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RESUMO

Essa investigação é parte de uma pesquisa de maior alcance, “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)”, cujo objetivo é investigar a relação da Instrução pública primária com a rotatividade dos mandatos

presidenciais na Província de Minas Gerais, no período pré-republicano. A parte específica da pesquisa aqui apresentada consistiu em investigar o tema nas publicações

periódicas da época: jornais, revistas, publicações seriadas, anuários e boletins, que circularam por todo o território nacional. Para isso, tomamos como base de dados a

Hemeroteca Digital Brasileira, sediada no site da Biblioteca Nacional. O levantamento consiste em recensear informações sobre os políticos que governaram a Província de Minas

Gerais, na ordem cronológica de seus mandatos, buscando as ocorrências que se relacionem ao tema da instrução pública primária ou da educação, com vistas a problematizar o

quanto os presidentes influenciaram nas mudanças educacionais que ocorreram no período pré-republicano. Pela investigação na Hemeroteca, observa-se que os nomes dos

presidentes circulam nas publicações muitas vezes, porém atrelados a outros assuntos de maior interesse para as políticas locais naquela ocasião, tais como construção de

pontes, disputas eleitorais etc. No tocante à educação, temos registros de ocorrências que tratam de aspectos educacionais, tais como: criação, extinção ou mudanças de

cadeiras em instituições de ensino; concessão ou interrupção de licenças a professores; demonstrativos de gastos com a instrução pública. Os jornais nos ajudam a conhecer

melhor a sociedade Oitocentista e a repercussão social e política da atuação dos presidentes. A imprensa também faz circular as representações sobre esses políticos, por meio

das críticas e elogios dos opositores e apoiadores, respectivamente, ligados aos partidos políticos em disputa pelo poder.
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