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Esta obra conta uma história inusitada. Ao longo de 50 anos,

1907-1957, o Esperanto foi utilizado como idioma auxiliar na

divulgação das estatísticas brasileiras, sendo ensinado aos técnicos

envolvidos na atividade estatística, em cursos especiais.

A primeira publicação brasileira em estatística, utilizando o

Esperanto, saiu em 1907, pelas mãos de José Luiz Sayão de Bulhões

Carvalho, ao assumir o comando da atividade estatística brasileira,

em âmbito nacional. Sua atuação foi tão essencial, promovendo uma

revolução tão profunda, que o IBGE fixou 2007 como o

Essa associação Estatística e Esperanto prossegue, e ganha

relevo com Mário Augusto Teixeira de Freitas, na década de 1920,

quando dirigia os serviços de estatística de Minas Gerais, e mais

ainda, quando da criação do IBGE (29 de maio de 1936), da qual ele

foi o grande inspirador e idealizador. Teve, por demais, o apoio do

Emb. José Carlos de Macedo Soares, presidente do IBGE, afora

outros ilustres ibgeanos.

Por fim, vale notar que não se tratou apenas, o que já seria

muito, de se editar obras utilizando o Esperanto. Pela ação do IBGE,

inúmeros estímulos foram dados à ampla adoção do idioma criado

por Ludwik Lejzer Zamenhof, ao lançar o livrete ,

em 1887. Houve, por exemplo, empenho pela adoção do Esperanto

como matéria obrigatória nos currículos escolares, entre outros

pontos.

O IBGE, aplicado em revelar mais e mais sua história - bem

assim, a história da atividade estatística brasileira - com essa obra

honra seus vultos notáveis, e se associa ao centenário de criação da

Liga Esperantista Brasileira, em 1907.

Ano

Bulhões Carvalho da Estatística Brasileira: 1907-2007.
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Apresentação

O Conselho Diretor do IBGE, acolhendo proposição deste Centro de 
Documentação e Disseminação de Informações, declarou 2007 como Ano Bu-
lhões Carvalho da Estatística Brasileira, marcando o centenário da assunção 
daquele notável homem de ciência ao comando da estatística brasileira. Por 
suas mãos, a atividade estatística brasileira, até então claudicante, se consolida 
e se expande ao longo do tempo.

Esse evento, por um feliz acaso, coincide com o centenário da criação 
da Liga Esperantista Brasileira. Mais que coincide, pode-se mesmo dizer se 
confunde, dando início a uma trajetória associada que duraria 50 anos, até 
1957. Desde 1936, isso se daria sob a égide do IBGE, fruto da inspiração e da 
animação diuturna de Mário Augusto Teixeira de Freitas, não menos notável 
homem público, inolvidável pensador do Brasil.

Bulhões Carvalho, naquele distante 1907, com vistas aos festejos do 
centenário da abertura dos portos, promovida pelo Príncipe D. João tão logo 
chegou ao Brasil, e que seria celebrado no ano seguinte, preparou aquela que 
seria a primeira publicação ofi cial, ao menos a primeira publicação de natu-
reza estatística, a utilizar o Esperanto como idioma auxiliar: Antaüparolo de 
L’Bolteno Memoriga de la Ekspozicio nacia de 1908.

Entendeu-se que as estatísticas, valendo-se do caráter racional e univer-
sal inerente aos números, em que se expressam, mais ainda ganhariam racio-
nalidade e universalidade se fossem discursadas em algum idioma igualmente 
racional e universal, um idioma que fosse neutro, como uma criação pensada 
em gabinete. A força explicativa das realidades, razão das estatísticas, usando-
se esse idioma auxiliar, ganharia dimensões inenarráveis.

Pois o Esperanto trazia essa promessa de racionalidade e universalidade, 
neutra e auxiliar, sem o peso das culturas apensas aos idiomas nacionais. Na 
feliz afi rmação de Teixeira de Freitas, a junção do Esperanto à estatística era 
a associação da linguagem da Esperança à linguagem da Objetividade, uma 
associação, vale marcar, de mútuo benefício, à estatística e ao Esperanto, cada 
qual ampliando horizontes.

Dessa forma, essa obra, ao dar à luz textos seminais da associação da 
Estatística Brasileira ao Esperanto, não apenas pretende participar das come-
morações do centenário da criação da Liga Esperantista Brasileira, mas igual-
mente evidenciar uma vez mais à comunidade acadêmica a potência de pes-
quisa histórica que repousa no acervo do IBGE, o que vimos nos empenhando 
em promover mais e mais.

David Wu Tai

Coordenador Geral do
Centro de Documentação e Disseminação de Informações





A estatística brasileira e o Esperanto
50 em 100 anos

Nelson Senra *

Introdução
Neste 2007, comemoram-se dois centenários associados: a criação da 

Liga Esperantista Brasileira, de um lado, e, de outro, a assunção de José Luiz 
Sayão de Bulhões Carvalho (1866-1940) ao comando da estatística brasileira. 

A esses eventos, visíveis por sua dimensão sociopolítica, somam-se ou-
tros dois, em âmbito internos, limitados em divulgação por sua ambiência 
técnico-científi ca. Ambos se devem à lúcida decisão daquele notável cida-
dão, Bulhões Carvalho: primeiro, a retomada da apuração do Censo de 1900, 
salvando-o das cinzas à que parecia relegado; segundo, a edição do Boletim 
comemorativo da Exposição Nacional de 1908, celebrando o centenário da 
abertura dos portos por D. João, em 1808. Esta obra, espécie de anuário, apre-
sentou os cabeçalhos e as indicadoras das tabelas em Francês e em Esperanto, 
além de Português, e teve sua introdução publicada em separado totalmente 
em Esperanto. Foi, sem sombra de dúvida, a primeira publicação estatística 
de caráter ofi cial a utilizar o Esperanto, dando início a uma íntima relação, 
profícua e oportuna, que duraria cinqüenta anos (1907 a 1957). 

Nesse início, infl uindo os ministros Lauro Müller, Tavares de Lyra, Miguel 
Calmon, entre outros, terá realce a atuação de Medeiros e Albuquerque, autor da 
letra do hino da República1, tendo relação indireta com a atividade estatística 
já que era fi lho de Joaquim de Campos da Costa de Medeiros e Albuquerque, que 
fora o primeiro diretor geral interino da Diretoria Geral de Estatística – DGE. 
Ele e mais o Conde Aff onso Celso2, duas fi guras de projeção intelectual indis-
cutível, foram incansáveis batalhadores da incorporação do Esperanto como 
idioma ofi cial no Brasil, auxiliar ao Português, e o divulgaram sobremodo. 

1 Ganhou o concurso nacional para defi nição do novo Hino Nacional, mas como Deodoro da Fonseca dissesse 
preferir o “velho”, fi cou apenas como Hino da República, sendo quase totalmente desconhecido dos brasileiros, 
a menos do refrão – Liberdade! Liberdade! Abra as asas sobre nós. Foi um dos fundadores da Academia Brasi-
leira de Letras, e Deputado Federal à época.  

2  Filho do Visconde do Ouro Preto, que presidia o Conselho de Ministros quando da derrubada da Monarquia, 
por golpe militar. Seu título de Conde vem da nobreza vaticana.

* Doutor em Ciência da Informação pela Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
-  UFRJ/ECO. Pesquisador no IBGE. Professor de Sociologia das Estatísticas, no Programa de Mestrado em 
Estudos Populacionais e Pesquisas Sociais da Escola Nacional de Ciências Estatísticas – ENCE, do IBGE.
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E é nessa senda que surge a atuação de Bulhões Carvalho sem que fosse, ao que pa-
rece, ele próprio, um esperantista. Contudo, é difícil garanti-lo em completa segurança, 
à falta de um levantamento exaustivo da variada produção intelectual daquele grande 
homem, um dos próceres notáveis da estatística brasileira. Um seu seguidor, entretanto, 
discípulo mesmo, que o tinha como mestre, que o respeitava abertamente, e que nunca 
se cansou de render-lhe homenagem, esse sim, seria um apaixonado esperantista: Mário 
Augusto Teixeira de Freitas (1890-1956), fundador do IBGE. 

Teixeira de Freitas, homem de variadas facetas, tinha o Brasil por paixão. O pensou nas 
questões da educação, da redivisão do território brasileiro, da renovação dos municípios, 
da organização do serviço público, entre várias outras questões, e em especial a atividade 
estatística, cuja concepção e idealização o conduziu à criação do IBGE. No exercício de sua 
secretaria-geral (1936-1948), posição executiva de relevância cotidiana, logo abaixo da pre-
sidência, esta nas mãos de José Carlos de Macedo Soares (1883-1968), lutou pela adoção do Es-
peranto, não apenas no âmbito do sistema estatístico, mas também em diversos setores da 
vida nacional, em particular na educação básica. Usaria do prestígio crescente do Instituto 
para infl uir em favor da ampla adoção do Esperanto, e não mediria esforços em utilizá-lo 
na atividade estatística, seja na esfera do próprio IBGE, seja na esfera dos vários órgãos do 
sistema estatístico, do qual o IBGE era o cume. Afora essas ações concretas na intimidade 
institucional, será um pensador do Esperanto, tal o foi da atividade estatística. 

Os números são racionais e universais3

Os números estão presentes nas relações humanas desde tempos muito remotos. 
O homem, desde sempre, simples pastor, terá contado: sua gente, seus animais e suas 
colheitas; e o terá feito de modo singelo, rudimentar, sem dispor de maiores recursos: 
dedos e gravetos, ou nós em cordas. Por certo, não sabia dizer coisa do tipo “tenho trin-
ta ovelhas” ou “colhi vinte rolos de feno”, mas podia mostrar os montes de gravetos ou 
as cordas com os nós; assim, sem verbalizar, representava.

Dos dedos aos gravetos, pouco a pouco, numa longa e segura trajetória, demora-
da, por certo, mas inexorável, fará registros múltiplos, de início pessoais, sem grandes 
rigores, depois, pessoais e públicos, com maiores rigores. E virá a busca das sínteses, 
primeiro genéricas, imprecisas, aproximadas, depois, com o passar do tempo, especí-
fi cas, rigorosas, precisas, tendo em mãos a notação numérica indo-arábica. Mensurar e 
mensurar, será a prática ocidental, seu triunfo mundial.

Ao sistema de notação se somará o sistema de posição dos números. Ou seja, 
mais do que ter um valor em si mesmo, ser um três ou ser um cinco, por exemplo, terão 
valor na posição ocupada, por exemplo, o três na posição da centena ou na posição da 
dezena. Daí, passar-se-á com relativa facilidade às operações aritméticas e, com elas, 
dar-se-á forças à expansão marítima, primeiro na península itálica, depois na península 
ibérica, com a liderança portuguesa; em suma, fazem-se registros e cálculos rigorosos 
das transações comerciais, mais e mais complexas, envolvendo distantes regiões. 

Das notações e operações aritméticas, passa-se, ao longo dos séculos XVII e XVIII, 
entrando pelos séculos XIX e XX, no avanço das ciências, às notações e  operações mate-
máticas. Pouco a pouco, vai-se superando a dimensão do concreto, vai-se fi xando a abs-
tração, passando-se à previsão; melhor dizendo, percebe-se e apreende-se o provável, 
numa marcha inexorável de progresso. Expressão derradeira da abstração, chega-se à 
função, à equação, à fórmula, e se torna de papel o mundo, e sobre o papel em que é 
posto o mundo, se o pensa e se o refaz.

Com o avanço das ciências, entende-se que o conhecer implica a presença dos 
números, o que acaba por defi nir a própria cultura ocidental. Pouco a pouco, supera-se 
a transcendência, aquilo que, por estar em plano superior, está além do conhecimento, 
e que, por ser de ordem exterior, está além da experiência; supera-se a transcendência 
abraçando-se a imanência, a qualidade daquilo que é e está na natureza, daquilo que é e 

3 Esta seção está baseada nos Capítulos 1 (Os números e as ciências) e 2 (Os números e os estados), da Parte 1 (O espaço dos números), 
do livro do autor deste texto: SENRA, Nelson. O saber e o poder das estatísticas. Rio de Janeiro: IBGE, 2005. 330 p.
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está no ser, no seu interior, que lhe é próprio, e que nos deixa pensá-lo. Tudo isso, não de 
forma simples, sem confl itos e fogueiras, ao contrário, em meio a muitas lutas, em meio 
a recuos e avanços, traçando, ao fi m e ao cabo, a trajetória da humanidade 

Uma certa ordem científi ca é constituída, impondo-nos um paradigma científi co 
pautado nas ciências naturais. Fazer ciência passa a exigir o observar e o experimentar, 
com vistas a entender-se e apropriar-se a realidade, obtendo-se não uma, mas a verdade; 
a verdade calculada e mensurada, capaz de autorizar a realização de previsões (dizendo 
do provável). No fazer científi co, a matemática preside a observação e a experiência na 
investigação, por demais, torna-se modelo de representação; a matemática materializa 
a valorizada separação entre sujeito e objeto, princípio da idealidade científi ca. 

Formalizando: o matemático, como projeto axiomático, como o traço forte da ciência 
moderna, se quer como o agarrar prévio da seiva das coisas. O matemático não se resume 
ao número, sendo também as funções, as equações, as fórmulas, contudo, mesmo sendo 
mais do que o número, o matemático acaba por ter nele a sua essência. O número é o pres-
suposto fundamental do saber acerca das coisas; é o silêncio das coisas, pois não está nas 
coisas, sendo-lhes externo; é um saber prévio que se leva às coisas. O número não é um 
juízo como o belo e o feio, como o alto e o baixo, por exemplo, que, para serem ditos, su-
põem estar-se com as coisas, mesmo estar-se nas coisas; o número, ao contrário dos juízos, 
não varia em si mesmo no tempo e no espaço. Temos o número conosco, não o tiramos 
das coisas; e é porque o temos em nós, sabendo-o em si mesmo, é que temos um saber 
universal ao levá-lo às coisas. Associar o número um a alguma coisa não é dizer que aque-
la coisa é o número um, pois bem poderia ser o número dois ou qualquer outro número; 
tão apenas colocou-se aquela coisa antes de outra, ao se lhe dar o número um, deu-se ou 
fez-se uma ordem, que bem poderia ser outra, fi cando a depender da intenção da associa-
ção posicional pretendida e realizada (tudo isso sem esquecer que os números também 
expressam quantidades, seja pelas contagens, seja pelas medições, seja pelas pesagens).

***
No paradigma científi co fi xado nas ciências naturais, o que não é quantifi cável 

é considerado irrelevante. Nas observações, as qualidades não quantifi cáveis são des-
qualifi cadas. Conhecer, sob essa ordem científi ca, signifi ca mensurar, e o rigor afere-se 
pela precisão das mensurações. Como disse Lorde Kelvin: “Quando você não consegue 
medi-lo... seu conhecimento é do tipo escasso e insatisfatório”. 

A realidade é complexa; para conhecê-la, para conhecê-la pelas quantidades, pra-
tica-se um laborioso exercício de redução. Divide-se o todo em partes, que são anali-
sadas, relacionadas, classifi cadas, gerando-se, ao fi m e ao cabo, um novo todo, maior 
que a soma das suas partes. Eis o jogo das ciências: no início a realidade é reduzida e 
empobrecida, para, ao fi nal, ser ampliada e enriquecida (entre outros exemplos, tome-
se os quadros de borboletas,  e os levantamentos populacionais).  

Os números permitem a combinação (uniformidade ou equivalência) de objetos 
distintos (pode-se somar maçãs e laranjas quando se deseja o número de frutas), per-
mitem a associação de naturezas diferentes (as distâncias marítimas e as altitudes ter-
restres, ou o clima entre cidades distintas), permitem a separação das partes de algum 
total (a percepção das participações da natalidade e da mortalidade no crescimento 
populacional). Permitem a expressão da noção de risco, pela  apreensão do provável, 
fator chave do triunfo da cultura ocidental, quando da expansão comercial.

As estatísticas são expressões numéricas
Desde tempos imemoriais, os Estados quiseram conhecer suas populações, em 

si, e em suas relações (econômicas e sociais), em seus territórios; conhecer por números. 
A esses números de interesse dos Estados, chamou-se, não por acaso, Estatísticas; eram 
números que confi guravam coletividades. Ora, agregavam-se informações individuais, 
e elas estavam ou nos registros, criados pelos Estados desde sempre, fi xando os estados 
das pessoas, ou estavam nos antigos censos (listagens ou contagens). Isso será feito me-
lhor no âmbito dos Estados Nacionais quando as forças centrípetas (aproximação a um 
centro) triunfarem sobre as forças centrífugas (afastamento a um centro), no contexto de 
instituições burocráticas então formalizadas.  Segundo Elias (1993, v. 2, p.142-143): 
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Quanto mais, em outras palavras, os processos de trabalho e a totalidade de funções na so-
ciedade se tornavam diferenciados, mais longas e mais complexas se estendiam as cadeias de 
ações individuais que teriam que se interligar para que cada ação preenchesse sua fi nalidade 
social, mais claramente emergia uma característica específi ca do órgão central: seu papel de 
coordenador e regulador supremo das confi gurações funcionalmente diferenciadas em 
geral. A partir de certo grau de diferenciação funcional, a complexa teia de atividade hu-
manas inter-relacionadas simplesmente não podia continuar a crescer, ou sequer funcionar, 
sem órgãos de coordenação em um nível correspondentemente alto de organização. Note-se 
que esse papel não faltou de todo nas instituições centrais de sociedades frouxamente or-
ganizadas, como em muitos Estados autárquicos dos séculos IX e X, precisaram, em certas 
condições, de um coordenador supremo. [...] Essa função somente se tornou o trabalho per-
manente, especializado, do órgão central quando a sociedade, como um todo, se mostrou 
mais e mais diferenciada, quando sua estrutura celular, lenta mas incessantemente, formou 
novas funções, novos grupos profi ssionais e novas classes. Só então os órgãos centrais re-
guladores e coordenadores necessários para a manutenção de toda a teia social se tornaram 
tão indispensáveis que, embora alterações na estrutura de poder pudessem substituir seus 
ocupantes e mesmo suas organizações, elas não podiam dissolvê-las, como antes acontecera, 
no curso da feudalização. A formação de órgãos centrais de forte estabilidade e especialização 
em grandes regiões constitui um dos aspectos mais notáveis da história ocidental. 

Esses órgãos centrais se voltarão à geração de saberes vários, como base do po-
der; todo o tempo, quer-se afastar do intuitivo, do sugestivo, e se o faz pelas ciências. As 
informações extraídas de registros diversos serão combinadas e comparadas, na bus-
ca diuturna de se engendrar conhecimento: os animais nos zoológicos, as plantas nos 
hortos e nos jardins botânicos, os animais empalhados e as plantas desidratadas nos 
museus naturais, enfi m, artefatos diversos em museus variados e temáticos. Par a par, 
os saberes advindos das estatísticas, pelas quais, as individualidades, ingovernáveis e 
incontroláveis, porquanto multifacetadas, são superadas pelas estatísticas, promoven-
do-se as individualizações (nos vemos nos outros), governáveis e controláveis.  

***
Na linha de Michel Foucault, o “poder sobre a vida” se funda e se exerce sobre 

dois pólos, simultâneos: o pólo das disciplinas e o pólo das regulações. Disciplina-se o 
corpo do homem, enquanto máquina produtiva; o homem é adestrado, tendo em mente 
o aumento paralelo de sua utilidade e de sua docilidade. Regula-se a espécie humana, 
analisando-se e estudando-se seus processos biológicos; o homem é dissecado segundo 
a mecânica do nascimento e da mortalidade, segundo a duração da vida, a longevidade, 
segundo a saúde, entre outras condições biológicas, culturais e sociais. Esse duplo po-
der sobre a vida se apóia numa tecnologia de governo, sob a égide da economia política, 
e tendo as estatísticas como tecnologias de distância (distinta, não única).

A disciplina registra, e registra continuamente, modelando os indivíduos numa 
gigantesca quantidade de documentos administrativos. Esses registros, formando ar-
quivos intensos, pese serem vitais, não confi guram mecanismos grandiosos. Eles são, 
sim, muito simples e singelos; neles, os indivíduos em suas individualidades são cap-
tados e fi xados num grande volume de detalhes e minúcias capazes de engendrar “um 
sistema comparativo que permite a medida de fenômenos globais, a descrição de gru-
pos, a caracterização de fatos coletivos, a estimativa dos desvios dos indivíduos entre 
si, sua distribuição numa população” (FOUCAULT, 1987, p. 168). Veja-se que os olhares 
que observam, registram (anotam), sintetizam (resumem) e analisam, são os mesmos 
que transferem saberes para os mais altos pontos e postos do poder. 

Pois com o desenvolver do capitalismo, par a par com a  prática disciplinar, no 
campo das grandes políticas nacionais, enquanto derivações dos monopólios, surgiram 
as difíceis questões da natalidade, da mortalidade, da longevidade, da saúde pública, 
da habitação, da migração, dentre outras. Desde então a idéia de população ganharia 
clareza. Adam Smith, lançando os alicerces da Economia Política em sua obra prima  
A riqueza das nações, publicada em 1776, irá destacar o trabalho como fonte maior da 
riqueza. Logo depois, Thomas Malthus, em seu  Ensaio sobre a população, publicado em 
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1798, enunciará a conhecida afi rmação de que, em certo tempo, a oferta de alimentos 
cresceria em progressão aritmética, enquanto a população cresceria em progressão ge-
ométrica. Passa-se à espécie, à sua regulação.

A estatística revela e mostra pouco a pouco que a população tem suas regularidades pró-
prias: seu número de mortos, seu número de doenças, suas regularidades de acidentes. A 
estatística mostra igualmente que a população apresenta características próprias em seu 
conjunto e que esses fenômenos são irredutíveis aos da família: as grandes epidemias, as 
expansões endêmicas, a espiral do trabalho e da riqueza. A estatística mostra igualmente 
que, por seus deslocamentos, por suas maneiras de fazer, por sua atividade, a população 
tem seus efeitos econômicos específi cos. A estatística, permitindo quantifi car os fenôme-
nos próprios à população, revela uma especifi cidade irredutível ao pequeno quadro da 
família  (FOUCAULT, 1994, p. 651, tradução do autor).

Nos dois pólos de poder, vemos pessoas que agem no ou sobre grupos, vale dizer, 
coletivos: os governantes agindo sobre a população, os pais agindo sobre os fi lhos, os em-
presários agindo sobre os trabalhadores, os religiosos agindo sobre os fi éis, entre outros. 
As decisões levadas a cabo por esses atores trazem a marca natural da polêmica, razão 
porque se é tentado a sustentá-las em estatísticas, por sua ampla aceitação: tudo se passa 
como se contra as estatísticas não houvesse argumentos, daí advindo sua potência de ar-
gumentação - os que as usam querem passar a idéia de que não foram eles que tomaram 
as decisões, mas sim as estatísticas utilizadas, e que ninguém decidiria diferente de posse 
delas. Nem tanto assim, as estatísticas, vale marcar, são construções, e por isso mesmo, 
precisam ser, elas próprias, explicadas, argumentadas, vale dizer, comunicadas, o que 
será tanto mais sólido, mais possam valer-se de um idioma universal. 

Em síntese, as estatísticas, com sua promessa de objetividade, trazem (em tabelas, 
gráfi cos e cartogramas) uma população, em si, e em suas relações (sociais e econômi-
cas), existentes num território, às mesas dos decisores (governantes). Tornam próximos 
e presentes mundos distantes e ausentes (tecnologia de distância); tornados conhecidos, 
esses mundos tornam-se pensáveis e governáveis (tecnologia de governo). As estatísti-
cas são uma forma de saber e uma fonte de poder.

São expressas em números, dessa forma, valem-se da língua que se quer, na tra-
dição científi ca ocidental, objetiva e universal; sendo números (signos), estão no plano 
da sintática. Mas, não sendo a medida inerente à realidade, as estatísticas elaboradas 
são construções científi cas que revelam realidades previamente idealizadas (vê-se o que 
se poder ver, e não o que se quer ver); assim, sendo construções signifi cadas (as estatís-
ticas são informações já na origem), estão no plano da semântica.

As instituições estatísticas são centros de pesquisa que atuam (ao mesmo tempo) 
nos planos da sintática e da semântica. Mas não têm por missão a geração de conhe-
cimento, donde não atuam no plano da pragmática. Contudo, nos seus processos de 
trabalho, usam e geram conhecimentos: conceitos, defi nições, classifi cações, métodos 
de pesquisa, etc.; dessa forma são, também, centros de ciência (devendo crescer nesse 
ponto). Por demais, seus técnicos, atuando em pesquisas acadêmicas, transformam os 
resultados das pesquisas em conhecimentos (testando suas hipóteses e resolvendo seus 
problemas de pesquisa),  dessa forma, estando também no plano da pragmática, ou 
seja, estão a fazer ciência (fazendo avançar conceitos, defi nições, métodos, etc.).

O Esperanto como idioma racional e universal 
Criada pelo erudito polonês Ludwik Lejzer Zamenhof, o Esperanto pretendia – e 

continua pretendendo – ser uma segunda língua comum a todos os países. As pessoas 
o teriam  como idioma auxiliar de caráter universal4. Isso é vital: o Esperanto jamais 
pretendeu substituir os idiomas das nações, já que esses trazem suas culturas, e apelam 

4 Na Wikipedia (h� p://www.wikipedia.org), ao fi nal de 2006, havia cerca de 60 000 artigos em Esperanto.
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aos orgulhos nacionais; dito de outra forma, os povos amam seus idiomas. E, por isso 
mesmo, nenhum deles deveria, ou poderia, ser tomado como idioma comum, de caráter 
universal; e se o fosse, por alguma razão especial, inimaginável àquele tempo, daria aos 
povos de origem um privilégio inaceitável. Então, só uma língua neutra seria capaz de 
cumprir esse desiderato, uma língua artifi cial, sem amparo em culturas nacionais; e é 
o caso do Esperanto, uma língua racional, planifi cada, sem vínculos nacionais, daí, sua 
pretensão à universalidade, atendendo a todos os povos.

L. L. Zamenhof (1859-1917) era médico e, sobretudo, fi lólogo. De origem judaica, 
nasceu em Bialystok, na Polônia, então parte do Império Russo, e foi na Rússia que 
estudou. Desde tenra idade, ainda nos bancos escolares, em conversas acaloradas, ex-
pressou forte convicção na necessidade imperativa dos homens deverem se conhecer, 
mais e melhor, para melhor se entenderem. Ora, os muitos idiomas nacionais impediam 
esse conhecimento, razão porque buscou a criação de uma língua para todos; fez várias 
tentativas e, por certo, seguiu sendas abertas por outras pessoas desde muito tempo5, 
em diferentes lugares. Se os homens se conhecessem, se entenderiam, e as dadas razões 
das guerras se desfariam; os homens se irmanariam, era seu maior sonho: “Esperanto 
unuigos la homaron”, ou seja, “O Esperanto unirá a humanidade”, foram as últimas pala-
vras de Zamenhof (em plena Primeira Guerra Mundial, 1914-1918). 

Depois de muitos esforços, de incansável persistência, de copiosa argumentação, 
lançou o livrete  Lingvo Internacia, em 1887, de 40 páginas. Seu sogro, Alexander Silbernik, 
bancou a edição, saída em russo (o assina como Doktoro Esperanto, ou seja, Doutor Espe-
rança). Os idiomas usados na origem foram o Russo, o Polaco e o Iídiche, línguas mater-
nas a Zamenhof; aliás, além dessas línguas, falava também o Alemão, o Inglês, o Francês 
e o Latim, revelando interesse no Lituano, no Italiano, no Espanhol - era um erudito, 
sem dúvida alguma. Pouco a pouco, a nova língua recebe adeptos em vários países, e 
em 1905 ultrapassa as fronteiras da Polônia, ao se realizar o 1º Congresso Universal de 
Esperanto, em Boulogne-sur-Mer, em Pas-de-Calais, na França (na ocasião recebeu a 
Legion d’Honneur, a mais alta honraria francesa, bem assim, a Ordem de Isabel, a Ca-
tólica, honraria espanhola)6.  É dito um idioma simples.

O Esperanto se rege por uma gramática extremamente fácil, que consta de dezesseis 
regras, sem exceções; gramática que, estruturada sob uma lógica impecável, pode ser 
aprendida por pessoa medianamente culta, em uma hora.  O Esperanto possui um vo-
cabulário constituído de raízes colhidas nas línguas cultas modernas, e selecionadas à 
luz de rigoroso critério, para que o idioma neutro internacional seja, como realmente é, 
um patrimônio comum a todos os modernos povos civilizados. [...] O Esperanto, graças 
a sua composição vocabular e sintática, é falado com igual facilidade por indivíduos de 
todas as nações do globo, sem que as peculiaridades da prosódia ou sotaque perturbem 
a compreensão, o que fi cou sobejamente provado nos trinta e oito congressos universais 
até agora realizados (ESTUDOS, 1945, p. 231, grifo nosso)7.

O Esperanto no cotidiano brasileiro
Em 1907, a Liga Esperantista Brasileira seria criada, e teria lugar o 1º Congresso 

Brasileiro de Esperanto, na cidade do Rio de Janeiro8; em 1921, ela seria declarada uma 
“sociedade de utilidade pública”. Não por acaso, em 1908 e em 1922, o Esperanto foi 
usado como língua auxiliar nas exposições comemorativas, respectivamente, do Cente-
nário da Abertura dos Portos e do Centenário da Independência (nesta exposição, vale 

5 Uma rápida narrativa dessas tentativas anteriores encontra-se em:  ESTUDOS e sugestões: que é o Esperanto? Revista Brasi-
leira de Estatística, Rio de Janeiro: IBGE, v. 6, n. 22, p. 231-238, abr./jun. 1945.

6 Desde então, até hoje, foram realizados 92 congressos internacionais, só não os havendo nos anos 1916-1919 (o 11º foi em 1915, 
o 12º em 1920) e 1940-1946 (o 31º foi em 1939, o 32º em 1947). Dois foram realizados no Brasil: o 66º, em Brasília, foi em 1981; o 
87º, em Fortaleza, foi em 2002.

7 Texto 7 desta publicação.
8 Já em 1906, grupos esperantistas foram estabelecidos em diversas cidades do Brasil: Campinas, São Paulo, Porto Alegre e Rio 

de Janeiro.
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marcar, houve um pavilhão dedicado à estatística, o chamado Pavilhão da Ciência da 
Certeza). Em ambos os eventos, Bulhões Carvalho pontifi cou.

Só o idioma auxiliar pode por em contato indivíduos que, não dispondo de tempo para 
consagrar ao estudo exaustivo de línguas vivas, trabalham, no entanto, em vários países, 
no mesmo gênero de atividade: sábios que tentam resolver o mesmo problema, inven-
tores, no afã de aperfeiçoar seus engenhos, artistas devotados ao progresso de sua arte. 
Para todos esses espíritos, inquietos e idealistas, o Esperanto vem romper e derruir as 
barreiras lingüísticas que os separam dos companheiros no trabalho, nos ideais e nas 
esperanças. “Dentro de alguns anos” – escreveu o Conde Afonso Celso – “quem não falar 
nem compreender o idioma internacional, não poderá ser considerado homem culto!” 
(ESTUDOS, 1945, p. 237, grifo nosso)9.

Na Associação dos Empregados do Comércio, ainda em 1906, antes mesmo da 
criação da Liga Esperantista Brasileira, foi oferecido o primeiro curso, iniciativa logo repli-
cada em vários outras capitais em todo o País. Entre 1925 a 1928, naquela mesma Asso-
ciação, em sua escola de comércio, o Esperanto tornou-se matéria obrigatória; contudo, 
com a reforma do ensino comercial, perdeu esse caráter obrigatório. Ainda na capital 
federal, em 1910, houve cursos de Esperanto, no Pedagogium, na Escola Normal, e em 
mais de 20 escolas-modelos; o curso na Escola José de Alencar10, no Largo do Machado, 
foi inaugurado pelo Prof. Francisco Cabrita, então Diretor da Instrução Pública. Em 1913, 
o Esperanto foi ensinado em caráter facultativo nas escolas públicas; em 1918 houve 
quase 600 alunos; como eram cursos dados após as aulas, a adoção dos dois turnos tor-
nou difícil mantê-los. Em 1932, houve cursos no Colégio Pedro II (externato e internato) 
e no Instituto de Educação. Essas (e outras) diversas iniciativas não perduravam, mas 
seus animadores não esmoreciam, estando sempre atentos:

A Liga Esperantista Brasileira, em 1938, por intermédio do Dr. Marques dos Reis, que tão 
assinalados serviços prestara ao Esperanto, quando Ministro da Viação e Obras Públicas, 
dirigiu-se ao Sr. Ministro da Educação e Saúde [Gustavo Capanema], para que o Governo 
Brasileiro aderisse ao Convênio Internacional Escolar, que tem por fi m a adoção obriga-
tória do Esperanto nas escolas de diversos países. Esse pedido teve informação favorável 
da Diretoria de Educação e foi encaminhado ao Conselho Nacional de Educação, onde foi 
relatado pelo Prof. Jonathas Serrano e aprovado por 12 votos contra um apenas [diga-se, 
en passant, com os votos favoráveis do Padre Leonel Franca, futuro criador da PUC-Rio, e 
de Alceu Amoroso Lima, da Ação Católica]. O Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos 
[sob a direção de Lourenço Filho], ouvido a respeito da exeqüibilidade do pedido, deu 
parecer francamente favorável. O Sr. Ministro da Educação, entretanto, não deu despa-
cho defi nitivo, declarando apenas que o programa das escolas secundárias estava muito 
sobrecarregado, não permitindo a inclusão de mais uma língua  (FREITAS, 1945, p. 204, 
grifo nosso)11.

Com essa decisão, Gustavo Capanema contrariou o ministério, e jamais voltou 
atrás, nem seus sucessores, de modo que o Esperanto não integrou o programa das 
escolas secundárias brasileiras. E aí está uma história a ser contada. Contudo, seguiu 
em pauta, para logo ganhar espaço na Hora do Brasil; todas as terças-feiras 15 minutos 
era irradiados em Esperanto com textos fornecidos pelo Departamento de Propaganda 
e Difusão Cultural. Tempos antes, em outubro de 1931, a Hora Católica de Educação, do 
Rádio Clube do Brasil, irradiou matéria sobre Esperanto e Educação da Diretoria Geral 
de Informações, Estatística e Divulgação, então recém criada por Teixeira de Freitas no 
Ministério da Educação e Saúde, sob o comando fundador de Francisco Campos. 

9 Texto 7 desta publicação.
10 Atual Colégio Estadual Amaro Cavalcanti.
11 Texto 7 desta publicação.
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O Esperanto e a divulgação das estatísticas
As estatísticas, enquanto números, falam por si; contudo, sendo construções 

científi cas, precisam ser explicadas. Há todo um discurso a ser associado à divulgação 
das estatísticas, seja quanto ao seu processo de produção, seja quanto aos seus resulta-
dos. As escolhas nos processos de pesquisas devem ser postas ao olhar dos usuários, 
de modo que possam utilizá-las e reutilizá-las corretamente. Isso é feito em língua ver-
nácula, entre nós, claro, o Português, mas, na medida em que o Português não é muito 
difundido, restringe-se o alcance do conteúdo comunicado. Hoje, fazem-se divulgações 
também em Inglês, e já se as fez em Francês, e até nos dois idiomas, e, em certo instante 
histórico, também utilizou-se o Esperanto, e sendo ele um idioma racional, dito simples, 
nada melhor para uma exaustiva divulgação das estatísticas. Quer-se, então, renovar a 
potência universal dos números, e é essa a razão de sua utilização na atividade estatísti-
ca brasileira, tendo como um seu apóstolo incansável o admirável Teixeira de Freitas.

Tenho orgulho em dizer que sou um “esperantófi lo” incondicional – senão o “Esperantis-
ta” ótimo que desejaria ser. E a essa causa – a meus olhos uma causa santa entre as mais 
santas – tive a ventura de dar, trinta anos já são passados, toda a minha fé e todo o meu 
entusiasmo. Todavia também fui, sem descontinuidade durante esse mesmo lapso de 
tempo, – e é isso que a vossa gentileza não esqueceu por certo – um soldado da Estatísti-
ca. E se na minha inteligência e no meu coração, Esperanto e Estatística estiveram sempre 
presentes, a verdade é que a Estatística Brasileira, de que fui o servidor mais humilde, – e 
graças à nunca assaz exaltada iniciativa de Bulhões Carvalho e Medeiros e Albuquerque 
– havia acabado de “adotar” o Esperanto – rasgo de compreensão e confi ança que tanto 
honra a cultura do Brasil – como seu idioma auxiliar, a quando, em 1908, lhe bati à porta, 
instando por que me fosse concedido o mais modesto lugar entre os seus legionários. E 
tive a ventura de vê-las – a linguagem da Esperança e a linguagem da Objetividade –, a 
partir de então sempre unidas, sempre amigas, companheiras inseparáveis, mutuamente 
se dando ajuda e estímulo, uma levando consigo a outras, em sua difusão mundial em 
busca da universalização que para ambas é a própria razão de ser. Estarei sendo bem 
claro, meus Amigos? Sim, bem me compreendeis. E haveis de crer-me, porque “Meninos, 
eu vi”, como dizia o velho Timbira, no formoso poema de Gonçalves Dias. Acompanhei 
e participei dos bem sucedidos esforços que foram feitos para que, de um lado, o univer-
salismo do Esperanto ajudasse a divulgação mundial da Estatística do Brasil, e do outro 
lado, os recursos da Estatística do Brasil, por força de sua natural tendência à mais larga 
expansão possível, fossem postos à disposição da causa esperantista no propósito de ajudá-
la a vencer os primeiros passos de sua propaganda e demonstrar ao mesmo tempo a sua 
utilidade, beleza e aptidão, como intérprete e vulgarizadora em um dos domínios comuns 
à técnica, à ciência e à política, que mais fundamentalmente interessam a organização pró-
xima da República do Mundo... E por sentir que pensastes nessa dupla vinculação, como 
trabalhador das duas searas, a do Esperanto e a da Estatística, é que me dou ânimo, que 
de outra forma talvez me faltasse, para me fazer aqui o intérprete dos brasileiros todos – e já 
somos legião – que operam a favor de uma e outra daquelas duas incomparáveis forças do 
espírito humano, que ora unidas às demais formas do idealismo se empenham em edifi car 
a soberba catedral onde não tarda se ergam, profundas e dominadoras, as vozes do futuro, 
para cantarem em uníssono o “Te Deum Laudamus” pela vitória defi nitiva da paz entre os 
Homens-de-Boa-Vontade  (FREITAS, 1954, p. 46-47, grifo nosso)12.

Teixeira de Freitas nesse trecho, deixa claro, a seu juízo, os ganhos advindos à esta-
tística em sua associação ao Esperanto, que, como língua universal, daria caráter ainda 
mais universal aos números estatísticos. O saber do Brasil, expresso pelas estatísticas, 
é um saber objetivo, e também universal, dado que as estatísticas são expressas em 
números que são eles próprios universais; contudo, o discurso desse saber, ao ser feito 
utilizando o Português, que não é fácil, e não é falado mundo afora, perde muito em po-

12 Texto 16 desta publicação.
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tência, donde seria útil fazê-lo em uma língua universal, daí o utilidade do Esperanto. 
Por outro lado, a estrutura operativa da instituição estatística, em contraparte, poderia e 
deveria pôr-se a serviço da divulgação do Esperanto, de modo a ajudá-lo a completar e 
a concretizar seus objetivos de universalidade; tanto mais o Esperanto atingisse grande 
público, no limite atingisse toda a humanidade, mais os discursos estatísticos feitos em 
Esperanto ganhariam universalidade. E haveria, dessa forma, um ganho mútuo.

A associação da estatística brasileira ao Esperanto
Em 1907, ao assumir o comando da Diretoria Geral de Estatística - DGE, Bulhões 

Carvalho muda o rumo, até então claudicante, da atividade estatística brasileira. Promo-
ve mudanças estruturais e operacionais na instituição estatística federal, tentando su-
perar as difi culdades de convívio com a federação exacerbada então vigorante no País. 
Concebe um Conselho Superior de Estatística, como forma de dar caráter nacional às 
decisões, preocupado em atender aos interesses federais, estaduais e municipais, bem 
assim, de facilitar uma operação nacional de chegada aos registros administrativos, por 
defi nição existentes em vários órgãos em vários espaços, nas três esferas políticas. Em-
penha-se pela renovação do quadro de pessoal, instituindo o concurso para entrada e 
para progressão profi ssional, entre várias outras medidas. Num primeiro momento, 
pouco consegue amadurecer, dado que em 1909 deixaria a direção, descontente com a 
evolução política do País, sob Nilo Peçanha (substituto de Aff onso Penna, que falecera na 
presidência) e sob Hermes da Fonseca. Voltaria em 1915, com Wenceslau Brás, fi cando no 
cargo até 1930, para uma trajetória de profícuas realizações.

Embora tenha fi cado pouco tempo, no primeiro momento caberá a ele a primazia  
de associar a estatística ao Esperanto, e o fará na bela edição do Boletim comemorativo da 
Exposição Nacional de 1908, inserido nos festejos do centenário da abertura dos portos 
pelo Príncipe-Regente D. João, tão logo chega ao Brasil (ainda na Bahia). Pois aquela 
publicação terá os cabeçalhos e as indicadoras de suas tabelas indicados em Francês e 
em Esperanto, além do Português; mais ainda, seu longo texto de introdução, assinado 
pelo próprio Bulhões Carvalho, será destacado e publicado em separado, inteiramente 
em Esperanto: Antaüparolo de l’bolteno memoriga de la Ekspozicio Nacia de 1908 (será de-
pois reproduzido em número especial da Revista brasileira de estatística, v. 6, n. 22, p. 211-
230, abr./jun. 1945)13. Essa idéia virá de Medeiros e Albuquerque, sendo aceita por Bulhões 
Carvalho, com a aprovação necessária do ministro Miguel Calmon.

Nessa trilha, na década seguinte, após o Censo de 1920, temporariamente des-
ligado da DGE, Teixeira de Freitas assume o comando da atividade estatística mineira. 
Nessa função, adota, em 1925, o Esperanto como língua auxiliar na correspondência es-
tatística dirigida ao exterior, ao mesmo tempo que delibera, tanto quanto possível, pu-
blicar os textos ofi ciais da direção de estatística mineira também em Esperanto. Alguns 
poucos saem, de fato, em Esperanto, mas os recursos são escassos, e a própria atividade 
estatística mineira estava em gestação, a exigir concentração de atenções ainda em ações 
bem mais primárias. Começa a emergir aquela fi gura notável, autêntico monumento 
da estatística brasileira, Teixeira de Freitas, que, já com novos poderes, na esfera federal, 
dará curso às suas idéias de propagação e utilização do Esperanto na divulgação das es-
tatísticas brasileiras. Isso terá lugar no IBGE, que começaria a funcionar em 29 de maio 
de 1936, quando Macedo Soares assume sua presidência.

Ações no IBGE
A  Resolução n. 82, da Assembléia Geral do Conselho Nacional de Estatística, 

de 18 de julho de 1938, adotou o Esperanto como língua auxiliar “nas atividades e 
publicações do Instituto” (IBGE), e assim fazendo, entendia estar inserida na tradição 
iniciada por Bulhões Carvalho em 1907-08, na DGE, e prosseguida por Teixeira de Freitas 

13 Texto 9 desta publicação.
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em 1925, em sua década mineira. O sucesso daquelas medidas que, segundo registrara, 
“atraíram uma atenção maior do mundo culto para a estatística brasileira”, justifi cava 
mais que sua simples recuperação, sugerindo um profícuo aprofundamento. No ano 
seguinte, essa decisão seria retomada, e desdobrada14.

A Resolução n. 128, da Assembléia Geral do Conselho Nacional de Estatística, 
de 19 de julho de 1939, incluía o estudo do Esperanto “no programa do curso anual de 
aperfeiçoamento mantido pelo Instituto” para “os estagiários dos serviços estaduais 
de estatística”. Isso se dava no rastro do curso de Esperanto para os funcionários do 
sistema estatístico federal”, organizado por Couto Fernandes, presidente da Liga Espe-
rantista Brasileira (que recém editara um dicionário Português – Esperanto), bem assim, 
na senda da edição do Statistika resumeto, uma sinopse do Anuário estatístico do Brasil 
para 1937, com grande aceitação internacional. Essa decisão ia ao encontro “dos votos 
do Conselho Nacional de Educação ao emitir parecer, aprovado por 12 votos contra um, 
em que aconselhou a adesão ofi cial do Brasil ao acordo internacional relativo ao ensino 
obrigatório do Esperanto nas escolas”. Essa prática prosseguiu ininterruptamente15.

Em 1944, viria a Resolução n. 178, da Junta Executiva Central do Conselho Na-
cional de Estatística, de 15 de junho, aderindo ao programado X Congresso Brasileiro 
de Esperanto, promovido pela Liga Esperantista Brasileira, “associação que tem presta-
do apreciável colaboração às iniciativas culturais do Instituto”. O IBGE aderia ao evento 
na categoria de Instituição Benfeitora. Essa decisão logo prossegue16.

Em 1945, viria a Resolução n. 213, da Junta Executiva Central do Conselho Na-
cional de Estatística, de 5 de abril, formulando votos que o X Congresso Brasileiro de 
Esperanto, a realizar-se naquele mesmo mês, de 14 a 22, no Rio de Janeiro, alcançasse 
“os altos e nobres objetivos que determinaram sua convocação”. Ademais, augurava 
que logo se efetivasse “a adesão ofi cial do Brasil ao acordo internacional relativo ao 
ensino obrigatório do Esperanto nas Escolas”, mediante “a adoção de medidas que in-
corporem o idioma neutro auxiliar ao curriculum dos ensinos Primários Fundamental, 
Secundário, Magisterial e Profi ssional Médio”17. Isso se fazia por várias razões, dentre 
as quais alguns considerandos fundamentais:

[...] que, vencida a triste experiência dos dias contemporâneos, tenderá o mundo, decerto, 
para um amplo esforço construtivo, capaz de harmonizar a sociedade humana pela progres-
siva unifi cação de ideais e propósitos, visando a felicidade coletiva e o bem comum;

[...]  que uma generosa política de cooperação e boa vontade, destinada a prevalecer sobre os 
entrechoques dos egoísmos e rivalidades que têm gerado as grandes catástrofes mundiais, 
há de assegurar a pacifi cação da sociedade internacional, mediante o mútuo entendimento 
entre os homens e a harmonização dos interesses entre as Nações;

[...]  que o movimento de confraternização da família humana, que tudo indica virá a ser a 
característica histórica dos novos tempos, encontrará um instrumento inigualável de expan-
são e vitória na existência de um idioma auxiliar universal;

[...]  que esse idioma, pela sua formação e origem, deve neutralizar as possíveis veleidades 
de predomínio das línguas nacionais, a fi m de que, sem sobrepor-se a qualquer delas, facilite 
o entrelaçamento das relações entre os homens, a estes facultando o meio de intercomunica-
ção imprescindível ao fortalecimento do espírito de fraternidade mundial;

[...] que a adoção de um idioma auxiliar comum, sobre estimular o progresso da convivência 
intensiva entre os vários grupos humanos, dará lugar à expansão das conquistas do espírito 
– pelo rádio, pelo livro, pelo cinema –  ampliando, em relação a todos os povos, os recursos 
de cultura humanística e técnica fundamental, e estimulando o intercâmbio de turismo e 
comércio, em proveito dos objetivos de cooperação e entendimento internacionais;

14 Texto 1 desta publicação.
15 Texto 2 desta publicação.
16 Texto 3 desta publicação.
17 Texto 4 desta publicação.
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[...]  que, admitida a impossibilidade de atribuir a qualquer das línguas vivas ou mortas, 
não artifi ciais, o papel de idioma auxiliar mundial, sem ferir melindres nacionalistas, têm 
sido universalmente reconhecidas no Esperanto as condições básicas essenciais para exercer 
aquele papel, tanto pelo caráter neutro de sua formação, com pela simplicidade de seu me-
canismo, já amplamente comprovada com o rápido aprendizado em países cujos idiomas 
ofi ciais pertencem a diferentes ramos lingüísticos; 

[...] que o movimento esperantista constitui, em todo o mundo, uma das maiores forças mo-
rais ao serviço do perfeito entendimento entre os homens de boa vontade;

[...] que, em nosso país, graças, sobretudo aos pertinazes esforços da benemérita Liga Espe-
rantista Brasileira, a campanha em favor da difusão do Esperanto vem sendo conduzida sob 
a inspiração dos mais altos ideais de solidariedade humana, apresentando resultados práti-
cos de evidente alcance para os interesses culturais e econômicos do Brasil no estrangeiro.

Os estatistas18 no X Congresso Brasileiro de Esperanto 
Nove anos após o IX (1936) aconteceria o X Congresso Brasileiro de Esperanto 

(1945), à causa da guerra que assolou a humanidade e que envolveu o Brasil, e o IBGE 
foi uma peça chave da sua realização, não medindo esforços para seu sucesso. Os anais 
do Congresso, de imediato à realização, foram na íntegra publicados na Revista brasileira 
de estatística (v. 6, n. 22, p. 267-291, abr./jun. 1945)19. Grandes estatistas estiveram envol-
vidos com sua realização, e o IBGE foi um dos seus principais promotores e estimula-
dores, contribuindo distintamente para seu sucesso.

Na sua comissão organizadora, pontifi caram: José Carlos de Macedo Soares (presi-
dente da comissão, e do IBGE); Lourenço Filho; Ana Amélia de Queiroz Carneiro de Men-
donça;  Carlos J. Domingues; João B. de Mello e Souza; Mário Ri� er Nunes, entre vários ou-
tros. Estavam na comissão patrocinadora: Christovam Leite de Castro (secretário-geral 
do Conselho Nacional de Geografi a/IBGE);  Herberth Moses (presidente da Associação 
Brasileira de Imprensa);  João Daudt de Oliveira (presidente da Associação Comercial do 
Rio de Janeiro);  José Augusto Bezerra de Menezes (presidente da Associação Brasileira de 
Educação);  Padre Leonel Franca (reitor das ainda apenas Faculdades Católicas);  Mário 
Augusto Teixeira de Freitas (secretário-geral do IBGE e presidente do Instituto Intera-
mericano de Estatística);  Raul Leitão da Cunha (reitor da Universidade do Brasil), entre 
vários outros.

A sessão preparatória, sob presidência do Embaixador Macedo Soares, ocorreu em 
14 de abril, no Instituto Histórico e Geográfi co Brasileiro. Vários ibgeanos estiveram 
presentes, sendo escolhidos para integrarem comissões, dentre os quais, Waldemar Lo-
pes, Valdemar Cavalcanti e Raul Lima. A sessão solene de instalação, em 16 de abril, segun-
da-feira, teve lugar no salão de conferências do Palácio do Itamaraty, sede do Ministério 
das Relações Exteriores, cujo ministro interino, José Roberto de Macedo Soares, deu início 
à solenidade, logo passando a presidência a José Carlos de Macedo Soares (eram irmãos); 
o presidente da República fez-se representar pelo Comandante Alexandrino de Alencar. 
Na ocasião, várias pessoas tiveram a palavra, dentre as quais valerá realçar trechos do 
discurso do Reitor da Universidade do Brasil, Prof. Raul Leitão da Cunha, como segue:

Senhores congressistas. Os homens cultos têm procurado soluções justifi cadas em vários 
argumentos, para o problema da língua universal.

Quiseram uns, utopicamente, substituir os idiomas então falados por um outro, que seria 
assim tornado comum a todos os povos.

18 Os profi ssionais envolvidos com a produção das estatísticas, nos anos 1940 e 1950, receberam várias nominações, sempre em 
seqüência: “teoristas estatísticos, estatísticos analistas, estatísticos elaboradores”, “estatístico matemático, estatístico analista, 
estatístico administrador”, “estatígrafos, estatísticos, estatistas”. Os estatistas estariam no topo da pirâmide, sendo aqueles 
que tanto saberiam dos meandros das pesquisas, quanto - e nisso seriam distintos - teriam a capacidade de utilização dos 
resultados.

19 Texto 6 desta publicação.
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Pretenderam outros, com maior acerto, criar uma língua auxiliar que, aprendida facilmente 
ao mesmo tempo que a materna, serviria para o melhor entendimento internacional.

Subdividiram-se estes últimos em três grupos, conforme preferiram formar uma língua 
nova, adotar uma das ainda faladas ou utilizar-se de uma das mortas – o latim.

Não sendo as línguas naturais um produto exclusivo da vontade dos homens, senão uma 
conseqüência das reações neles provocadas pelo meio ambiente, social e cósmico, é claro 
que seriam inúteis as tentativas de substituição da língua materna por qualquer outra.

Por outro lado, representando o idioma pátrio um dos fatores preponderantes da nacio-
nalidade, seria inviável a imposição, aos demais povos, mesmo com o caráter de auxiliar, 
de uma das línguas atualmente faladas.

Quanto ao latim, embora não devesse a sua preferência despertar melindres nacionais, 
adotá-lo como língua universal seria impossível pois, sobre não ter vocábulos correspon-
dentes a todas as necessidades do momento, está longe de vibrar sintonicamente com a 
psicologia atual dos povos  (DÉCIMO..., 1945, p. 271).

Daí em diante, em longa oração, traça uma trajetória desse desideratum, concluin-
do pela importância e da propriedade do Esperanto, e de se dever estudá-lo:

Valerá a pena preocuparem-se os intelectuais com o problema da língua auxiliar univer-
sal, quero dizer, com a disseminação internacional do Esperanto? Creio que sim e agora 
muito mais do que em qualquer tempo.

Aos que afi rmam não ser possível a utilização de uma linguagem comum, para o entendi-
mento dos povos civilizados, perguntaremos se desconhecem a universalidade do código 
internacional dos sinais marítimos, a classifi cação bibliográfi ca decimal, a linguagem mí-
mica, a escrita musical, os algarismos arábicos e o código Morse.

Disse, há pouco, parecer-me oportuno o momento para a cooperação dos intelectuais em 
prol da propagação do Esperanto, mas nesse intento não devem eles perder-se em discus-
sões acadêmicas e sim consagrar todas as suas energias no estabelecimento de medidas 
práticas, prudentemente executadas [...]

Saudando-vos cordialmente, senhores Congressistas, desejo que prossigam os vossos tra-
balhos com entusiasmo e invariáveis propósitos de cooperação de modo que, ao encerrar-
des este conclave, tenhais demonstrado, à evidência, as vantagens reais de ser instituído, 
em todos os países civilizados, o ensino ofi cial do Esperanto  (DÉCIMO..., 1945, p. 275).

Em 22 de abril, de novo no Palácio do Itamaraty, fez-se a sessão solene de encer-
ramento. Entre os vários que tiveram a palavra, valerá realçar trechos do discurso pro-
ferido por Lourenço Filho, diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos - INEP, 
do Ministério da Educação, como segue:

Que convicção fundamental aqui nos congregou? A de que a linguagem é o instrumento 
que mais intimamente liga o homem à vida social. Sem a linguagem, não há pensamento; 
sem a linguagem não há entendimento humano. Se a categoria do homem é a do espírito, 
é assim também a da linguagem, que lhe permite a tradução de seu poder criador, que 
lhe faculta  o registro de incessante experiência; que lhe oferece os recursos de projeção 
no tempo e no espaço; que o anima, em suma, à conquista do infi nito [...] Na criação do 
mundo, como na da cultura, no princípio é o Verbo.

Não é de admirar, portanto, que a linguagem num mundo de culturas em competição e 
em confl ito, tivesse de apresentar-se diferenciada, e de assim evolver como expressão de 
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cada grupo social, de cada povo, de cada nação.Não é de admirar, por igual, o vigor dos 
idiomas nacionais e a força indestrutível que eles representam.

Não sonham por isso os adeptos de uma língua internacional em destruí-los, o que seria 
utopia. No que sonham é o estabelecimento de um instrumento geral de comunicação 
entre os homens, e que, de par com as línguas nacionais, com elas fl oresça; no que por-
fi am é nos propósitos de entendimento e de cooperações entre os povos de todas as raças 
e origens.

Por seu amplo aspecto fi losófi co a qualquer tempo esta idéia encontraria justifi cação e 
defesa. Na época atual, em que a um mundo de povos confi nados em suas fronteiras, su-
cede outro, de necessária interdependência econômica e cultural, ela se apresenta como 
imperativo de organização da vida das nações.

Claro está que a adoção de um idioma único para o mundo seria irrealizável. Ainda que essa 
unidade pudesse existir num dado momento logo desapareceria por natural contingência, 
tanto é inelutável a diferenciação lingüística, nos povos, nos grupos sociais e até nas idades.

A solução prática, portanto, é a de um idioma auxiliar, coexistente com as línguas nacio-
nais, instrumento de intercomunicação entre todos os povos – uma linguagem comum, 
para tudo quanto os povos podem e devem preservar em comum, no plano das idéias, no 
das ciências e das artes, no domínio da técnica e da vida moral, sem prejuízo, porém, do 
que lhes seja peculiar, distintivo ou fundamental.

Poderá pretender-se que esse idioma auxiliar seja escolhido entre uma de tantas línguas 
nacionais existentes? Isto é, pode-se desejar que, ao lado da língua pátria, em cada país e 
em todos, se generalize o uso de uma segunda língua, o Francês, ou o Inglês, ou o Espa-
nhol, ou o Russo, ou o Português?

Queira-se ou não, com isso surgiria um grave problema político. Admitir uma língua na-
cional, como segundo idioma, seria admitir também a supremacia de uma cultura eleita, 
de uma nação que a todas as demais viesse a dominar, pela imposição de suas formas 
privativas de cultura (DÉCIMO..., 1945, p. 281-186, grifo nosso).

Nesses trechos, Lourenço Filho faz a apologia da língua universal, não pela ascen-
são de um idioma nacional, ao lado das demais línguas pátrias, já que isso carrearia 
para todos os países, e povos, as forças culturais daquele idioma particular tomado 
como universal. Então, seria mesmo necessário haver um outro idioma, que por não ser 
de nenhum país, e daí não trazer nenhum cultura implícita, pudesse ser um idioma de 
todos os povos, cada qual com sua língua, a ela associando esse idioma universal, como 
uma produção racional, lógica mesmo, sem nenhum carga espiritual nacionalista. E ele 
advoga que seja o Esperanto, dele falando adiante em seu discurso:

Não se apresenta o Esperanto como simples código, clara e concisamente elaborado: é, 
na verdade, um idioma, capaz de exprimir com precisão, harmonia e graça a sutileza das 
idéias, os lavores do estilo, a força dos sentimentos e das paixões. Na expressão feliz de 
Charles Baudouin, o sábio fi lósofo suíço, e ademais primoroso escritor, “equilibram-se no 
Esperanto a álgebra e a música – isto é, a expressão lógica e a expressão emotiva [...]

O esperantista tem sido o pregoeiro do entendimento dos homens, e de todos os homens, 
entre si.

O esperantista faz profi ssão de fé da inteligência humana, e acredita que desaparecidas 
as barreiras de segregação mental em que têm vivido os povos, ganharão eles nova capa-
cidade na compreensão dos interesses comuns, na visão das necessidades e realidades do 
progresso e da civilização.
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O esperantista admite a identidade dos sentimentos humanos e a sua livre direção para o 
bem, por isso que aceita que pelos recursos de inteligência se posso criar uma gigantesca 
obra de amor e de fraternidade.

Sem que possa perder o gosto por sua língua nacional, e pois, por sua cultura, o espe-
rantista tem o espírito aberto às inspirações e às idéias de todos os homens, de todas as 
raças, de todos os povos.

Quaisquer que sejam as suas convicções políticas, religiosas ou fi losófi cas, o esperantista 
trabalha sempre ao infl uxo de princípios cristãos; não anima ele preconceitos de raças; é, 
por princípio, antiimperialista; deseja a mais profunda compreensão democrática entre 
os indivíduos e as nações.

O esperantista tem como bandeira a unidade do mundo; como instrumento, a livre ex-
pressão e circulação do pensamento; como forma prática de união entre os povos a edu-
cação generalizada, a educação de todos, por toda a parte facilitada [...]

Escrevia Zamenhof, há mais de quarenta anos, que os iniciadores do Esperanto não vive-
riam até que amadurecessem os frutos de seu trabalho. E tinha razão. Podem os esperan-
tistas de hoje, no entanto, olhar com mais confi ança o futuro. E o futuro, meus Senhores, 
há de dar-vos razão, porque razão dará aos que lutam por um mundo de paz, no qual 
possam viver os homens, em melhor entendimento e em fraternidade. 

Para esse mundo, já  não distante, cooperará um idioma internacional auxiliar – o Espe-
ranto (DÉCIMO..., 1945, p. 282-283, grifo nosso).

Não é de estranhar, então, que o INEP, tendo Lourenço Filho como dirigente, tenha 
dado opinião favorável à introdução do Esperanto no curriculum das escolas brasileiras, 
seguindo parecer do Conselho Nacional de Educação. Por seu discurso, como foi visto, 
manifesta profunda crença no papel vital do Esperanto para a civilidade da humanida-
de, aliás, o papel vital da educação. Então, a adoção do Esperanto na educação brasilei-
ra, seria, por essa visão, muito oportuna, e favorável. Contudo, não houve, em tempo 
algum, essa adoção, fi cando-se, por muito tempo, com o Francês como segunda língua 
no País, depois com o Inglês, e mais recentemente com o Espanhol também. 

 Por fi m, fechando a análise desse X Congresso, é de fundamental importância 
reproduzir na íntegra uma carta que Teixeira de Freitas envia a Macedo Soares, fazendo-o 
na qualidade de presidente do Instituto Interamericano de Estatística (sendo também 
Secretário-Geral do IBGE). A carta é magistral, seja pela forma polida e respeitosa ao se 
dirigir ao Presidente-Embaixador, seja pela profi ssão de fé em favor da oportuna asso-
ciação da Estatística e do Esperanto, sem olvidar a elegância do Português. 

Excelentíssimo Senhor

Embaixador José Carlos de Macedo Soares

DD Presidente do Décimo Congresso Brasileiro de Esperanto

Exerce Vossa Excelência, neste momento, duas prestigiosas e harmônicas lideranças, 
como Presidente, a um só tempo, do Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística e do X 
Congresso Brasileiro de Esperanto.

Essa auspiciosa circunstância confi rma – e torna já agora indissolúvel – a estreita vincu-
lação, sob os auspícios da sua personalidade apostolar, entre dois formosos ideais da cul-
tura brasileira. Um deles é o da sincera e esclarecida objetividade, que deve condicionar 
a preservação da ordem humana sem prejuízo de um progresso renovador que a eleve e 
dignifi que continuadamente. Outro é o da fácil interpenetração econômica, intelectual e 
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espiritual dos povos, como o recurso por excelência para criar e universalizar superiores 
estados de cultura e civilização.

O primeiro terá que ser, nos seus fundamentos, obra da estatística. O segundo, apoiando-
se na educação que tenda àquele fi m, de outro instrumento não se poderá valer senão do 
idioma neutro universal. Ambos, conjugadamente, irmanarão os povos sob a égide da 
fraternidade, da justiça e da mútua compreensão e estima. E implantarão, no mundo, a 
era de tranqüilidade e trabalho fecundo por que anseiam todas as Nações pacífi cas.

Como esperantista e como estatístico, compreendo esse idealismo de Vossa Excelência. 
Compreendo-o, e sinto erguer-se-me o coração e o espírito. Isto porque somente esse ide-
alismo nos permitirá enfrentar confi antemente as horas difíceis e angustiosas que daqui 
a pouco, suspenso o entrechoque das armas, procurarão restaurar na paz a convivência 
internacional, para tentar a recuperação e a salvaguarda futura de todos os valores mate-
riais e humanos desaparecidos nesta voragem de destruição e de morte que a história vai 
registrando sem lhe encontrar paralelo nem justifi cativa, como fruto maldito da incom-
preensão entre os homens.

Por outro lado, refl ito no belo destino do Instituto Interamericano de Estatística, cuja 
presidência exerço como a maior honra que dignifi ca a minha vida. Sua missão é aproxi-
mar os estatígrafos, os estatísticos e os estatistas de toda a América, visando tornar con-
vergentes e assim mais fecundos os esforços de nossa civilização em prol da verdadeira 
prosperidade e grandeza dos povos que formam a comunhão do hemisfério. E ela quer 
assentar e fortalecer entre as pátrias a que a convivência geográfi ca deu destinos comuns, 
um sistema de colaboração pacífi ca e fraterna, que já é, e tende a ser cada vez mais, a par 
da outra admirável união formada pelas comunidades britânicas, elemento preponde-
rante para a ordenação equilibrada e justa da vida internacional.

Diante dessa confortadora perspectiva, pois, é justo que o pensamento se eleve e peça 
expressão. Devo e quero trazer a Vossa Excelência, Senhor Embaixador, a minha sauda-
ção cordial e o testemunho do meu mais alto apreço pela obra generosa de concórdia e 
compreensão humana que ora lhe merece todas as luzes da inteligência e todas as forças 
do coração.

Posso testemunhar que não só essa certeza sobre o nobre destino da estatística na estru-
turação da comunidade universal, como também a confi ança no papel incomparável que 
o Esperanto será chamado a representar, tanto em nossa união continental, quanto na 
harmonização e estreitamento das relações mundiais entre os povos, já existem, uma e 
outra, – e se impõem com força crescente – no seio de todos os organismos e grupos que 
se dedicam à Estatística no hemisfério americano.

Creio, assim, que me inspiram os ideais e sentimentos coletivos de quantos participam 
desses grupos e organismos responsáveis, no Continente, pelas tarefas que a civilização 
confi ou à Estatística, vindo trazer a Vossa Excelência, na presente mensagem, calorosas 
congratulações pelo êxito magnífi co de mais esta formosa empresa a que se devota neste 
momento. Mas quero também rogar a Vossa Excelência se digne transmitir à nobre As-
sembléia ora sob sua presidência, os melhores votos por que a comunidade das Nações 
Americanas, mais e mais solidárias na realização dos seus destinos comuns, não tardem 
a colocar-se sob os infl uxos de uma perfeita intercomunicação espiritual, por obra e vir-
tude do idioma da Esperança. Idioma que, exprimindo o Verbo Humano reunifi cado, já 
se oferece, no seu símbolo incomparável – a Estrela Verde – como um fanal para conduzir 
de novo as Nações às verdadeiras Fontes da Vida, no seio da fraternidade cristã.

Respeitosas homenagens.

Mário Augusto Teixeira de Freitas

Presidente do Instituto Interamericano de Estatística

(DÉCIMO..., 1945, p. 281, grifo nosso)
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Novas ações no IBGE 
A Resolução n. 273, da Assembléia Geral do Conselho Nacional de Estatística, 

de 17 de julho de 1945, incorpora aos Anais do IBGE três das várias resoluções emana-
das do X Congresso Brasileiro de Esperanto, realizado em abril20. A de n. 3, que rende 
agradecida homenagem ao IBGE pelo expressivo apoio que vinha dando à divulgação 
do Esperanto, nos termos das decisões antes vista, bem assim, registra a importância 
das publicações especiais editadas em Esperanto e colocadas à disposição dos congres-
sistas, entre outras, Tipos e aspectos do Brasil,  Que é o Esperanto, O Esperanto no Brasil, de 
Teixeira de Freitas, Biografi a de Zamenhof, além do mapa do território brasileiro, devida-
mente atualizado. A de n. 17, que pede ao IBGE ajuda para realizar-se um “levantamen-
to estatístico periódico do movimento esperantista no Brasil”; a ajuda viria na forma da 
formulação do questionário*, e orientação para sua aplicação. A de n. 19, que pede ao 
IBGE para que edite também em Esperanto as futuras edições do Anuário estatístico do 
Brasil, seguindo no caminho trilhado por Bulhões Carvalho, quando adotou o Esperanto 
na edição do Boletim preparado à comemoração do centenário da abertura dos portos.

Em 1949, já tendo Teixeira de Freitas se retirado do cotidiano ibgeano, mas não da 
atividade estatística, já que seguia atuando na direção de estatística do Ministério da Edu-
cação, a Resolução n. 422, da Assembléia Geral do Conselho Nacional de Estatística, de 
6 de julho, aplaude a realização do XII Congresso Brasileiro de Esperanto21. Por demais, 
informa que às publicações Urbo Salvador  e  Urbo São Paulo  logo se somaria outra,  Urbo 
Belo Horizonte, e manda incluir nos Anais do IBGE a conferência proferida por Teixeira de 
Freitas, no Clube Militar, sob o título A nova era – a era da mundialidade – e o Esperanto. Por 
fi m, recomenda a reedição, sob os auspícios do IBGE, da segunda edição do Dicionário 
brasileiro de Esperanto (cuja primeira edição, é informado nos considerandos, foi feita com 
a colaboração da antiga Diretoria-Geral de Informações, Estatística e Divulgação, do Mi-
nistério da Educação e Saúde, cuja criação se deveu a Teixeira de Freitas)22.

Em 1950, a Resolução n. 449, da Assembléia Geral do Conselho Nacional de 
Estatística, de 11 de setembro, aplaude a futura realização (em 1951) do XIII Congresso 
Brasileiro de Esperanto, a ocorrer em Recife, para o qual promete a monografi a Urbo 
Recife, e faz menção honrosa ao XII Congresso realizado em Belo Horizonte, para o qual 
saíra o Urbo Belo Horizonte23.

Em 1954, a Resolução n. 437, da Junta Executiva Central do Conselho Nacional 
de Estatística, de 5 de março, propugna a inclusão do Esperanto entre os idiomas ofi -
ciais das reuniões de estatística (em especial a XXIX Sessão do Instituto Internacional de 
Estatística) programadas para serem realizadas em 1955, no Quitandinha, em Petrópo-
lis, endossando recomendação do XIV Congresso Brasileiro de Esperanto, realizado em 
Curitiba, para o qual o IBGE editou  Urbo Curitiba24, bem assim solicitação da Sociedade 
Brasileira de Estatística (então sob a direção de Teixeira de Freitas)25.

Ainda em 1954, a Resolução n. 629, da Assembléia Geral do Conselho Nacio-
nal de Estatística, de 10 de julho, manda incluir nos Anais do IBGE o documento  O 
idealismo e o Esperanto, pronunciamento proferido por Teixeira de Freitas na I Convenção 
Fluminense de Esperanto (em 5 de novembro de 1953)26.

Daí em diante, um silêncio crescente. Em 1956, morre Teixeira de Freitas, o que 
terá ajudado no gradual afastamento do IBGE às lides esperantistas. Contudo, até 1957, 
ainda haveria resumos dos artigos da Revista brasileira de Geografi a em Esperanto. Essa 
data é sugestiva em dois sentidos: fechava 50 anos de associação da estatística ao Espe-
ranto, de um lado, e, de outro, abria, até hoje, 50 anos de afastamento a essa associação. 

20 Texto 10 desta publicação.
21 Estranhamente, não há referência à realização do XI Congresso Brasileiro de Esperanto, em 1947, ao qual o IBGE não terá fi cado 

alheio.
22 Texto 11 desta publicação.
23 Texto 13 desta publicação.
24 Então, também já saíra Urbo Vitória.
25 Texto 14 desta publicação.
26 Texto 15 desta publicação.
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A abertura do Brasil ao mundo realizada pelo governo Kubitschek ajudaria a adoção 
gradual do Inglês como segundo idioma no País; os tempos seriam outros.

O pensamento do esperantista Teixeira de Freitas
É sempre difícil, quase impossível, ter toda a produção de Teixeira de Freitas sobre 

qualquer dos muitos assuntos dos quais tratou em sua longa trajetória intelectual: a 
educação, o municipalismo, a divisão territorial, a estatística, a matemática, a religião, o 
Esperanto, e tantos outros. Sua vasta produção ainda está por ser catalogada, seja a que 
está no IBGE, seja a que está no Arquivo Nacional (cerca de 13 600 documentos), seja a 
que deve existir em algum lugar em Minas Gerais, e talvez no Ministério da Educação, 
sem olvidar a Sociedade Brasileira de Estatística. 

Tendo isso em mente, não é nossa intenção dizer que sua produção sobre o Es-
peranto se resume aos três textos que adiante analisaremos. Não fi zemos uma busca 
completa, nem mesmo nas fontes mais simples, pois que mais organizadas, muito me-
nos visitamos os vários acervos acima referidos, seja os sabidamente existentes, seja os 
que apenas se desconfi a devam existir. Como seja, usamos esses três textos como algo 
representativo de sua militância como esperantista, sempre preocupado em associar 
esse idioma universal às estatísticas que, por serem números, têm os fumos também da 
universalidade, afora a inerente objetividade das realidades.

O primeiro desses textos,  O Esperanto no Brasil,  é de 1945, e foi feito para o X 
Congresso Brasileiro de Estatística, se não propriamente patrocinado pelo IBGE, tendo-
o como um distinto apoiador, contando com Teixeira de Freitas à frente27. É um estudo 
com poucas idéias, por assim dizer, pouco ideológico, sendo muito mais um estudo do 
estado das artes, àquele tempo, claro, elogioso à trajetória do Esperanto, no mundo e 
no Brasil. O tempo é de otimismo, com o fi m da Segunda Guerra Mundial, a paz entre 
os povos parecia ser mais que uma vazia promessa, parecia haver um novo tempo em 
início. Nada melhor do que ajudar na concórdia dos povos, com o uso de uma idioma 
universal, no caso o Esperanto, a ser tomado como uma língua auxiliar28.

O segundo texto,  A nova era – a era da mundialidade – e o Esperanto,  é de 1948, e foi 
uma conferência proferida no Clube Militar, no Rio de Janeiro, a 16 de junho. Então, já 
deixara o cotidiano ibgeano, embora ainda vivesse a atividade estatística, seja no Minis-
tério da Educação, seja na Sociedade Brasileira de Estatística, que ajudaria a formalizar 
e a consolidar29. Àquele tempo, a prometida concórdia dos povos logo após a Segunda 
Guerra Mundial não mais parecia defi nitiva, e o mundo já entrara na Guerra Fria, mar-
cando-se a divisão em comunismo e capitalismo (mundo livre?). Teixeira de Freitas, con-
tudo, ainda é otimista, e ainda entende o Esperanto como uma força em apoio à união 
dos povos. Seu texto é, no mínimo, fi losófi co, beirando ao religioso; complexo, exige 
leitura e releitura, supõe atenta refl exão, maturação demorada. 

Três brevíssimas palavras latinas resumem, em consonância e expressão cristalinas, tudo 
quanto de mais alto, mais belo e mais nobre pode o espírito humano realizar na sua incer-
ta peregrinação terrena. Pax! Vox! Lux! Ou, ainda mais suavemente, em nosso neolatino 
idioma, Paz! Voz! Luz!30 Três palavras, três letras em cada uma. E uma sonoridade verbal 
maravilhosa a evocar as três supremas realidades da Vida. Realidades que são o funda-
mento do Orbe. Como progresso e ordem, inteligência e lógica, energia criadora e expres-
são da existência apreensível. Realidades que também se fazem as belezas supremas do 
Mundo. [...] A Voz, a Luz e a Paz entre os homens de boa vontade! A universalidade da 

27 Pela resenha desse Congresso, fi ca-se sabendo que boa parte dele, senão todo, foi fi lmado, o que nos daria ensejo de ver Macedo 
Soares, Teixeira de Freitas, Mário Ri� er Nunes, afora outras pessoas, em seus discursos, conhecer-lhes a linguagem, a expressão 
corporal, suas vozes. Infelizmente, contudo, não sabemos onde possa estar essa fi lmagem, mas, é bom que se diga, não a 
procuramos.

28 Texto 5 desta publicação.
29 Texto 12 desta publicação.
30  Em Esperanto: Paco! Voco! Lumo!
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compreensão, a universalidade da cultura, a universalidade do conviver fraterno! Três 
aspectos distintos do idealismo do homem, mas uma só aspiração verdadeira: a Unidade 
do Gênero Humano  (FREITAS, 1948, p. 643).

O sistema decimal de numeração é hoje praticamente universal. Os sistemas de medir – re-
ferentes ao calendário e à divisão do tempo, à notação musical para o ritmo e o som, às quan-
tidades físicas (peso, extensão, volume, formas de energia) – estão a caminho dessa generali-
zação. Os tipos e dispositivos standards nos processos técnicos, na indústria, no comércio, na 
arte, avultam também dia a dia, e facilitam as relações e interferências entre as atividades dos 
vários grupos sociais. As garantias que protegem a Cruz Vermelha são universais.

Entretanto, a linguagem propriamente dita – e somente ela – se mantém refratária à uni-
versalidade. Quando muito, um ou outro entendimento se vai suscitando e realizando, 
tendo por fi to assegurar propriedade e univocidade a termos científi cos e técnicos. Mas 
não por meio das mesmas palavras: apenas com o auxílio de nomenclaturas sistemáticas, e 
univocamente correspondentes, nos diversos idiomas (FREITAS, 1948, p. 645, grifo nosso).

Sistematizar, uniformizar os meios de referência e expressão afi gura-se, a todos os ho-
mens, de evidente conveniência, e até de necessidade. A passo muito tardo – sacrifi cando, 
sabe Deus, que possibilidades inauditas de felicidade coletiva –, vai a humanidade con-
seguindo, nesse terreno, aqueles pequeninos êxitos parciais que há pouco enumeramos. 
Êxitos parciais em extensão, parciais em profundidade, parciais quanto ao instrumento. 
Certa sistematização apenas, para certos povos somente; senão que, tão só, a sistemati-
zação dos símbolos gráfi cos fi gurados e a correspondência entre vocabulários, em vez de 
sistematização verbal perfeita, como ideal que a Razão propugna. [...] Que se concluiria 
daí? A humanidade vê o inavaliável alcance histórico de um instrumento único de co-
municação para estabelecer a comunhão universal das pátrias, sem a qual o mundo será 
sempre a arena de lutas estéreis, geradas pela incompreensão mútua. Porque essa incom-
preensão, enquanto perdurar, não permitirá o equacionamento, nem a solução acertada 
dos grandes e inumeráveis problemas da família humana; nem o apaziguamento dos 
seus confl itos, mais aparentes que reais, e, via de regra, tanto mais sangrentos e cruéis, 
quanto mais fantasiosos e absurdos [...]  (FREITAS, 1948, p. 646, grifo nosso).

O sistema universal de expressão há de ser, por conseguinte, “artifi cial”. Trabalho de 
gabinete. E como tal, aceito e mantido. Por ser de fi nalidade “supletiva”, não substituirá 
os idiomas nacionais. Conviverá com eles, como hoje convivem algumas línguas estran-
geiras que desempenham o papel de simples instrumento de cultura, ou servem mesmo 
a relações sociais, na intimidade do lar, cultivadas como língua materna pelos grupos 
imigrantistas. [...] De tal modo, o idioma neutro se tornará o instrumento ideal para ma-
nifestar no seio da comunidade mundial a força suprema do homem – o seu Verbo, como 
inteligência e como cultura. Verbo que, traduzindo a Razão orientada para a Verdade, 
se faz o “caminho” para a paz, o progresso dentro da ordem, a alegria do viver, o poder 
criador, a efetiva solidariedade da espécie na vida do espírito, e a verdadeira felicidade 
humana... [...] Satisfatório é o Esperanto em todos os terrenos, utilizável para todos os 
fi ns, em qualquer continente, latitude ou povo, onde tenha sido empregado (FREITAS, 
1948, p. 648-650, grifo nosso).

O terceiro texto, O idealismo e o Esperanto, editado em 1954, foi proferido em con-
ferência na I Convenção Fluminense de Esperanto, realizada em 5 de novembro de 
195331. À época, Teixeira de Freitas estava aposentado havia um ano, após 44 anos de bons 
serviços públicos (1908-1952). O mundo entrara novamente em guerra, a da Coréia, e 
a guerra fria se intensifi cara grandemente; as esperanças da concórdia, manifesta nos 
textos de 1945 e 1948, haviam se dissolvido. Teixeira de Freitas já expressa alguma desi-

31 Texto 16 desta publicação.
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lusão, mas ainda tenta arrancar algum otimismo, quase religioso; estava velho, alque-
brado, adoentado, e a dois anos de sua morte (1956). Não obstante, seguia produtivo 
intelectualmente, por exemplo, mergulhando na solução do Teorema de Fermat, cuja 
solução proposta oferece aos estatísticos brasileiros, bem assim, dando um vejo à sua 
obra fi losófi co-religiosa,  Minhas tentações contra a fé, em formato de diálogos platônicos. 
É nesse contexto que produz o texto em epígrafe.

Ultrapassada a curva da História, que encerrou a Segunda Guerra Mundial, começamos 
a compreender as promessas e as ameaças da Realidade Nova. Os “novos tempos” que 
vão surgindo do fundo do Tempo. 

Ainda esfumada, mas deixando entrever o futuro, já nos olha de frente a Nova Esfi nge, 
tão bela e tão aterrorizante, que nos traz a Era Atômica, cujo pórtico a Humanidade acaba 
de transpor. E eis que, em todos os recantos da terra, os corações se sentem perplexos e 
angustiados, hesitantes entre interrogações dolorosas, a que ninguém sabe responder. 
Mais uma vez o Homem vai viver transes decisivos do seu destino.

Tal quando se prenunciam e sobem do horizonte as grandes tempestades, os bulcões 
já enchem os céus, cavalgando ventos furiosos. E tomam posição. Rasgam-se em 
relâmpagos que deixam transidos de pavor os olhos a quem deslumbram. Sabe Deus 
sob que estratégia inescrutável, os sombrios e gigantescos fantasmas levam consigo, 
para ali e para acolá, potenciais que ninguém pode calcular. E todos já o sentimos, 
não lhes tardará o entrechoque no auge do furor destrutivo, quando se desencade-
arem as forças que ora se separam e se acumulam sob sinais contrários. Entre essas 
forças, algumas já começam a investir contra as outras. E todas estão prontas a se 
repelirem mutuamente, no mesmo instante, em convulsões titânicas. Como legiões 
enlouquecidas e lançadas numa determinação cega. Só querem entredestruir-se. E 
caminham sem atentar em que se hão de dissipar, afinal, no silêncio e na imobili-
dade das imensas frustrações, onde sempre terminam os vãos conflitos humanos. 
Será o rescaldo, de trágica tranqüilidade, das contendas ciclópicas, que outra cousa 
não deixam, após si, senão o estendal funéreo das energias e das vidas sacrificadas 
inutilmente [...] (FREITAS, 1954, p. 3-4, grifo nosso).

Ninguém, seja qual for a retidão de sua conduta, sejam quais forem as precauções de sua 
prudência, está seguro do caminho que terá de trilhar, dos transes que atravessará, nas 
horas terríveis que se aproximam. [...] A Humanidade dividida, tendo nas mãos fratrici-
das armas com que jamais sonhara – bem a conhecemos, na sua fatal cegueira!... – não he-
sitará em desencadear golpes, fatais e fatídicos. [...] Quem vencerá? Impossível profetizar. 
Porque daquilo que nos pode parecer a suprema derrota, Deus sabe colher suas supremas 
vitórias. Só há que confi ar e esperar, agindo sempre. O que vier, seja o que for, resultará “o 
melhor” (FREITAS, 1954, p. 4).

Dessa visão, não obstante o desalento evidente, Teixeira Freitas retira forças, e o 
faz por uma extensa análise que podemos considerar de natureza fi losófi co-religiosa. 
Ainda haveria espaço para confi ança, haveria algo intrínseco nos Homens, um certo 
idealismo transcendente que o levaria à salvação. O católico fervoroso, de toda uma 
vida, atinge seus píncaros, não consegue assimilar a idéia de que não haveria nem um 
só homem justo, capaz de salvar a humanidade, como dizia a Bíblia. O homem teria 
uma Luz que o levaria a salvar-se das Trevas. Ao fi m e ao cabo, não poderia ser diferen-
te, a Razão triunfaria, e se manifestaria pelo Verbo, em que sobreleva o Esperanto.

O Esperanto decifrará o enigma que a Esfi nge do Umbral nos propõe. Porque o que a 
Razão buscava, pertinaz e incansável, quando o encontrou, viu que era, nada mais nada 
menos, o instrumento mercê do qual se pudesse propiciar um processo, um viático de 
sublimação, harmonização, em verdade divinização – ou participação em Deus – dos 
seres e das cousas.



28 A estatística brasileira e o esperanto: Uma história centenária: 1907 - 2007

Mais parecendo obra de um Demiurgo, porque superior a tudo quanto o espírito do ho-
mem criou por evolução natural, o Esperanto, como o Verbo por excelência do Princípio 
Racional de que a Humanidade é a privilegiada detentora, veio pela mão de um gênio, 
que também era um santo, restituir à grei humana, segundo a forma que as atuais condi-
ções da Espécie permitiam, mas em quase todas a sua virtualidade original, a linguagem 
primitiva que intuitivamente revestiu e veiculou, nos primeiros tempos, os pensamentos e 
os sentimentos da descendência adâmica  (FREITAS, 1954, p. 20, grifo nosso).

A campanha em prol do Esperanto não é outra cousa senão esta Cruzada Santa pela Paz 
Universal rediviva; o levante em massa do bom-senso, do idealismo e da confi ança nas 
forças do Bem, para implantar, de novo, entre os homens de todas as raças e de todas as 
terras, a adoção e a prática de uma comunhão universal de idéias e de sentimentos. E isto 
será feito por obra e graça do idioma neutro auxiliar, mundialmente usado, mas sem pre-
tender suplantar, sim complementando, os idiomas nacionais que as formas gregárias da 
convivência social não poderão jamais dispensar  (FREITAS, 1954, p. 21, grifo nosso).

Bem sabeis que o Esperanto, longe de constituir alguma cousa de artifi cial, ou algo arti-
fi cioso, sujeito às imperfeições e à precariedade inerentes a tudo que é verdadeiramen-
te um “artifício”, vale dizer, em verdade um sucedâneo, é, ao contrário, como criação 
racional sob a mais rigorosa das lógicas, uma espontânea e natural criação do espírito 
humano, inspirada por incomparável genialidade.

Igualmente não temeis contestação à assertiva de que o Esperanto seja a língua mais fácil 
de aprender. Porque ele desafi a a própria simplicidade nas suas “dezesseis regras” sem 
exceção, utilizando um vocabulário que em suas três quartas partes já se pode considerar 
familiar a todos os indivíduos de alguma cultura, seja qual for a Nação a que pertençam  
(FREITAS, 1954, p. 25, grifo nosso).

Eis, então, o Teixeira de Freitas apaixonado pelo Esperanto, tanto quanto pela ativi-
dade estatística, da qual fora um mentor especial, como emulador do sistema estatística 
brasileiro, e como seu cerne, criador do IBGE. Em meio a essas duas paixões, o desejo 
fortemente manifesto de suas associações, a Estatística crescendo em alcance quando 
expressa em Esperanto, um idioma auxiliar, de caráter universal.

Conclusão
Haver um único idioma falado por todos os povos era um sonho, e talvez uma 

utopia. Não haveria como ignorar os idiomas nacionais, todos eles eivados de cultu-
ra, fortemente históricos. Cada povo lutaria por manter seu idioma, e por essa mesma 
razão, suas culturas inerentes, então, não havia como tomar um deles como idioma 
universal; caso o fi zesse, uma certa cultura estaria como que dominando as demais, e 
isso naturalmente causaria espécie aos vários povos. Então, um idioma falado por todos 
teria que ser na lógica de um idioma auxiliar, par-a-par aos idiomas nacionais; sem tra-
zer uma cultura, e estando aberto a todas elas, teria que ser um idioma artifi cial, não no 
sentido de superfi cial, mas no sentido de ser uma construção racional, em gabinete. Isso 
foi perseguido por muitas pessoas, de diferentes culturas, em diferentes tempos, mas 
coube a L. L. Zamenhoff  a glória de trazer a mais sólida das criações, uma criação ainda 
viva hoje, mais de 100 anos depois de sua primeira manifestação. O Esperanto traria 
essa esperança, a da comunicação universal dos povos, sem pretender que cada povo 
abandonasse seu próprio idioma; seria um idioma de tal ordem racional que não ofen-
deria a nenhuma cultura nacional, não agrediria a ninguém, em lugar algum, em tem-
po algum. Ao viabilizar e facilitar a comunicação planetária, o Esperanto favoreceria a 
concórdia entre os povos, a paz entre os povos de boa-vontade; mais se conhecessem, e 
mais pudessem dialogar, menos haveria razões para divergências, enfi m, para guerras. 
Um idealismo da esperança!
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Pois o passar do tempo, por várias razões, reduziria a dimensões irrelevantes 
o temido caráter deletério da infl uência de uma certa cultura nacional, por detrás da 
adoção daquele idioma nacional como um idioma universal (ou quase). Hoje o Inglês 
cumpre essa missão, e já se nota mesmo que os chineses, não obstante serem a maior 
população do mundo, avançam na compreensão do Inglês, a sugerir que não terão a 
menor difi culdade de adotá-lo como seu segundo idioma. O Inglês que hoje espraia 
pelo mundo passa a   força dos Estados Unidos, mais e mais presente mundo afora, 
não apenas pela razão do comércio, mas também por sua poderosa industria cultural: 
os fi lmes, as televisões, os livros, as revistas, a moda, um sem-número de outras frentes 
trazem a marca daquele País, pouco a pouco dominando as mentalidades. A cultura 
subjacente que, segundo os esperantistas, nos primórdios daquele idioma, ofenderiam 
as liberdades dos povos, não parece abalar as crenças, as liberdades, as independências 
culturais dos povos. O mundo, de certa forma, se americanizou, e, por via de conseqü-
ência, adotou o idioma Inglês como algo óbvio, quase como um imperativo. Até mesmo 
os franceses, tão ciosos de sua história, tão saudosos dos tempos em que eram a marca 
de cultura no mundo, já vêm vencendo suas resistências em utilizar o Inglês; ali onde 
parecia estar o último bastião nacional lingüístico, as muralhas parecem ter caído, ou 
parecem estar abaladas.

Assim sendo, o Esperanto, embora não perca seu alvo, nem perca sua razão de 
existir, atendendo a inúmeras pessoas, não é mais um imperativo de universalização 
lingüística. Esse papel, como é sabido, vem sendo ocupado pelo Inglês, trazendo a cul-
tura americana sem maiores traumas, sem maiores resistências. Os Séculos XX e o XXI 
trazem o Inglês como idioma universal, com uma cultura cada vez mais aceita mundo 
afora, sem maiores reações adversas pelos vários povos. Então, a luta dos esperantistas 
para manter em operação o Esperanto é uma luta bonita, grandiosa mesmo, mas não 
nos parece uma luta a realizar os sonhos da origem, ao fi nal do Século XIX. Se seria me-
lhor haver um idioma neutro, racional por criação em gabinete, como segundo idioma, 
auxiliar aos idiomas nacionais, pode ser dito que sim, mas a intensidade da globaliza-
ção americanizada, nesse seu terceiro tempo de emersão, parece ter dado as cartas às 
avessas. Ao menos na atividade estatística assim vem sendo, de modo que foi através 
do Inglês que o sonho de Bulhões Carvalho, de Macedo Soares e de Teixeira de Freitas se 
realizou; mas por certo valeu a luta, uma luta bem lutada, idealista, por aqueles homens 
notáveis da atividade estatística brasileira.
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Esta obra conta uma história inusitada. Ao longo de 50 anos,

1907-1957, o Esperanto foi utilizado como idioma auxiliar na

divulgação das estatísticas brasileiras, sendo ensinado aos técnicos

envolvidos na atividade estatística, em cursos especiais.

A primeira publicação brasileira em estatística, utilizando o

Esperanto, saiu em 1907, pelas mãos de José Luiz Sayão de Bulhões

Carvalho, ao assumir o comando da atividade estatística brasileira,
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revolução tão profunda, que o IBGE fixou 2007 como o

Essa associação Estatística e Esperanto prossegue, e ganha

relevo com Mário Augusto Teixeira de Freitas, na década de 1920,

quando dirigia os serviços de estatística de Minas Gerais, e mais

ainda, quando da criação do IBGE (29 de maio de 1936), da qual ele

foi o grande inspirador e idealizador. Teve, por demais, o apoio do

Emb. José Carlos de Macedo Soares, presidente do IBGE, afora

outros ilustres ibgeanos.

Por fim, vale notar que não se tratou apenas, o que já seria

muito, de se editar obras utilizando o Esperanto. Pela ação do IBGE,

inúmeros estímulos foram dados à ampla adoção do idioma criado

por Ludwik Lejzer Zamenhof, ao lançar o livrete ,

em 1887. Houve, por exemplo, empenho pela adoção do Esperanto

como matéria obrigatória nos currículos escolares, entre outros

pontos.

O IBGE, aplicado em revelar mais e mais sua história - bem

assim, a história da atividade estatística brasileira - com essa obra

honra seus vultos notáveis, e se associa ao centenário de criação da

Liga Esperantista Brasileira, em 1907.
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