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RESUMO

A pesquisa que vimos desenvolvendo, acerca dos governantes da província de Minas Gerais, na segunda metade do século XIX, revelam um alto índice de rotatividade entre os

políticos que ocuparam os cargos de presidente e vice-presidente, o que evidencia uma fragilidade administrativa e prováveis impactos na política de instrução pública. Utilizando

os aportes teóricos da História Política e da História da Educação, investimos num estudo de metodologia prosopográfica dos políticos que ocuparam esses cargos e procuramos

estabelecer relações sobre as medidas voltadas para a instrução pública primária. As possíveis descobertas em torno dessa investigação tornam-se relevantes para a História da

Educação, pois possibilitam preencher as lacunas do conhecimento histórico sobre o tema. Destaca-se, portanto, como objeto deste trabalho, a ação dos Presidentes destinada à

criação de cadeiras de instrução primária.  Para Veiga (2002) o provimento das cadeiras, que significava a nomeação e a posse de professor para a escola de primeiras letras,

era uma forma de normatizar a instrução pública em Minas Gerais e de promover a civilização da população. A análise dos Anais da Assembleia Provincial mostrou que os

assuntos que mais mobilizavam os políticos eram ligados à segurança pública, à criação de pontes e ferrovias, entre outros, restando, assim, pouco espaço para o debate sobre a

instrução pública. O que mais se destacava nas Sessões da Assembleia era a criação de cadeiras em diversas localidades, sendo, entretanto, muito pequeno o enfoque conferido

pelos políticos. A situação da instrução pública, nesse período, se apresentava com muitas dificuldades: a precária formação de professores, baixa remuneração e a população,

ao final do século, se manteve com um número elevado de analfabetos, contradizendo os ideais de civilidade que propunha o Governo.
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