et de la géométrie analytique.

Baire, R. Théorie des nombres irrationnels, des limites et de la continuité.

Banach, S. Théorie des opérations linéaires.

Baptist, J. H. Analyse des probabilités.

Bell, E. T. Les grands mathématiciens.

Beth, E. W. Le fondements logiques des mathématiques.

Boldrini, M.;  Uggé, C. B. L’interpolazione statistica.

Bonola, R. Geometrias não-euclidianas.

Borel, E. Éléments de la théorie des ensembles.

6  Os catálogos pertencentes à massa documental do Fundo Mário Augusto Teixeira de Freitas, depositados no Arquivo Nacional, não 
oferecem referências completas, e nem sempre dão os nomes completos dos autores.
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Borel, E. Éléments de la théorie des probabilités.

Borel, E. Introduction géométrique a quelques théories physiques.

Borel, E. La mécanique et la gravitation universelle.

Borel, E. Leçons sur les fonctions entières.

Borel, E. Leçons sur les fonctions monogènes uniformes d’une variable complexe.

Borel, E. Leçons sur les séries divergentes.

Borel, E. Leçons sur les théories de la croissance.

Boucher, M. Introduction a la géométrie à quatre dimensions.

Bouligand, G. Acces aux principes de la geometrie euclidienne.

Bouligand, G. Initiation a l’analyse mathématique à l’usage des élèves de mathématiques spéciales et des facultes des sciences.

Cahen, E. ; Michel, C. Leçons élémentaires sur le calcul numériques.

Caraça, B. de J. Conceitos fundamentais da matemática.

Chambers, E. G. Calcul statistique pour débutants.

Cramér, H. Mathematical methods of statistics.

Dardon, A. La philosophie des mathématiques.

Dugas, R. Essai sur l’incompréhension mathématiques.

Einstein, A. Les fondements de la théorie de la relativité générale.

Féraud, L. Les instruments mathématiques de la statistique.

Ferrier, A. Les nombres premiers.

Fisher, R. A. Les méthodes statistiques adaptées à la recherche scentifique.

Granville, W. A. ; Smith, P. F. Élements de calcul differentiel et integral.

Lasorsa, G. Satistica economica.

Lebesgue, H. L. Leçons sur les constructions géométriques.

Nogueira, R. Análise combinatória.

Séguier, J. A. Éléments de la théorie des groupes de substitutions.

Sierpinski, W. Leçons sur les nombres transfinis.

Farias, S. de. Curso de Álgebra.

Whitehead, A. N. Introdução à matemática.

No catálogo da extinta Livraria Boa Imprensa, Rua da Assembleia n. 35, sem que haja livros 
propriamente assinalados, há alguns destaques sugestivos ao “filósofo da religião”, caminho pelo qual ele se 
enveredou. Por exemplo: O fim do mundo está próximo?, do Padre Júlio Maria; Quem é Jesus Cristo?, do Padre 
Antônio Malheiros; O Deus desprezado: a Graça, também do Padre Júlio Maria; Confissões de Santo Agostinho, em 
dois volumes. E há vários outros que o podem ter interessado. 

No catálogo da igualmente extinta Livraria Suissa Walter Roth, Av. Franklin Roosevelt n. 126, sala 
404/5, ele assinalou obras na seção de Filosofia & Sociologia, onde não marcou as obras de José Ortega y Gasset, 
o que não quer dizer que não as leu, é claro. Vejamos as que marcou:

Chaine, J. Le livre de la genese.

Cifuentes Grez, F. Doctrina sacramental de Sto. Tomás.

Eddington, A. S., Sir. La naturaleza del mundo físico.

Méditch, P. La théorie de l’intelligence chez Schopenhauer.
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Pétrement, S. Le dualisme chez Platon, les gnostiques et les manichéens.

Schonfelder, W. La filosofia en panorama.

Afora estas pistas em Estatística, Matemática, Sociologia e Religião, nada surge sobre Brasil, a menos 
das leituras de Alberto Torres que Alexandre de Paiva Rios Camargo indica que Teixeira de Freitas terá feito, e 
que terá sido uma sua matriz. Suas cartas mostram que estava atento aos livros de Fernando de Azevedo, de Sud 
Mennucci, a obras oficiais, como balanços e relatórios. Apreciava biografias. Mas cabe perguntar: terá lido outros 
autores, e não apenas Francisco José de Oliveira Vianna, que elaborou a introdução ao Recenseamento do Brasil, 
realizado em 1 de setembro de 1920, mas também Gilberto de Mello Freyre, ou Sérgio Buarque de Holanda, e 
outros autores da geração renovada?

 ***

Há outros catálogos, mas sem que tenha feito sinais nos livros a sugerir compras ou leituras 
futuras: o da Liga Esperantista Brasileira7, Rua Marechal Floriano, n. 212, 1o andar; o de uma livraria 
estrangeira, a Librarie Albert Dewit, 52, Rue Royale, Bruxelas, com ênfase em Statistique des prix et méthode 
des index-numbers, autoria de Armand Julin.

Por certo haveria muitas outras livrarias na cidade, e é provável que todas, ou a maioria tivesse 
catálogos, mas por alguma razão só esses lhe deram razão para serem guardados. Das editoras, só manteve o 
catálogo da Editora José Olympio, com muitos romances, mas nada assinalou. Talvez não fosse leitor de romances, 
nem de poesias, não obstante convivesse com o já consagrado poeta Carlos Drummond de Andrade, e em certo 
momento, em algum texto tenha feito menção “à pedra no meio do caminho”, o que denota que, ao menos, 
ouvira menção ao famoso poema.  

 ***

No conjunto documental do Fundo Mário Augusto Teixeira de Freitas, afora catálogos, há inúmeras 
bibliografias elaboradas por ele, de quando em vez a pedido de alguém. Por exemplo: há uma “Relação de 
periódicos que têm sido assinados pela Escola de Minas de Ouro Preto”, há uma lista entitulada “Obras 
especializadas sobre assuntos pedagógicos citados no livro ‘Um século de ensino primário’, de Nestor Lima”; 
segue uma “Bibliografia Estatística Didática” e uma “Bibliografia Geográfica Didática”; guardou uma separata 
da bibliografia de José Maria da Silva Paranhos Júnior, Barão do Rio Branco, feita pelo Instituto Histórico 
Geográfico Brasileiro - IHGB, e editada pelo IBGE; há lista das “Publicações da Liga das Nações”; vem a seguir 
“Referências bibliográficas pedidas por D. Nair Teixeira de Freitas”. São listas muito heterogêneas, e não há 
explicação porque as guardava; aparentemente não formam um elo, ao olhar de hoje. 

7 Na atualidade, Liga Brasileira de Esperanto. 
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Apêndice2

Política social, serviço social etc.

Em várias cartas, a diversas pessoas, e em uns tantos textos, Teixeira de Freitas focou o serviço social, 
ou serviço ao público, ou serviço à comunidade. Foram formas diferentes de denominação. Mais ou menos 
em conjunto a essas ideias considerou o solidarismo, e vez ou outra, o cooperativismo. Por certo acreditava 
num “solidarismo cristão”, na linha da Igreja Católica, e o via como mais potente do que o comunismo russo, 
do que o trabalhismo britânico ou o socialismo francês. Em boa medida essas ideias, em clara associação às 
estatísticas, estão postas em duas resoluções de assembleias gerais do Conselho Nacional de Estatística - CNE, 
a saber: a de n. 127, de 19.07.1939, e a de n. 331, de 25.07.1946. Porque ajudam a entender o pensamento de 
Teixeira de Freitas, que as inspirou, elas estão a seguir reproduzidas integralmente. 

Resolução n. 127, de 19.07.1939, da Assembleia Geral, do Conselho Nacional de Estatística.

Formula congratulações ao Chefe da Nação e faz ponderações sôbre a política brasileira de assistência social.

A Assembléia Geral do Conselho Nacional de Estatística, usando das suas atribuições, e
considerando a capital importância, no mundo moderno, da política social, principalmente nos seus aspectos 

de assistência aos infortunados, de justiça na remuneração do trabalho, de amparo à família e de harmonia e solidariedade 
crescente nas comunidades humanas;

considerando que essa política pode e deve ser desenvolvida num ambiente de paz e por meio de progressivos 
reajustamentos entre os diferentes e insubstituíveis fatores que, tanto no campo econômico, como na ordem jurídica e 
ainda no plano moral, condicionam a vida humana;

considerando que a postergação dêsses imperativos tem acarretado erros de calamitosas consequências e 
verdadeiras catástrofes econômicas, sociais e políticas, enquanto que todo esfôrço a êle submetido, ainda quando pru-
dente e restrito, tem apresentado os mais felizes resultados, revelando possibilidades novas e cada vez mais promissoras;

considerando ainda que essa orientação vem sendo seguida sabiamente pela Nação Brasileira e está conforme 
aos conselhos e aos mandamentos da mais alta, mais exigente e mais universal autoridade moral no seio da sociedade 
humana – a do Soberano Pontífice da Igreja Católica, tão respeitada no Brasil;

considerando, por outro lado, que as realizações brasileiras em matéria de política social, sendo ao mesmo 
tempo das mais avançadas e das mais prudentes dentro daquelas indeclináveis diretrizes, já demonstraram a possibilidade e 
mesmo a necessidade de um novo e corajoso avanço rumo aos ideais cristãos de justiça, paz e bem-estar no seio de cada 
classe e no entrelaçamento dos seus interesses;

considerando que o pensamento do Chefe da Nação Brasileira já se manifestou exatamente nesse sentido, 
anunciando o preparo de uma “lei de amparo à família” a ser elaborada à luz dos estudos da estatística brasileira;

considerando, assim, que o Conselho Nacional de Estatística, como órgão supremo de orientação da estatística 
nacional e de interpretação dos seus resultados, porque possua os meios para conhecer as reais exigências da vida social 
brasileira, tem também com a autoridade que a sua finalidade social lhe outorga, o dever de apresentar ao Govêrno os 
alvitres que possam inspirar as soluções mais acertadas para os problemas de bem estar social que ora se acham auspicio-
samente postos no Brasil e já em vias de exame;

considerando, finalmente, que o conhecimento exato das muitas e desfavoráveis circunstâncias que tornam 
extremamente dolorosas e desharmônicas, tanto sob o ponto de vista físico, quanto ainda no aspecto social, cultural e 
moral, as condições de vida da maior parte das famílias brasileiras, assim nos níveis inferiores, como também nos médios, 
em virtude de não ter o atual sistema de remuneração do trabalho a virtualidade e a elasticidade necessárias para atender 
à justiça distributiva, tomando em consideração também o número de pessoas que devem ser sustentadas e amparadas em 
cada lar como função social exercida pelo chefe de família por delegação e em benefício da coletividade, e não apenas a 
quantidade de trabalho que a unidade – não mecânica, mas humana – do trabalhador pode produzir;

Resolve.:
Art. 1o- O Conselho Nacional de Estatística, inspirando-se no mais profundo sentimento de solidariedade 

humana e caridade cristã, ao mesmo tempo que na mais estrita compreensão da sua alta finalidade técnica, social, cultural 
e político-administrativa, manifesta jubilosa e confiantemente as suas mais vibrantes congratulações pela orientação supe-
riormente humanitária, sadiamente nacionalista e inspiradamente sábia, prudente e eficaz que o Presidente Getúlio Vargas 
soube imprimir à política social brasileira e, de modo especial, pelo propósito, já de público manifestado por S. Excia., de 
dotar a Nação de uma “lei de amparo à família” baseada nos dados exatos da realidade nacional, mas informada pelo gene-
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roso pensamento de assegurar a cada lar os recursos indispensáveis à existência e à dignidade da criatura humana, propor-
cionadamente ao número de pessoas de cada núcleo familiar e ao tempo de serviço social e profissional do respectivo chefe.

Art. 2o - O Conselho desde logo apresenta respeitosamente à consideração do Govêrno as seguintes diretrizes, 
que - além das referentes a pensões, aposentadorias, auxílios em caso de moléstia, amparo à educação dos filhos, etc., já em 
prática no Brasil e em vias de generalização, - se lhe afiguram essenciais à consecução do objetivo em vista, e de êxito não 
somente já comprovado mas ainda compatível com as condições brasileiras:

I - O estabelecimento progressivo, a partir das classes mais organizadas - em primeiro lugar a do funcionalismo 
público - do “seguro de família”, a cargo de uma única instituição nacional, a êsse fim especialmente destinada, ou de 
“Caixas de Compensação” organizadas em cada corporação de classe para isso devidamente qualificada.

II - A distribuição dos benefícios dêsse seguro - sob a forma de pensões condicionadas - por motivo do casa-
mento legal e dos encargos resultantes dos filhos legítimos ou legitimados de menor idade e não emancipados.

III - A atribuição à Caixa Seguradora de cada grupo de trabalhadores, de quotas obrigatórias: a) de todos os 
elementos do grupo, proporcionalmente à sua remuneração; b) dos empregadores, proporcionalmente ao total das remu-
nerações que pagarem aos seus trabalhadores; c) do Estado, na proporção ao que, em cada grupo, constituir a contribuição 
dos empregados e dos empregadores.

IV - A modificação gradual do vigente regime de remuneração do trabalhador, no sentido de fixá-la exclu-
sivamente em função do valor do trabalho individual, nunca abaixo de um limite mínimo a ser reajustado periódica e 
automaticamente, mas sem consideração dos encargos médios de família, como empiricamente acontece no sistema atual.

V - A quantificação dos seguros proporcionalmente ao valor do trabalho individual, diferenciando-se as pen-
sões correspondentes aos encargos “espôsa” e “filho menor” em função do acréscimo médio decorrente dêsses encargos 
para o orçamento doméstico de cada categoria de trabalhadores, atendido o respectivo nível econômico expresso no seu 
“salário individual”.

VI - A inclusão, entre os benefícios do seguro, do “mês de reajustamento”, ou “quota suplementar do Natal”, 
correspondente anualmente, à média da remuneração mensal (acrescida do seguro social) que cada chefe de família houver 
percebido durante os últimos doze meses do empregador e da Caixa Seguradora, de maneira a ficarem assim atendidas 
as necessidades extraordinárias que as vicissitudes da vida sempre acarretam, e em geral não podem ser cobertas sem a 
escravidão de dívidas esmagadoras, a todos aqueles cujos recursos não bastam para a formação de reservas, o que exige, 
portanto, êsse meio obrigatório mas suave de poupança para fazer face à adversidade, ou então permitir a economia de 
modesto pecúlio.

VII - A ampliação dêsse sistema de seguro social para que seu mecanismo constitua e distribua ao mesmo 
tempo, a cada trabalhador, proporcionalmente à remuneração pessoal, quotas progressivas e suplementares da remunera-
ção em função do seu tempo de serviço social, independentemente do aperfeiçoamento e acesso na carreira profissional, 
circunstâncias essas que, de fato, não se podem constituir, com equidade, as aferidoras exclusivas do nível da remuneração 
social, uma vez que decorrem elas de aptidões naturais privilegiadas, quando é certo que as funções sociais do trabalhador, 
quem quer que seja êle e onde quer que esteja, lhe devem dar também indiscutível direito a uma progressiva melhoria de 
vida, como satisfação de um indeclinável anseio humano e justa compensação do patrimônio vital que o trabalho, com a 
vida social, transfere diuturnamente do patrimônio individual de quem o dá, para o patrimônio demográfico, econômico, 
cultural ou moral da coletividade .

Art. 3o - O Conselho faz votos por que a Nação compreenda e apóie firmemente a sábia e generosa iniciativa 
do Presidente Getúlio Vargas em favor da família brasileira, confortando-o e animando-o com o seu aplauso e facilitando-
lhe a tarefa por uma atitude compreensiva, de leal cooperação e de larga transigência, permitindo que se processe com 
prudência e acêrto o grande mas difícil passo que vai ser dado corajosamente pelo país em demanda de um padrão mais 
alto de justiça social.

Rio de Janeiro, 19 de julho de 1939, 4o do Instituto. - Conferido e numerado. Alberto Martins, Secretário-Assistente da 
Assembléia. - Visto e rubricado. M. A.Teixeira de Freitas, Secretário Geral do Instituto .

Publique-se. - José Carlos de Macedo Soares, Presidente do Instituto e do Conselho.

Resolução n. 331, de 25.07.1946, da Assembleia Geral, do Conselho Nacional de Estatística.

Desenvolve as diretrizes de amparo à Família sugeridas na Resolução  
n.0 127, da Assembléia Geral do Conselho Nacional de Estatística.

A Assembléia Geral do Conselho Nacional de Estatística, usando de suas atribuições, e
considerando que o Conselho teve ocasião de submeter à apreciação do Govêrno, como lhe fôra solicitado, as 

diretivas principais de larga política de proteção à Família (Resolução n.o 127, de 19 de julho de 1939, desta Assembléia 
Geral);
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considerando que o Conselho, ao fixar o esquema dessa política, teve em mira apontar, com fundamento na 
observação estatística das condições existenciais da comunidade brasileira, o caminho pacífico para a reforma social que a 
nova era da civilização imporá ao mundo;

considerando que a crise esperada se aproxima a olhos vistos, e que as Nações previdentes, alertadas pelo ins-
tinto de conservação, e empenhadas em evitar a subversão violenta da ordem social, já vêm realizando uma reorganização 
evolutiva, traduzida em reformas corajosas, mas prudentes;

considerando que essa evolução deve ter por fim substituir, através de sucessivas etapas, as viciosas estruturas 
vigentes, por outras verdadeiramente inspiradas nos princípios de solidariedade cristã e de justiça social;

considerando que a relativa igualdade social - a única possível deve estar, em primeiro lugar na garantia do 
trabalho; o que, porém, só terá sentido prático num regime em que o “trabalho social” seja compulsório, embora livre-
mente escolhido;

considerando que êsse “trabalho social”, estendido a todos os cidadãos, a um só tempo como dever e direito, 
deve assegurar ao Estado quanto seja essencial à subsistência, à ordem e ao progresso do corpo social, e proporcione tam-
bém, a cada um e a todos, o nível de confôrto, abastança e bem estar que retire à vida o caráter de insuportável servidão;

considerando ainda, quanto a êsse primeiro requisito de igualdade, que o trabalho social pressupõe por isso 
mesmo condições variáveis de tempo (horário e duração), a fim de estabelecer-se a justa equivalência, não entre quaisquer 
medidas de rendimento, mas do esfôrço ou sacrifício que a sua prestação exigir;

considerando que, em segundo lugar, o princípio de igualdade postula para o “trabalho social” um salário (ou 
crédito sôbre a economia da comunidade) capaz de garantir a todos, em bases uniformes, níveis de vida que possam variar 
segundo as inclinações naturais dos indivíduos, mas se mantenham equivalentes em circunstâncias semelhantes;

considerando que, por isso mesmo, a referida remuneração ou crédito, obedecendo a bases iguais, há de va-
riar segundo o livre comportamento do indivíduo, e também na conformidade dos seus encargos de família e tempo de 
“serviço social”;

considerando, em terceiro lugar, que a igualdade social, para não ser contraditória consigo mesma, há de res-
peitar a personalidade humana e permitir-lhe livre expansão, dentro do lícito e do moral, em harmonia com o interêsse 
coletivo, mas condicionalmente ao esfôrço empregado e não à custa do trabalho alheio ou pelo favor injusto de circuns-
tâncias aleatórias;

considerando que êsse último requisito subentende que todos possam exercer ad libitum atividades lucrativas, 
individuais ou solidarizadas por vínculos associativos ou contratuais, sob as mesmas garantias;

considerando que tais atividades devem ser, não só livremente escolhidas, mas também executadas sob con-
dições livremente estabelecidas;

considerando que a fórmula de justiça e ordem social que emerge da tríplice igualdade indicada é a única que 
se oferece como em verdade capaz de instituir em têrmos definitivos a harmoniosa convivência entre os homens, sem 
prejuízo da sua liberdade, nem do respeito e defesa devidos ao sentido espiritual da vida humana;

considerando, portanto, que o regime decorrente de tais princípios e premissas realizará a desejável igualda-
de entre homens verdadeiramente livres, permitindo-lhes a afirmação da personalidade, e dando a cada qual o quinhão 
correspondente às suas necessidades, mas também, a mais disso, variável na medida em que suas aspirações forem servidas 
pelo próprio esfôrço, em atividades livres e exercidas privadamente, ou seja, fora - mas sem prejuízo - do “serviço social”;

considerando que no “serviço social”, perante o qual todos são iguais “como homens”,  não se devem efe-
tivamente admitir diferenças de tratamento que levem em conta, na fixação do “salário social”, nem a superioridade de 
predicados físicos nem as especiais aptidões intelectuais ou artísticas, pois que tais predicados não são produzidos pelo 
indivíduo, mas pela espécie, ou melhor, pela comunidade;

considerando que o “serviço social”, por ser assim de todos exigível, terá um sentido perfeito de justiça dis-
tributiva, desde que estatisticamente regulado, segundo justa equivalência do trabalho em tempo, natureza é dignidade 
de função, conforme livre concorrência apenas condicionada pela adequação ou superioridade das faculdades inatas ou 
adquiridas, em face dos requisitos funcionais;

considerando, porém, que nas atividades privadas devem prevalecer os princípios de competição e livre aten-
dimento das aspirações compatíveis com a ordem e a justiça social, de modo que os indivíduos possam também expan-
dir suas possibilidades conformemente às diferenças de aptidões e tendências, resultantes do caráter, temperamento ou 
inteligência;

considerando que a transformação da ordem social segundo êsses princípios carecerá, em primeiro lugar, para 
efetivar-se pacificamente, da extensão progressiva do seguro social;

considerando que tal transformação também exige, simultâneamente, a realização progressiva e sistemática 
daqueles objetivos, em relação ao grupo social que responde diretamente pelos encargos do Estado;

considerando que assim deve ser, a fim de que tais encargos, já sob seguras garantias de eficiente desempenho, 
se possam desenvolver em progressão rápida, até que estejam socializados, isto é, realizados sob responsabilidade e para 
benefício da comunidade, todos os serviços que atendam às necessidades essenciais da vida coletiva, sejam de que espécie 
forem, e que, como tais, passarão a ser o campo do “trabalho social” para todos os cidadãos, e não para uma classe apenas;
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considerando, finalmente, que o esquema que êsse objetivo focaliza não pode intranqüilizar nem os espíritos 
submissos aos ditames do cristianismo, nem os que só se deixam conduzir por considerações pragmáticas, seja quando 
visem ao prudente resguardo dos institutos jurídicos que melhor harmonizaram até hoje os interêsses sociais da humani-
dade, seja na preocupação de promover o ousado avanço na direção da igualdade e solidariedade fraternal entre os homens;

considerando que assim é, efetivamente, não só por óbvia compreensão, mas também porque:
- a voz prudente e autorizada do Sumo Pontífice da Igreja Católica, enviando a bênção apostólica ao Instituto 

por motivo das referidas diretrizes de reforma social, declarou que tal esquema “justificava as mais ousadas esperanças”;
- não se suprimiriam, com a aplicação dessas diretrizes, as tradicionais estruturas sociais (como a propriedade 

imobiliária e a herança), mas se criariam condições em que os fins dessas figuras jurídicas se tornem comuns a outras 
fôrças e determinantes sociais que as virão suplementar, suscitando, portanto, condições novas que facilitariam a transição 
para uma ordem social mais garantidamente justa e previdente, apoiada em novos institutos de ordenação da vida coletiva, 
sábia e pacìficamente erigidos;

- nem tão pouco se despreza a solução dos problemas que subentendem a efetiva justiça, fraternidade e soli-
dariedade entre os homens, pois para isto mesmo é apontado desde logo o melhor processo e nas melhores condições de 
rápido e harmonioso aperfeiçoamento;

RESOLVE:
Art. 1o. - O Conselho acentua mais uma vez a advertência das inivestigações estatísticas, sôbre a urgente ne-

cessidade de ser alargada quanto antes a reforma social no seio da Nação Brasileira.
Art. 2o. - Na sombria atmosfera de apreensões, incertezas e anseios em que se debate o mundo do após-guerra, 

ainda indeciso mas interessado e impaciente diante das experiências que já lançaram ou estão lançando várias Nações 
(com a Rússia e a Inglaterra à frente), é assinalado que se torna cada vez mais oportuna a aplicação do esquema de seguro 
social previsto na citada Resolução do Conselho.

Art. 3o. - É declarada a perfeita compatibilidade, senão coincidência, entre as diretivas fixadas por êste Con-
selho e os objetivos do Instituto dos Serviços Sociais do Brasil, criado pelo Decreto-lei n.o 7 526, de 7 de maio de 1945, 
o qual já teve o seu plano de estruturação e funcionamento projetado cuidadosamente, à luz da estatística, pela comissão 
incumbida dos estudos necessários à execução do citado diploma legislativo.

Art. 4o. - É também ressaltada a conveniência de iniciar-se quanto antes a aplicação do esquema fixado no 
estudo anexo à Resolução no 279 de 19 de julho de 1945 dêste Conselho, no que respeita à reorganização do funciona-
lismo público civil, uma vez que a experiência obtida na direção indicada fornecerá o caminho e o roteiro para o estabe-
lecimento definitivo das fórmulas de justiça social que convierem à Nação Brasileira.

Art. 5o. - O Conselho fundamenta o pressuposto do artigo precedente com os seguintes fatos :
I - Os níveis de hierarquização já se podem reduzir ao mínimo que, por enquanto, será não só tolerável mas 

necessário, na diferenciação dos encargos sociais e competente remuneração, entre os membros do grupo já vinculado ao 
serviço direto da comunidade.

II - O esquema propicia a atenuação dessas diferenças à luz das possibilidades verificadas e sob o influxo da 
esclarecida mentalidade que a educação comum das novas gerações irá criando, desde que se oriente, como de mister, pela 
determinação de desfazer preconceitos e criar a consciência solidarista entre os homens, sem distinções oriundas, nem de 
fatôres econômicos, nem de requisitos intelectuais ou físicos, que independam da vontade e do esfôrço dos indivíduos.

III - A reforma sugerida implantará em pouco tempo, na direção da cousa pública, um mais perfeito espírito 
de dedicação ao bem coletivo, de tal sorte que seja possível abolir as gratificações de função, pois que tais vantagens, em 
verdade, não atraem o devotamento mas a ambição e o egoismo.

IV - Só assim será possível selecionar gradualmente, para os postos de comando, pela livre escolha baseada 
apenas na confiança, os predicados de desambição e espírito de sacrifício, os únicos, em última análise, capazes de assegurar 
a dedicação integral e a capacidade dos verdadeiros “dirigentes sociais”.

V - Ao mesmo tempo, êsse processo seletivo transferirá ao campo da iniciativa privada a aptidão para atrair 
e desenvolver tôdas as inteligências, energias e vocações não desligadas dos motivos de lucro e ambição pessoal, que não 
devem existir na direção do “serviço social”.

VI- E por isso mesmo as diretrizes sugeridas acabarão por entregar o desenvolvimento da reforma, sem a in-
terferência dos interêsses egoísticos, - e suprimida também a possibilidade de menosprezar-se o bem público -, às persona-
lidades mais qualificadas, a um só tempo, pela inteligência e pelos mais nobres atributos morais para assumir a responsabili-
dade de procurar, delinear e executar os futuros esquemas de justiça social e fraterna convivência entre todos os brasileiros.

Rio de Janeiro, 25 de julho de 1946, ano 11.o  do Instituto. - Conferido e numerado. Alberto Martins Secretário-Assistente 
da Assembléia. Visto e rubricado. M. A. Teixeira de Freitas, Secretário-Geral do Instituto. Publique-se. Heitor Bracet, Presidente em exercício 
do Instituto e do Conselho.
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