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RESUMO

Este trabalho está vinculado à 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 trata da análise quantitativa dos atos administrativos relacionados à instrução pública publicados pelos governantes que

administraram essa província no período aqui contemplado. Essa análise é relevante na medida em que nos permite dimensionar o volume de dispositivos mobilizado por cada

um dos políticos que estiveram à frente da condução dos negócios da província. Para esse estudo, realizamos um levantamento de todos os atos administrativos constantes da

Coleção de Leis e Decretos provinciais, que foram classificados e relacionados com os mandatos presidenciais. Ao categorizar tais atos constatamos que foram sancionadas 234

medidas relativas à instrução pública cujos assuntos mais recorrentes são: aposentadoria, licença médica, proventos e criação de cadeiras. Num intervalo de trinta anos

(1850-1880), foram sancionadas 121 leis e em apenas sete anos (1881-1889), o volume de leis chegou a 108, correspondendo a 47% do total. Percebe-se uma intensificação das

medidas legais, especialmente, a partir da última década do Império, provavelmente, em função da forte atuação dos abolicionistas no país. Os políticos que mais sancionaram

leis foram o primeiro vice-presidente Dr. Antônio Teixeira de Souza Magalhães, Barão de Camargos (1885/1888), com 48 atos e o Presidente João Batista dos Santos, Barão de

Ibituruna (1889), com 27 atos, tendo esse último um mandato de apenas cinco meses. Nesse caso, a aproximação da mudança de regime político pode ter sido o motivo da

grande quantidade de leis.

Projeto 1


