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RESUMO

Este trabalho apresenta um recorte da pesquisa “Política e Educação na Província de Minas Gerais: implicações da alta rotatividade no cargo de presidente na formulação das

políticas de instrução pública primária (1850-1989)” e tem como objetivo analisar a produção cuja temática esteja relacionada com o tema da educação e da instrução pública

mineira no século XIX. As fontes de pesquisa são os Anais do I, II e III Congresso Brasileiro de História da Educação (CBHE). No ano de 2000 teve a sua primeira edição no Rio

de Janeiro. As edições subsequentes aconteceram em Natal (2002) e Curitiba (2004). O CBHE tem como objetivo principal fazer o intercâmbio de diversos pesquisadores e

trabalhos na área da educação, tanto brasileira como também estrangeira. A coleta de dados é feita nos Anais do CBHE, disponibilizados no site da Sociedade Brasileira de

História da Educação (SBHE). São selecionados trabalhos que compreendem o recorte histórico da pesquisa e, principalmente, os que estão tratando da educação mineira. Nas

três edições do CBHE foram apresentados 890 trabalhos sobre diversos temas e períodos históricos, alocados em 23 eixos temáticos, entre o quais: Gênero, Etnia e Educação

Escolar. Com relação ao período histórico da pesquisa foram encontrados, até agora, 122 trabalhos com corte histórico no Brasil do séc. XIX e apenas 21 destes estão focados

na educação mineira do séc. XIX, com temas, como: instrução elementar, escolarização da infância e educação indígena. Diante dos dados coletados até o momento é possível

notar que poucos trabalhos foram apresentados tendo como tema principal a investigação da educação mineira no séc. XIX.
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