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RESUMO 

 
 

A presente pesquisa tem como tema “O Patronato Agrícola “Visconde de 

Mauá”: a história, da sua origem ao Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Sul de Minas – Campus Inconfidentes.” Cem anos de sua 

história da instituição educacional, que se desenvolve na linha de Pesquisa 2 – 

Fundamentos da Formação do Profissional Docente e das Práticas Educativas, 

do mestrado em educação da Universidade do Vale do Sapucaí - Univás. Tem 

como objetivo o estudo da origem do Patronato Agrícola ao IFSULDEMINAS – 

Campus Inconfidentes, MG -, apresentando a história desta quase secular casa 

de educação, ressaltando os seus aspectos principais, durante a sua evolução 

no período de 1918 até a presente data. Para tanto, buscou-se 

metodologicamente um levantamento bibliográfico e documental em fontes 

primárias, oficiais ou não, em especial o uso de arquivos privados (de 

empresas, Igrejas, associações de classes, partidos políticos, sindicatos, 

associações científicas, bibliográficas, fotos e imagens). Na construção deste 

percurso histórico situamos a história e a origem do município de Inconfidentes 

nos áureos tempos do Núcleo Colonial, no início do Século XX, passando, em 

seguida, pela construção do Patronato Agrícola, como um importante 

mecanismo social na formação dos jovens, na promoção uma educação 

técnica na área agrícola. A história do município de Inconfidentes e a história 

do Patronato Agrícola são indissociáveis, uma vez que a dimensão 

educacional, proporcionada pelo Instituto Federal agrega inúmeros proveitos ao 

município. Com a transformação do Patronato numa escola federal, muitos 

benefícios foram agregados para o desenvolvimento econômico, social, político 

e educacional do município. O fruto deste estudo é proporcionar ao leitor a 

história e origem do IFSULDEMINAS – Campus Inconfidentes-MG, destacando 

sua organização administrativa e pedagógica, com uma visão critica do Plano 

Político Pedagógico, bem como o seu desempenho e o aprimoramento do 

processo ensino aprendizagem.  

 

Palavras-chave: Inconfidentes. Patronato Agrícola. Instituto Federal.  
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RESUMEN 

La presente búsqueda tiene como tema “El Patronato Agricola „Visconde de 
Mauá‟”: la historia, de su origen al Instituto Federal de educación, Ciencia y 
Tecnologia del Sur de Minas – Campus Inconfidentes.” Cien años de historia de 
institución educacional, que se desarolla en línea de búsqueda 2 – Fundamen-
tos de la Formación del Profesional Docente y de las Prácticas Educativas, de 
su maestria en educación de la Universidad del Valle del Sapucaí – Univás. 
Tiene como objetivo el estudio de la origen del Patronato Agricola al IFSUL-
DEMINAS – Campus Inconfidentes/MG, presentando la historia de esta casi 
secular casa de educación, ressaltando sus aspectos principales, durante su 
evolución en período de 1918 hasta la presente fecha. Para tanto, se buscó 
metodologicamente un levantamiento bibliográfico y documental en fuentes 
primarias, oficiales o no, em especial el uso de archivos privados (de empre-
sas, iglesias, asociaciones de clases, partidos políticos, sindicatos, asociacio-
nes cientificas, bibliográficas, fotos y imágenes). En la construcción de este 
recorrido histórico situamos la historia y la origen del município de Inconfiden-
tes en los aureus tiempos del Nucleo Colonial, en el comienzo del Siglo XX, 
pasando, a continuación, por la construcción del Patronato Agricola, como un 
importante mecanismo social en la formación de los jovenes, en la promoción 
de una educación tecnica en la zona agrícola. La historia de la municipalidad 
de Inconfidentes y la historia del Patronato Agricola son indisociables, al tempo 
que la dimensión educacional del município. El fruto de este estúdio es propor-
cionar al ledor la historia y origen del IFSULDEMINAS – Campus Inconfiden-
tes/MG, destacando su organización administrativa y pedagogia, con una visión 
critica del Plan Politico Pedagogico, bien como su rendimento y mejoramiento 
del processo enseñanza aprendizaje.  

Palabras-llave: Inconfidentes. Patronato Agrícola. Instituto Federal. 
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INTRODUÇÃO 

 

A história é um elemento fundamental para a análise da sociedade. Ao des-

cortinarmos os caminhos que se construíram ao longo da história é possível reco-

nhecer os esforços de muitos homens que lutaram para dialogar com o tempo e fize-

ram grandes feitos contribuindo com o desenvolvimento da humanidade. No que diz 

respeito ao aspecto educacional não é diferente; a educação é condição essencial 

não só para a ampliação do conhecimento, mas, sobretudo, para uma construção 

social. 

Ao tomarmos a história do Instituto Federal do Sul de Minas Gerais - Campus 

de Inconfidentes, observamos que o desenvolvimento do Município de Inconfidentes 

está entrelaçado com a história educacional, que ao longo do tempo permitiu não só 

formar os jovens para a sociedade, mas, contribuiu significativamente para que a 

cidade de Inconfidentes se destacasse como um pólo importante na área educacio-

nal.  

Como resultado de nossa pesquisa documental, para a análise e discussão 

do Mestrado em Educação da Universidade do Vale do Sapucaí – UNIVAS (MG), 

esta dissertação perpassa a história do IFSULDEMINAS – Campus Inconfidentes, 

desde as origens da constituição do povoado, no início do Século XX, com a forma-

ção da colônia agrícola, até a atualidade. 

Ao longo deste estudo procuramos percorrer os documentos históricos do Ins-

tituto Federal Sul de Minas, Campus Inconfidentes, resgatando a formação do Muni-

cípio e sua importante contribuição para a educação agrícola, desenvolvida pela Ins-

tituição.  

O primeiro capítulo desta dissertação apresenta o percurso histórico do Muni-

cípio de Inconfidentes, desde a formação do Núcleo Agrícola, sua emancipação e as 

primeiras conquistas por meio da política. Como momento importante desta fase, 

destacamos a criação do Grupo Escolar “Felipe dos Santos”, pela sua contribuição 

para a formação social do povoado, com o seu desenvolvimento e crescimento, liga-

do com a forte presença da igreja católica. Retomamos o aspecto territorial para 

destacar a elevação do povoado a Distrito, ocorrido em 1953.  

No segundo capítulo trazemos a criação dos Patronatos Agrícolas, nos quais 

se objetivava o atendimento às crianças desamparadas e marginalizadas. Essa fase 
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constitui-se de fortes discórdias entre o povo e a formação educacional, uma vez 

que a presença das crianças pobres e órfãs se tornou como uma ameaça para a 

população. 

Em seguida, apresentamos a história e a origem do Patronato Agrícola “Vis-

conde de Mauá” na década de 1920 e os primeiros trabalhos desenvolvidos como 

forma de reeducação social. Neste ponto, o crescimento do Patronato se entrelaça 

como o próprio crescimento do município de Inconfidentes. Partindo para uma narra-

tiva histórica se aborda os aprendizados agrícolas, ressaltando o aspecto profissio-

nalizante e sua função social.  

Com o capítulo terceiro trazemos “A trajetória histórica do Patronato Agrícola”, 

que perpassa por muitos momentos. Partindo da criação do Aprendizado Agrícola 

tendo na sequência, a história da Escola de Iniciação Agrícola “Visconde de Mauá” 

em que se destaca a sua importância social para a região do sul de Minas com me-

lhorias e técnicas profissionais para área da agricultura.   

Ao debruçarmos na trajetória do Ginásio Agrícola “Visconde de Mauá”, ocorri-

do na década de 1960, abordamos o período de situação crítica que a escola pas-

sou, com recursos precários e levando a mesma a sentir-se obrigada a reduzir o 

número de estudantes. Aspectos da política nacional interferiram nos desafios da 

manutenção da escola, entretanto, a escola conseguiu manter-se e sobreviver. Su-

perando o tempo e sua própria história a escola ganha força e passa a ser a Escola 

Agrotécnica Federal de Inconfidentes-MG – “Visconde de Mauá”.  

O brilho da Instituição coroa-se em mérito, pelos seus feitos antepassados e 

sua longa trajetória, como podemos ver no período de 1980 a 2000. Neste período 

novos desafios vão surgindo, porém, as dificuldades são sinais de desenvolvimento 

e crescimento para a instituição. Por fim, tratamos do surgimento do Instituto Federal 

Campus Inconfidentes, com o objetivo de formar os estudantes nas áreas educacio-

nais, científicas e tecnológicas.  

Ao caminharmos por essas linhas históricas encontramos a importância do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, Cam-

pus Inconfidentes para formação educacional dos jovens e sua relevância social.  

Ao resgatarmos a história desta Instituição, trazemos aqui sua importância 

educacional, e sua relevância para o setor agrícola, com feitos na vida não só do 

povo de Inconfidentes, mas para os jovens de várias regiões do país que buscam 

uma formação com qualidade e que agrega valores tecnológicos e profissionais.   
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Durante os levantamentos documentais e bibliográficos encontramos a pre-

sença de muita história, que foi se formando e constituindo a importância do IFSUL-

DEMINAS para a educação.  

Essa história não se perde na memória e nos contributos que a Instituição já 

trouxe para o setor rural, formando muitos jovens para o mercado de trabalho e para 

sua inserção no mundo social, bem como para o município de Inconfidentes e para 

toda a sua população.  

Por derradeiro, encerra-se a presente pesquisa de mestrado expondo as con-

siderações finais, oportunizando reflexões sobre o trabalho ora delineado.  
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1 INCONFIDENTES E SUA HISTÓRIA 

 

[...] a história dos homens dependendo das lutas e das vontades humanas, 

está sempre aberta a vários desdobramentos [...] 

Paolo Nosella; Ester Buffa 

  

 A formação do Município de Inconfidentes localizado ao Sul de Minas Gerais 

está ligada fortemente com a história dos imigrantes europeus, que no início do sé-

culo XX, constitui uma colônia agrícola, explorando o cultivo da terra e desenvolven-

do a região em prol de uma vida digna, após os desafios da imigração.  

 Neste capítulo abordaremos uma breve história do município de Inconfiden-

tes, enquanto, ainda, terras pertencentes ao Núcleo Colonial de Ouro Fino. Esses 

dados históricos, de forma sucinta nos permitem transitar pelas origens da constitui-

ção do Patronato Agrícola “Visconde de Mauá”, que se desdobrará entre lutas e de-

safios, num importante centro de formação tecnológica, (Figura 1).   

Antes do relato sobre a história do Patronato Agrícola “Visconde de Mauá” é 

apresentado ao leitor, a história do município de Inconfidentes, desde sua criação 

até a emancipação, resenhando Guimarães (2010). 

 

 

Figura 1: Imagem área da cidade de Inconfidentes/MG 
Fonte: Autor João Carlos Brandão Rebert  
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De acordo com Guimarães (2010), em 22 de maio de 1910, a cidade de Ouro 

Fino festejava o surgimento de uma colônia implantada no seu município, numa re-

gião privilegiada, que não poderia ter sido melhor escolhida. A nova colônia foi tra-

çada por uma equipe de engenheiros já com intenção de que um dia ali surgisse 

uma cidade em todo seu esplendor. A sede desse núcleo colonial foi planejada com 

suas ruas, casas e praças etc., tudo dentro de uma norma para sua possível expan-

são. A nova colônia tinha por finalidade trazer colonos de outros países com a mis-

são de se construir um ponto de partida para o povoamento e desenvolvimento da 

região. Assim que chegavam, os imigrantes eram acomodados por uns dias nas ca-

sas de um lote perto das terras do senhor Jesuíno Arruda e da Volta do Pavão. Ali 

havia um escritório provisório de atendimento, no local hoje denominado Escritório 

Velho. 

Além das escolas de instrução primária, bem frequentadas, na sede do Nú-

cleo Colonial de Ouro Fino, havia, como demonstração, posto meteorológico, ofici-

nas, depósitos de instrumentos, máquinas e utensílios agrícolas, e casas comerciais. 

O Município de Inconfidentes não nasceu de um assentamento, mas da colo-

nização por colonos estrangeiros e nacionais. Os estrangeiros passaram por diver-

sas acomodações sendo, às vezes, absorvidos pela população nativa. Os nacionais 

eram apenas uma extensão, o que, às vezes, provocava conflitos econômicos e so-

ciais. 

O Núcleo Colonial de Inconfidentes sofreu uma frustração com sua prematura 

emancipação, tendo sido necessário reorganizar-se com a instalação do Patronato 

Agrícola “Visconde de Mauá”, que trouxe elementos novos que muito influenciaram 

na sua vida social e econômica. 

Quase um século depois da passagem de Cláudio Manoel da Costa pela re-

gião, acompanhando a comitiva do Governador de Minas Gerais, Luiz Diogo Lobo 

da Silva, nasceu em Ouro Fino, no dia 11 de julho de 1858, um cidadão que tinha 

preocupação com o bem público. Era Júlio Bueno Brandão, filho do Coronel Francis-

co de Paiva Bueno e de Francisca Sanches de Paiva Bueno, (Figura 2).  
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Figura 2: Senador Júlio Bueno Brandão 

Fonte: Arquivo da Prefeitura Municipal de Ouro Fino/MG 

 

Fez seus primeiros estudos em Ouro Fino na escola do professor João Carlos 

Smith, onde logo se distinguiu entre seus colegas pela inteligência, interesse nos 

estudos e esmerada educação (GUIMARÃES, 2010). 

Advogado provisionado, jornalista, administrador e, sobretudo político, Júlio 

Bueno Brandão faz parte da galeria dos homens públicos que deixaram uma tradi-

ção e exemplo de conduta íntegra, pela sua lealdade e coragem cívica. 

O Senador Júlio Bueno Brandão galgou passo a passo sua carreira política, 

chegando a ser Presidente de Minas por duas vezes. Fiel às instituições republica-

nas, foi o único parlamentar contrário ao estado de sitio que ameaçava Minas no 

início de 19301, dando lições de amor à liberdade e confirmando o que ele já havia 

dito em outros tempos: “Prefiro cair com Minas a que cair em Minas”. 

Foi casado com dona Hilda Miranda Bueno Brandão, com quem teve 6 filhos. 

Morreu no dia 21 de março de 1931. Atingindo altos postos da administração de Mi-

nas Gerais, Bueno Brandão não pode realizar seu projeto municipal, mas, com sua 

                                                           
1
 O estado de sítio que ameaçou Minas Gerais no início de 1930 decorreu no governo de Getúlio 

Vargas.  
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crescente influência política, atingiria seus objetivos por outros caminhos (GUIMA-

RÃES, 2010). 

Em 1907 já estavam fundados, ou haviam recebido auxilio do Governo Fede-

ral, 26 núcleos, menos o de Inconfidentes. Júlio Brandão, que fora eleito Vice-

Presidente de Minas Gerais, no quatriênio de 1906 a 1910, ocupou a Presidência do 

Estado de 27 de outubro de 1908 a 3 de abril de 1909, substituindo o Presidente 

João Pinheiro, que falecera no exercício do cargo. Voltou ao cargo da Presidência 

do Estado de Minas Gerais no quadriênio de 1910 a 1914. Como primeiro mandatá-

rio do povo mineiro, conseguiu dos poderes da União, cuja presidência era exercida 

por Afonso Pena, a localização do núcleo colonial no município de Ouro Fino. Tendo 

deixado tudo encaminhado, coube ao governo do Presidente Wenceslau Braz, que 

completava o quadriênio iniciado por João Pinheiro no governo de Minas Gerais, 

executar as medidas preliminares. 

O Serviço de Povoamento, antes afeito ao Ministério de Viação e Obras Pú-

blicas, havia passado para o recém-criado Ministério da Agricultura, Comércio e In-

dústria, instalado em 21 de junho de 1909. 

Na Presidência da República, estava Nilo Peçanha, que sucedera a Afonso 

Pena, falecido em 14 de junho de 1909. Era Ministro da Agricultura do Governo de 

Nilo Peçanha o agricultor e industrial Rodolfo Nogueira da Rocha Miranda. 

A vitória de Júlio Bueno Brandão nas eleições de 7 de março de 1910 faria 

com que esse ouro-finense voltasse ao Palácio da Liberdade pela segunda vez, ago-

ra como presidente eleito de Minas Gerais, no quadriênio que se iniciou em 7 de se-

tembro do mesmo ano. A nova ascensão de Bueno Brandão ao Governo de Minas 

era a garantia certa de que a projetada instalação do Núcleo Colonial de Ouro Fino 

não sofreria solução de continuidade. Eis, pois, a confirmação do trabalho do funda-

dor do município de Inconfidentes. 

O terreno doado ao Governo Federal para a criação de uma colônia agrícola 

destinada a trabalhadores de várias procedências, notadamente de imigrantes euro-

peus, no município de Ouro Fino, foi comprado em maio de 1909, na gestão de Júlio 

Bueno Brandão como governador de Minas Gerais, pelo preço de 140: 300$000 

(cento e quarenta contos e trezentos mil réis), numa área de 810 alqueires. 

Localizadas nas proximidades de Ouro Fino, as terras de cultura eram de pri-

meira classe e, por isso mesmo, a região era cultivada, apresentando esplêndidas 

lavouras de café, fumo e cereais. Mas, mesmo assim, naquele tempo ainda havia 
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disponíveis zonas sem nenhum aproveitamento. Sob o ponto de vista da localização, 

natureza das terras, abundância de água e facilidade de intercomunicação, não po-

deria ter sido melhor a escolha. 

Em agosto de 1909, o Ministro da Viação comunicou ao governo mineiro que 

aceitava o oferecimento das propriedades e que já havia expedido ordens à diretoria 

do povoamento para que fossem imediatamente iniciados os trabalhos de instalação 

do núcleo. O serviço seria feito por pessoal já existente na repartição do povoamen-

to para não exceder os recursos da verba. Os pioneiros, os engenheiros aqui chega-

ram, trazendo as seguras promessas da expansão agrícola que seria a riqueza des-

ta região, conquistada pelo trabalho e consequente valorização do solo (GUIMA-

RÃES, 2010). 

Com a presença do Dr. Pedro Rache, inspetor do Povoamento do Solo, os 

serviços da comissão responsável pelos trabalhos do Núcleo Colonial de Ouro Fino 

foram instalados em 22 de maio de 1910, sob a chefia do engenheiro civil e das mi-

nas Dr. Carlos Pereira da Silva, natural de Diamantina, que tomara posse em 27 de 

abril, respondendo pelo cargo de diretor. 

 

Figura 3: Observações meteorológicas do Núcleo Colonial Inconfidentes, janeiro/1911 

Fonte: Arquivo da Prefeitura Municipal de Ouro Fino/MG 
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A comissão de engenheiros se dividiu em dois grupos, ambos sob a direção 

do Dr. Carlos Pereira da Silva: um grupo fazendo o levantamento da planta do nú-

cleo e outro construindo a estrada. Logo em seguida era publicado na Gazeta de 

Ouro Fino edital de concorrência (Figura 4) para os estabelecimentos de armazéns 

ou depósitos de gêneros alimentícios para o abastecimento dos primeiros colonos e 

pessoal operário. 

 

 

Figura 4: Edital de Concorrência de gêneros alimentícios, janeiro/1911 
Fonte: Arquivo da Prefeitura Municipal de Ouro Fino/MG 

 

Os primeiros imigrantes que se apresentaram em 1910 para trabalhar e com-

prar terras já estavam no Brasil e muitos em Ouro Fino. Entre eles, podemos citar: 

Marino Furlanetto, Venâncio Guidi, Henrique Merlo, Raphael Carpentieri, Palmácio 

Butti, João Pistelli, Luiz Nicoleti, Ricardo Tumiotto, José Clepf, Eduardo Ladenthin, 

Ângelo Mereu, João Germiniani, José Paula, Nivolau Bernardinelli e muitos outros, 

além dos brasileiros Joaquim Xavier de Salles, Francisco Junqueira de Carvalho, 

Antônio Nunes da Costa, Mário Nunes, Oscar Nogueira de Sá, Afonso Pinheiro Jú-

nior e outros. No entanto, foi de 1911 em diante que efetivamente se notou o grande 

número de imigrantes das mais diversas nacionalidades (GUIMARÃES, 2010). 
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Segundo Guimarães (2010), em março de 1912, por ato do Sr. Dr. Pedro de 

Toledo, Ministro da Agricultura do Governo Federal, foram feitas as seguintes nome-

ações para o Núcleo Colonial Inconfidentes: Diretor- Dr. Antônio Arantes Bueno; 

Subdiretor – Capitão Marciliano Curimbaba; Diretor de Cultura- Major Afonso de Pai-

va Pinheiro; Diretor de Oficinas – Egídio Rossi, e outros mais cargos. Também foi 

nomeado o senhor Dr. Francisco Mineiro de Lacerda, o segundo médico para o Nú-

cleo de Inconfidentes. 

No dia 12 de maio de 1912, foi publicado edital assinado pelo novo diretor, Dr. 

Antônio Arantes Bueno, para construção de três prédios na Sede, destinados a resi-

dências de funcionários. Também foram demarcados e iniciados os trabalhos para a 

construção da igreja católica, feitos os alicerces na Praça da Liberdade. 

 

 

 

Figura 5: A doação dos primeiros lotes do Núcleo Inconfidentes, janeiro/1911 
Fonte: Arquivo da Prefeitura Municipal de Ouro Fino/MG 

  

Em janeiro de 1913, foram nomeados o professor Theophilo Fleming de Al-

meida para a Escola Masculina e sua filha Capitulina de Almeida para a Escola Fe-

minina do Núcleo Colonial de Inconfidentes. Eles foram os primeiros professores de 

Inconfidentes, (Figuras 6 e7) de 1912 a 1915 (GUIMARÃES, 2010).  
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Figura 6: Professor Theóphilo Fleming, jan/1913 Figura 7: Professora Capitulina Fleming, jan/1913                                                   

Fonte: Guimarães (2010, p. 112) 

 

De acordo com os estudos de Guimarães (2010), em abril de 1913, o Núcleo 

Colonial Inconfidentes já se encontrava em plena atividade. A convite do seu diretor, 

o senhor Antônio Arantes Bueno, no dia 17, o Núcleo recebe a visita do presidente 

Júlio Bueno Brandão, acompanhado de seu ajudante de ordem, Major Joviano de 

Mello, e de vários amigos. 

O presidente e sua comitiva partiram de Ouro Fino em automóvel e carros de 

praça, logo chegando à sede onde o senhor Júlio Brandão foi recebido pelo diretor, 

seu pessoal administrativo e pela população. Estavam presentes todos os colonos 

das diversas nacionalidades povoadas do Núcleo, que renderam ao senhor presi-

dente significativas homenagens. 

O senhor Júlio Brandão, cumprimentando a todos, indagava sobre as condi-

ções do Núcleo, tendo recebido informações de que se achavam satisfeitos na sua 

segunda pátria. Juntamente com sua comitiva, percorreu todas as dependências do 

Núcleo, mostrando-se encantado por tudo quanto via e observava, louvando o dire-

tor Antônio Arantes Bueno pela sua competência e dedicação no exercício do cargo. 

Finda a visita, o presidente e comitiva regressaram ao edifício da Administração on-

de, após descansarem no salão de honra, participaram de um banquete no salão de 

jantar. 

Na data de 18 de junho de 1913, o senhor Conde Luigi Provanna Del Sabfio-

ne, Cônsul Geral da Itália, visitou o Núcleo Colonial de Inconfidentes, acompanhado 

do senhor Francisco Caetano, funcionário da Secretária da Agricultura do Estado. 

Visitou diversos lotes, tendo conversado demoradamente com seus patrícios e gos-

tado da excelência da terra, da beleza topográfica e dos serviços já realizados. Ao 
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se retirar, recebeu do senhor Dr. Antônio Arantes, uma pera, fruta já colhida no 

campo prático do Núcleo. 

Em 24 de junho de 1913 chegaram ao Rio de Janeiro seis famílias, vindas da 

Espanha, que logo assumiram seus respectivos lotes rurais no Núcleo Colonial In-

confidentes: 1) José Garcia Perez, casado com Isabel Martinez Jodar, e seus filhos 

José e Diogo; 2) Ramon Tunes, casado com Isabel Tunes Lopes, e seus filhos 

Agostinho, Ramon e Francisco; 3) José Vilar, casado com Filomena Blessa e seus 

filhos Luiza, Catarina e Joaquim; 4) Francisco Riquena, casado com Conceição Tu-

nes Riquena; 5) Sebastião Blessa, casado com Beatriz Perez Blessa e os filhos Ca-

tarina, Beatriz e Carmen e 6) Francisco Reberte (GUIMARÃES, 2010). 

Durante o período de janeiro a maio de 1916, assumiu interinamente o cargo 

de diretor do Núcleo o engenheiro Dr. Alexandre de Figueiredo e Melo, uma vez que 

o titular, Dr. Theóphilo Tavares Paes encontrava-se em licença para tratar de assun-

tos particulares com relação aos serviços da empresa Força e Luz da cidade de 

Caldas, da qual era proprietário. No dia 25 de maio de 1916, reassumiu o exercício o 

Sr. Theóphilo. 

Segundo Guimarães (2010), nesse mesmo ano, Afonso Henrique de Lima 

Barreto já era de grande projeção nos meios literários do Brasil, seja por sua ativa 

colaboração na imprensa do Rio de Janeiro, seja como romancista (Figura 8). Entre-

tanto, suas condições físicas estavam bem debilitadas por essa época, pelo mal que 

lhe causava o álcool que, apesar do seu esforço para deixá-lo, sempre era acometi-

do por diversas crises de bebedeiras, chegando quase à loucura. 

Por insistência de um convite do seu amigo jornalista Emílio Alvim, funcionário 

do Núcleo Colonial Inconfidentes, Lima Barreto2 aceita o convite e fica hospedado 

em uma das repartições da Colônia para sério tratamento e repouso absoluto. 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Lima Barreto era mulato de condição humilde, arrastou pela vida a fora o complexo de seu 

mulatismo, uma sociedade como a brasileira em que o preconceito da cor é uma realidade tangível, 
embora digam alguns que inexiste ele entre nós. (Trecho de um artigo de Dr. Raul Apocalyse – 
Gazeta de Ouro Fino, 28\09\1952) Boêmio incorrigível, entretanto, nos deixou grandes romances, 
onde, muitas vezes, fala de Ouro Fino e Inconfidentes: Triste Fim de Policarpo Quaresma, Vidas e 
Morte de Gonzaga e Sá, Numa e Ninfa, Diário Íntimo, entre outros (GUIMARÃES, 2010, p. 117). 
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Figura 8: Lima Barreto, maio/1916 

Fonte: Arquivo da Prefeitura Municipal de Ouro Fino/MG 

 

 

Em 29 de maio de 1918, o Presidente da República, Dr. Wenceslau Braz, as-

sinou o decreto nº. 13.035, emancipando o Núcleo Colonial de Inconfidentes, uma 

vez que já possuía vida própria. Situado em magníficas terras e a poucos quilôme-

tros distante de Ouro Fino, sua população era de 1.370 habitantes. Sua produção 

em 1917 fora calculada em 264:000$000 (duzentos e sessenta e quatro contos de 

réis) e a de 1918 fora estimada em 490:000$000 (quatrocentos e noventa contos de 

réis). Contava com 3 escolas públicas com matrícula de 82 alunos (GUIMARÃES, 

2010). 

 

1.1 O NÚCLEO EMANCIPADO – TRANSIÇÃO 

 

A emancipação do Núcleo foi muito prematura, antes da outorga de todos os 

títulos definitivos de propriedade e se deu por meio do Decreto de nº 13.035, de 29 

de maio de 1918, (conforme Figura 9). Acabou com a colonização e, como conse-

quência, com o predomínio do elemento estrangeiro. Os novos proprietários dos lo-

tes não mais ficariam sob a dependência do Serviço de Povoamento. Iniciou-se um 

novo ritmo de vida, ficando como lembrança os primitivos dias da extinta Colônia, e 

o Núcleo passou-se a denominar-se Núcleo Colonial Emancipado Inconfidentes. 
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Figura 9: Decreto da Emancipação do Núcleo Colonial de Inconfidentes, maio/1918 

Fonte: Arquivo da Prefeitura Municipal de Ouro Fino/MG 

 

Conjuntamente com a emancipação, foram dispensados de suas funções o 

Dr. Americano Dalton de Almeida, médico do Núcleo, e o Sr. Theóphilo Tavares Pa-

es, diretor, assim como outros funcionários. 

Os colonos ficaram independentes para atuarem nas suas plantações e ven-

das. O Núcleo Colonial Inconfidentes passou a ser um povoado sob a jurisdição da 

prefeitura de Ouro Fino. Apenas aqueles que ainda deviam para a União tiveram que 

procurar o zelador responsável por esse serviço. 

Com a emancipação, foi nomeado para o cargo de diretor do Povoamento do 

Solo o Dr. Dulphe Pinheiro Machado, em substituição ao Dr. Pedro Demóstenes Ra-

che, que fora designado para outros serviços. 

No fim do ano de 1918, o Sr. Théophilo Tavares Paes apresentou seu último 

relatório como diretor do Núcleo Colonial Inconfidentes (GUIMARÃES, 2010). 

 

1.2 A VIDA NO NÚCLEO DEPOIS DE EMANCIPADO 

Segundo Guimarães (2010) para cuidar do Núcleo Colonial de Inconfidentes, 

depois de emancipado, foi nomeado o primeiro zelador o Sr. Theóphilo Tavares Pa-

es, que com muita competência já havia dirigido o extinto Núcleo Colonial. 

As funções do cargo de zelador ficaram restritas à cobrança dos lotes ainda 

não totalmente pagos e às vendas dos que ainda restavam, através de editais; aten-

der as reclamações e pedidos; tomar as devidas providências que ocorressem e en-
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caminhá-las ao Serviço do Patrimônio da União, no Rio de Janeiro. O zelador ficou 

inteiramente responsável pela guarda do arquivo e do escritório, que seria passado 

aos seus sucessores. Esse arquivo sempre ficou guardado na secretaria do Patrona-

to. 

Foram realizadas melhorias na sede do Núcleo Colonial, que em 1918 já pos-

suía proporções regulares de vila e caminhava a passos largos para a condição de 

cidade. O aglomerado de casas construídas pelo governo e 5 estabelecimentos de 

negócio, a Sede, pela sua localização central no Núcleo, pelos atributos e atração 

das atividades do meio, foi recebendo maior número de habitações, entre as quais 

se notava as casas de comércio. 

 

Dispondo de um clima muito bom, aliás, em todo o Núcleo, e de uma altitu-
de de 869 metros, já com estradas de rodagem para Ouro Fino, Campo 
Místico e Borda da Mata, a Sede contava com uma rede de comunicações. 
Como centro de irradiações e de convergência da vida trabalhadora da Co-
lônia, agindo sobre uma área de 32 léguas, a Sede recebeu o reflexo direto 
da valorização econômica de toda região. O alqueire de terra, que fora ven-
dido por R$ 30$000 (trinta mil réis), já estava valendo R$300$000 (Trezen-
tos mil réis). Em compensação, lotes de 1.500 m², comprados relativamente 
baratos, quando repassados, conseguiam valiosíssimas luvas, o que bem 
demonstrava o acerto do tino especulativo de quem os adquiriu primitiva-
mente. Inconfidentes passou a ser “a galinha dos ovos de ouro” (GUIMA-
RÃES, 2010, p. 147). 

 

E a Sede continuava a crescer: automóveis já transitavam em suas ruas e, 

graças à iniciativa do industrial Marino Furlanetto, surgiu o primeiro cinema e um 

Centro Telefônico. Mesmo a lacuna de que se ressentia a vida espiritual da popula-

ção católica da Sede, se abrandaria com as obras da igreja, paralisadas já há algum 

tempo por falta de um diretor, mas retomadas. Logo se viu o templo coberto, poden-

do se ouvir a nota festiva e tocante de um sino anunciando suas celebrações. 

O Dr. Dulphe Pinheiro Machado, acompanhado do Sr. Dr. Carlos Pereira da 

Silva, Inspetor também do Serviço do Povoamento, examinaram as possibilidades 

da instalação do Patronato Agrícola em Inconfidentes. Tendo encontrado condições 

favoráveis, tomaram as imediatas providências no sentido de sua instalação. 

Inconfidentes recebeu o presidente de Minas Gerais, Dr. Antônio Carlos Ribei-

ro de Andrade. Foi um momento importante para o pequeno povoado, pois a visita 

do presidente poderia melhorar a situação daquele lugar, já que era sua intenção 

cuidar da instrução popular, principalmente do ensino técnico, para que a lavoura do 

Estado seguisse uma trajetória inteligente e útil. Representaram o povoado os se-
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nhores Théophilo Tavares Paes, diretor do Patronato, João Castro Torres e Alexan-

dre Pinto Costa, professores do Patronato. O presidente foi recebido no Patronato, 

com a presença do povo em geral, onde foi saudado o professor Alexandre Pinto 

Costa (GUIMARÃES, 2010). 

Alguns dados históricos sobre a formação do município de Inconfidentes fo-

ram apresentados neste capítulo, ainda que de forma sucinta. O processo de imigra-

ção de alguns povos italianos e espanhóis, que formaram a Colônia de Ouro Fino.  

 

1.3 O GRUPO ESCOLAR3 “FELIPE DOS SANTOS” 

 

Segundo Leyde Guimarães (2010, p. 172) o Decreto do Governador do Esta-

do de Minas Gerais, Exmo. Sr. Juscelino Kubitschek de Oliveira, deu origem à cria-

ção do Grupo Escolar Rural de Inconfidentes, constituindo-se num grande benefício 

para a população do município. Ainda em 1952, em ato assinado pelo Senhor Secre-

tário de Estado da Educação, Odilon Behrens, alterou-se a denominação da aludida 

instituição de ensino para Grupo Escolar “Felipe dos Santos”; (Figura 10). 

 

 

Figura 10: Decreto da criação do grupo escolar, julho/1952 
Fonte: Arquivo da Prefeitura Municipal de Ouro Fino/MG 

 

A Prefeitura Municipal de Ouro Fino encarregou-se de providenciar o prédio 

construído especialmente para este fim. De arquitetura simples com um pavimento, 

porém de bom acabamento, contava o prédio com 4 salas de aula, 1 saleta para a 

                                                           
3
 Grupo Escolar era a denominação usada para as séries iniciais, que hoje correspondem ao ensino 

fundamental. 



31 
 

diretoria e instalações sanitárias para professores e alunos. O prédio foi concluído 

em 1954, na gestão do prefeito Gustavo Barbosa. 

Quando nasceu, Inconfidentes recebeu seu nome como homenagem aos he-

róis da Inconfidência Mineira de 1789, destacando a figura de Tiradentes. Nada mais 

justo que também homenagear o herói da rebelião mineira de 1720 dando seu nome 

à escola Felipe dos Santos. Ambos foram martirizados pelo mesmo sentimento nati-

vista de amor á terra, pela independência (GUIMARÃES, 2010). 

Felipe dos Santos Freire (seu nome completo) era tropeiro, natural de Casca-

es, Portugal. Foi ele o conjurado que do povo saiu e que moveu o povo, propondo o 

assassinato sumário do Governador e a insubmissão à Coroa. Por isso foi conside-

rado “Chefe e Tribuno da Plebe”. A rebelião de 1720 iniciou-se com base na impopu-

laridade do Ouvidor da região, em forma de protesto contra a opressão fiscal e tribu-

tária das casas de fundição, acumuladoras do ouro da capitania. 

Pesados impostos do reino fundamentaram a revolta, agravada com novos 

aumentos que foram a causa da revolta contra D. João V. Liderados por Felipe, os 

insurretos destruíram a casa do Ouvidor e deram um ultimato ao governador, Conde 

de Assumar, que enviou tropas à Vila Rica, sufocando os revoltosos até o fim. O 

castigo de Felipe dos Santos foi rigoroso: após ser executado no “garrote”, no dia 

18-07-1720, teve seu cadáver arrastado despedaçado e dependurado em postes 

das ruas próximas, não sem antes ter sido arrastado pelas ruas, numa das mais 

cruéis penas da História do Brasil. 

Já em 1953, o Grupo Escolar “Felipe dos Santos” contava com a caixa esco-

lar, que recebeu o nome de “Monsenhor Teófilo Guimarães”, tendo como presidente 

o Sr. José Garcia Martinez. Foi criada também a biblioteca, que levou o nome do Sr. 

Gustavo Barbosa e o pelotão de saúde teve como patrono o Dr. Francisco Bueno 

Brandão. O clube agrícola teve como patrono e orientador o Dr. Antônio Simões de 

Oliveira. Na reunião para a fundação dessas instâncias, além do Sr. José Garcia 

Martinez, também estiveram presentes o Sr. Afonso Troyse, Dr. Antonio Simões de 

Oliveira, Humberto Bonamichi, João Rosoni e Rogério Bernardes de Souza, profes-

sores e grande maioria dos membros e diretorias. 

Foram construídas, em 1965, mais duas salas de aula e realizado o acaba-

mento da fachada do prédio. Em 1975, o então Prefeito Municipal de Inconfidentes, 

Mário Bonamichi construiu um bloco destinado às classes de pré-escolar. Neste 

mesmo ano foi assinado convênio entre a Secretaria de Estado da Educação de Mi-
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nas Gerais e a Prefeitura Municipal, com a finalidade de iniciar extensão de séries, 

com início da 5ª série para o ano seguinte (GUIMARÃES, 2010). 

Para Guimarães (2010), o Sr. Mário Bonamichi e Profa. Maria Célia de Miran-

da não pouparam esforços para dar novo impulso à comunidade e ao Estabeleci-

mento, cumprindo, assim, a meta prioritária da Lei 5.692\71 – Educação para todos. 

Em cumprimento ao convênio, foram construídos oito sanitários, três salas de aula, 

um salão de festas e uma área coberta para merenda escolar. 

Em 1977, o então Prefeito Municipal de Inconfidentes, Dr. Silvio Tavares, 

achou por bem dividir o salão de festas, transformando-o em três salas de aula e 

uma sala ambiente. Construiu, também, três salas de aula, um almoxarifado e uma 

área coberta para recreação. 

A extensão de série foi gradativa, tendo sido autorizado o funcionamento da 

6ª série em 1977, a 7ª série em 1978 e a 8ª série em 1979 e criado o ensino de 2ª 

Grau, com habilitação profissional em Técnico em Contabilidade. 

Para organizar e dirigir o Grupo Escolar Felipe dos Santos, foi designada a 

professora Maria Célia de Miranda, do Grupo Escolar “Coronel Paiva”. Filha do Sr. 

Mário Ribeiro de Miranda, engenheiro, e de Dª Anita Batista Miranda, natural de Ou-

ro Fino, Célia Miranda, como era mais conhecida, e dotada de grande coragem e 

capacidade de trabalho. Ao lado do Dr. Francisco Bueno Brandão, teve sob sua res-

ponsabilidade toda a organização da instituição (GUIMARÃES, 2010). 

 

 

Figura 11: O grupo escolar “Felipe dos Santos”, fevereiro/1952 
Fonte: Álbum de fotos da Escola Estadual Felipe dos Santos 
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1.4 A CAPELA DE SÃO GERALDO MAJELA 

 

O Núcleo Colonial Inconfidentes fugiu à regra de que todo arraial começava 

com uma capela. Embora a fundação e idealização do município de Inconfidentes 

tivesse ocorrido em 1910 e no seu primeiro mapa já se encontrasse demarcado o 

lugar para a futura capela, na Praça da Liberdade, somente em 1912 é que se inici-

ou sua construção, sob a responsabilidade do então diretor Dr. Antônio Arantes Bu-

eno. Porém, com sua saída as obras paralisaram nos alicerces. 

A primeira festa religiosa de que se tem notícia no Núcleo Colonial Inconfiden-

tes realizou-se em 3 de maio de 1912. Foi uma Festa de Santa Cruz, da qual era 

festeiro ou tesoureiro o Sr. Ismael Libânio, funcionário do Núcleo, mas não se sabe 

se teve assistência eclesiástica, por que o vigário de Ouro Fino nada deixou regis-

trado no Livro do Tombo. Nota-se, entretanto, que o início das obras dessa capela 

coincide com a Festa de Santa Cruz. 

 

 
Figura 12: A capela de São Geraldo Majela, agosto/1912 

Fonte: Arquivo da Paróquia de São Geraldo Majela de Inconfidentes/MG 

 

Durante o paroquiato do Cônego Lauro de Castro, vigário de Ouro Fino, no 

período de 24 de maio de 1909 a 17 de fevereiro de 1913, nenhuma referência exis-

te, como já disse, no Livro do Tombo de Ouro Fino sobre a vida religiosa de Inconfi-

dentes, a não ser uma notícia histórica na qual consta que o Núcleo Colonial de In-

confidentes era bem administrado e prosperava. Antes que o Cônego Lauro de Cas-
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tro deixasse a paróquia de Ouro Fino, ocorreram fatos para os quais ainda não se 

encontrou total explicação. 

Em 9 de janeiro de 1913, quando ainda era vigário de Ouro Fino o Cônego 

Lauro de Castro, a Cúria Diocesana de Pouso Alegre expediu uma portaria que tor-

nava o Cônego Heriberto Goettersdorfer o encarregado das freguesias de Campo 

Místico, que estava vaga, e da Colônia Agrícola de Ouro Fino, mesmo sem a capela, 

determinando-se que sua residência fosse na mesma Colônia. 

Natural de Kaltenleutgeben, na Aústria, filho do médico Antônio Goettersdor-

fer e de Maria Leyer, o Cônego Heriberto foi ordenado sacerdote na Igreja de Santo 

Estevam, em Viena, no dia 24 de maio de 1863. Veio para o Brasil em 1899 para a 

Diocese de Curitiba-PR, tendo passado pela Diocese de São Paulo, sendo sempre 

muito reconhecido pelas suas qualidades e grande utilidade nas funções de pároco. 

Em 1908 já estava na Diocese de Pouso Alegre, Em 1910 foi agraciado com o título 

de Cônego Honorário, por provisão dada pelo Bispo Diocesano Dom Antônio Augus-

to de Assis (GUIMARÃES, 2010). 

 

 

 

Figura 13: A capela de São Geraldo Majela, outubro/1996 

Fonte: Arquivo da Paróquia de São Geraldo Majela de Inconfidentes/MG 

 

No dia 26 de janeiro de 1913, a referida portaria foi lida no almoxarifado da 

Sede do Núcleo Colonial, onde foi celebrada a missa e onde se realizou a posse do 

pároco. Como ainda não havia a capela, as cerimônias religiosas foram realizadas 

por vezes no edifício do almoxarifado do Núcleo e outras nas casas das famílias ca-
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tólicas. A primeira missa celebrada pelo Cônego Heriberto foi na casa do Sr. 

Theóphilo de Almeida, primeiro professor de Inconfidentes, onde se encontrava hos-

pedado. 

Tratando pessoalmente com o Bispo Dom Antônio Augusto de Assis, foi o 

Cônego Heriberto informado de que teria toda a jurisdição no território daquela Co-

lônia, conforme registrou o Livro do Tombo de Inconfidentes. Não se sabe se ouve 

intenção do Sr. Bispo de criar uma nova paróquia no Núcleo Colonial, o que parece 

pouco provável, porque não o teria feito por simples portaria. Na Colônia Agrícola de 

Ouro Fino o Cônego Heriberto encontrou conterrâneos e amigos entre os muitos 

austríacos e alemães ali radicados. Tinha tal entusiasmo pelo progresso material e 

espiritual do Núcleo, que o desejava elevado à paróquia. Levado por esse entusias-

mo e pelos termos da portaria acima mencionada, passou a considerar o Núcleo Co-

lonial como paróquia independente da de Ouro Fino. 

Queria o Cônego Heriberto que o padroeiro de Inconfidentes fosse São Ge-

raldo, mas o italiano José Fava, católico praticante e membro da comissão da cons-

trução da capela, juntamente com o Sr. José Rigotto, adquiriu e doou uma imagem 

de Santo Antônio à capela para que fosse seu padroeiro. A bênção dessa imagem 

foi autorizada pela Cúria de Pouso Alegre em 27 de fevereiro de 1913. Por algum 

tempo persistiu a dúvida se o padroeiro seria Santo Antônio ou São Geraldo, mas, 

afinal, prevaleceu o desejo do Cônego Heriberto (GUIMARÃES, 2010). 

De acordo com Guimarães (2010) desde sua fundação, Inconfidentes sempre 

foi orientada pela força maior de Júlio Bueno Brandão, dentro de uma situação com-

preendida pelas pessoas que ali trabalhavam. Centro político sempre calmo e aten-

cioso, cujo entusiasmo se observou no grande movimento em prol da Aliança Libe-

ral, em 1929, a cuja frente se achavam exatamente os chefes políticos Senador Júlio 

Bueno Brandão e Deputado Júlio Bueno Brandão Filho, o disciplinado eleitorado ja-

mais negou-lhes os aplausos. Essa situação continuou ainda por muitos anos, sob a 

direção do Dr. Júlio Bueno Brandão Filho, chefe político de Ouro Fino e, mais tarde, 

sob o comando do Dr. Francisco Bueno Brandão, então prefeito dos anos 1930 e 

1945. 

O Sr. Rogério Bernardes de Souza atendia, acompanhava e orientava a popu-

lação da Colônia. Como vereador de Ouro Fino, sempre reivindicava as necessida-

des da Colônia, onde residia, embora raramente fosse atendido. 
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Com o passar dos anos e principalmente com o crescimento do Patronato, a 

situação política de Inconfidentes foi se modificando. Novas gentes chegavam e no-

vas ideias surgiam. Novos partidos políticos apareceram em 1947, principalmente a 

UDN e o PSD, provocando separação entre as famílias, antes tão amigas. Eram du-

as correntes partidárias contrárias, formando, assim, a situação e a oposição: o 

PSD, com o Dr. Francisco Bueno Brandão como seu chefe político, e a UDN, que 

tinha como seu líder o Dr. João de Almeida Rossi. 

Começava o desassossego do povoado há pouco tão tranquilo. Foi um estou-

ro dos ânimos, a grande corrida para a vitória. Grandes inimizades surgiram, os dois 

partidos se igualavam em força. O povoado de Inconfidentes de dividiu politicamen-

te, assim se constituindo: pelo PSD, Rogério Bernardes de Souza, Afonso Troyse, 

Humberto Bonamichi, Humberto Guidi, Américo Bonamichi, Antônio Doná Filho, Sil-

vio Pistelli e outros; pela UDN, José Garcia Martinez, Jair Massari, Jorge de Carva-

lho, Ildefonso Silva, Benedito Pereira César Góes, João Muroni e José Soares e ou-

tros. 

Depois de tanto barulho eleitoreiro e a vitória da UDN no Estado de Minas Ge-

rais e no município de Ouro Fino, iniciou-se o tão esperado ato do Sr. Governador 

Milton Campos que elevaria o povoado a Distrito. De fato, o povoado fora indicado 

pela Comissão Administrativa como sede do futuro Distrito. No dia 5 de agosto de 

1948 a notícia foi comunicada aos moradores do Núcleo, que receberam com gran-

des e justas demonstrações de entusiasmo. 

A Assembleia Estadual negou o pedido feito, alegando que sofrera congela-

mento, atendendo a motivos de ordem econômico-financeira do município. O povo 

de Inconfidentes publicamente protestou por este ato desagradável.  

 

Era natural que o povoado de Inconfidentes desejasse acompanhar o ritmo 
do progresso por que passava o povo de Ouro Fino. Eram estáveis as suas 
condições de vida e importantes os fatores que constavam para a sua evo-
lução. E o povo continuou esperando. De qualquer forma, foi determinado 
um adiantamento para aquele ato cujas perspectivas continuaram existindo, 
considerando-se a promessa de um novo exame, o que se concretizou cin-
co anos depois (GUIMARÃES, 2010, p. 267). 
 

 

Sabe-se claramente que o Núcleo de Inconfidentes tinha plenas condições e 

dispunha dos requisitos suficientes para sua elevação a Distrito de Paz. Entretanto, 

a política contrária deve ter entrado e atrapalhado tudo. 
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1.5 A POLÍTICA E A GRANDE CONQUISTA: O DISTRITO DE PAZ 

 

O Distrito de Paz de Inconfidentes, formado por terras do Município de Ouro 

Fino, ao qual pertencia, foi criado pela Lei Estadual nº 1.039, de 12 de dezembro de 

1953, sendo Presidente da República o Dr. Getúlio Dornelles Vagas, Governador de 

Minas Gerais o Dr. Juscelino Kubitschek de Oliveira e à frente do Executivo Munici-

pal de Ouro Fino o Sr. Gustavo Barbosa. 

 

Publicado no Minas Gerais nº 288, de 27-12-1953. Entre os Distritos de Ou-
ro Fino e Inconfidentes: começa na foz do Córrego Piquira, no ribeirão da 
Furnas ou Pitanga, desce pelo ribeirão Pitanga até sua foz no rio Mogi-
Guaçu, atravessa o rio, sobe o espigão fronteiro e continua pelo divisor de 
águas entre o córrego Pavoeiro e o rio Mogi-Guaçu e por um espigão se-
cundário atinge o ribeirão Santa Izabel na foz do córrego do Angu Frio, se-
gue pelo divisor entre os dois córregos e depois pelo divisor da vertente da 
margem direita do córrego da Onça até atingir o limite do município de Bor-
da da Mata (GUIMARÃES, 2010, p. 268). 

 

Houve grande regozijo na instalação do Distrito de Inconfidentes, com gran-

des festividades e afluência popular. Durante todos os atos, reinou por toda a parte a 

maior alegria e cordialidade. 

Logo de madrugada a população foi despertada com os acordes musicais da 

Lira Ouro-finense pelas ruas do povoado. Às 8 horas foi celebrada missa pelo Padre 

Generoso S. Carvalho, vigário cooperador de Ouro Fino, destacando-se por ser a 

primeira missa celebrada no Distrito. 

 

1.6 A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA: O MUNICÍPIO 

 

 O município de Inconfidentes passou por duas emancipações. A primeira, em 

1918, quando foi desligada das autoridades da União, pelo Decreto Federal nº 

13.035, de 29 de maio de 1918. Foram nomeadas as autoridades competentes, co-

mo zeladores e diretores responsáveis pela manutenção e crescimento da Sede de 

Inconfidentes, que já se encontrava em grande movimento e crescimento, ficando 

sob a responsabilidade da Prefeitura de Ouro Fino. Recebeu, então, o nome de Nú-

cleo e recebendo o título de Núcleo Colonial de Inconfidentes Emancipado. 
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A segunda emancipação ocorreu nos termos do artigo nº 3, da Lei 2.764, de 

30 de dezembro de 1962, que a desligou do Município de Ouro Fino e deu-lhe foros 

de cidade. 

Finalmente a cidade de Inconfidentes conseguira sua autonomia política, 
coroando os esforços de um povo que, com suas próprias forças, resistiu ao 
tempo, sempre ansiando por uma atenção maior por parte das autoridades 
competentes (GUIMARÃES, 2010, p. 275). 

 

As solenidades de instalação do Município realizaram-se no dia 1º de março 

de 1963, nos salões do Cine Para Todos, sendo os trabalhos presididos pelo Dr. Ja-

comino Inacarato, MM Juiz de Direito, e secretariados pelo Dr. Hugo Pelegrino de 

Miranda Neto. 

Estavam presentes o povo de Inconfidentes e os seguintes cidadãos de Ouro 

Fino: Prefeito Silviano Miranda, Dr. Mario Zucato, Sr. Lourival Bernardes de Souza, 

farmacêutico Ulisses Rossi, Dr. João de Almeida Rossi, Sr. João Rosa e Dr. Antônio 

Eloy Paulini de Miranda. Usaram da palavra os oradores Padre Antônio Tibúrcio, Dr. 

João Bartholo, diretor da Escola Agrícola “Visconde de Mauá”, Dr. Antônio Eloy Pau-

lini de Miranda e Dr. João de Almeida Rossi. 

Instalado o Município, tomou posse o Sr. Remo Morganti como intendente até 

a posse do primeiro prefeito. 

Não podemos deixar de destacar a atuação do Deputado Dr. Krysantho Avel-

lar Muniz, como também do Dr. Antônio Eloy Paulini de Miranda e do Cônego Au-

gusto José de Carvalho, da saudosa memória, que juntos trabalharam em favor de 

tão nobre causa (GUIMARÃES, 2010). 

 

Figura 14: A instalação do município de Inconfidentes, março/1963 

Fonte: Arquivo da Prefeitura Municipal de Inconfidentes/MG 
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1.7 A ECONOMIA 

 

A economia de Inconfidentes é basicamente voltada para o turismo de com-

pras, indústria têxtil e para a agropecuária, destacando-se a produção de café, alho, 

leite, milho, bucha vegetal, banana e feijão, mas desenvolve também atividades in-

dustriais de extração de minérios e areia. Tudo surgiu quando, em 1909, o Governo 

do Estado doou à União 810 hectares de terras, para criação de uma colônia agríco-

la para estrangeiros, (Figura 15).  

Os bandeirantes, estabelecidos às margens do rio Mogi-Guaçu, atraídos pelo 

ouro das Gerais, foram os primeiros habitantes da região onde se situa Inconfiden-

tes. E, enquanto os maridos cuidavam das lavouras, as mulheres faziam crochê em 

suas casas. Aos poucos, o comércio dos produtos feitos à mão foi ganhando notori-

edade e, assim, o crochê foi tornando-se uma das principais fontes de renda do Mu-

nicípio. 

 

 
Figura 15: Mapa de Inconfidentes e suas divisas 

Fonte: www.mapas.guiamais.com.br/inconfidentes/MG.data de acesso:10/05/2017 

 

 Importa destacar, por fim, que com a instalação do Patronato Agrícola “Vis-

conde de Mauá” em Inconfidentes, por óbvio, muito contribuiu por assim dizer, para 

o desenvolvimento e expansão da economia do Município; pois, afinal, hão de convir 

a necessidade de aumentar a produção em vasta escala para atender não só os 
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munícipes em si e região, mas, notadamente todo aquele patronato Agrícola que ali 

acabara de ser implantado.  

 Depois de realizado a pesquisa, sobre a história de Inconfidentes, constata-se 

que a instalação do Patronato Agrícola, no Núcleo Colonial de Ouro Fino, hoje muni-

cípio de Inconfidentes, foi de grande relevância, que proporcionou a este, desenvol-

vimento e uma posição de destaque no Sul de Minas Gerais. No próximo capítulo, 

portanto, dedicarei-me à apresentação da instalação do Patronato Agrícola, no Nú-

cleo Colonial de Ouro Fino.  
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2 A CRIAÇÃO DOS PATRONATOS AGRÍCOLAS 

 

[...] a instituição se apresenta como uma estrutura material que é constituída 

para atender a determinada necessidade humana, mas não qualquer ne-

cessidade. Trata-se de necessidade de caráter permanente. 

Dermeval Saviani 

 

Após uma breve passagem pela história do município de Inconfidentes, desde 

o período da formação do Núcleo Colonial, pelos alemães e italianos, até a sua 

emancipação, neste segundo capítulo vamos nos atentar à criação dos Patronatos 

Agrícolas, bem como a constituição do Patronato Agrícola “Visconde de Mauá”, que 

é o nosso objeto de pesquisa, nesta dissertação.  

De acordo com Silva (1994), Dr. Dulphe Pinheiro Machado, Diretor-Geral do 

Serviço de Povoamento, do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, no ano 

de 1918, sensibilizado com o crescimento da promiscuidade em que se encontravam 

as crianças pobres, órfãos e meninos de rua, iniciou a criação e instalação de um 

modelo de instituição com o objetivo de receber essas crianças desamparadas, 

transformando-os em jovens agricultores.  

Essas instituições receberam o nome de: “PATRONATO AGRÍCOLA”, com o 

objetivo de atender crianças desamparadas e marginalizadas. 

Após um estudo de viabilidade, sobre a realização de um trabalho, documen-

tos e a apresentação de relatórios, foi promulgado o Decreto nº 12.893, de 28 de 

fevereiro de 1918, pelo governo dos Estados Unidos do Brasil, autorizando o Minis-

tério da Agricultura, à criação dos Patronatos Agrícolas, estabelecimentos de âmbito 

federal, os Núcleos Coloniais, Postos Zootécnicos e Fazendas-Modelo de criação. 

Apoiado pela sociedade brasileira, da imprensa da Diretoria Geral do Serviço 

de Povoamento do Ministério, fixado no Distrito Federal, efetuou-se um estudo, um 

trabalho de base, foram criados documentos e relatórios com ajuda de pessoas qua-

lificadas propondo ao governo a criação e organização dos Centros Agrícolas, que 

visavam garantir o futuro das crianças desamparadas pela sociedade da época. 

Muitas consultas foram realizadas junto às autoridades do Distrito Federal, no 

Rio de Janeiro, com o objetivo de juntar ideias que fossem profícuas sobre o assun-

to. Foram apresentadas importantes sugestões e a confecção de relatórios, mas to-

dos foram favoráveis ao trabalho do Senhor Ministro da Justiça e Negócios Interiores 
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do Brasil. Num trabalho em 1917, baseado em documentos complexos deram-se os 

primeiros passos para a criação da grande obra. 

Segundo Silva (1994), o então Ministro da Justiça elaborou relatórios, preocu-

pado com a situação das crianças quanto ao seu futuro e constrangido ao perceber 

essas crianças em constante contato com adultos com histórico de delitos e juntos 

em casas de detenção. Tirava-lhe o sono imaginar que essas crianças poderiam se 

juntar, na colônia correcional da metrópole fluminense, a esses vagabundos e gatu-

nos. 

Já como uma das muitas tentativas em ajudar os desamparados, nesse 

mesmo relatório, o Senhor Ministro encontra, mesmo tendo seu trabalho iniciado, 

com o apoio do governo em que se preparou uma dependência da detenção mais 

arejada, colocando aí os menores abandonados, separando-os dos adultos infrato-

res. O governo também reservou alguns lugares gratuitos no internato do colégio 

Pedro II. Conseguindo poucas vagas em função da grande demanda. 

O então Ministro Alfredo Pinto, devido ao crescimento da população despro-

tegida, criou um depósito para menores na cidade do Rio de Janeiro, chamada de 

Escola Promotoria no Campo. Mas esse projeto não atendeu à demanda das cente-

nas de crianças necessitadas e não foi concluído. Constava de poucos dormitórios 

para receber 50 crianças e o número chegava a mais de 380. Estas foram instaladas 

em pequenos pardieiros, baixos e mal ventilados, o que fez com que muitas crianças 

fossem levadas para a casa de detenção: “presos porque não têm teto e perderam 

os pais”. Formava-se aí, na sociedade, uma legião de revoltados. 

O Presidente, Ministros e Chefes de Policiais, nesse período, já com a crise 

financeira do Estado, silenciaram-se, evitando falar sobre o processo de criação das 

Escolas de Promotoria no Campo, projeto este que não se desenrolava. 

Para Silva (1994), em plenária no Congresso Nacional, o Senador Alcindo 

Guanabara, defendeu e relatou: “As gerações futuras exigirão contas dos que não 

apontaram outros rumos para a sociedade desvalida, senão o que conduz as prisões 

e todo cidadão deve ser socorrido pela coletividade de que faz parte. Esse dever 

social decorre naturalmente do fato social. O dever da justiça que não há legislação, 

desta época que desconheça ou repudie”.  

 

Afirmou ainda o Senador Alcindo que: Se esse é o dever social, se esse é o 
dever entre os homens e o dever do Estado para com o cidadão, como 
desconhecê-lo para com a infância que renova e rebustece a sociedade? 
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Se fechardes o coração à piedade, haveis, ao menos ao abrir os olhos ao 
interesse, facilmente, verificamos o prejuízo que todos os anos o abandono 
das crianças voz faz inscrever na contabilidade do Estado pelo número de 
criminosos que se deve sustentar, pelo numero de miseráveis que se deve 
manter, ao número de vadios que se deve alimentar. Cumpre-nos a agir 
inadiavelmente! (SILVA, 1994, p. 35). 

 

Pode-se observar nas falas do Senador Alcindo Guanabara, a preocupação, 

como um grito de alarme. Ele é enfático quanto à situação que não poderia continuar 

na capital do país, e novamente, aparece uma iniciativa do Ministério da Justiça. O 

Senador faz alusão a essa iniciativa de trabalho complexa e meticulosa com o obje-

tivo de dar oportunidades aos menores abandonados. Houve então no Senado, de-

bates, e enfim apoio da Diretoria de Povoamento. 

Esse debate chegou então ao Congresso em trajeto decisivo, o grau de rela-

cionamento que envolvia o problema. A Diretoria de Povoamento entrou com o Pro-

jeto no Congresso. Primeiramente focando-se nos sanatórios de Lavrinhas e Laza-

retto, ambos na ilha grande, 14 km de Piquete no Estado de São Paulo. Os dois per-

tencentes ao Ministério da Guerra e do Ministério da Justiça, até então abandona-

dos, sem conservação e em terras devolutas. 

De acordo com Silva (1994), a Diretoria do Serviço de Povoamento tinha por 

objetivo criar Centros Agrícolas e nessas instituições possibilitar aos menores, ocu-

pação do seu tempo livre, tirando-lhes os maus hábitos e possibilitando ainda que os 

mesmos aprendessem técnicas para sua utilização na agricultura com práticas em 

culturas e pecuária.  

Nesses Centros Agrícolas os menores teriam uma grade curricular que conta-

ria com Educação Física, Esportes, Escotismo, Produção de Sementes e Mudas, 

Cultivo de Essências Florestais, essências estas que depois seriam distribuídas aos 

agricultores. A princípio, os menores receberiam um pecúlio por sua produtividade 

que seria pago em época oportuna. Essa proposta foi então encaminhada ao Minis-

tério da Agricultura para aceitação e acertos se necessários. Dr. Dulphe Pinheiro 

Machado solicitou agilidade na elaboração do projeto. 

Em 5 de fevereiro de 1918, o jornal paulista “A noite” publicou uma reporta-

gem, por Dr. Carlos Maximiliano, que abordava a situação caótica em que se encon-

travam muitos menores abandonados, espalhados nas ruas da capital paulista, dor-

mindo ao relento. Uma reportagem rica em depoimentos sobre o que se via no dia a 

dia: uma indústria de desordeiros, órfãos e vagabundos. Essa reportagem tinha por 
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objetivo sensibilizar a sociedade e as autoridades quanto ao problema e à grande 

obra, uma solução para a condição de muitos menores abandonados. 

Segundo Silva (1994), Dr. Carlos Maximiliano foi enfático em afirmar que 

aquela situação dos menores abandonados não podia continuar, se não, em curto 

espaço de tempo a sociedade pagaria por isso. Ele esclarece ainda a preocupação 

do Dr. Dulphe Pinheiro e suas ideias para solucionar o problema. Um batalhador no 

Congresso pela causa. Com essa determinação, ele conseguiu o apoio do Ministro 

Pereira Lima, assim como o de outros homens influentes. O então Ministro Alfredo 

Pinto, optou por transportar os menores para as Escolas de Correção ou Recupera-

ção no campo, mas a escassez de recursos, humano e material foram fatores de 

entrave no surgimento do projeto. A Lei Orçamentária precisava ser revista.  

Em 8 de fevereiro de 1918, outro artigo, dessa vez no Jornal do Brasil; o jor-

nalista Capital Arruda de Andrade voltou a explorar o tema dos menores abandona-

dos. Nesse artigo há a menção da importante contribuição e iniciativa de Dulphe Pi-

nheiro, seu projeto de proteção e recuperação dos meninos de rua, com as causas e 

possíveis soluções do problema. Já em seu trabalho expõe suas ideias para possí-

vel colocação dos Centros Agrícolas, comunicando, também, a possibilidade de se 

expandir um trabalho harmonizável e alicerçando o seu apoio moral perante ao te-

ma. 

Concluído todo o trabalho de criação de Instituições Patronais que soluciona-

ria em parte o problema dos menores abandonados. Com apoio da sociedade, dos 

políticos de grande escalão e do administrativo, possuindo importantes relatórios e 

documentos, recebeu-se então o aval do Ministro da Agricultura, o Dr. Pereira Lima, 

e foi iniciada a criação de Patronatos Agrícolas em todo o Brasil. Em 28 de fevereiro 

de 1918, o Senhor Presidente da República, Dr. Wenceslau Braz P. Gomes, através 

do decreto 12.893 autorizou o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio a criar 

os Patronatos. 

 

2.1 DECRETO N° 12.893, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1918 
 

Abaixo, todo o teor do Decreto de criação das Instituições Patronais: 

 

Decreto n° 12.893, de 28 de fevereiro de 1918 
Autoriza ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio a criar Patrona-
tos Agrícolas, para educação de menores inválidos, no Postos Zootécnicos, 
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Fazendas-Modelo, Núcleos Coloniais e outros estabelecimentos do Ministé-
rio (BRASIL, 1918). 

 

O presidente da república dos Estados Unidos do Brasil 
 

- Considerando, que ao governo cabe, por todos os modos, impulsi-
onar o movimento de transformação econômica do País, pelo aumento pro-
gressivo de sua capacidade de produção. 

- Considerando, que entre os meios capazes de fecundação profun-
da da vida nacional, avulta da implantação do ensino agrícola, com sua ca-
racterização positiva e concreta, condizente a resultados imediatamente 
produtivos. 

- Considerando, que por mais vigorosamente que possam atuar as 
providencias já iniciadas, constituem elas apenas fatores concorrentes e 
não decisivas, pela razão de que, em matéria agrária conseguir êxito per-
manente e durável, faz-se necessário cuidar antes de tudo da preparação 
do elemento produtor. 

- Considerando, que o ensino profissional tentará cada vez mais fru-
tuosa a produção agropecuária, ao mesmo passo que concorrerá para se 
estabelecer o equilíbrio entre a população das cidades e a população dos 
campos, necessária pela fascinação que as grandes capitais podem exercer 
no espírito da mocidade desaparelhada para o exercício de qualquer em-
prego ou atividade honesta. 

- Considerando, mas que é dever do Governo contribuir para au-
mentar a população rural e formar verdadeiro agricultor brasileiro, aprovei-
tando treinamento, como fator de riquezas e elemento nacional. 

- Considerando, finalmente, ser ao mesmo tempo, obra de previsão 
socioeconômica empregar na formação de grêmio rural, onde há de se pro-
fanar o engrandecimento real do futuro País, os menores abandonados ou 
sem meios de subsistência por falta de ocupação legitima. 

- E, usando da autorização constante no Art. 1° da Lei n° 3.316 de 
16 de agosto de 1917: 

DECRETA: 
Art. 1° - Fica autorizado o Ministério do Estado dos Negócios da 

Agricultura, Indústria e Comércio a criar Postos Zootécnicos, Fazendas-
Modelo de Criação, Núcleos Coloniais e outros Estabelecimentos do Minis-
tério, Patronatos Agrícolas destinados a ministrar, além da instrução primá-
ria e cívica, noções práticas de Agricultura, Zootecnia e Veterinária a meno-
res desvalidos.  

Art. 2° - Nos Patronatos criados em virtude de presente Decreto, se-
rão aproveitados os serviços dos funcionários adidos e do pessoal técnico-
administrativo atualmente existente naqueles estabelecimentos, de acordo 
com as instruções que forem expedidas pelo Ministério de Estados dos Ne-
gócios da Agricultura, Indústria e Comércio. 

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
AA/Wenceslau Braz P. Gomes 
Presidente (SILVA, 1994, p. 40). 

     

Homologada a Lei de criação das Instituições Patronais Agrícolas, autorizou-

se ao Ministério da Agricultura tomar todas as providências cabíveis, sob responsa-

bilidade da Diretoria Geral do Serviço de Povoamento providenciar todas as medidas 

e encaminhar a instalação dos mesmos. Livrando-se assim os menores abandona-

dos, os filhos de agricultores de baixo poder aquisitivo, os órfãos indigentes dos 

maus hábitos e promiscuidade.  
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Cabia à Diretoria do Serviço de Povoamento, ser responsável por iniciar as 

atividades, seguindo rigorosas orientações do Ministério da Agricultura, criando as 

Instituições Patronais pelo interior do País, e levando-se em conta as peculiaridades 

e necessidades de cada região em que se instalaria o Patronato.  

Segundo Silva (1994), em 1922, uma edição comemorativa ao centenário da 

Independência do Brasil da revista “Era Nova”, por seu editor Sinésio Guimarães, fez 

importante comentário sobre a grande obra. Sendo relevante transcrever, na integra, 

a matéria.  

 

Enquanto não tivermos um grupo de indivíduos conhecedores do alto mister 
de cultivar racionalmente o solo, a nossa agricultura será sempre essa ope-
ração rude e rotineira que dificulta consideravelmente o progresso da vida 
econômica do País. E transformações na agricultura só se tornarão viáveis 
e profícuas, quando o nosso trabalhador do campo deixar de ser escravo de 
rotina, e custódio fiel de todos esses processos antiquados de laborar a ter-
ra. Ora aos patronatos cabem a patriótica tarefa de efetuar essa modifica-
ção [...] 
 
Sem que estes se disseminem pelo País, a nossa agricultura não poderá li-
vrar-se das peias da rotina que restringe tiranicamente a sua capacidade 
produtora. Constituem os Patronatos, pois, a base do aperfeiçoamento da 
agricultura brasileira. Recebendo os filhos de agricultores pobres, não só 
concorrem para libertá-los do poder draconiano dum sem número de vícios 
em que facilmente se engloba a infância desprotegida, como também as 
armas para vantajosamente lutarem na vida pratica [...] 
 
Meninos que entram no Patronato desapercebidos da mais rudimentar ins-
trução marcados de mazelas morais adquiridas ou hereditárias, inacostu-
mados ao mais ligeiro trabalho, pois, de pura vagabundagem era a vida que 
antes levavam, são após um determinado número de anos, devolvidos à 
sociedade completamente transformados. Do menino de costumes perverti-
dos não se encontrarão mais vestígios. E agora um homem que voltará ao 
campo, possuindo alguma instrução com o seu espírito disciplinado e pres-
tando ao trabalho inteligente um verdadeiro culto (SILVA, 1994, p. 42). 

 

Percebemos através de documentos e depoimentos, a inquietação das auto-

ridades políticas e administrativas, também da imprensa da época em apoiar a ini-

ciativa, voltada para atividades do ensino público, no período em questão, uma 

imensa colaboração na construção de uma sociedade sadia e produtiva. 

Iniciados os trabalhos de instalação dos Patronatos deparou-se com vários fa-

tores que dificultavam a instalação dos mesmos, como verbas escassas, falta de 

pessoal especializado, vias de acesso e meios de transportes precários, entre outras 

dificuldades, mas que à medida que foram superadas alcançavam-se os objetivos 

propostos. 
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Para Silva (1994), o Decreto 12.893, do Governo Federal autorizou a criação 

dos Patronatos em Fazendas-Modelo, Postos Zootécnicos, Núcleos Coloniais, em 

imóveis pertencentes à União, mas em muitos casos, adquiriram-se imóveis por 

compra ou doações que posteriormente seriam transferidos para a União através de 

meios jurídicos e legais. Outros, imóveis foram repassados pelas prefeituras munici-

pais, possibilitando a expansão do projeto por todo o país e que mais tarde seriam 

repassados ao Governo Federal.  

À medida que se conseguiam os imóveis, o projeto “A Grande Obra” ia-se fi-

xando no interior do País, as Instituições Patronais foram criadas sempre se levando 

em conta as necessidades do local, os meios disponíveis e, principalmente, aten-

dendo aos interesses políticos dos líderes do Governo que tinham por objetivo bene-

ficiar suas comunidades. 

Para o início das atividades dos Patronatos, o Governo abriu crédito que be-

neficiaria compra de imóveis quando estes não eram cedidos, compra de material de 

construção e pagamento de mão de obra. Esse crédito era repassado para a Dele-

gacia Fiscal do Tesouro Nacional de cada estado. Conforme necessidade, eles eram 

repassados de forma racionada, considerando-se um plano de trabalho e a apresen-

tação de relatórios do desenvolvimento das atividades executadas, acompanhadas 

por notas de empenhos das compras realizadas e a prestação de serviços realiza-

dos por terceiros quando necessário. 

O inspetor para a administração do Patronato Agrícola era nomeado pela Di-

retoria Geral de Povoamento. Ele seria o responsável pela instalação e funciona-

mento da Instituição. Em muitos casos a nomeação do Inspetor acontecia até a au-

torização e deliberação da Diretoria de Povoamento. A esse inspetor era dado o po-

der de gerir todas as atividades do Patronato, sempre em acordo com as instruções 

recebidas pela Direção do Serviço de Povoamento. 

Homologada a lei de criação dos Patronatos do Governo Federal a partir de 

1918, em Minas Gerais, iniciou-se o projeto de criação do Patronato Agrícola “Perei-

ra Lima”, pelo Presidente Wenceslau Braz. Houve ainda durante a década de 20, a 

preocupação dos Presidentes Epitácio Pessoa e Arthur Bernardes no prosseguimen-

to ao projeto. 

Segundo Silva (1994), em vários estados brasileiros houve a criação dos Pa-

tronatos Agrícolas nesse período, além de outros instalados em anos posteriores, 

todos se desenvolvendo. Utilizava-se de todos os meios necessários com o objetivo 
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de evitar solução de continuidade em suas atividades. Porém, alguns, pela inexperi-

ência de seus administradores ou até pela falta de recursos, não atingiram os objeti-

vos propostos. Mas todos aqueles que seguiram as orientações da Diretoria do Ser-

viço de Povoamento, realizaram suas atividades com sucesso.  

Os Patronatos, durante sua instalação, foram pegos de surpresa, vítimas de 

percalços financeiros do período, sendo necessário suspender temporariamente, por 

dois a três meses, suas atividades e completa instalação, reiniciando-se os traba-

lhos, até que se concluíssem os prédios da instituição. Com a conclusão dos prédios 

iniciou-se o recebimento dos alunos. Esses alunos receberiam ensinamentos práti-

cos e técnicos, permitindo produzir os meios necessários para sua subsistência.  

Com as mudanças políticas, mudavam-se também os líderes do primeiro es-

calão, isso acarretou carência de recursos para a manutenção dos Patronatos, por-

que a cada nova mudança política, começava-se tudo novamente.  

Dulphe Pinheiro, apreensivo em livrar os menores abandonados e carentes 

da promiscuidade e marginalidade e respeitando essa ideia, enviou o ofício nº 379 

de 29 de janeiro de 1918 ao Ministério da Agricultura, detalhando toda sua ansieda-

de e desejo de se obter uma solução para o problema.  

 

Exmo. Sr. Ministro da Agricultura, Indústria e Comércio 
Prezado Senhor 
Em relatório publicado em maio de 1917, descreve o srº Ministro da Justiça 
e Negócios o seguinte: Não é lícito adiar mais a situação do problema da in-
fância desvalida. O menor abandonado é um futuro hóspede das prisões; a 
sociedade culpada do infortúnio dele ainda castiga sua vitima [...] Com a es-
cassa verba obra preparei em sua dependência na detenção, um aposento 
arejado e vasto para menores abandonados. O governo reservou para os 
órfãos pobres os lugares de internos gratuitos no Colégio Pedro II. Fez al-
guma coisa para os infelizes; porem e pouco [...] O depósito provisório para 
50 crianças converteu-se em asylos, porque não havia para onde mandá-
los. Fez um arremedo de officinas e para ali a polícia ia enviando os des-
graçados. Entretanto a lotação está excedida, não cabe mais ninguém [...] 
Presos porque não tem tetos e perderão os Paes! A sociedade está for-
mando uma legião de revoltados [...] já partiu o grito de alarme sobre a situ-
ação que não pode permanecer na capital do país, no coração da República 
[...] É do programa da Diretoria do Povoamento organizar um outro centro 
agrícola de menores, ministrando-lhes além da precisa instrução, verdadei-
ras praticultura, de modo que formem pequenos cultivadores e operários, 
aptos para os diferentes misteres da propriedade rural, explorada de acordo 
com as mais modernas regras agronômicas.O ensino deverá ser essencial-
mente practico, pondo-se ao alcance do menor os méthodos racionais de 
exploração de solo, manejo dos instrumentos agrários, conhecimentos rela-
tivos à criação, hygiene e alimentação dos animais, em geral.Nesse Centro 
Colonial, cuidar-se-á também de sua educação phísica por meio de exercí-
cios gynásticos e militares e jogos apropriados à idade. Organizar-se –á um 
campo de produção de sementes de plantas úteis, bem como viveiros des-
sas mesmas plantas, de árvores frutíferas, de essências florestais, princi-
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palmente o eucalypitus, para distribuição gratuita aos agricultores registra-
dos neste Ministério. Em favor de cada menor poder-se-á estabelecer um 
pequeno pecúlio, de modo análogo ao que está fazendo o Estado de São 
Paulo à respeito dos condenados empregados nas construções de estradas 
de rodagens, pecúlio esse composto de uma parte da importância corres-
pondente às atividades de cada um, para ser-lhes entregue na ocasião 
oportuna. Caso entenda V. Excia. haver qualquer parcela de proveito ao in-
teresse público, na proposta que respeitosamente, dirijo julgar acertadas, 
podendo-se então organizar o projecto de instrução concernentes aos res-
pectivos trabalhos. 
Saúde e Fraternidade 
Aa/Dulphe Pinheiro Machado (SILVA, 1994, p. 46). 

 

     De acordo com Silva (1994), percebe-se a atenção especial dada pela Direto-

ria do Serviço de Povoamento às crianças desamparadas e o interesse das autori-

dades políticas e administrativas para o apoio da iniciativa, mirando-se nessas crian-

ças sem perspectivas de futuro e acima de tudo, na preocupação do Governo Fede-

ral, sensibilizado com a situação dos menores ao criar os Patronatos Agrícolas, insti-

tuições educacionais, que atenderiam as ansiedades das autoridades administrati-

vas e políticas e também, tirando as crianças da miséria, desprezo e seu desapare-

cimento da própria sociedade.  

     O Presidente Wenceslau Braz P. Gomes, atendeu as reivindicações formula-

das, pelos especialistas da época e criou em várias partes do País, os Patronatos 

Agrícolas, com o método “Aprender fazendo” em que as crianças aprenderiam uma 

profissão. Uma solução ao problema que sensibilizara todas as autoridades da épo-

ca. 

      A batalha em favor dos menores tornou-se realidade no projeto realizado com 

a aprovação e implantação das instituições agrícolas em todo o território nacional e 

tinha por objetivo salvar e educar os menores abandonados. 

 

2.2 FUNDAÇÃO DOS PATRONATOS AGRÍCOLAS 

 

 

Tabela 01 – Datas de fundação dos Patronatos no Brasil 

DATA DECRETO NOME DOS PATRONATOS ESTADO 

16.05.1907 
28.02.1918 
28.02.1918 
28.02.1918 
28.02.1918 
28.02.1918 
15.06.1918 

6.479 
12.893 
12.893 
12.983 
12.893 
12.893 
13.070 

Cria. Dir. do Serv. de Povoamento 
M. A. autoriza criar Patronatos 

Pat. Agríc. “Pereira Lima” 
Pat. Agríc. “Visconde de Mauá” 

Pat. Agríc. “de Monção” 
Pat. Agríc. “de Annitópolis” 

Pat. Agríc. “Wenceslau Braz” 

Rio de Janeiro 
Rio de Janeiro 
Minas Gerais 
Minas Gerais 

São Paulo 
Santa Catarina 
Minas Gerais 
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Fonte: SILVA, Manoel Luiz da.  Reminiscências – Capítulos da História do Patronato Agrícola. 

 

 

2.3  A HISTÓRIA DA ORIGEM DO PATRONATO AGRÍCOLA “VISCONDE DE 

MAUÁ” 

  A partir do Decreto n° 12.893, de 28 de fevereiro de 1918, foi criado o Patro-

nato Agrícola no município de Rezende, Distrito de Visconde de Mauá, estado do 

Rio de Janeiro e transferido para o Núcleo Colonial Inconfidentes, no município de 

Ouro Fino – MG, por ato do Sr. Ministro da Agricultura, Indústria e Comércio, sendo 

sua instalação, em 05 de abril de 1920. 

 

Figura 16: Prédio principal do patronato agrícola “Visconde de Mauá”, maio/1918 

Fonte: Arquivo do Patronato Agrícola “Visconde de Mauá” de Inconfidentes/MG 
 

20.07.1918 
28.07.1918 
29.03.1920 
25.07.1920 
01.10.1920 
09.11.1921 
01.12.1921 
01.12.1921 
01.12.1921 
11.11.1922 
21.07.1923 
21.07.1923 
26.07.1923 
16.12.1925 
16.12.1925 
16.12.1912 

13.111 
14.275 
14.118 
14.275 
14.386 
15.102 
15.149 
15.150 
15.150 
15.803 
16.105 
16.105 
16.082 
17.139 
17.140 

- 

Núcleo Agrícola “Casa dos Ottoni” 
Pat. Agríc. “Barão de Lucena” 

Pat. Agríc. “Vidal de Negreiros” 
Pat. Agríc. “de Jaboatão” 

Pat. Agríc. “de Muzambinho” 
Pat. Agríc. “de Pelotas” 

Pat. Agríc. “Manoel Barata” 
Pat. Agríc. “de Jaboticabal” 
Pat. Agríc. “José Bonifácio” 

Pat. Agríc. “Diogo Feijó” 
Pat. Agríc. “João Coimbra” 

Pat. Agríc. “de Rio Formoso” 
Pat. Agríc. “do Rio Branco” 

Pat. Agríc. “Artur Bernardes” 
Pat. Agríc. “Marquês de Abrantes” 

Pat. Agríc. “Floriano Peixoto” 
Pat. Agríc. “de Quissamã” 

Minas Gerais 
Pernambuco                       

Paraíba 
Pernambuco 
Minas gerais 

Rio Grande do Sul 
Pará 

São Paulo 
São Paulo 
São Paulo 

Pernambuco 
Pernambuco 

Acre 
Minas Gerais 

Bahia 
Alagoas 
Sergipe 



51 
 

No decorrer desse mesmo ano, em maio, o Ministro da Agricultura, Dr. Pedro 

de Toledo, converteu em patronato de menores, a antiga “fazenda de sementes” e 

os campos Elíseos no recém-nascido núcleo colonial de Mauá no estado do Rio de 

Janeiro para introdução de menores de ruas da capital federal. 

Na época o Sr. Eduardo Cotrin Filho, era o prefeito da cidade de Resende, e 

nomeou o Sr. Agenor Correia para diretor do patronato que já era o responsável pelo 

núcleo colonial. A instituição recebeu o nome de “Visconde de Mauá”. Esta passou a 

funcionar com o primeiro grupo de meninos vindos das ruas da capital. O primeiro 

grupo contava com 11 garotos, de 14 a 16 anos de idade, do qual dois eram originá-

rios de estabelecimento corretivo e se evadiram no primeiro dia de internato. Os ou-

tros garotos, também em “condição de desajuste”, tornavam-se trabalhosos para se 

realizar o controle. Ocorreram conflitos entre alunos e professores e até mesmo en-

tre professores e o diretor, que levado a uma abertura de sindicância foi dispensado. 

A partir daí houve ainda a transferência de servidores, sendo o diretor trocado pelo 

professor Gilberto Guimarães Cravo.  

 

O ocorrido foi em 3 de março de 1919. Surgiram ainda os primeiros casos 
de gripe espanhola, no mês de outubro de 1918, que afetou um intenso 
grupo de alunos e servidores, levando a óbito alguns alunos, simultanea-
mente contribuindo para tornar mais árduo o funcionamento da instituição 
(GUIMARÃES, 2010, p. 175). 

 

Segundo Guimarães (2010) lamentavelmente o patronato para internação de 

menores de Resende/RJ, fracassou. Muitos dos internos se evadiram. Em razão 

dessa situação, o Sr. João de Castro Torres, secretário desse patronato, entregou-o 

de volta a seus progenitores ou responsáveis mediante documentos. O patronato de 

Resende/RJ passou a ser intitulado Horto Florestal, e os servidores foram novamen-

te aproveitados ou removidos para outros pensionatos ou colégios equivalentes co-

mo no caso do Sr. João de Castro Torres e o Sr. Agenor Correia, que foram removi-

dos para o patronato agrícola de Caxambu (1919) e este derradeiro como adminis-

trador. 

O diretor de serviços do povoamento, Dr. Dulphe Pinheiro Machado, em com-

panhia do inspetor de igual serviço, Dr. Carlos Pereira da Silva, veio a Inconfidentes 

com a intenção de analisar na eventualidade da fundação de um patronato no local 

em outubro de 1919. Tendo descoberto situações oportunas, o Dr. Dulphe tomou 

rapidamente medidas para sua criação. 
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Com a independência do núcleo colonial de Inconfidentes desde 1918, ele 

encontrava-se em posição econômica apreciável. Chegou a informação que nessa 

sede seria implantado um patronato. Essa notícia não foi vista com bons olhos pela 

população que ali residia, porque mudaria totalmente a vida social daquela povoa-

ção. Ali viviam várias etnias com suas tradições, hábitos e costumes. A comunidade 

que ali residia ficou em choque com a instalação de uma escola para menores de-

samparados e de “maus hábitos”, que foram criados ao “relento” vindo da casa de 

repreensão em companhia de uma equipe de pessoas que tinham também hábitos 

diferentes dos residentes do núcleo colonial de Inconfidentes (GUIMARÃES, 2010). 

Naquele momento, para a população residente do núcleo colonial, a instala-

ção de um patronato que deveria ser privilégio, mas, foi vista com preocupação de-

vido ao fato de estar passando por mudanças sociais e ter conquistado sua inde-

pendência de forma muito rápida, porque estavam em fase de ajustamento. 

O núcleo ainda não tinha dez anos de criação, havia terreno para ser regulari-

zado. No ponto de vista deles a emancipação foi precipitada, por falta de racionali-

dade permitindo que toda a gente ficasse desnorteada, sem líder, ao ponto de não 

entender a quem recorrer porque até mesmo o dirigente foi destituído do cargo. Exa-

tamente naquele momento, em 1918, aconteceu a designação do Sr. Theóphilo Ta-

vares Paes com a finalidade de exercer as funções de zelar pelo núcleo e de admi-

nistrador do patronato. Duas funções extremas, submetidas ao comando de uma 

única pessoa, por isso uma preocupação com o desempenho de duas funções ao 

mesmo tempo uma vez que uma delas poderia não obter êxito. Assim aconteceu 

com a povoação. Ocorreu intensa saída de agricultores, negociaram os terrenos e o 

mesmo aconteceu com os imóveis locais. A vida em seguida foi lentamente esmore-

cendo o encanto espontâneo dos hábitos e usos das gerações residentes. 

Foi-se constituindo então, um novo grupo social de novos hábitos e costumes, 

criando-se novas amizades. Dois grupos diferiam-se um do outro, mas iam-se apro-

ximando, com pouca intensidade para um ponto comum. Ao decorrer do tempo, as 

coisas iam se adaptando, servidores da instituição adequaram-se aos hábitos das 

pessoas, do lugar e as pessoas com os servidores (GUIMARÃES, 2010). 

Em 2 de novembro de 1919, o Sr. Theóphilo Tavares Paes, zelador do Núcleo 

Colonial emancipado e presidente em exercício da câmara municipal de Ouro Fino, 

recebera a incumbência de fornecer ao Dr. Carlos Pereira da Silva os dados neces-

sários à confecção do orçamento para as obras necessárias ao pronto funcionamen-
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to do Patronato. Também recebeu de Belo Horizonte telegrama do delegado do 6° 

Distrito do Povoamento do Solo reiterando-lhes ordens para ativar os serviços de 

adaptação para o Patronato que seria instalado ainda naquele mês. De inicio, foi 

adaptado o prédio onde funcionava a administração do início do povoamento, em 

frente ao jardim, na Praça Tiradentes, mais algumas casas. 

O Sr. Theóphilo encontrou dificuldades para cumprir imediatamente as ordens 

recebidas em outubro de 1919. As adaptações dos prédios para funcionamento do 

patronato não puderam ser efetuadas com a presteza desejada pelo Sr. Dulphe Pi-

nheiro Machado. Isso ocorreu devido a um retardamento do transporte do material, 

que passou a chegar espaçadamente e com longos intervalos pelas estradas de fer-

ro e principalmente pela deficiência da Estrada de Ferro Rede Mineiras, tendo atra-

sado o serviço, ultrapassando o tempo determinado. 

 

 

 

 

Figura 17: Theóphilo Tavares Paes – o primeiro diretor do Patronato, fevereiro/1920 

Fonte: Arquivo do Patronato Agrícola “Visconde de Mauá” de Inconfidentes/MG 

 

2.4 NOMEAÇÃO DO DIRETOR  

 

Segundo Guimarães (2010) em 6 de fevereiro de 1920, antes mesmo de ser 

instalado o Patronato, o governo federal nomeia diretor interino do estabelecimento 

o Sr. Theóphilo Tavares Paes, que já exercia o cargo de zelador do núcleo. O Sr. 



54 
 

Theóphilo tomou posse do cargo de diretor do patronato no Rio de Janeiro nos pri-

meiros dias de março de 1920. 

Na mesma época aconteceu a designação dos servidores e docentes, portan-

to ordenados: 1 diretor: Sr. Theóphilo Tavares Paes; 2 auxiliares do diretor: Dr. Luiz 

da Rocha Viana (agrônomo) e Dr. Orlando de Souza Coelho (agrônomo); 1 secretá-

rio: Sr. Antônio Spondoto; 4 professores: César de Andrada Bahia, Carlos Cravo, 

Felício do Nascimento Silva, Gilberto Guimarães Cravo; 1 escriturário: Luiz Thomaz 

Whately; 1 médico: Dr. Adolpho Cúrio; 1 farmacêutico: Sr. Evaristo Duarte; 1 ecôno-

mo-almoxarife: Dr. Carlos Avellar Junior; 3 mestres de oficinas: Raphael Bernardinel-

li; José Felipe, João Pistelli; 2 inspetores de alunos: José Vicente de Souza, Horácio 

Aranha, 1 enfermeiro: Sr. Raimundo Soares; 1 instrutor militar: José Vicente de Sou-

za; 1 porteiro: Sr. Ernesto Silva; 4 guardas vigilantes: Walfrido Macário Costa, Fran-

cisco Guimarães, Alexandre Pinto Costa entre outros (GUIMARÃES, 2010). 

Na década de 1920, ocorreram várias designações para diferentes cargos na 

instituição, dentre eles, a designação de Angelina de Oliveira para o cargo de encar-

regada da rouparia e Dona Maria Ramos como modista. Agora com a equipe de ser-

vidores concluída, o lar estava pronto para recepcionar os estudantes. Era essencial 

material escolar, gêneros alimentícios, produtos de higiene etc. Portanto, na data de 

3 de março de 1920, ocorreu a promulgação do 1° edital de concorrência no jornal a 

Gazeta de Ouro Fino e colocado em vários estabelecimentos comerciais como se-

gue na figura 18: 
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Figura 18: 1º Edital de concorrência publicado em jornal, março/1920 

Fonte: Arquivo do Patronato Agrícola “Visconde de Mauá” de Inconfidentes/MG 
 

Em 03 de abril, chegaram 50 alunos do curso complementar de Pinheiros, 3 

da fazenda Santa Mônica, 1 de Delfim Moreira e 2 por ordem do Sr. Juiz de Direito 

de Ouro Fino – MG. Percebemos que vieram alguns professores, funcionários e o 

arquivo morto. Deu-se início a um novo arquivo e o novo Patronato em Inconfiden-

tes, manteve o mesmo nome: “Visconde de Mauá”. 

No início acompanhou o regulamento interno, que foi instituído com o objetivo 

de zelar pela educação moral ou correção de menores abandonados, que tinha seu 

jeito apropriado e que o diferenciava dos internatos comuns designados a oferecer 

conhecimento ou educação intelectual de predileção. Em torno desse ensinamento 

de renovação foi preparado o plano de estruturação (GUIMARÃES, 2010). 
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Figura 19: Portaria do juízo de direito, abril/1920 

Fonte: Arquivo do Patronato Agrícola “Visconde de Mauá” de Inconfidentes/MG 

 

Os alunos que vieram logo de início em maior número, foram criados na ocio-

sidade da vida, arraigados no exercício de maus costumes, inconvenientes, etc. En-

quanto outros apresentavam o espírito deprimente, em uma condição de pobreza 

psíquica e moral. Fez-se necessário diminuir essa situação em que se encontravam, 

com jeito, habilidade, zelo e moderação, sem distinção e buscar um novo padrão de 

conduta moral habitual e constante, a fim de que, ao retornarem à convivência social 

estivessem aptos, com um discreto preparo e com os costumes contraídos através 

de responsabilidade e da educação, para as diversidades da vida, de acordo com 

seus desejos. 

No ensino primário, em razão da carência de salas de aula, os alunos foram 

divididos em duas turmas intermitentes, que realizavam os trabalhos agrícolas e cur-

savam a escola. Apesar de inadequado que diminuía pela metade o tempo de traba-

lho escolar, o desenvolvimento dos educandos era agradável, pois os que não sabi-

am ler e nem escrever no começo da carreira, já liam e escreviam. 

Já por sua vez, o ensino era uniforme e simplificado. O plano de ensino era 

muito simples, não passava das quatro operações, frações e sistema métrico, con-

ceitos de história e geografia pátria, salvo a língua pátria (redação e gramática). 
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Os alunos, após realizarem suas matrículas, eram identificados a partir de en-

tão, de uma numeração específica. Havendo, dessa forma, um apagamento do su-

jeito. 

Com alguns contra tempos o Patronato prosseguia graças ao empenho de 

seus servidores, que constantemente cumpriam com seus deveres, realizavam de 

tudo para o crescimento daquela instituição, basta ver a alegria e o fervor com que 

foi festejado o 21 de abril de 1920, dia de Tiradentes. Foi realizado o hasteamento 

da bandeira no comparecimento do diretor, grupo de docentes, servidores e dos dis-

centes, todos fardados em formação (figura 20).  Com inteira alegria cantaram o Hi-

no Nacional e outros hinos cívicos. Os professores Gilberto Guimarães Cravo e Cé-

sar Bahia discursaram sobre a data comemorativa, que foi finalizada pelo diretor 

(GUIMARÃES, 2010). 

 

 

Figura 20: Os primeiros alunos do patronato, abril/1920 

Fonte: Arquivo do Patronato Agrícola “Visconde de Mauá” de Inconfidentes/MG 

 
Para iniciar os trabalhos agrícolas, a câmara municipal de Ouro Fino fez 

doação de lotes para o patronato, às margens do Rio Mogi, onde seriam realizadas 

as tarefas agrícolas dos alunos. O começo desse trabalho foi assustador, mas gerou 

um entusiasmo em todos. Inicialmente tiveram que abrir caminhos. Esta atividade 

era feita pelos alunos, que rapidamente passou a ser chamado “caminho do lote do 

Patronato”, pois estimulou o trabalho em favor da prática agrícola. As tarefas, 

preparatórias essenciais para começar o plantio das culturas, em relação a terra, 
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tornou-se trabalhoso por falta de ferramentas adequadas que possibilitassem a 

limpeza do terreno. Este era um trabalho braçal feito pelos trabalhadores e os 

alunos. Devido as dificuldades houve atraso na realização dessas atividades, tarefas 

que foram orientadas pelo Sr. Dr. Luiz da Rocha Vianna, primeiro Agrônomo do 

Patronato (GUIMARÃES, 2010). 

Após ter vencido esta fase, essa situação foi-se acalmando. Iniciaram-se as 

primeiras plantações e ocorreram as colheitas que foram realizadas com satisfação 

e excessiva compensação. Foi edificada a primeira residência que se tornaria a 

moradia do Dr. Luiz da Rocha Vianna. Igualmente, foram feitas várias melhorias 

como: ranchos, captação de água para uso dos estudantes e para abastecer a casa 

do agrônomo e outras benfeitorias. 

 

                       

 

Figura 21: Poço artesiano, setembro/1920                     Figura 22: Trabalhos agrícolas, setembro/1920 

Fonte: Arquivos do Patronato Agrícola “Visconde de Mauá” de Inconfidentes/MG 
 

O que tornou tudo isso mais valioso foi o compartilhamento dos estudantes na 

operosidade em todas as atividades. Ocorria o concurso dos alunos que no início 

demonstraram resistência em relação a toda prática de trabalho. Educar não foi fácil, 

portanto, boa parte dos estudantes eram desobedientes, mas com o tempo e através 

do castigo que era permitido, também foram inseridos métodos de bons hábitos e 

educação. Os alunos foram mostrando suas habilidades e interesse pelo trabalho no 

campo. 

A conduta dos meninos, de acordo com o comentário feito pelo diretor do 

Patronato, na sua maior parte não é diferente das outras crianças da mesma idade: 

fazem as mesmas traquinices, praticavam erros semelhantes. Existia, entretanto, 
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acontecimentos extraordinários que conduziam a direção a afastar os estudantes 

indisciplinados em moradia particular, menor de idade em seu próprio lar, ou nas 

ocupações de copa e cozinha, onde os desobedientes permaneciam sobre 

acompanhamento da mulher do diretor. Nesta época as punições corporais já eram 

consideradas ilegais, apesar de alguns fatos terem ocorrido, contradizendo a direção 

da instituição. Porém à palmatória foi praticada. 

 

Figura 23: Consultório médico setembro/1920                    Figura 24: Placa do primeiro médico do 

patronato setembro/1920 

Fonte: Arquivo do Patronato Agrícola “Visconde de Mauá” de Inconfidentes/MG 
 

Os meninos recebiam uma rigorosa educação de estilo militar, através do 

professor de educação física Sr. José Vicente de Souza. Havia também premiações 

para os alunos e se prosseguia conforme as regras militares. A educação física, 

praticada pelos estudantes era muito bem aplicada, que além da ginástica sueca e 

de aparelhos, realizavam também corridas, saltos, evoluções e jogos esportivos. Os 

alunos tinham sua saúde muito bem cuidada, pois contavam com assistência médica 

e um enfermeiro que estava sempre pronto para atendê-los em qualquer 

circunstância (GUIMARÃES, 2010). 
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Figura 25: Equipe de basquete, agosto/1921 
Fonte: Arquivo do Patronato Agrícola “Visconde de Mauá” de Inconfidentes/MG 

 

As atividades escolares eram distribuídas em quatro turmas primárias, com os 

cursos preliminares, elementar e médio e havia quatro oficinas: carpintaria, ferraria, 

alfaiataria e de couros, para o ensino profissional. Quatro mestres de oficinas e um 

auxiliar agrícola cuidavam desse ensino, destacando-se o trabalho de Cyriato de 

Barros na carpintaria, onde se fazia desde a serra de tábuas até a fabricação de 

camas e carabinas de madeira. A selaria fabricava botinas para os alunos (BRASIL, 

2007). 

O currículo do ensino primário era fundamentado das disciplinas em vigência 

em 1918: Canto, Ciências Físicas e Naturais, Caligrafia, Aritmética, Higiene, História 

do Brasil, Desenho Linear, Geografia, Trabalhos Manuais, Instrução Cívica e Moral e 

Ginástica. O corpo docente contava com um professor, dois adjuntos e um auxiliar, 

que também ministravam aulas aos filhos dos colonos do núcleo. O regimento 

interno de 1º de janeiro de 1925 registrava o uso abusivo de castigos corporais e da 

palmatória, denunciados ao governo federal, o que gerou medidas proibitivas. 

Segundo relatório do diretor de 27 de dezembro de 1918, apesar do semestre 

letivo reduzido, devido à necessidade de atender aos trabalhos tanto agrícolas 

quanto escolares, em menos de três meses era notável a elevação do nível geral da 

instrução; houve entrega do prêmio presidente da República aqueles que 

conseguiram se destacar. 

O processo de avaliação era mensal, com banca examinadora, e os 

resultados enviados à Superintendência no Rio de Janeiro. A procedência dos 
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alunos era dos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, quadro que se 

manteve até 1933. 

A escassez de mão de obra especializada prejudicou o preenchimento de 

vagas de profissionais, quando da instauração do Patronato. Durante o período em 

que teve êxito, permaneceram os cargos abaixo citados. A crise econômica que 

surgiu com a primeira Guerra Mundial, no entanto, forçou à demissão de alguns 

funcionários, por falta de verbas.  

Em conformidade com os registros antigos, é o seguinte; o primeiro quadro de 

servidores: auxiliar de cultivo: Aurino Ferreira (05.06.1918); guarda-vigia: José 

Vicente de Souza (19.06.1918); diretor: Agenor Correia (03.07.1918); farmacêutico: 

Temístocles Jardim Villaça; inspetor de alunos: José Vicente de Souza; escriturário: 

João de Castro Torres; professores: Gilberto Guimarães Cravo, Alexandre Monteiro 

Guedes e João Tolentino de Souza Filho; enfermeiro: Dioscorides Jardim Villaça 

(05.07.1918); guarda-vigia: Ramiro de Paula Pacheco; porteiro: Orlando de Souza; 

dentista: João Carlos de Araújo Ferreira; mestre de oficina de carpintaria: Antônio 

Espíndola; guarda-vigia: Antônio Marques de Oliveira (01.09.1918); mestre de ofício 

de alfaiataria: Pedro Ferreira da Silva; instrutor militar: José Vicente de Souza 

(09.10.1918); mestre de oficina de sapataria e selaria: Alpídio Gomes de Almeida; 

mestre de oficina de ferraria: Archimedes Viagiano; médico: Adolpho Curio 

(21.11.1918); almoxarife: Carlos de Avelar Brandão Júnior. 

O material de uso pessoal dos internos, como roupas de cama, mesa e banho 

e material escolar, era concedido pela União. Existia uma inquietação com o 

acompanhamento semanal do estado clínico geral dos alunos, atestado através de 

uma carteira de saúde individual, com relatório médico. A saúde e a formação militar 

eram os setores mais cobrados na época. (BRASIL, 2007). 

Através do Decreto Federal nº 13.706, de 25 de Julho de 1919, confere-se 

aos Patronatos Agrícolas, um novo Regulamento. 

 

CAPITULO I 
Dos patronatos Agrícolas e seus fins: 
Art. 1º Os patronatos agrícolas instituídos por decreto n. 12.893, de 28 de 
fevereiro de 1918, são, exclusivamente, destinados ás classes pobres, e 
visam a educação moral, cívica, physica e profissional de menores 
desvalidos, e daqueles que, por insuficiência da capacidade de educação na 
família, forem postos, por quem de direito, a disposição do Ministério da 
Agricultura, Indústria e Comercio. 
Art. 2º Os patronatos agrícolas constituem, em seu conjunto, um instituto de 
assistência, proteção e tutela moral dos menores compreendidos no art. 1º 
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do presente regulamento, recorrendo para esse efeito ao trabalho agrícola, 
sem outro intuito que não o de utilizar sua ação educativa e regeneradora, 
com o fim de os dirigir e orientar, até incorporá-los no meio rural. 
 
CAPITULO II 
Da Superintendência e organização dos Patronatos Agrícolas 
Art. 3º Os Patronatos Agrícolas ficam a cargo da Directoria do Serviço de 
Povoamento, que superintenderá 
Art. 4º Com o fim de auxiliar a inspecçao permanente dos patronatos 
agrícolas, haverá um inspecto e um ajudante de inspector, imediatamente 
subordinados à Diretoria do Serviço de Povoamento, cujas funcões serão 
regulados por instruções do respectivo director. 
Art. 5º Os Patronatos Agrícolas, serão instllados debaixo da forma de 
internatos, em zonas ruraes, com boas terras de cultura, adaptáveis à 
lavoura mecaniza, abastecidas suficientemente de água e dotadas de meios 
fáceis de transportes, e terão as instalações, dependências e elementos de 
trabalho indispensáveis a propriedades agrícolas bem organizadas. 
Art. 6º Cada Patronato funcionará como centro de aprendizagem e, ao 
mesmo tempo, de divulgação dos methodos culturaes, processos de 
manipulação concernentes à agricultura e industrias ruraes de applicação 
immediata à zona agrícola que servir. 
Art. 7º Os patronatos agrícolas poderão ser applicados a qualquer dos 
seguintes ramos de producção: 
a) Cultura de plantas industriaes; 
b) Horticultura e jardinocultura; 
c) Pormicultura; 
d) Pecuária e industria animal. 
Art. 8º A preferência por um dado ramo de exploração será sempre 
determinada pela natureza e extensão das terras de cultivo e outras 
condições locaes, podendo, entretanto, ser adopatados, 
concomitantemente, outros gêneros de producção convenientes à vida 
econômica e administrativa do patronato. 
Art. 9º As installações de que dispuzeram os patronatos agrícolas para o 
beneficiamento do producto de suas culturas ou destinadas á industria rural, 
assim como as machinas agrícolas disponíveis e os animaes reproductores, 
poderão ser utilizados pelos lavradores e criadores das respectivas regiões 
mediante as condições estabelecidas nas instrucções approvadas pelo 
ministro da Agricultura. 
 
CAPITULO III 
DO ENSINO E SEUS MÉTODOS: 
Art. 10. O ensino ministrado nos patronatos agrícolas é intuitivo, prático e 
limitado à condição do pequeno cultivador ou do trabalhador rural, 
compreendendo noções rudimentares de agricultura em seus diferentes 
ramos, mecânica agrícola, criação, higiene, tratamento, alimentação dos 
animais domésticos e indústrias rurais. 
Art. 11. As noções teóricas sobre os assuntos referidos no artigo anterior ou 
em relação a qualquer matéria assessoria, serão ministradas objetivamente, 
sob a forma de lições de cousas, durante os trabalhos práticos, excursões a 
propriedades agrícolas, museus, fábricas, mercados, exposições, com o fim 
de melhor esclarecer e guiar os alunos nos misteres da vida agrícola. 
 
Art. 12. Haverá simultaneamente cursos primários para os menores 
analfabetos ou de instrução primaria deficiente, assim como oficinas para o 
ensino profissional elementar, apropriadas a dar-lhes habilidade manual nos 
ofícios que mais se relacionem com as necessidades do amanho e cultivo 
do solo como sejam os de ferreiro, carpinteiro e seleiro. 
Art. 13. Os patronatos agrícolas velarão pela educação moral e pela cultura 
física dos alunos, servindo-se no último caso da ginástica sueca e jogos 
esportivos ao ar livre, tendo sempre em vista a idade, resistência orgânica, o 
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estado geral de saúde e o desenvolvimento progressivo da inteligência e do 
caráter individual. 
Parágrafo único. No caso referido, como em tudo que disser respeito à 
escolha de métodos de educação física, higiene individual, natureza e 
duração dos serviços confiados aos menores, deve ser ouvido o médico do 
estabelecimento. 
Art. 14. Constituirão, também, elementos educativos da índole e das 
predisposições inatas do menor, o ensino da música e do desenho, os jogos 
recreativos adequados à estação, os passeios, excursões, festas escolares 
e prêmios. 
Parágrafo único. De acordo com os recursos orçamentários e tendo em 
vista as aptidões dos menores, poderão ser organizadas bandas de música 
nos patronatos agrícolas, regidas por mestres de reconhecida proficiência 
(BRASIL, 1919). 

 

Para iniciar as atividades do Patronato, foi necessário realizar algumas 

melhorias prediais, além de fazer a ampliação construindo mais um pavilhão, porque 

naquela época o Pensionato possuía 150 menores. 

A câmara municipal de Ouro Fino, não mediu esforços para propiciar o 

desempenho do Patronato, comprando um terreno de 27 hectares e mais metade de 

outro lote, com uma extensão de 13 hectares, área considerável para a edificação de 

mais um bloco e assim acomodar 200 estudantes. 

Após fazer saber o órgão abalizado, o Sr. Theóphilo Tavares Paes, logo 

recepcionou o ofício nº 1.544, de 1º de Junho de 1921, da Direção de Serviço de 

Povoação, que ordenava a edificação de um prédio com 16 metros defronte, junto 

do edifício que agora auxilia o Patronato. Onde tudo prosseguia sem perda de 

tempo, embora tenha tido, algum contratempo para compra do material. 

Para melhor proveito do terreno, foi elaborado uma planta, permanecendo 

acordado: a construção de um edifício de dois andares. Na parte superior, um 

extenso salão para alojamento, com 308 m², protegido por seis colunas, vinte uma 

janelas com meias venezianas para transferência do ar. A parte dos fundos do 

edifício era ligado por uma passagem de quatro metros, um pavimento menor, para 

instauração de quatro sanitários e dois mictórios. No andar abaixo permaneceu 

dividido dessa forma com uma sala de espera, um gabinete para o Diretor e mais 

duas salas, onde funcionaria a Secretaria e o Almoxarifado (GUIMARÃES, 2010). 

O Sr. Horacio Aranha encarregado pela organização do Colégio Brasil, em 01 

de maio de 1921, foi designado servidor do Patronato Agrícola "Visconde de Mauá", 

e no decorrer deste mesmo ano, no dia 28 de agosto, Felício do Nascimento é indi-

cado para o cargo de Professor do Pensionato. 

A data de 12 de outubro, celebrada como o dia das crianças, o Patronato 
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Agrícola "Visconde de Mauá", proporcionou às 150 crianças, que ali se encontravam, 

um grande dia festivo, de suma importância para a vida delas. Com a seguinte pro-

gramação: às cinco horas da manhã, aconteceu o alvor, através da orquestra de 

trombetas da Instituição. Às sete horas, ocorreu de forma majestosa o hasteamento 

da Bandeira Nacional e ao meio dia foi plantada uma árvore em um Ato Solene no 

Jardim do Patronato. Para aquele momento, fizeram a opção pela bela e aromática 

caneleira sassafrás. 

Esta foi uma solenidade de grande relevância, pois ainda contou com a pre-

sença do diretor, docentes, servidores e seus respectivos familiares, pessoas agra-

decidas do município e os alunos, em uma organização precisa. Entre os estudan-

tes, sobressaíram quatro pelo seu comportamento e assiduidade, fez jus a honradez 

de semear a árvore; os outros alunos passaram em filas defronte de Caneleira, ar-

remessando-lhe mãos cheias de terra. 

O mestre Rodolpho Ponte Silva, proferiu uma bela saudação, e foi muito ova-

cionado. A festividade prosseguiu com um rico almoço ao ar livre no espaço público. 

À noite no Patronato aconteceu um baile animado. Contribuiu para o encantamento 

da comemoração a banda do município de Ouro Fino. 

De acordo com Guimarães (2010), no dia 09 de outubro de 1921, esteve em 

Inconfidentes o Dr. Dulphe Pinheiro Machado. Em visita ao Patronato, teve as me-

lhores impressões de tudo quanto observou, tendo o ilustre diretor assim se expres-

sado em telegrama enviado ao Ministro da Agricultura no Rio de Janeiro: 

 

Encontrei o Patronato Visconde de Mauá funcionando em perfeita ordem, 
sob dedicada direção do Sr. Theóphilo Tavares Paes. Estão internados 150 
educandos, apresentando bom aspecto. Entregam-se aos serviços agríco-
las preparando terrenos de culturas: milho, feijão, hortaliças, árvores frutífe-
ras, batata inglesa, batata doce, mandioca, arroz, etc. 
O Patronato dispõe de moderna pocilga, bem como paióis, galinheiro, insta-
lação elétrica, tanque de natação e outros melhoramentos. Contém instala-
ção de uma estação meteorológica, uma estação de monta, estando em 
construção excelente estábulo e dispõe de grande pastagem (GUIMARÃES, 
2010, p. 181). 

 

Em 1922, os contratempos que derivavam dos servidores, com o passar do 

tempo foram mudando. Os estudantes iam se adequando e com a prática do traba-

lho, demonstravam algum tipo de vocação, de acordo com o aproveitamento, por 

meio de uma rígida escolha, praticada não só entre os empregados, mas sobretudo, 

entre os discentes. Tomaram com exemplo, o aluno Osvaldo Pires de Andrade. Ga-
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roto ainda, mas com um enorme talento para poesia, era também um improvisador 

da mesma grandeza de Bocage, em Portugal Gregório de Matos, no Brasil. Sua crí-

tica não resguardava ninguém. Devido a isto, tudo mudou, tornando-o muito conhe-

cido e querido eis, pois, de sua composição: 

 

 

Figura 26: Poesia do aluno/interno Osvaldo Pires de Andrade, outubro/1920 

Fonte: Arquivo do Patronato Agrícola “Visconde de Mauá” de Inconfidentes/MG 
 

No passar deste mesmo ano, todos os trabalhos correram muito bem. Mas, o 

atraso no pagamento dos servidores, gerou um estado de ansiedade e autêntica 

humilhação. Apareceu outro obstáculo, este com relação à moradia para os funcio-

nários, porém estava previsto ampliar o número de empregados e também o de alu-

nos. Aconteceu outro empecilho, pois não existia nenhuma casa para aluguel na lo-

calidade. Era impossível a moradia dos servidores ser em Ouro Fino, porque em sua 

maior parte, devido à função, não conseguiriam distanciar-se da instituição. Existia, 

pois urgência na construção de algumas moradias ou comprar as propriedades pri-

vadas que já existiam, com o objetivo de ajustar a posição dos servidores. 

Consecutivamente em 1923, aconteceu a vinda de novos estudantes, docen-

tes e servidores. Neste mesmo ano despontou uma atitude inconveniente, ou me-

lhor, uma discórdia entre o dirigente e o Dr. Adolpho Cúrio, efeito que em 01 de ju-
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lho, em Documento Oficial do Ministério da Agricultura redistribui-o o médico dessa 

Instituição para outra semelhante.  Essa mudança causou descontentamento nos 

servidores e também no povo de Inconfidentes. Por este mesmo documento, foi in-

dicado o médico temporário o Dr. Euclides Solon de Pontes, que teve seu empos-

samento de imediato, sendo procedente do Rio de Janeiro. Entretanto no dia 30 de 

setembro de 1923, com o afastamento do Sr. Theóphilo Tavares Paes, assumiu inte-

rinamente a Direção o Dr. Euclides Solon Pontes, médico do Patronato (GUIMA-

RÃES, 2010). 

Segundo Guimarães (2010), em 24 de novembro de 1923 o Sr. Theóphilo re-

cebeu telegrama do Ministro da Agricultura negando-lhe o pedido de exoneração do 

cargo que exercia desde 1920. O governo negou-lhe o pedido porque reconhecia no 

Sr. Theóphilo um funcionário digno, modelar e cumpridor de seus deveres. 

Em 2 de dezembro de 1923, entretanto, como consequência deste ato de re-

cusa, aconteceram várias remoções. O escriturário Luiz Thomaz Whately foi removi-

do para o Patronato “Diogo Feijó”; o professor Felício do Nascimento Silva, para a 

“Casa dos Ottoni”; o professor Gilberto Guimarães e o engenheiro agrônomo Dr. Or-

lando de Souza Coelho para o Patronato “Pereira Lima”. O quadro dos funcionários 

do Patronato foi modificado, não apenas pelas remoções, mas também pelos novos 

elementos que chegavam. Diretor: Theóphilo Tavares Paes; médico: Dr. Euclides 

Solon de Pontes; agrônomo: Engenheiro Manuel Moreira; escriturário: Ten. João 

Cândido Borges; almoxarife: Ten. João Castro Torres; cirurgião dentista: Dr. Frans-

cisco Salles Barbedo Brandão; professores: Emygdio Pereira Franco, Joaquim A. 

Cordovil Maurity Sobrinho; mestres: José Felippe, Braz Ferrari, Raphael Bernadinelli; 

instrutor militar: Geogino Azevedo de Paiva; porteira: Aurora da Silva e inspetores: 

Francisco Guimarães, Gastão Jardim, Walfrido Macário Costa (GUIMARÃES, 2010). 

Aqui transladamos mais uma poesia do menino poeta Osvaldo Pires de An-

drade que, com muito carinho, destinou á dona Aurora da Silva, porteira do estabe-

lecimento: 

 

À dona Aurora Silva 

Vai, meu soneto, contentar sua alma pura, 
Engaiolando em versos de belezas, 

Cantando os sentimentos de nobreza, 
Que o meu ser profundo lhe assegura. 
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Finda comoção, que a arte enclausura, 
E em minha fonte jorra uma surpresa, 

Vem de modo cuja singeleza, 
É de meus sonhos segura contextura. 

 
E se algum dia eu chegar á glória, 

Que no teu lindo olhar sempre sonho, 
Nesta vida tão presa a trajetória. 

 
Irei feliz, certamente, irei risonho, 
A teus pés depor o loiro da vitória, 
Como findo o soneto me deponho. 

 
(GUIMARÃES, 2010, p. 182- 183). 

 

O Tenente João Cândido Borges, em 9 de dezembro de 1923, foi designado 

secretário do Patronato Agrícola “Visconde de Mauá”, e em um pequeno espaço de 

tempo, desempenhava o cargo de instrutor militar do Patronato “Wenceslau Braz”, 

de Caxambu. 

  

2.5 FUNÇÃO SOCIAL DO PATRONATO AGRÍCOLA 

 

No período chamado de Primeira República (1889-1930), o estado brasileiro, 

induzido dos discursos de modernização que anunciavam o controle da população, 

principalmente daqueles segmentos considerados perigosos, sendo que uma parce-

la desta população considerada perigosa era das crianças e jovens, removi-as de 

suas regiões e as mandavam para instituições, Patronatos Agrícolas que tinham a 

finalidade de instruir e regenerar (BOEIRA, 2010). 

De acordo com a Secretaria da Agricultura, competia ao Patronato Agrícola: 

promover a imigração e colonização no Estado; patrocinar o cumprimento dos con-

tratos de imigração; promover a organização e fiscalizar o funcionamento de coope-

rativas entre os operários agrícolas para assistência médica, farmacêutica e ensino 

primário. 

Segundo Boeira (2010), esta instituição, compreende uma dinâmica entre en-

sino e trabalho para crianças e jovens dentro de um espaço produtivo, desta forma, 

a vida do patronato está diretamente vinculada à vida do núcleo colonial.  

O Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio – MAIC criou várias frentes, 

para os filhos dos agricultores, jovens entre quatorze a dezoito anos, os aprendiza-
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dos agrícolas, com cursos de formação técnica rural, onde os jovens aprendiam o 

ensino primário, associado ao regime de internato, tinham duração de dois anos. 

Assim objetivou a modernização técnica e econômica ao articular ensino e pesquisa 

agronômica para a formação de trabalhadores com conhecimentos técnicos e cientí-

ficos, inseridos na modernização social e cultural. 

No cumprimento de suas finalidades, os patronatos eram definidos como nú-

cleos de ensino profissional destinados a habilitar seus internos em horticultura, jar-

dinagem, pomicultura, pecuária e cultivo de plantas industriais, dependendo da regi-

ão que o patronato fora instalado e da necessidade agroeconômica da região. Havia 

também atividades de criação de diversos animais, como porcos, galinhas, cavalos e 

bovinos (BOEIRA, 2010). 

A função trabalho e educação regia a principal proposta dos Patronatos Agrí-

colas, que era de transformar crianças e adolescentes em jovens trabalhadores. O 

ensino de ofícios ou arte ocupava grande parte do tempo dos alunos, assim através 

do trabalho, princípios educativos, de socialização e morais eram apresentados á 

infância deficiente destes menores. Assim regia um modelo de assistência e educa-

ção voltadas para as crianças pobres do país (OLIVEIRA, 2012). 

Contudo, o assunto é extremamente atual e relevante, os patronatos agrícolas 

já não existem mais, outros nomes e formas de tratamento foram adotados. Entre-

tanto, o adolescente infrator, como é mencionado no Estatuto da Criança e Adoles-

cente, ainda é uma questão do Estado. 
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3 A TRAJETÓRIA HISTÓRICA DO PATRONATO AGRÍCOLA “VISCONDE DE 

MAUÁ” 

 

 [...] o estudo das Instituições escolares e/ou educativas poderá acrescentar 
conhecimentos históricos à história da educação se além de revelar as mi-
núcias das singularidades escolares, inserir a compreensão e a explicação 
delas na totalidade histórica. 
 

José Luis Sanfelice  
 

 

 O Patronato Agrícola “Visconde de Mauá” da cidade de Inconfidentes- MG 

teve sua importância para o desenvolvimento do município bem como grande contri-

buição para o desenvolvimento da educação agrícola e tecnológica, passando por 

vários momentos e desafios, durante décadas do século XX.  

 Neste capítulo apresentamos a trajetória histórica do Patronato, desde o mo-

mento da criação dos aprendizados agrícolas até sua fase atual, em que se encontra 

como Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, IF sul de Minas, Cam-

pus-Inconfidentes. Durante todo este período ocorreram muitas mudanças significa-

tivas, enfrentamentos sociais, desafios financeiros, problemas administrativos, agru-

pados ao processo de crescimento da instituição.  

 Mantendo sua tradição e força com a educação agrícola o Patronato Agrícola 

acompanhou diversos momentos históricos, cedendo à força da legislação e procu-

rando se adaptar dentro da história. Portanto, este terceiro capítulo traça momentos 

em sua trajetória, em que nos revela sua passagem: Aprendizado Agrícola Minas 

Gerais (1934); Aprendizado Agrícola “Visconde de Mauá (1943); Escola de Iniciação 

Agrícola “Visconde de Mauá” (1947); Escola Agrícola “Visconde de Mauá” (1950); 

Ginásio Agrícola “Visconde de Mauá (1964); Escola Agrotécnica Federal de Inconfi-

dentes/MG (1978) e por fim, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Sul de Minas Gerais, Campus Inconfidentes, em 2008. 

 

3.1 APRENDIZADO AGRÍCOLA DE MINAS GERAIS  

A criação dos aprendizados agrícolas no País, principalmente, em Minas Ge-

rais, retrata a história de uma instituição educacional, como neste caso, objeto de 

nossa pesquisa, na qual buscamos analisar o contexto histórico. Quando se trata da 

historicização de instituições educacionais, os esforços realizados na produção de 
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conhecimentos em âmbito nacional servem de alicerce ao presente estudo, a exem-

plo da análise feita por Magalhães (1999).    

Para proceder ao levantamento histórico de nosso trabalho, lançou-se mão de 

documentos depositados em arquivos e fontes de outra natureza, como a legislação. 

Sobre a relação entre memórias, presente e passado, destaca-se os ensinamentos 

de (HADLER, 2007, p. 240-241):  

 

O passado nunca volta como era, numa situação de recordação ou de 
rememoração. Esta questão nos lança na tentativa de compreender 
melhor as relações possíveis entre presente e passado, contidas num 
ato de memória. Empreitada difícil, instigante e necessária.   
 

A criação dos Aprendizados Agrícolas ocorreu em período semelhante ao das 

Escolas de Aprendizes e Artífices, estando essas instituições conectadas ao Ministé-

rio da Agricultura Indústria e Comércio. Porém, os Aprendizados procuravam prepa-

rar trabalhadores aptos para atuar na propriedade rural de acordo com as modernas 

práticas agronômicas. Conforme o capitulo I, art. 1º o ensino agronômico estabeleci-

do no Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, de acordo com seu regulamen-

to escrito pelo decreto 8.319 de 20 de outubro de 1910; tem por finalidade a instru-

ção technica profissional referente á agricultura e ás industrias correlacionadas, e 

que compreende o ensino agrícola de medicina veterinária zootechnia e industrias 

ruraes. Enquanto as Escolas de Aprendizes e Artífices preparavam para o trabalho 

na cidade. A instituição dos Aprendizados Agrícolas adveio através do mencionado 

Decreto acima, que criou o ensino agronômico e ratificou o seu regulamento. 

Tais instituições, a princípio, foram construídas em três estados: a de Barba-

cena em Minas Gerais, a de São Luís das Missões no Rio Grande do Sul e a de São 

Simão em São Paulo (BRASIL, 1910-1911). 

 

Decreto nº 8319 de 20 outubro de 1910, Crêa o Ensino Agronomico e ap-
prova o respectivo regulamento. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, à vista do que 
dispõe o art. 2º, § 1º da lei n. 1.606, de 29 de dezembro de 1906 e de ac-
côrdo com o art. 48, n. 1 da Constituição Federal, resolve crear o Ensino 
Agronomico e approvar o respectivo regulamento, que com este baixa, as-
signado pelo ministro de Estado dos Negocios da Agricultura, Industria e 
Commercio.  Rio de Janeiro, 20 de outubro de 1910, 89º da Independencia 
e 22º da Republica. 
  
NILO PEÇANHA.  
Rodolpho Nogueira da Rocha Miranda.    
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REGULAMENTO A QUE SE REFERE O DECRETO N. 8.319, DE 20 DE 
OUTUBRO DE 1910. 

CAPITULO I  

Art. 1º O ensino agronomico instituido no Ministerio da Agricultura, Industria 
e Commercio, de accôrdo com o presente regulamento, tem por fim a ins-
trucção technica profissional relativa á agricultura e ás industrias correlati-
vas, e comprehende o ensino agricola, de medicina veterinaria, zootechnia 
e industrias ruraes.  

 

De acordo com Brasil (1910); o decreto de criação dos Aprendizados Agríco-

las, conforme consta no art. 99, do capitulo XI. O ensino theórico devera ser aplicado 

de forma intuitiva, e será concluído com a realização de trabalhos práticos nos labo-

ratórios em instalações que corresponda a cada um dos cursos. Os aprendizados 

possuíam alunos de 14 a 18 anos e ofereciam curso de dois anos e ainda contavam 

com cursos abreviados que permitiam a formação profissional na área agrícola de 

adultos e admitiam mulheres para a formação técnica em pequenas indústrias.   

Nota-se que em 1912 o número de aprendizados ampliou para oito, dissemi-

nados por quatro das cinco regiões Brasileiras, porém dois anos após, exatamente 

em 1914 os aprendizados foram suprimidos de oito para quatro, em virtude da sepa-

ração ocorrida no Ministério da Agricultura, Industria e Comercio (MAIC); devido a 

essas transformações os recursos orçamentários repassados a agricultura foram 

reduzidos, tirando a estabilidade dessas instituições de ensino (Brasil, 1911 – 1914). 

O ministro da agricultura Juarez Távora foi obrigado a criar uma comissão de técni-

cos com a missão de promover modificações na pasta com vista a melhor adequa-

ção das verbas disponíveis e resolve fazer a seguinte ponderação:  

 

Assumindo, dois anos mais tarde, em dezembro último, a direção do Minis-
tério, encontrei-o, entretanto, com a mesma organização irracional de antes 
da revolução, e o que é pior, com o orçamento já elaborado para o corrente 
ano, montando apenas a cerca de 40 mil contos, isto é, reduzido de 20% 
em relação àquele que o ex-ministro Assis Brasil classificara de miserável. 
(BRASIL – RMA, 1933, p.21). 

Quadro 01 - Relação dos Aprendizados Agrícolas entre 1910-1914 

Aprendizado Agrícola de Estados Regiões 

Barbacena Minas Gerais Sudeste 

São Simão São Paulo Sudeste 

Tubarão Santa Catarina Sul 

São Luís das Missões Rio Grande do Sul Sul 

Bahia Bahia Nordeste 

Satuba Alagoas Nordeste 

Guimarães Maranhão Nordeste 

Igarapé-Assú Pará Norte 

Fonte: revista tempos e espaço em educação, v.2, (2009, p. 25-32) 
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 Em 1919, volta-se a criar mais um aprendizado agrícola, em Joazeiro no Es-

tado da Bahia, que atingia a cota de dois aprendizados com isso o País, passaria a 

contar com cinco instituições agrícolas; embora, chegou a ter oito, como frisado no 

parágrafo anterior (BRASIL, 1919). 

 É importante salientar também que o nascimento dos patronatos agrícolas, 

fundados pelo decreto n°12893 de 28 de fevereiro de 1918, trouxe instituições que 

tinham como missão principal prestar assistência à infância, educação e trabalho 

agrícola aos infantes desamparados. Conforme Guimarães (2010), já em 22/05/1910 

o Governo Federal por meio do Ministério da Agricultura instala em Inconfidentes-

MG, a colônia agrícola ou Núcleo Colonial de Inconfidentes, prestando uma home-

nagem a Minas Gerais pelos heróis da Inconfidência Mineira.  

Todavia, a função agrícola do referido Núcleo veio a ser fortalecida em 1920 

com a transferência do Patronato Agrícola Visconde de Mauá, localizado no distrito 

de Resende, Estada do Rio de Janeiro, por sua vez ligado ao Ministério da Justiça. 

Embora esse patronato tenha sido fundado em 1918, o governo federal resolve en-

tão torná-lo extinto naquele Estado e mudá-lo para o Estado de Minas; agregando-

se ao Núcleo colonial de Inconfidentes, logicamente numa tentativa de salvaguarda 

deste. Segundo Guimarães (2010, p. 26):  

 

[...] O Núcleo Colonial de Inconfidentes sofreu uma frustração com sua pre-
matura emancipação, tendo sido necessário reorganizar-se com a instala-
ção do Patronato Agrícola “Visconde de Mauá”, que trouxe elementos novos 
que muito influenciaram na sua vida social e econômica. 

  

Ao retomar a historicização do referido patronato, seu ensino foi dividido em 

primário e profissional, com funcionamento de 04 turmas primárias regulares, abar-

cado pela seguinte grade curricular: Canto, Ciências Físicas e Naturais, Caligrafia, 

Aritmética, Higiene, História do Brasil, Desenho Linear, Geografia, Trabalhos Manu-

ais, Instrução Cívica e Moral e Ginástica. Os educandos do patronato, por ocasião 

das aulas de educação física, contavam ainda com rígida instrução militar; sendo 

premiados os que se destacavam por bom comportamento e conduta aliado ao de-

sempenho dos exercícios propostos. Ademais, o patronato tinha três oficinas (car-

pintaria, ferraria e de couro) voltadas ao ensino profissional, ministrado por 04 mes-

tres de oficina e 01 auxiliar agrícola. De igual modo, o ensino primário era composto 
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de um professor, dois adjuntos e um auxiliar, que ministravam aulas ao seu corpo 

discente, inclusive, aos filhos dos colonos do Núcleo (BRASIL, 1918-1991). 

 A princípio, em 20 de abril de 1920, o Patronato começa a funcionar com 50 

alunos, cuja faixa etária era de 10 a 12 anos, analfabetos, vindo a ampliar seu corpo 

discente para 150 no ano de 1922. Nota-se, que quando atingiam os conhecimentos 

elementares eram transferidos para outros patronatos agrícolas; procedimento este, 

intitulado “arregimentação”, uma vez que os alunos eram arrebanhados pelo Juizado 

de Menores e encaminhados ao Serviço de Povoamento.  Além das funções escola-

res e profissionais, o patronato executava serviços de escrituração, almoxarifado, 

portaria e vigilância e, oportunamente, contava com serviço de assistência por meio 

de uma farmácia e enfermaria. Tal atendimento era prestado não só aos alunos, 

mas também aos colonos do Núcleo através de um médico, um dentista, uma en-

fermeira e um auxiliar. De acordo com dados extraídos de arquivo da referida insti-

tuição agrícola (BRASIL, 1918-1991), a procedência da clientela do patronato nos 

anos de 1918 a 1931 eram dos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Ge-

rais. Dessa forma, o número de matrículas oscilou muito, assim como o número de 

alunos desligados e as transferências recebidas, conforme tabela 02, que se segue:  

 

Tabela 02 - Origem, matrículas, faixa etária, desligados, transf.; matr. final do Patronato 

Ano Origem Matrícula 
Inicial 

Idade Desligados Transferência 
Recebidas        Expedi-

das 

Matrícula 
Final 

1918 RJ/ MG/ SP - 09 a 16 anos 02 100 - 98 

1919 RJ/ MG/ SP 98 09 a 12 anos 94 09 - 13 

1920 RJ/ MG/ SP 13 10 a 12 anos 28 68 - 53 

1921 RJ/ MG/ SP 53 10 a 12 anos 01 (fugiu) 98 - 150 

1922 RJ/ MG/ SP 149 10 a 12 anos 02 - - 147 

1923 RJ/ MG/ SP 151 10 a 12 anos - - - 151 

1924 RJ/ MG/ SP 151 10 a 12 anos 23 03 - 131 

1925 RJ/ MG/ SP 145 10 a 12 anos 02 02 - 145 

1926 RJ/ MG/ SP 146 09 a 12 anos 01 - - 145 

1927 RJ/ MG/ SP 135 09 a 12 anos 11 - 15 109 

1928 RJ/ MG/ SP 87 09 a 12 anos 01 - - 86 

1929 RJ/ MG/ SP 75 09 a 12 anos - 24 - 99 

1930 RJ/ MG/ SP 198 09 a 12 anos 17 - - 181 

1931 RJ/ MG/ SP 160 13 a 16 anos 52 - - 108 

Fonte: Arquivo morto do Patronato Agrícola Visconde de Mauá. (BRASIL, 1918-1991) 

  Com referência aos regulamentos de Patronato e Aprendizado, pode-se per-

ceber semelhanças no que diz respeito a ambas instituições em evidenciar o ensino 

primário profissional agrícola; porém havia uma grande distinção entre as mesmas: 

os Aprendizados voltavam-se para os filhos de trabalhadores agrícolas e pequenos 

proprietários de terras. Já os Patronatos, destinavam-se a menores abandonados, 



74 
 

ou com desajustamento social, respondendo a um duplo objetivo: capacitação pro-

fissional e regeneração social. Outro fator a ser mencionado é que os Patronatos 

tiveram mais clientela, se comparados aos aprendizados (NERY, 2009). Destaca-se 

ainda, o fato de que os patronatos possuíam ligação com outras instituições agríco-

las, com vista a uma melhor qualificação técnica em sua formação; oportunizando 

trabalho aos egressos do estabelecimento, conforme consta de seu ato constitutivo.  

 Ainda a respeito do Patronato, importa salientar a questão dos trabalhos agrí-

colas e pecuários, que infelizmente não foram para frente, em virtude de vários fato-

res ocorridos na época. Destacam-se como exemplo: a gripe espanhola surgida na 

região, a falta de maquinários e instrumentos para executar as atividades, o excesso 

de chuvas, conforme dados do arquivo permanente do referido Patronato (BRASIL, 

1918-1991), nas palavras do Diretor Agenor Correia em ofício enviado ao Ministério 

da Agricultura:  

 

Sob este título tem sido lançado apenas os vencimentos do chefe de cultu-
ras. A propósito deste serviço devo dizer-vos que tudo tem ocorrido para 
tornar impossível o seu bom êxito. O estado de esgotamento físico dos me-
nores quando aqui chegaram, a irrupção da gripe, que atingiu a quase to-
dos, o excesso de chuvas, assim como a falta de animais de tração e má-
quinas agrícolas são as causas principais desse insucesso. A tentativa que 
fiz de cultura extensiva não deu resultado por causa da pobreza das terras.  

  Assim, observa-se que apesar das instituições esforçarem-se na racionaliza-

ção das práticas agropecuárias, na verdade sobressaía seu papel de instituição so-

cial regeneradora. Isso ocorria em decorrência do amparo aos menores abandona-

dos, o que certamente veio a contribuir para o seu processo de extinção no ano de 

1934; quando então, deu lugar ao Aprendizado Agrícola de Minas Gerais. Segundo 

Guimarães, (2010, p.194),  

O Governo Federal, tendo à frente o Presidente Getulio Vargas, extinguiu o 
Patronato Agrícola “Visconde de Mauá”, ligado ao Ministério da Justiça e 
destinado a amparar menores abandonados. [...] consegui-se por intermédio 
do Presidente de Minas Gerais Olegário Maciel, a instalação do Aprendiza-
do Agrícola “Minas Gerais” em Inconfidentes, aproveitando as instalações 
do antigo patronato.    

 É possível observar também que essa mudança de patronato para aprendiza-

do agrícola, veio a agradar o então diretor de ensino agrícola Álvaro Simões Lopes, 

que manifestou-se através de um relatório enviado ao Ministério da Agricultura: 

(BRASIL, RMA, 1934, p. 28):  
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Constituía sem dúvida, grave erro, a manutenção de numerosos patronatos 
agrícolas, pelo Ministério da Agricultura, sem que isso envolva qualquer crí-
tica à utilização de semelhante instituição. O erro consistia em criá-los e 
mantê-los, neste Ministério, quando a sua finalidade pouco tinha de agríco-
la, e tais estabelecimentos nada mais eram do que asilos de menores 
abandonados, institutos disciplinares ou verdadeiras colônias correcionais, 
em que se ministravam, também, instruções elementares de agricultura. Se 
este último fato fosse bastante para justificar a sua permanência no Ministé-
rio da Agricultura, e não no da Justiça ou da Educação, como devera ser, 
forçados seríamos também a pleitear a passagem para aqui, de todas as 
escolas primárias e ginásios do País em que há aulas de agricultura ou tra-
balhos de caráter agrícola, no campo.  

Assim, por Decreto Federal 24115 de 12 de abril de 1934, o Patronato Agríco-

la “Visconde de Mauá”, localizado em Inconfidentes, foi elevado à categoria de 

Aprendizado Agrícola “Minas Gerais” de acordo com o regimento interno, (aprovado 

em 08 de março de 1934 pelo Decreto nº 23.979), os próprios alunos realizariam a 

limpeza diária da escola e o relacionamento pedagógico-administrativo seguiria as 

mesmas normas do Patronato. A referida transformação vê-se a seguir:  

Decreto nº 24115 de 12 abril de 1934 - Dispõe sôbre a organização definiti-
va dos estabelecimentos de ensino elementar de agricultura, subordinados 
à Diretoria do Ensino Agrícola, do Departamento Nacional, da Produção 
Vegetal, e dá outras providências.  
Art. 1º  Ficam transformados em Aprendizados Agrícolas, com a designação 
do Estado em que estiverem situados, seguidamente numerados e regendo-
se pelo regulamento baixado com o decreto n. 23.979, de 8 de março de 
1934 - (Subtítulo III, título IX, do R. D. N. P. V.) - os seguintes "Patronatos 
Agrícolas":  
a-)  “Manuel Barata” (Pará) – Aprendizado Agrícola do Pará (A. A. 2); 
b-)  “João Coimbra” (Pernambuco) – Aprendizado Agrícola de Pernambuco 
(A. A. 40; 
c-)  “Rio Branco” (Baía) – Aprendizado Agrícola da Baía (A. A. 7); 
d-)  “Visconde de Mauá (Minas  Gerais) – Aprendizado Agrícola de Minas 
(A. A. 9); 
e-)  “ Visconde da Graça” (Rio Grande do Sul) – Aprendizado Agrícola do 
Rio Grande do Sul (A. A. 10). 
 

 O Aprendizado de Minas Gerais no período de 1934 a 1939 implementou o 

curso Primário e o Profissional, de modo que a grade curricular do primeiro, deveria 

ser composta das disciplinas de Português, Geometria Prática, Aritmética, Geogra-

fia, Corografia do Brasil, Desenho de Cousas, História Pátria e Instrução Moral e Cí-

vica; e as do segundo, deveriam ser Noções de Ciências Físicas e Naturais, Noções 

de Álgebra, Geometria e Desenho, Agricultura Geral, Máquinas Agrárias, Ponicultura 

e Horticultura, Noções de Zootecnia e Veterinária; além da inclusão de oficinas de 

selaria, carpintaria e ferraria. Ademais, depreende-se que as informações de servi-

ços eram mantidas nas divisões do Departamento de Administração com a delega-

ção do Tribunal de Contas, a Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional, e sempre em 
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harmonia com a Seção de Administração da Superintendência de Ensino Agrícola e 

Veterinário (SEAV).  

De maneira oportuna, o boletim de avaliação dos discentes era remetido à 

superintendência do ensino agrícola e veterinário (SEAV) nos primeiros dias do mês 

seguinte e nele havia o aproveitamento, comportamento e a frequência de cada um; 

assim como, o resultado da produção agrícola, caso houvesse, incluso frutos e hor-

taliças, ovos e o leite discriminados pelas raças de animais que os produziam. Em 

síntese, tudo que se produzia no campo era relatado junto à SEAV (BRASIL, 1918-

1991).  

 

3.2 APRENDIZADO AGRÍCOLA “VISCONDE DE MAUÁ” 

 

 Em 1939, atendendo ao Decreto-Lei 1029 de 06 de janeiro do mesmo ano, 

atribuía-se nova nomenclatura aos Aprendizados Agrícolas do Ministério da Agricul-

tura, conforme verifica-se abaixo. O ano letivo iniciava-se com o aprendizado sob 

novo nome. Passou a denominar-se Aprendizado Agrícola “Visconde de Mauá”, co-

mo todos os outros congêneres, verdadeiros centros de irradiação de ensino técnico. 

Foram criados para ministrar instrução profissional agrícola aos filhos e órfãos de 

pequenos e médios proprietários rurais, dos trabalhadores da gleba e dos operários 

da indústria agrícola.  

Além do curso primário, com duração de quatro anos para alunos de 10 a 13 

anos, e do profissional, com duração de dois anos, para alunos de 12 a 16 anos, de 

acordo com Guimarães, (2010, p.197) “O ensino era ministrado em dois cursos: pri-

mário em 04 anos e profissional em 02 anos”. Tal escola recebeu determinação de 

manter simultaneamente os cursos de ensino rural e de adaptação, de acordo com a 

Portaria nº 708, de 27 de dezembro de 1943.  

De acordo com o item 06 da citada Portaria, que trata do ano escolar, este era 

diferenciado para aqueles que optaram pelos cursos rural e básico, uma vez que 

abrangia um período que não podia ser superior a 10 meses e as aulas tinham início 

no primeiro dia de fevereiro e término no dia 15 de novembro. O restante do mês 

ficaria reservado para os exames finais e para a execução de outros trabalhos esco-

lares. Os meses de dezembro e janeiro eram destinados às férias escolares. E o 

culto cívico era obrigatório no Aprendizado, conforme o decreto:  
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DECRETO–LEI 1029 DE 06 DE JANEIRO DE 1939, DÁ DENOMINAÇÕES 
AOS APRENDIZADOS AGRÍCOLAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.  
O Presidente da República resolve dar denominações aos Aprendizados 
Agrícolas, de acordo com a relação abaixo, ficando mantidos os prefixos 
atualmente em uso: 
Aprendizado Agrícola do Acre.........................Aprendizado Agrícola Rio 
Branco.  
Aprendizado Agrícola do Pará.........................Aprendizado Agrícola Manuel 
Barata. 
Aprendizado Agrícola da Paraíba ................Aprendizado Agrícola Vidal de 
Negreiros. 
Aprendizado Agrícola de Pernambuco ..........Aprendizado Agrícola João 
Coimbra. 
Aprendizado Agrícola de Alagoas ................. Aprendizado Agrícola Floriano 
Peixoto. 
Aprendizado Agrícola de Sergipe .................Aprendizado Agrícola Benjamim 
Constant. 
Aprendizado Agrícola da Baia................... Aprendizado Agrícola Sérgio de 
Carvalho. 
Aprendizado Agrícola do Rio de Janeiro ........... Aprendizado Agrícola Nilo 
Peçanha. 
Aprendizado Agrícola de Minas Gerais.............. Aprendizado Agrícola Vis-
conde de Mauá.  
Aprendizado Agrícola d o R i o Grande do Sul...................... Aprendizado 
Agrícola Visconde da Graça. 
Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 1939, 118º da Independência e 51º da Re-
pública. 
Getulio Vargas. Fernando Costa. 

 

 De acordo com Guimarães (2010, p.198), a respeito da portaria 708, publica-

da no DOU em 29/12/1943, assim manifesta a autora: “Começou uma nova tendên-

cia para os cursos ministrados. Além do primário e o profissional, a escola mantinha 

simultaneamente os cursos de ensino rural e de adaptação, de acordo com a porta-

ria 708 de 27/12/43”.  

Ao final do curso primário, os alunos recebiam o Certificado de Trabalhador 

Rural, enquanto o segundo curso dava direito ao Certificado de Habilitação Profissi-

onal. O curso primário, dividido em elementar, médio e superior era ministrado por 

três professores, e compreendia as seguintes matérias: português, aritmética, geo-

metria prática, geografia, corografia do Brasil, lições de coisas, história prática, ins-

trução moral e cívica.  

No curso superior, havia o auxílio de agrônomos, médicos, escriturários e 

mestres de oficina, que ministravam noções de ciência física e naturais, noções de 

álgebra, geometria e desenho, agricultura em geral, máquinas agrárias, pomicultura 

e horticultura e noções de zootecnia e veterinária (GUIMARÃES, 2010).  

O curso profissional era lecionado para os concluintes do curso primário e di-

vidido em 04 fases, em que a primeira etapa compreendia os ensinos de Ciências 
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físicas e Naturais, álgebra e geometria e desenho, supracitados. A segunda fase 

contava com agricultura geral, máquinas agrárias, pomicultura e horticultura; a ter-

ceira, era Agricultura Especializada, Zootecnia e Veterinária e a quarta abrangia as 

matérias de Tecnologia Agrícola, Topografia e Contabilidade Agrícola.  

O regime escolar das instituições era exclusivamente de internato, com a ca-

pacidade para 150 educandos. A matrícula dava-se da forma direta pelos progenito-

res ao Diretor do Aprendizado, o qual, internamente recebia o apoio de outros ór-

gãos componentes da estrutura do próprio aprendizado para realização das tarefas. 

Tinha-se ainda a execução dos trabalhos pelos alunos da instituição, que era de 08 

horas por dia nas oficinas, nos projetos de cultura e criações da escola; variando as 

turmas de acordo com a escala fixada semanalmente, como meio de disseminar a 

dicotomia teoria e prática, em virtude do sistema Escola-Fazenda. Tal procedimento 

justifica-se porque percebe-se que o sistema de avaliação mantinha estreita articula-

ção entre essa divisão. (BRASIL, 1918-1991).  

Destaca-se ainda que os discentes usufruíam da assistência médica e dentá-

ria, uma vez que estes serviços já ganhavam por força da nova titulação instituída ao 

Aprendizado Agrícola.     

Como já mencionado no princípio, ocorria a obrigatoriedade do civismo; 

mesmo com os aprendizados agrícolas, os estudantes não deixavam de se movi-

mentar nas datas cívicas. Promoviam-se o hasteamento da bandeira, o canto do hi-

no, discursos de ocasião seguido de desfile. Segundo Guimarães, (2010, p. 198). 

Em 07 de setembro de 1939, o Aprendizado desfilou garbosamente na ci-
dade de Ouro Fino, juntamente com outras escolas. Na sessão cívica, apre-
sentou-se um aluno do Aprendizado que brilhou pela expressão com que 
recitou uma bela poesia da autoria do professor Alexandre Pinto Costa, fun-
cionário do estabelecimento.  

Ademais, vê-se que o aprendizado não dispunha de um código disciplinar, 

que fixasse parâmetros para a avaliação do comportamento dos discentes; contudo, 

compreendia-se o controle ríspido, pois ao mesmo tempo em que punia, a escola 

recompensava o bom aluno que servia de exemplo aos demais. Contudo, era per-

ceptível que havia um maior interesse da sociedade da época em instituições pauta-

das em um caráter corretivo, a exemplo dos Patronatos. Apesar disso, os Aprendi-

zados foram privilegiados com a reforma do ensino agronômico o que demonstrou 

um redirecionamento da sociedade e maior interesse dos administradores públicos 

por este tipo de instituição (NERY, 2009). 
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Ao obedecer o art. 2º do Decreto 14.252 de (10/12/ 1943), a escola dividiu-se 

em núcleos: Agricultura, Zootecnia, Indústrias Rurais e Administração. A referida 

obrigatoriedade legal verifica-se abaixo. Por ocasião de falta de verbas entre anos 

de 1939 e 43, a escola passou por uma fase de recessão, com oscilação no quadro 

de servidores entre 26 e 15 e contou com apenas 05 docentes em 1939, número 

este que foi reduzido a 04 posteriormente. 

Decreto nº 14252, 10/12/1943 – Aprova o Regimento dos Aprendizados 
Agrícolas. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, 
letra a, da Constituição, Decreta:  
Art. 1º Fica aprovado o regimento dos Aprendizados Agrícolas (A. A.) que, 
assinado pelo Ministro de Estado da Agricultura, com êste baixa.  
 Art. 2º Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.  
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 1943, 122º da Independência e 55º da 
República.  
GETÚLIO VARGAS.  
Apolônio Sales  
  

REGIMENTO DOS APRENDIZADOS AGRÍCOLAS  
CAPÍTULO I - DA FINALIDADE 

  
     Art. 1º Os Aprendizados Agrícolas (A. A.), diretamente subordinados à 
Superintendência do Ensino Agrícola e Veterinário (S. E. A. V.), têm por fi-
nalidade cooperar na educação das populações rurais, realizando cursos 
regulares técnicos primários e cursos supletivos de diferentes modalidades 
sôbre agricultura, zootecnia e indústrias agrícolas.  
      § 1º Como complemento à educação especializada, prevista neste arti-
go, serão ministradas, também, as práticas de trabalhos em madeira, ferro e 
couro.  
       § 2º As disciplinas em cada A. A. reger-se-ão tôdas pela regulamenta-
ção geral do ensino. 
 

CAPÍTULO II - DA ORGANIZAÇÃO  
 
     Art. 2º Cada A. A. compõe-se de: 
     Núcleo de Agricultura (N. A.).  
     Núcleo de Zootecnia (N. Z.).  
     Núcleo de Indústrias Rurais (N. I. R.).  
     Turma de Administração (T. A.).  
 

             Por fim, ressalta-se que, no mês de maio de 1945, o Aprendizado Agrícola 

Visconde de Mauá dotado de caráter rígido, foi ordenado e constituído como um sis-

tema de ensino eficaz na disseminação da dicotomia teoria e prática, tanto no cam-

po agrícola como nas artes-ofícios e nas salas de aula, tal instituição teve que pas-

sar por reformas materiais, contudo, não absteu-se do seu papel educacional, peda-

gógico e profissional.   

Mais tarde, pelo artigo 3º do Decreto nº 22.506, de 22 de janeiro de 1947, o 

Aprendizado Agrícola “Visconde de Mauá” passou a denominar-se Escola de Inicia-
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ção Agrícola “Visconde de Mauá”, de acordo com a Lei Orgânica do Ensino Agrícola 

implementada pelo Decreto – Lei 9613 de 20 de agosto de 1946, como verifica-se 

abaixo:  

 

Decreto nº. 22506 de 22 de Janeiro de 1947- Altera a denominação de es-
tabelecimento de ensino Agrícola, subordinados ao Ministério da Agricultu-
ra.  

O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o art. 87, I, 
da Constituição, Decreta: 
 Artigo 1º Ficam transformados em Escola Agro-técnica de acôrdo com o ar-
tigo 12, Capítulo IV da Lei Orgânica do Ensino Agrícola, aprovada pelo De-
creto-lei nº 9.613 de 20 de agôsto de 1946, a Escola Agrícola de Barbacena, 
no Estado de Minas Gerais, os aprendizados Agrícolas Vidal de Negreiros, 
no Estado da Paraíba e o Aprendizado Agrícola Visconde da Graça, no Es-
tado do Rio Grande do Sul, que passarão a denominar-se, respectivamente: 
Escola Agro-técnica de Barbacena, Escola Agro-técnica Vidal de Negreiros 
e Escola Agro-técnica Visconde da Graça. 
 
Artigo 2º O Aprendizado Agrícola João Coimbra, no Estado de Pernambuco, 
o Aprendizado Agrícola Floriano Peixoto, no Estado de Alagoas, o Aprendi-
zado Agrícola Nilo Peçanha e o Ildelfonso Simões Lopes, ambos no Estado 
do Rio de Janeiro, serão chamados Escola Agrícola João Coimbra, Escola 
Agrícola Floriano Peixoto, Escola Agrícola Nilo Peçanha e Escola Agrícola o 
Ildelfonso Simões Lopes. 
 
Artigo 3º O Aprendizado Agrícola Benjamim Constant, no Estado de Sergi-
pe, o Aprendizado Agrícola Sérgio de Carvalho, no Estado da Bahia, o 
Aprendizado Agrícola Visconde de Mauá, no Estado de Minas Gerais, e o 
Aprendizado Agrícola Gustavo Dutra, no Estado de Mato Grosso, serão de-
nominados Escola de Iniciação Agrícola Benjamim Constant, Escola de Ini-
ciação Agrícola Sérgio de Carvalho, Escola de Iniciação Agrícola Visconde 
de Mauá e Escola de Iniciação Agrícola Gustavo Dutra. 
 
Artigo 4º O Aprendizado Agrícola Manuel Barata, no Estado do Pará, o 
Aprendizado Agrícola Rio Branco, no Estado do Amazonas, transferidos pe-
lo Decreto-lei nº 9.758, de 5 de setembro de 1946, para Belterra, no Estado 
do Pará para o Vale do Solimões, no Estado do Amazonas, de agora em di-
ante serão chamados Escola de Iniciação Agrícola Manuel Barata e Escola 
de Iniciação Agrícola do Amazonas. 
 

Artigo 5º A Escola de Iniciação Agrícola criada no Território do Acre, pelo 
Decreto-lei citado no artigo anterior, denominar-se-á Escola de Iniciação 
Agrícola Rio Branco. 
Artigo 6º O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
Artigo 7º Revogam-se as disposições em contrário. 
Rio de Janeiro, em 22 de janeiro de 1947, 126º da Independência e 59º da 
República. 
Eurico g. dutra 
Daniel de Carvalho 
 
 

3.3 ESCOLA DE INICIAÇÃO AGRÍCOLA “VISCONDE DE MAUÁ”  
 

 A origem da Escola de Iniciação Agrícola “Visconde de Mauá”, deve ser anali-

sada, uma vez que, sabemos que o estudo das instituições escolares têm implica-
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ções diretas com o local onde elas se iniciam e as relações sociais que estabelecem 

com o mesmo igual importância.  

A história da Escola de Iniciação Agrícola surge no ano de 1947 (pelo Decreto 

nº 22.506, de 22 de janeiro de 1947) quando o Aprendizado Agrícola “Visconde de 

Mauá” passou a denominar-se Escola de Iniciação Agrícola “Visconde de Mauá”, 

com a normatização da Lei Orgânica do Ensino Agrícola (LOEA) pelo Decreto Lei 

9613, de 20 de agosto de 1946 (BRASIL, 1918-1991). 

 Como o papel da LOEA era dar suporte organizacional ao ensino agrícola, 

com vistas a melhor adequação técnica profissional dos operários da agricultura, 

percebem-se as permanências de direcionamento em relação ao período anterior; 

estando presentes ideias como a diversificação agrícola, a preparação da mão de 

obra para quem já havia passado da idade propriamente escolar e cursos rápidos de 

capacitação técnica. Pode-se identificar isso a partir dos arts. 2º e 3º da lei acima. 

Nesse sentido, o ensino seria ministrado em dois ciclos, cada ciclo abarcava os cur-

sos implantados pela LOEA, dividido em três modalidades: Formação, Continuação 

e Aperfeiçoamento. Desse modo, observamos que o ciclo inicial do ensino agrícola 

compunha-se por dois cursos de formação e por cursos de continuação e aperfeiço-

amento e o segundo ciclo também era composto por dois cursos de formação empa-

relhados ao curso agrícola técnico tal curso era voltado em especial à agricultura e o 

curso agrícola pedagógico era voltado em especial para docência agrícola; os quais 

deviam ser promovidos por instituições adequadas às suas especificidades próprias, 

conforme vê-se nos quadros 02 e 03:  

 

Quadro 02 - 1º Ciclo do ensino Agrícola, Cursos de Formação 

1º Ciclo de Formação 

CURSO DURAÇÃO FORMAÇÃO TIPO ESTABELECIMENTO 

INICIAÇÃO 
AGRÍCOLA 

02 ANOS OPERÁRIO AGRÍ-
COLA 

ESCOLA DE INICIAÇÃO AGRÍCOLA 

COLÉGIO AGRÍCOLA OU ESCOLA 
AGROTÉCNICA 

MESTRIA 
AGRÍCOLA 

02 ANOS MESTRE AGRÍCO-
LA 

COLÉGIO AGRÍCOLA OU ESCOLA 
AGROTÉCNICA 

Fonte: BRASIL, LOEA, 1946. 

Quadro 03 - 2º Ciclo do Ensino Agrícola, Cursos de Formação 

2º Ciclo de Formação 

CURSO DURAÇÃO FORMAÇÃO TIPO DE ESTABELECIMENTO 

AGRÍCOLA 03 ANOS TÉCNICO AGRÍCO- ESCOLA AGROTÉCNICA 



82 
 

TÉCNICO LA 

AGRÍCOLA 

PEDAGÓGICO 

01 ou 02 
ANOS 

DOCENTE P/ ENSI-
NO AGRÍCOLA 

ESCOLA AGROTÉCNICA 

Fonte: BRASIL, LOEA, 1946. 

 O interessado no curso de iniciação agrícola deveria apresentar como requisi-

tos: 12 anos de idade, ter instrução primária, capacidade física e aptidão mental para 

o trabalho e passar por exame vestibular nas disciplinas de português e matemática, 

compostas por prova escrita e oral. Tais requisitos se assemelhavam aos exigidos 

nos aprendizados agrícolas para o ingresso no curso de ensino rural. Desta forma, o 

candidato dava início ao curso com 02 anos de duração, para ao final, então ser di-

plomado como concluinte do curso de iniciação agrícola.  

No que se refere ao ingresso ao curso de mestria agrícola, logicamente o 

candidato interessado precisava ter concluído o de iniciação agrícola, aliado à capa-

cidade física para trabalho escolar e enfrentar o vestibular com testes de português 

e matemática. Para que, assim, ao término do curso de dois anos pudesse receber o 

seu diploma. Notamos que os diplomas referentes aos dois cursos eram remetidos 

para registro à Superintendência de Ensino Agrícola e Veterinária do Ministério da 

Agricultura (BRASIL, LOEA, 1946). 

 Por ser um dever da instituição, a formatura dos discentes dos cursos de ini-

ciação agrícola e mestria agrícola deu-se aos 20 dias de dezembro, do ano 1948.  

 Em relação à grade curricular implementada pela Escola de Iniciação “Vis-

conde de Mauá” para os cursos delineados acima, apresentava a seguinte composi-

ção de acordo com demonstrativo no quadro 04 abaixo:  

 

Quadro 04 - Grade Curricular da Escola de Iniciação Agrícola 

Curso de Iniciação Agrícola Curso de Mestria Agrícola 

Primeira Série Segunda Série Primeira Série Segunda Série 

Português, Matemá-
tica, Ciências Geo-
grafia e História, 
Agricultura e Dese-
nho  

Português, Matemá-
tica, Agricultura, Ci-
ências, Criação Ani-
mais Domésticos e 
Desenho  

Português, Matemá-
tica, Agricultura, Ci-
ências, Geografia do 
Brasil, História do 
Brasil, Criação de 
Animais Domésticos, 
Indústrias Agrícolas, 
Noções de Veteriná-
ria, Higiene Rural, 
Desenho 

Português, Matemá-
tica, Agricultura, Cri-
ação de Animais 
Domésticos, Indús-
trias Agrícolas, No-
ções de Veterinária, 
Desenho, Higiene 
Rural,  
Economia e Adminis-
tração Rural 

     Fonte: Arquivo morto da Escola de Iniciação Agrícola Visconde de Mauá, BRASIL, 1918-1991 
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A escola contava com 150 alunos internos e 10 semi-internos. Possuía espa-

çosas salas de aula, um bem montado gabinete de História Natural e de Física e 

Química; biblioteca registrada no Instituto Nacional do Livro nº 759; um refeitório e 

dois alojamentos amplos e arejados; gabinete médico e dentário; oficinas mecânicas 

de trabalho em ferro, madeira e couro; áreas próprias para culturas e pastagens; 

criação de gado bovino, equíneo, suíno, de aves, de peixes e abelhas. 

 

Figura 27: Oficina de couro (sapataria) 

Fonte: Arquivo da Escola de Iniciação Agrícola “Visconde de Mauá”, BRASIL, 1918-1991 

Nesse sentido, devemos considerar que os resultados e medidas implemen-

tadas nessa ocasião pela Escola por força da LOEA foram frutíferos, pois, além de 

sua grade curricular imbuída pela dicotomia teoria e prática, o sistema escola-

fazenda também apresentava bons resultados com a produção dos mais variados 

produtos beneficiados pela própria instituição. Assim, percebemos que a Escola co-

meçou a atrair alunos de outros estados, registrando-se os procedentes do Paraná, 

Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, além de São Paulo e Mi-

nas Gerais. 

A partir de 1947, ocorreu variação no critério de contratação de pessoal, o 

quadro se ampliou para 54 funcionários e sete professores. A procedência da clien-

tela da escola, bem como outros dados, verifica-se na tabela abaixo, colhida do ar-

quivo morto da Escola Iniciação “Visconde de Mauá”.  
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Tabela 03 - Origem, matrícula, idade, desligados, transferência recebida/expedida, matr. Final 

Ano Origem Matric. Idade Aprov Reprov Desligado Oferta Procura Transf. 
Rec.  Exp 

Matr.Fin 

1946 RJ/SP 
MG 

115 12 a 
18 

anos 

50 46 20 120 83 - - 9 

1947 RJ/SP 
MG 

138 12 a 
18 

Anos 

- - - - - 15 08 145 

1948 PR/PA/ 
RN/MT 
MG/RJ 

SP 

153 12 a 
18 

anos 

36 65 - - - - - 120 

1949 PR/PA/ 
RN/MT 
MG/RJ 

SP 

104 12 a 
18 

anos 

30 22 43 150 104 71 - 132 

Fonte: Arquivo morto da Escola de Iniciação Agrícola “Visconde de Mauá”, BRASIL, 1918-1991 

É importante destacarmos também, que, como forma de cumprir a missão de 

execução das baterias de exame vestibular (e atendendo ao disposto na portaria 01 

de 16/01/1947, proveniente da SEAV) aos 27 dias de dezembro de 1946 o então 

diretor da instituição João Fernandes de Souza, indicou como membros a compor a 

Comissão de Vestibular os cinco docentes relacionados: José Epaminondas Ribeiro 

(auxiliar de ensino F); Francisca Guimarães (auxiliar de ensino E), Maria Marieta 

Areas (professor auxiliar VIII), Lourdes Borges do Couto (professor auxiliar VIII) e 

Adelina de Jesus Silva (professor auxiliar VIII) (BRASIL, 1918-1991). 

Outro aspecto relevante foi a implantação, em novembro de 1947, de um cen-

tro de treinamento para formação de trabalhadores rurais, com capacidade para 15 

alunos, de acordo com ofício nº 389 de (23.10.1947) da Comissão Brasileira Ameri-

cana de Educação das Populações Rurais (CBAR). Essa atitude foi tomada para 

atender aos objetivos específicos na preparação do operário agrícola, por força da 

LOEA, que mais tarde viria a ser extinto; o que ocorreu em maio de 1948, para a 

frustração dos espectadores em treinamento (trainee).  

Percebe-se que a Escola de iniciação agrícola entre os anos de 1947 e 1949; 

visando à integração e interação entre os agricultores e criadores da região com os 

alunos técnicos em diversas atividades agrícolas, resolve promover em suas depen-

dências a chamada “semana ruralista”, com a presença de autoridades da capital 

federal, do Estado e Município. Constatou-se maior integração entre Escola e a co-

munidade. O total de visitantes atingiu 1.962 pessoas, que prestigiaram o evento.  

Durante a semana rural, palestras e aulas teóricas acrescentavam ensina-

mentos nas áreas de zootecnia, agricultura, máquinas agrícolas e indústrias rurais, 

socorros de emergência, alimentação e outros. Aliado a esse evento didático--

pedagógico, a Escola realizava também o concurso leiteiro e presenteava o possui-
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dor da cria vencedora pelo sistema de pontos em 04 ordenhas, ou seja, a vaca que 

produzisse mais leite por ordenha sagrava-se campeã do concurso. A escola pro-

moveu também em Inconfidentes a campanha do trigo, em maio de 1948.  

 Segundo Guimarães, (2010, p. 204 -206),  

No dia 30/11/1947, às 14 horas, tiveram início na Escola de Iniciação Agrí-
cola “Visconde de Mauá” os trabalhos da primeira Semana Ruralista de In-
confidentes, promovida pela Superintendência do Ensino Agrícola e Veteri-
nário do Ministério da Agricultura, com o apoio da Comissão Brasileiro-
Americana das Populações Rurais... 
[...] De 12 a 18 de setembro de 1948 realizou-se na Escola de Iniciação 
Agrícola “Visconde de Mauá” a segunda Semana Ruralista, promovida pela 
Superintendência do Ensino Agrícola e Veterinário do Ministério da Agricul-
tura. Esta semana ruralista teve por objetivo principal pôr os agricultores e 
criadores em contato direto com os técnicos especializados em diversas ati-
vidades agrícolas... 
[...] Tendo já anteriormente promovido duas semanas ruralistas, a Escola de 
Iniciação Agrícola “Visconde de Mauá” promoveu a terceira semana, do dia 
18 a 25 de setembro de 1949.   
 

 
 

 
Figura 28: Alunos da Escola de Iniciação Agrícola “Visconde de Mauá”, 1948 

Fonte: Arquivo da Escola de Iniciação Agrícola “Visconde de Mauá”, BRASIL, 1918-1991 
 
 

3.4 ESCOLA AGRÍCOLA “VISCONDE DE MAUÁ” 

 

O ano de 1950 pode ser visto como um marco na historicização da Escola 

Agrícola “Visconde de Mauá”, já que pelo Decreto nº 27.745, de 31 de janeiro de 

1950 a escola de iniciação (sua predecessora, portanto) foi elevada à categoria de 

escola agrícola; passando desse modo a intitular-se Escola Agrícola “Visconde de 
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Mauá”, vindo a conservar os cursos de Iniciação Agrícola e Mestria Agrícola de sua 

antecessora. Neste sentido, Guimarães (2010, p. 206) analisa: 

Por força do Decreto 27745, de 31 de janeiro de 1950, a escola de iniciação 
foi elevada à categoria de escola agrícola, passando a denominar-se Escola 
Agrícola “Visconde de Mauá”, mantendo os cursos de Iniciação Agrícola e 
Mestria Agrícola. No dia 24 de fevereiro de 1950, às 15 horas, houve a aula 
inaugural comemorativa da instalação do curso de mestria, oficializando-se, 
assim, sua elevação à escola agrícola. 

 

Pelos estudos constata-se que quem estava à frente da instituição no ano de 

1950 como diretor foi Milton de Miranda Oliveira, que mais tarde viria ser substituído 

pelo servidor João Fernandes de Souza, aos 11/06/1950. Em relação à análise de 

gestão escolar, o Governo Federal era quem nomeava os respectivos diretores, o 

que ocorreu na escola até sua subsistência.  

Como já retratado nesta pesquisa, a escola dispunha de novos métodos e re-

cursos de maneira a implementar e alavancar o ensino técnico-profissionalizante; 

partindo para uma nova fração de tarefas, capazes de refletir uma instituição de cu-

nho mais didático-pedagógico, na disseminação da dicotomia teoria e prática. Como 

consequência destacou-se com brilho na região, porque, como já enfatizado acima, 

procurou dar seguimento aos mesmos cursos e reaproveitar a grade curricular da 

predecessora, fazendo pequenos ajustes. Um exemplo disso foi na primeira série do 

curso de iniciação agrícola, que continuou com o ensino de geografia e história do 

Brasil e na segunda série deste mesmo curso passou-se a lecionar geografia geral e 

do Brasil. Foi sendo inserido o ensino de francês como idioma estrangeiro e no cur-

so de Mestria extinguiu-se o ensino de geografia e história; porém, adicionou algu-

mas matérias como Higiene Rural, Socorros de Urgência, Desenho Técnico, confor-

me quadro 05 abaixo: 

 

Quadro 05 - Grade Curricular da Escola Agrícola 

Curso de Iniciação Agrícola Curso de Mestria Agrícola 

Primeira Série Segunda Série Primeira Série Segunda Série 

Português, Matemá-
tica, Ciências Natu-
rais, Geografia e 
História do Brasil, 
Agricultura e Dese-
nho  

Português, Francês, 
Matemática, Agricul-
tura, Ciências Natu-
rais, Geografia Geral 
e do Brasil, História 
Geral e do Brasil, 
Criação Animais Do-
mésticos e Desenho 
Técnico 

Português, Francês, 
Matemática, Agricul-
tura, Criação de Ani-
mais Domésticos, 
Preparo e conserva-
ção de Produtos 
Agrícolas, Noções de 
Veterinária, Desenho 
Técnico 

Português, Francês, 
Matemática, Agricul-
tura, Criação de Ani-
mais Domésticos, 
Preparo e conserva-
ção de Produtos 
Agrícolas, Noções de 
Veterinária, Desenho 
Técnico, Higiene 
Rural, Socorros de 
Urgência 
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Noções Economia e 
Administração Rural 

Fonte: Arquivo morto da Escola Agrícola (BRASIL, 1918-1991) 

 De acordo com Guimarães (2010, p. 206):  

Dispondo de novos recursos, a escola foi evoluindo. A verba para 
aquele ano também foi aumentada para Cr$ 1.700.000,00 (hum mi-
lhão, setecentos mil cruzeiros). Continuaram a se desenvolver os 
cursos de iniciação e Mestria Agrícola, com mudanças na grade cur-
ricular. Na 2ª série da Iniciação foram incluídas aulas de língua es-
trangeira, sendo escolhido o francês. No curso de Mestria, subdividi-
ram-se as disciplinas em higiene rural, socorros de urgência, Noções 
de economia e Administração rural, além de preparo e conservação 
de produtos agrícolas.   

 

De acordo com dados levantados dos arquivos do Patronato “Visconde de 

Mauá”, percebe-se que os indicadores educacionais de 1950 a 1963 revelam proce-

dência bastante diversificada de candidatos, vindos de quase todos os estados da 

República Federativa para estudar na escola agrícola; afinal dado ao progresso al-

cançado pela mesma, envolto de culturas e criações com técnicas mais avançadas, 

despertou o brilho e se destacou no cenário de ensino como uma das melhores no 

País (BRASIL, 1918-1991). Nessa conjuntura, infere-se que no período de 50 a 

1954, a escola registrou um aumento gradativo na matrícula inicial e, no período de 

1955 a 63 houve oscilação na matrícula. Os dados a seguir demonstram que no pri-

meiro ano diante de 150 vagas, registrou-se 97 matrículas e a escola recebeu 72 

alunos por transferência e desligou 33 estudantes. No ano seguinte, teve 95 inscritos 

e recebeu 78 por transferência. Já no ano de 1952, o número de inscritos elevou 

para 135 ante a oferta de 150 vagas, sendo 15 desligados pela escola e 120 conclu-

intes. A escala é ascendente até 1954, quando nesse ano o número de matrículas 

superou a oferta, conforme verifica-se na tabela seguinte:  

Tabela 04 - Origem, matrícula, faixa etária, aprovados/reprov., desligado, oferta/procura, transf. 

Ano Origem Matric. Idade Aprov Reprov Desligado Oferta Procura Transf. 
Rec  Exp 

Matr.Final 

1950 RJ/SP/MT/ 
MG/PR/RN 
PA/ AM 

97 12 a 
18 
anos 

20 37 33 150 97 72 - 16 

1951 RJ/SP/MG 
MT/PR/PA 
AM/RN 

95 12 a 
18 
Anos 

  20  46     54    150   95 78 - 03 

1952 PR/PA/ 
RN/MT 
MG/RJ 
SP/AM 

135 12 a 
18  
anos 

68 52    15     150   140  -   - 20 

1953 PR/PA/ 
RN/MT 
MG/RJ 
SP/ AM 

 150 12 a 
18 
anos 

 55  75  17  150 162 -   - 03 
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1954 PR/PA/RN 

MT/MG/RJ 
AM/ SP 

158 12 a 
18 
anos 

78 31 49 150 158 -   - 05 

1955 PR/PA/RN 
MT/MG/RJ 
AM/ SP 

147 12 a 
18 
anos 

75 55 17 150 156 -   - 39 

1956 MG/RJ/SP 
PR/AM/PA 
RN/MT 

123 12 a 
18 
anos 

73 53 38 150 123 41  - 21 

1957 MG/RJ/SP 
PR/MT/PA 
RN 

146 12 a 
18 
anos 

  -   - 15 150 159 23 08 147 

1958 MG/SP/RJ 
PR/MT/PA 
RN/CE 

150 12 a 
18 
anos 

  -  - 15 150 150 10 06 - 

1959 MG/SP/RJ 
PR/MT/PA 
RN/CE 

154 12 a 
18 
anos 

  -   - 17 150 154   -   -  - 

1960 MG/SP/RJ 
PR/MT/PA 
RN/CE 

144 12 a 
18 
anos 

  -   -   - 150 144   -   -  12 

1961 MG/SP/RJ 
PR/MT/PA 
RN/CE 

130 12 a 
18 
anos 

 58   52   20  150  130   -   - 11 

1962 MG/SP/RJ 
PR/MT/PA 
RN/CE 

135 12 a 
18 
anos 

85 45 05 150 135  -  - 13 

1963 MG/SP/RJ 
PR/MT/PA 
RN/CE 

143 12 a 
18 
anos 

78 47 33 150    -  18  - 12 

Fonte: Arquivo morto da Escola Agrícola (BRASIL, 1918-1991) 

 

A escola iniciou o ano de 1951 com abertura do vestibular para os cursos de 

iniciação e mestria, durante o período de 21 a 31 de janeiro e, nesse mesmo ano, 

precisamente aos 11 de fevereiro anunciava então o retorno do Curso de Treina-

mento para formar trabalhadores rurais. Lembrando que este curso, já havia sido 

substituído anteriormente com sucesso, quando então esbocei que a sua extinção 

foi uma decisão prematura. A volta deste curso visava o atendimento aos candidatos 

entre 17 a 25 anos, já com alguma vivência no meio rural e, por isso as atividades 

eram de caráter estritamente prático sob a orientação de um instrutor habilitado, on-

de os alunos recebiam pelas tarefas realizadas ao longo do curso e almoçava na 

escola. Consoante Guimarães, (2010, p. 208),  

Curso de Treinamento (11.02.1951) - O diretor Dr. Antônio Simões de Oli-
veira avisou para conhecimento dos interessados que naquele ano funcio-
naria no estabelecimento um centro de treinamento para formação de traba-
lhadores rurais, mantido pela CBAR (Comissão Brasileiro-Americana de 
Educação das Populações Rurais). Para a admissão dos alunos foram ado-
tados os limites de 17 a 25 anos de idade, dando-se preferência aos candi-
datos que já possuíam algum conhecimento de vida rural.  

 

 Neste mesmo ano em 28 de dezembro a escola em atenção ao seu regimento 

interno promove a sua primeira formatura, aos cursos de iniciação e mestria com 

participação de autoridades, familiares dos alunos e a comunidade de Inconfidentes, 



89 
 

a qual ficou feliz por essa data que ficou gravada na história de sua terra. Afinal era 

um privilégio ao povo de Inconfidentes contar com uma Instituição desse porte, que 

passo a passo, evoluía gradativamente contribuindo assim, também para o cresci-

mento da cidade. Em 28 de novembro de 1959 a Escola Agrícola formou 23 Mestres 

e 37 Operários Agrícolas.  

Outro aspecto importante promovido pela escola e até por força de lei, foi a 

elaboração e a publicação de editais para venda de seu rebanho, até como meio de 

angariar recursos para o seu desenvolvimento. Assim, entre os anos de 1952 a 

1954, observa-se dos dados apurados que houve 03 editais para tanto, sendo o pri-

meiro ocorrido aos 07.10.52, o segundo aos 18.02.53 e o terceiro, aos 13.06.54. 

Segundo Guimarães (2010, p.209),  

 

Edital de Concorrência Venda de Animais (07-10-1952) - A escola 
agrícola “Visconde de Mauá” ofereceu à venda os seguintes burros 
de tração: 1(um) denominado “Brioso ...Cr$ 1.300,00; 1 (um) deno-
minado “Cativo” ...Cr$ 800,00. As propostas seriam em envelopes la-
crados. Ass. Georgino F. Azevedo Paiva, Oficial Administrativo CL 
“H”, Chefe T.A., Visto: Laercio Junqueira, Veterinário “J”, diretor 
substituto.  

 

A Escola Agrícola não deixava de se movimentar nas datas cívicas e festivas 

onde se promoviam, desde o hasteamento da bandeira, o canto do hino, discursos, 

seguidos de desfile. Ela realizava, também, a páscoa com os alunos. Celebrava o 

dia da árvore e o dia do mártir Tiradentes com grande júbilo em harmonia com ou-

tras instituições da região e participava de campeonatos de futebol, inclusive, mar-

cando presença nas festividades do centenário de nascimento do fundador de Incon-

fidentes e patrocinador da vinda do então Patronato Visconde de Mauá de Resende 

para a cidade de Inconfidentes, o Sr. Julio Bueno Brandão. Nos estudos de Guima-

rães (2010, p. 212) encontramos que: 

O 7 de setembro no ano de 1954 foi solenemente comemorado em Inconfi-
dentes. Às 8 horas da manhã houve missão campal e benção do altar da 
pátria pelo Revmo. Padre Generoso. Na hora da consagração, foi feito o 
hasteamento da bandeira pelo Dr. Antônio Simões de Oliveira, diretor da 
Escola. Em seguida, grande desfile no qual tomaram parte os alunos da Es-
cola Agrícola e do grupo escolar “Felipe dos Santos”. O povo de Inconfiden-
tes vibrou de entusiasmo.... Dia da Árvore (21-09-1955) - O Centro Social 
“Euclides da Cunha” da Escola Agrícola comemorou solenemente o dia da 
arvore. Estiveram presentes a essa festa o diretor Paulo Wanderley Teixei-
ra, funcionários e alunos da Escola, autoridades e convidados.... No dia 21 
de abril de 1957, Inconfidentes viveu momentos de grande emoção com a 
monumental parada escolar patrocinada pelo Centro Social “Euclides da 
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Cunha”, da Escola Agrícola “Visconde de Mauá”. Também participaram as 
escolas de Ouro Fino, a convite do Dr. Paulo Wanderley Teixeira. (Guima-
rães, 2010, p. 212 - 213). 

  

    Finalmente, percebe-se nos dados encontrados junto ao arquivo morto, que 

em 1961 funcionou nesta Escola um curso para Tratorista com duração de 08 (oito) 

meses, o que justificou um pedido feito à Superintendência de Ensino Agrícola e Ve-

terinário - SEAV de mais veículos agrícolas para atender à grande demanda de can-

didatos inscritos na instrução das aulas práticas. Ressalte-se ainda, que o regimento 

da SEAV ratificado pelo Decreto 52.666 de 11 de outubro de 1963, propunha instru-

ções às Escolas Agrícolas e de Economia Doméstica Rural da rede federal no pre-

paro de seus regimentos internos, contendo a estrutura geral da organização admi-

nistrativa. Em seus vários capítulos, o regimento tratava da Diretoria, do Conselho 

de professores, da Turma de administração escolar, do Setor de agricultura, do Se-

tor de zootecnia, do Setor de Indústrias rurais, etc., com a menção a funcionar arti-

culados em regime de mútua colaboração. O mencionado Decreto verifica-se nas 

linhas abaixo:  

DECRETO Nº 52.666, DE 11 DE OUTUBRO DE 1963. Aprova o Regimento 
da Superintendência do Ensino Agrícola e Veterinário, do Ministério da Agri-
cultura. 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o 
artigo 87, item I, da Constituição,  DECRETA: 
Art. 1º Fica aprovado o Regimento da Superintendência do Ensino Agrícola 
e Veterinário, do Ministério da Agricultura, que com êste baixa, assinado pe-
lo Ministro de Estado. 
Art. 2º O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, re-
vogadas as disposições em contrário. 
Brasília, 11 de outubro de 1963; 142º da Independência e 75º da República. 

   

 Em continuidade aos estudos da historicização da Instituição, mais tarde, pelo 

artigo 1º do Decreto nº 53.558, de 13 de fevereiro de 1964, a referida Escola Agríco-

la “Visconde de Mauá” novamente voltaria a ter seu nome alterada e passou a ser 

elevada à categoria de Ginásio Agrícola. 

 

3.5 GINÁSIO AGRÍCOLA “VISCONDE DE MAUÁ” 

 A partir de 1964, o ano de sua fundação, a história retrata o período de sua 

subsistência como unidade educadora voltada para o ensino ginasial agrícola no 

País. Essa historicidade é importante não só para que se entenda que o Ginásio 
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Agrícola procede de uma longa história, mas também, que o mesmo deixou legados 

com a sua modificação para Escola Agrotécnica, que veremos mais à frente.  

 

Figura 29: Alunos na sala de aula/1977 

Fonte: Arquivo do Ginásio Agrícola “Visconde de Mauá” 

A mudança ocorreu por meio do Decreto 53. 558 de 13 de fevereiro de 1964, 

transformando a Escola Agrícola “Visconde de Mauá” à categoria de Ginásio Agríco-

la, de acordo com o artigo 1º do Decreto, destacando-se por seu modelo diferencial 

em prol da região, sob a subordinação da SEAV até o ano de 1967.  Em 19 de maio 

de 1967 por força do Decreto 60.731 a SEAV foi transferida para o Ministério da 

Educação e Cultura com nova denominação recebendo o nome de Diretoria de En-

sino Agrícola (DEA). Mais tarde, foi substituída pelo Departamento de Ensino Médio 

(DEM), com modificação social do Ginásio como se vê abaixo: 

 

Decreto nº 53558 de 13 de fevereiro de 1964. Altera denominação de esco-
las de iniciação agrícola, agrícolas e agrotécnicas. 
  
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o 
artigo 87, item I da Constituição e tendo em vista o que dispõe a Lei de Dire-
trizes de Base da Educação - Lei 4.024, de 1961,  
 
DECRETA:  
Art. 1º As Escolas de Iniciação Agrícola, Escolas Agrícolas e Agrotécnicas 
da rêde federal, em regime de acôrdo entre o Ministério da Agricultura, Es-
tados e Municípios, passam a denominar-se as duas primeiras Ginásios 
Agrícolas e as últimas Colégios Agrícolas.  
Art. 2º Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.  
Brasília, 13 de fevereiro de 1964; 143º da Independência e 76º da Repúbli-
ca.  
JOÃO GOULART  
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Oswaldo Lima filho 
 

  De acordo com Guimarães (2010, p. 215, 216),  

Por força do Decreto 53558, de 13-02-1964, a escola passou a denominar-

se Ginásio Agrícola “Visconde de Mauá”, ainda sob a direção do Dr. João 

Moreira, que permaneceu até 1968, quando assumiu a direção o professor 

Gilberto Henriques. ... Enquanto o Ginásio esteve vinculado à Superinten-

dência do Ensino Agrícola e Veterinário – SEAV, o relacionamento foi difícil 

pela falta de verbas para a sua manutenção e precariedade de instalações 

físicas.  

 

 No período de 1964 a 1967 o Ginásio Agrícola quase entrou em falência, situ-

ação crítica, que obviamente provocou a chamada de seu diretor à cidade do Rio de 

Janeiro, onde foi informado que a Escola seria fechada por falta de recursos da uni-

ão. Todavia, o diretor não acatou a decisão anunciada, vindo a ser ameaçado de 

destituição do cargo, o que se afigurava medida um tanto abusiva e ilegal, a qual 

evidentemente não se consumou na época pelo fato de ter sido designado pelo en-

tão Presidente da República, Exmo. Sr. Juscelino Kubitschek de Oliveira.  

A partir deste fato começou um intenso trabalho para que o Ginásio Agrícola 

pudesse se manter na ativa, diante do cenário estarrecedor de dificuldades à vista, 

até porque, vale lembrar, era o período do regime militar. A precariedade das insta-

lações físicas, pouquíssimos recursos e uma grande redução de alunos, que durou 

mais cinco anos para que tal luta pudesse ser vencida com bastante agudeza de 

espírito.  

  Nessa conjuntura, esse panorama de turbulência no Ginásio Agrícola come-

ça a dar ar de melhoras. Segundo Guimarães (2010, p.215), a partir da fundação da 

Coordenação Nacional do Ensino Agrícola (COAGRI) em 1973, “O Ginásio Agrícola 

começa a melhorar a partir deste ano, com a criação da COAGRI - Coordenação 

Nacional do Ensino Agropecuário”, não só para os alunos, mas também em prol de 

todos os fazendeiros da comunidade, no entorno da instituição, que eram beneficia-

dos por meio da oferta de cursos extracurriculares, como por exemplo: cafeicultura 

ou combate a bernes e carrapatos, contando ainda, com patrocínio de empresas 

como, Bayer, Acar, Pipmo e IBC.  

Mais tarde, em 1975, juntamente com instituições governamentais houve por 

bem implantar no Ginásio vários projetos a título de suporte como: bovinocultura de 

leite, cafezal velho, de alho, feijão, soja, aveia, de banana, pomar, horta, avicultura, 
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piscicultura, suinocultura, apicultura, industrialização de frutas, variedade de café 

resiste à ferrugem e terreiro de café e experimentos com cana de açúcar e leite 

(BRASIL, 1918-1991). 

Considerando o papel da COAGRI, como mantenedora do ensino agropecuá-

rio, tendo como uma de suas finalidades, contribuir para a educação agrícola, dada 

à vasta experiência nesse segmento de ensino, a princípio impende por melhor as-

sim dizer, previamente, que o referido Órgão será objeto de mais estudo à frente por 

ocasião da emergente Escola Agrotécnica, então sucessora do Ginásio Agrícola. 

Assim como, seu sistema experimental escola-fazenda implantado em 1966 no gi-

násio agrícola, tendo como um de seus componentes, a cooperativa escola, que 

além de atender aos princípios doutrinários do cooperativismo, servia de órgão cata-

lisador de práticas educativas e realizava comercialização dos produtos decorrentes 

do processo ensino aprendizagem.  

A produção oriunda de diversos projetos dentro da escola reverte através da 

cooperativa escola, em prol dos alunos, consumidos no próprio refeitório, e o exce-

dente da produção é comercializado a terceiros (BRASIL, 2007).  

   

 

Figura 30: Setor de produção (Horticultura) 

Fonte: Arquivo do Ginásio Agrícola “Visconde de Mauá” 

 Em 14 de fevereiro de 1969 em função da Portaria Ministerial nº 667/68 do 

Ministério da Educação e Cultura (MEC) que trazia em seu bojo o dever de afinação 

do ano agrícola em harmonia com ano letivo, utilizado até 1972, muito embora sem 
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resultados aceitáveis verificou-se no Ginásio o fracionamento do ensino em: Superi-

or, Médio, Prático, Aprendizado Agrícola e Ensino Primário Agrícola (BRASIL, 2007). 

 De acordo com dados levantados das fontes de pesquisa, tem-se que até o 

ano de 1977 o Ginásio Agrícola funcionou com cinco turmas, sendo três da 7ª série 

e duas da 8ª série, contando com 138 discentes. Já em 1978, verifica-se a composi-

ção de cinco turmas. Porém, com contraste diferencial peculiar uma vez que abarca-

va duas turmas de 8ª série e três da 1ª série do Curso Técnico em Agropecuária a 

nível de 2º grau, atendendo 175 ingressos.  No que compete à grade curricular, esta 

se apresentava nos termos do quadro 06 a seguir:  

 

Quadro 06 - Grade Curricular do Ginásio Agrícola Visconde de Mauá 

Matérias Ensinadas no Ginásio 

1ª Série 2ª Série 3ª Série 4ª Série 

Português, Matemática, 

História Geografia Ci-

ências e Vocacional 

Português, Matemáti-

ca, História Geografia 

Ciências Moral e Cívi-

ca, Vocacional 

Português, Matemá-

tica, Ciências, In-

glês, Moral e Cívica, 

Zootecnia, Mecânica 

e Agricultura 

Português, Matemá-

tica, Ciências, In-

glês, Moral e Cívica, 

Agricultura, Zootec-

nia e Indústrias Ru-

rais 

Práticas Educativas: 

Educação Artística 

Programa Agrícola 

orientado Educação 

Física 

Práticas Educativas: 

Educação Artística 

Programa Agrícola 

orientado Educação 

Física 

Práticas Educativas: 

Educação Artística 

Programa Agrícola 

orientado Educação 

Física 

Práticas Educativas: 

Educação Artística 

Programa Agrícola 

orientado Educação 

Física 

Fonte: Arquivo morto do Ginásio Agrícola, (BRASIL, 1918-1991) 

 Merece destaque no que diz respeito à esboçada grade, que cada aula de 

educação física tinha a duração de 02 horas, com foco maior à prática de esportes e 

atletismo e as aulas de programa agrícola orientado, perfaziam 03 horas no total, 

sendo que o docente contratado para tanto, dedicava-se por inteiro ao seu labor. 

Como o Ginásio estava ligado à COAGRI, percebe-se que sua estrutura era com-

posta de 69 funcionários, sendo 11 educadores em sua maior parte admitidos via 

concurso público; oito professores fiscalizavam os aspectos didáticos e disciplinares, 

sob as ordens do chefe da turma de administração escolar, do conselho de docentes 

e da diretoria.  

 Além disso, tendo em vista o regime adotado pelo Ginásio Agrícola de inter-

nato, externato e semi-internato com ênfase no senso de autodisciplina com respon-
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sabilidade, verifica-se que a instituição houve por bem manter o mesmo organogra-

ma da Escola Agrícola e, observa-se ainda, que a seleção e matrícula dos alunos 

para as séries davam-se através de exames vestibulares, cujo percentual de repro-

vação era elevado, em decorrência do exagero de candidatos matriculados. Neste 

sentido, podemos observar segundo os estudos de Guimarães (BRASIL, 2010),  

 

Em 1974 assumiu a direção da Escola o professor Dr. Hugo Pelegrino de 

Miranda Neto. O Ginásio Agrícola, vinculado à COAGRI, contava com 69 

funcionários, sendo 11 professores, em sua maioria credenciados. O mes-

mo organograma da Escola Agrícola foi mantido. O ginásio realizava exa-

mes de seleção para classificar e matricular os alunos de 5ª série. O índice 

de reprovação era alto, explicado pelo excesso de candidatos.    

 

 Os alunos tinham a oportunidade de aprofundar por meio de monitoria, a vi-

vência de diversas atividades referentes à estrutura e ao funcionamento da escola, 

ao qual se passava por unidades educativas de produção, cooperativa escola, alo-

jamento, dentre outros. Já o estágio supervisionado, como parte integrante do currí-

culo visava proporcionar a vivência de situações reais, em que colocavam em práti-

ca seus conhecimentos, habilidades e tinham oportunidade de conviver com diferen-

tes grupos, bem como aprofundar as relações sociais que se instauravam a partir do 

processo produtivo. 

 Finalmente, por ser um dever das instituições de promover o ato intitulado de 

formatura, percebe nos dados apurados, junto às fontes de estudos, que o Ginásio 

Agrícola realizara no dia 15 de maio de 1971, no seu denominado salão nobre, con-

tando com a presença tanto de autoridades civis quanto religiosas, assim como da 

comunidade que contribuíram para o brilhantismo das solenidades, onde inclusive, 

ocorreram homenagens, como de praxe, seguidas por um animado baile como en-

cerramento. De acordo com Guimarães (2010, p. 215), 

 

Formatura- No dia 15 de maio de 1971, no salão nobre do Ginásio Agrícola 

Visconde de Mauá, com a presença de autoridades civis e religiosas, reali-

zaram-se as solenidades de formatura dos alunos concluintes do curso de 

Mestre Agrícola do ano de 1971, em número de 29 formandos.... Foram 

homenageados o Dr. Antônio de Barros Lemos, Gabriel Vilas Boas, João 

Alceu Alves, Miguel Soares e Orestes Alberti. Os festejos da formatura en-

cerraram-se com um animado baile.  
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Figura 31: Formatura do Prof. Gabriel Vilas Boas na antiga EAVM. Dezembro de 1958 

(Da esquerda p/ direita: Maria de Lourdes, Maria da Glória, Eremilda, Gabriel e Josefa) 
Fonte: Arquivo do Ginásio Agrícola "Visconde de Mauá" 

 

 

Figura 32: Baile de Gala. Dezembro /1958 

Fonte: Arquivo do Ginásio Agrícola "Visconde de Mauá" 

 

3.6 ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE INCONFIDENTES-MG – “VISCONDE 

DE MAUÁ”  

 

 A origem da Escola Agrotécnica Federal de Inconfidentes/MG se dá a partir 

de 28 de fevereiro do ano de 1918, ocasião em que se culmina o Decreto Federal nº 

12.893, cuja ideologia era justamente criar patronatos agrícolas no País, condiciona-

dos ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, em especial, à Diretoria do 
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Serviço de Povoamento, a cargo do diretor Dulphe Pinheiro Machado. A mencionada 

criação de patronatos no País verifica-se a seguir, (BRASIL, 1918-1991): 

Decreto 12893 de 28 de Fev. 1918. D.O.U. 05/03/1918; Seção I- Autoriza o 
Ministro da Agricultura a crear patronatos agrícolas, para a educação de 
menores desvalidos, nos postos zoothecnicos, fazendas modelo de criação, 
núcleos coloniaes e outros estabelecimentos do Ministério. 
O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, usando da autori-
zação constante do art. 1º, n I, da Lei 3316, de 16 de agosto de 1917, De-
creta: 
Art. 1º Fica autorizado o Ministro de Estado dos Negocios da Agricultura, In-
dustria e Commercio a crear nos postos zootechnicos, fazendas-modelo de 
criação, nucleos coloniaes e outros estabelecimentos do Ministerio patrona-
tos agricolas destinados a ministrar, além da instrucção primaria e civica, 
noções praticas de agricultura, zootechnia e veterinaria a menores desvali-
dos.  
 
 Art. 2º Nos patronatos creados em virtude do presente decreto serão apro-
veitados os serviços dos funccionarios addidos e do pessoal technico e ad-
ministrativo actualmente existente naquelles estabelecimentos, de accordo 
com as instrucções que forem expedidas pelo Ministro de Estado dos Nego-
cios da Agricultura, Industria e Commercio.  
 
 Art. 3º Revogam-se as disposições em contrario. 
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1918, 97º da Independencia e 30º da Re-
publica. 

WENCESLAU BRAZ P. GOMES.  
J. G. Pereira Lima.  

 A Escola Agrotécnica Federal advém de um processo cronológico marcado 

por várias mudanças de nomes desde o ano de 1918 a 04/09/1979.  

 

Figura 33: Imagem da fazenda da Escola Agrotécnica Federal de Inconfidentes/MG 

Fonte: Arquivo da Escola Agrotécnica Federal 

Em razão da Portaria Ministerial nº 667/68 que ordenava ao Ginásio Agrícola 

“Visconde de Mauá” fazer coincidir o ano agrícola com o ano letivo, por força dos 
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180 dias preconizados pela Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional 

(LDBEN), remanesceu a necessidade de período maior de adaptação. Até porque, o 

Ginásio Agrícola imbuído pelos regimes de internato, semi-internato e externado, em 

1977 contava com 138 alunos fracionados em 05 turmas, sendo três de 7ª série e 

duas de 8ª série e, em 1978, ainda com 05 turmas, já computava 175 alunos dividi-

dos em duas turmas de 8ª série e três da 1ª série do recente curso técnico em agro-

pecuária a nível de 2º grau. A projeção de alunos cresceu no ano de 1979 para 203 

matrículas efetuadas, sendo 113 alunos na 1ª série e 90 na 2ª série, do citado curso 

de técnico em agropecuária (BRASIL, Apostila do Patronato, 1989).    

 Por força do Decreto Lei nº. 83.935, de 04/09/1979, a razão social Ginásio 

Agrícola “Visconde de Mauá” é substituída por ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL 

DE INCONFIDENTES- MG “VISCONDE DE MAUÁ”, dando-se por oficializada a mu-

dança sob a mesma sede situada na Praça Tiradentes, nº 416, centro da cidade de 

Inconfidentes/MG. Por consequência lógica, em 1980, abole-se o primeiro grau ful-

gurando-se o ensino agropecuário, abrangido por três séries a nível de 2º grau. A 

mencionada alteração social pode ser conferida nas linhas abaixo através do referi-

do Decreto:  

Altera a denominação dos estabelecimentos de ensino que indica. O PRE-

SIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 81, 

item III, da Constituição e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 5.692, de 11 

de agosto de 1971, DECRETA:  

Art. 1º. Os estabelecimentos de ensino subordinados à Coordenação Naci-
onal de Ensino Agropecuário-COAGRI, órgão vinculado à Secretaria de En-
sino de 1º e 2º Graus do Ministério da Educação e Cultura, terão a denomi-
nação uniforme de ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL, seguida do nome 
da cidade em que se localiza o estabelecimento, conforme relação anexa. 
Parágrafo único. É facultada a manutenção do nome de personalidade com 
a qual já se identifique oficialmente a escola, como complemento à denomi-
nação estabelecida por este Decreto. 
Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 
Brasília, em 04 de setembro de 1979; 158º da Independência e 91º da Re-
pública. 
JOÃO FIGUEIREDO 
E. PORTELLA 
 

  

 Destacamos ainda, o fato de que a Escola Agrotécnica Federal de Inconfiden-

tes/MG permaneceu, nessa época, submetida ao regime da Coordenação Nacional 

do Ensino Agropecuário (COAGRI) - Secretaria de 1º e 2º graus do Ministério da 

Educação e Cultura, sediada em Brasília, conforme Decreto 76.436 de 14/10/75, em 
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seu artigo 3º, fomentador do ensino agropecuário no Brasil até novembro de 1986, 

conforme observa-se nas linhas abaixo, quando deu lugar à Secretaria de Ensino de 

2º Grau (SESG), que em 1990 foi renomeada para Secretaria de Ensino Médio e 

Tecnológico (SENETE) por força do Decreto-lei nº 99.244 de 10/05/1990. 

Decreto 76436 de 14/10/1975, O Presidente da República Usando da atri-

buição que lhe confere o art. 81, itens III e V, da Constituição; DECRETA:  

Art. 1º A Coordenação Nacional do Ensino Agrícola - COAGRI, órgão cen-

tral de direção superior do Ministério da Educação e Cultura, criada pelo 

Decreto nº 72.434, de 9 de julho de 1973, passa a denominar-se Coordena-

ção Nacional do Ensino Agropecuário - COAGRI, assegurada a autonomia 

administrativa e financeira, concedida nos termos do artigo 2º do referido 

Decreto. 

Art. 2º A COAGRI tem por finalidade prestar assistência técnica e financeira 

a estabelecimentos especializados em ensino agropecuário. 

Art. 3º São subordinados à COAGRI os estabelecimentos de ensino agríco-

la e os Colégios de Economia Doméstica Rural do Ministério da Educação e 

Cultura, na esfera da administração direta. 

Art. 4º Compete à Coordenação Nacional do Ensino Agropecuário: 

I - a promoção do desenvolvimento e da divulgação do ensino agropecuário, 

e o aperfeiçoamento de técnicos e auxiliares necessários ao respectivo se-

tor; 

II - a coordenação, o controle e a avaliação das atividades técnico-

administrativas, educativas e financeiras desenvolvidas pelos estabeleci-

mentos de ensino que lhe são subordinados; 

III - o estabelecimento, com a colaboração de órgãos específicos, de planos 

para a aquisição, manutenção e adequação de equipamentos e instalações, 

bem como para realização de obras nas unidades que lhe são subordina-

das. 

Art. 5º A COAGRI será dirigida por um Diretor-Geral, cujo cargo será provi-

do na forma da legislação vigente. 

Art. 6º A organização, a competência, o funcionamento dos órgãos e as 

atribuições do pessoal da COAGRI serão fixadas em Regimento Interno a 

ser aprovado pelo Ministro da Educação e Cultura, obedecidas as normas 

estabelecidas na legislação em vigor. 

Art. 7º A COAGRI, além da comercialização da produção dos estabeleci-

mentos de ensino subordinados, poderá prestar serviços compatíveis com 

suas atividades e competência, mediante retribuição, bem como subcontra-

tar serviços. 

Art. 8º Este Decreto entrará em vigor na data de as publicação, revogados 

os artigos 3º e 4º do Decreto nº 72.434, de 9 de julho de 1973. 
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Brasília, 14 de outubro de 1975; 154º da Independência e 87º da República. 

ERNESTO GEISEL 

Ney Braga 

João Paulo dos Reis Velloso 

 

 

Figura 34: Alunos em uma comemoração cívica 
Fonte: Arquivo da Escola Agrotécnica Federal 

 

  Em 1992, a SENETE recebeu o nome de Secretaria de Educação Média e 

Tecnológica–SEMTEC mantendo incorporadas a ela todas as instituições federais 

de ensino técnico, incluindo a Escola Agrotécnica Federal de Inconfidentes. Em 

1993, por força da Lei 8.731 de 16/11/1993 a Escola Agrotécnica Federal passou a 

ser autarquia federal, com autonomia própria, didática e disciplinar conforme Pará-

grafo Único do artigo 1º citado Codex, cabendo à SEMTEC as atribuições de estabe-

lecer as políticas para a educação tecnológica e exercer a supervisão do ensino téc-

nico federal. A mudança para autarquia e status próprio verifica-se adiante:  

Lei 8731 de 16 de novembro 1993; Transforma as Escolas Agrotécnicas 
Federais em Autarquias e da Outras providências. 
O Presidente da República, Faço saber que o Congresso Nacional Decreta 
e eu Sanciono a Seguinte Lei:  
Art. As Escolas Agrotécnicas Federais, Mantidas pelo Ministério da Educa-
ção, passarão a se constituir em autarquias federais. 
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Parágrafo Único: Além de autonomia que lhes é própria como entes autár-
quicos, as Escolas Agrotécnicas Federais terão, ainda, autonomia didática e 
disciplinar.  
Art. 2º. O patrimônio das escolas de que trata o art. 1º desta lei será forma-
do, em cada uma: 
a) Pelos bens, móveis e imóveis, que constituem suas terras, prédios e 

instalações, bem como por outros direitos, ora pertencentes à união, 
que lhes serão transferidos; 

b) Pelos bens e direitos por elas adquiridos com seus recursos; 
c) Pelos legados e doações legalmente aceitos; e  
d) Pelos saldos e rendas próprias, ou de recursos orçamentários, quando 

transferidos para sua conta patrimonial. 
Art. 3º. A aquisição de bens pelas Escolas Agrotécnicas Federais independe 
de aprovação Ministerial.  

 

 A Escola Agrotécnica Federal de Inconfidentes com o status de autarquia, 

logicamente buscou ampliar seu patrimônio com recursos próprios, independente do 

auxílio da União. Conservou a base do sistema escola-fazenda e de internato, pe-

rante alteração histórica de seus componentes. Abaixo podemos observar a tabela 

demonstrativa do resultado de algumas áreas e construções relativas à EAFI. (BRA-

SIL, 1918-1991). 

 

Tabela 05: Patrimônio da EAFI 

Construções/Áreas Área do terreno Área construída Zona Urbana Zona Rural 

Escola-fazenda 2060.000,00 m
2 

5.066,83 m
2 

      -        X 

Setor das oficinas 4.623,00 m
2 

1.119,53 m
2
      X     - 

Praça Esportes 109.051,40 m
2 

1.576,32 m
2
      X     - 

Sede Principal 15.459,00 m
2 

6.965,81 m
2
      X     -  

Imóveis residenciais 6.383,39 m
2 

120.148 m
2
      X     - 

Área na Zn.Urbana 570,00 m
2 

 -      X       - 

Fonte: Arquivo do Patronato Agrícola 

       

3.6.1 – Do Objetivo 

 

 A Escola Agrotécnica Federal “Visconde de Mauá” destina-se preparar o alu-

no para atuar de forma consciente na sociedade como verdadeiro cidadão, proporci-

onando-lhes o ensino de 2º grau profissionalizante na sua forma regular, nos seg-

mentos de Agropecuária, Enologia, Economia Doméstica e, outras habilitações afins. 

Ainda, formar o educando para que seja capaz de difundir tecnologias nas áreas de 

produção, crédito rural, cooperativismo, agroindústria, extensão e outras. Servir co-

mo polo de desenvolvimento rural dando suporte às atividades de educação comuni-
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tária e básica, contribuindo para o aumento da agropecuária local e regional, bem 

como, cooperar tecnicamente ao ensino agrícola das esferas estadual, municipal e 

particular e, ainda, delimitar o perfil do produto proposto para o final do curso relativo 

ao ensino médio e, outros fins mais (BRASIL, DF- 1989 e 1918-1991). 

 

 

Figura 35: Formatura dos alunos do curso de Agropecuária 1981 

Fonte: Arquivo da Escola Agrotécnica Federal 

 

 

 

3.6.2 Da Estrutura 

 

 De acordo com (BRASILIA-DF, 1989), a composição funcional das Escolas 

encontra-se da seguinte forma: Diretorias, Divisões Técnicas e Administrativas, Ser-

viços e Seções de Apoio Pedagógico e Administrativo, além de Conselhos Técnico-

Consultivo, de Professores de Classe e Comissões, entre outros. Ressaltamos que, 

o regimento e regulamentos internos da Escola dispõem sobre a competência de 

cada órgão, embora não seja objeto de nosso estudo, conforme o quadro 07, que 

dispõe sobre a estrutura da Escola Agrotécnica Federal.  
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Quadro 07 – Estrutura da Escola Agrotécnica Federal   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo do Patronato Agrícola 

 

3.6.3 Evolução do sistema 

 

 A evolução do sistema escola-fazenda da Escola Agrotécnica Federal de In-

confidentes, por ocasião das novas regras da Coordenação Nacional do Ensino 

Agrícola (COAGRI) neste cenário agrícola, é importante para uma compreensão 

adequada do sistema no corpo das instituições agrícolas.  

 A Escola Agrotécnica para adequar-se às novas diretrizes da COAGRI, houve 

por bem promover mudanças no quadro de horário das aulas de campo, devido à 

distância na localização entre o laboratório-campo e a sede, onde eram ministradas 

as aulas do Núcleo Comum. Deste modo, estabeleceu que as segundas e terças-

feiras fossem dedicadas às aulas teóricas, destinadas às aulas demonstrativas, ati-

vidades práticas e complementares (BRASIL, 1918-1991). 

 Como suporte ao desenvolvimento das matérias do Núcleo Comum, a Escola 

tinha à disposição três laboratórios (Biologia, Química e Física), além das salas de 

aula. Com relação à parte diversificada, contava com oito Unidades Educativas de 
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Produção (UEP), que além de responder pelo segmento produtivo da Escola, cada 

qual, possuía uma sala de aula a servir-se ao ensino dos conteúdos teóricos de 

Agricultura e Zootecnia – compreendendo uma unidade didática completa em prol da 

dicotomia teoria e prática. Cada UEP contava ainda com equipamentos e um alicer-

ce físico de acordo com suas especificações, tais como: salas de ordenha, estábu-

los, galpões, aviário, pocilga, área de plantio, máquinas, ferramentas, implementos 

agrícolas, etc.  

 Hoje, as UEPs encontram-se fracionadas em dois conjuntos: o da Agricultura 

e o da Zootecnia com suas ramificações, conforme o quadro 08 abaixo:  

 

Quadro 08 – Grupos de Unidades Educativas de Produção 

UNIDADES EDUCATIVAS DE PRODUÇÃO 

1º GRUPO – AGRICULTURA 2º GRUPO – ZOOTECNIA 

HORTICULTURA ANIMAIS DE PEQUENO PORTE  

CULTURAS REGIONAIS TEMPORÁRIAS ANIMAIS DE MÉDIO PORTE  

CULTURAS PERENES ANIMAIS DE GRANDE PORTE 

MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA  INDÚSTRIAS RURAIS  

Fonte: Arquivo do Patronato Agrícola 

 

3.6.4 Indicadores educacionais 

 

 A Lei 5.465 de 03/07/1968, conhecida como “Lei do Boi” conforme (BRASIL, 

1918-1991), preconizava em seu bojo percentual de 50% das vagas a candidatos 

agricultores ou filhos destes, proprietários ou não de terras que moravam com suas 

famílias no meio rural, obviamente.  

O corpo discente da Escola até 1984 concentrava 75% oriundos da zona ru-

ral. Todavia, esse cenário passou a mudar por força da Lei 7.423 de 17/12/1985 que 

extinguiu citada lei acima (Lei do Boi), quando então, a Escola registrou percentual 

de 63% de alunos vindos da área urbana e 27% da área rural, para um total de 413 

matrículas efetuadas. A mencionada extirpação da Lei 5.465/68 verifica-se logo 

abaixo:  
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Lei 7423 de 17 Dez. 1985; publicada Diário Oficial da União aos 18 de Dez. 
1985: Revoga a lei 5465, de 03 de julho de 1968, que “dispõe sobre o pre-
enchimento de vagas nos estabelecimentos de ensino agrícola”, bem como 
sua legislação complementar.   
O Presidente da República, Faço saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte lei:  
Art. 1º. Fica revogada a Lei nº 5465, de 03 de julho de 1968, que dispõe so-
bre o preenchimento de vagas nos estabelecimentos de ensino agrícola, 
bem como a legislação que a regulamenta. 
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art.3º. Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 17 de Dez. de 1985; 164º da Independência e 97º da República.     
José Sarney e Marco Maciel.  

  

 De acordo com levantamento feito de 1979 a 1985, verifica-se uma elevação 

progressiva no número de matrículas recebidas pela Escola Agrotécnica Federal 

“Visconde de Mauá”. Os números no ano de 1979 nos revelam 203 matrículas inici-

ais, mas apenas 194 ingressos ficaram. Em 1980, foram 307 registros, ficando ape-

nas 293 alunos. Em 1981, são 348 matrículas, permanecendo 320 alunos, conforme 

delineado na tabela 06 abaixo. Entretanto, o número de matrículas cresce até 1985, 

quando registra um total de 413. Sofre queda a partir de 1986. Porém, desse total 

expressivo em 1985, vem ser superado no ano de 1992 com 422 matrículas efetiva-

das.  

A faixa etária discente compreendia 14 a 21 anos, os quais eram atendidos 

pelos regimes, internato, semi-internato e externato, sobressaindo-se a modalidade 

internato, que viu sua clientela alavancar a partir de 1980. Verifica-se ainda o índice 

de aprovação crescente até 1986, com oscilação até 1991. De igual forma, os índi-

ces de repetência subiram de 1979 até 1981, variando-se de 1982, por conseguinte. 

A evasão, também registrou aumento expressivo nesse período, e do mesmo, o nú-

mero de transferências recebidas pela Escola com o número de expedidas. A pró-

pria tabela 06 inserida abaixo nos revela de forma clara esses indicadores educacio-

nais, dispensando maiores divagações.   

 

 

Tabela 06: Origem, matrícula, faixa etária, regime, aprovação, reprovação, evasão, transferências 

recebidas e expedidas, matrícula final. 

ANO ORIGEM MAT FAIXA 

IDADE 

REGIME 

INTERNO 

 

S.I 

 

EXTER 

APRO REP EVA 

SÃO 

TRANS 

REC 

 

EXP 

MAT 

FINAL 

1979 Z.R75% 

Z.U25% 

203 15 a21 

ANOS 

181 05 17 178 14 10 01  - 194 
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1980 Z.R75% 

Z.U25% 

307 14a 21 

ANOS 

284 03 06 293 11 11 03 06 293 

1981 Z.R75% 

Z.U25% 

348 15 a21 

ANOS 

302 03 15 310 10 22 - 06 320 

1982 Z.R75% 

Z.U25% 

367 15 a21 

ANOS 

351 04 12 327 04 31 07 01 342 

1983 Z.R75% 

Z.U25% 

392 14 a21 

ANOS 

355 25 24 325 31 27 15 15 377 

1984 Z.R75% 

Z.U25% 

373 15 a21 

ANOS 

364 07 19 346 06 29 11 - 355 

1985 Z.R27% 

Z.U63% 

413 15 a21 

ANOS 

381 10 22 355 21 11 06 19 389 

1986 Z.R31% 

Z.U69% 

357 14 a21 

ANOS 

337 06 14 330 10 26 10 01 340 

1987 Z.R28% 

Z.U72% 

331 15 a21 

ANOS 

298 11 22 244 24 14 03 11 309 

1988 Z.R26% 

Z.U74% 

287 15 a21 

ANOS 

270 01 16 273 05 26 21 07 275 

1989 Z.R31% 

Z.U69% 

329 15 a21 

ANOS 

295 31 03 298 10 56 16 03 286 

1990 Z.R21% 

Z.U79% 

336 15 a21 

ANOS 

298 11 27 281 19 55 20 03 298 

1991 Z.R19% 

Z.U81% 

400 14 a21 

ANOS 

377 08 15  -   -  -  -  -  - 

Fonte: Arquivo do Patronato Agrícola 

 

 Não se pode deixar de destacar ainda a quantidade de vagas ofertadas pela 

Escola no período de 1978 a 1991 com número de procura, que só cresceu (BRA-

SIL, 1989). Embora, a Escola tenha ofertado mais vagas de 1980 em diante, logica-

mente, na cifra estagnada de 160, o reflexo da procura disparava significativamente, 

vez que, de 98 inscritos no ano de 1978, em 1979 foi a 124 inscritos, em 1980 foi a 

200, em 1983 a 228.  

No ano seguinte, registrou-se pequena queda, oscilando-se para os anos pos-

teriores, de acordo com demonstração da tabela 07 abaixo. Ressalte-se, para a pro-

cedência dos educandos, uma vez que, apresentavam-se das mais variadas Fede-

rações do País como: Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, mato Gros-

so, Ceará, Rio Grande do Norte, Pará, Tocantins.  
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Tabela 07: Relação entre Oferta e Procura – 1ª. Série EAFI 

ANO OFERTA VAGAS PROCURA APROVADOS 

1978 105 98 98 

1979 105 124 105 

1980 160 200 160 

1981 160 200 182 

1982 160 220 187 

1983 160 228 153 

1984 160 191 182 

1985 160 192 178 

1986 160 152 152 

1987 160 199 153 

1988 160 185 185 

1989 160 185 175 

1990 160 185 161 

1991 160 206 180 

Fonte: Arquivo Patronato Agrícola. 

  

 Com a revogação da COAGRI em novembro de 1986, por força do Decreto nº 

93.613, como se pode aferir logo abaixo, a Escola Agrotécnica Federal ficou à deri-

va, de tal modo que, sentiu os reflexos em seu processo educativo e produtivo de 

maneira fracionada, contudo, não teve seu desenvolvimento paralisado.  

 

Decreto 93613 de 21 nov. de 1986- Extingue Órgãos do Ministério da Edu-
cação, e dá outras providências.  
O Presidente usando das atribuições que lhe confere o art. 81, I, III e V da 
Constituição, decreta:  
 Art.1º. Ficam extintos os seguintes órgãos integrantes da estrutura, do Mi-
nistério da Educação: 
III- a Coordenação de Ensino Agropecuário (COAGRI);  

 

 A partir de 1986 com vistas a aperfeiçoar seu processo educativo para o ano 

de 1987, deu início a um planejamento anual composto de duas fases, onde a dire-

toria, o corpo docente, técnico e administrativo e os líderes de classe, elaboravam 

suas sugestões, abordando com ênfase os pontos positivos e negativos da Escola.  

No primeiro momento, consistia na discussão do calendário, planejamento do 

exame de seleção, período de adaptação dos novatos de 1ª série, previsão de even-

tos, atividades paralelas, critérios de avaliação, confecção de apostilas, rodízio de 

férias, integração entre disciplinas, análise da situação das UEPs e até a fixação dos 
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horários. A segunda fase direcionava-se à análise do currículo pela supervisão pe-

dagógica com os professores por área de ensino, para ver as metas não alcança-

das, devendo com isso apontar e organizar as proposições de saída para tanto 

(BRASIL, 1918-1991). 

 No período compreendido de 01 de outubro e 30 de novembro de 1980, o 

conjunto de docentes e discentes objetivando divulgar a Escola, promoviam visitas 

nas prefeituras, escritórios da Emater e Instituições de ensino de 1º Grau, onde mi-

nistravam palestras. Atualmente, distribuem calendários ilustrados com fotos das 

dependências da Escola e de seus projetos agropecuários à comunidade e região. 

O processo seletivo da Escola assume papel de destaque em 1980, realizado 

no final de janeiro e início de fevereiro, com provas de língua portuguesa, matemáti-

ca, conhecimentos gerais e uma bateria de testes de aptidão aplicado por uma equi-

pe de docentes e corpo administrativo, de modo a acelerar a correção das provas e 

a divulgação da lista de aprovados, e via de regra, dar início à semana de adaptação 

àqueles que vão cursar a 1ª série de Técnico em Agropecuária.  

 Nessa conjuntura, a Escola promove atividades de campo, estudo dirigido, 

palestras e lazer aos iniciantes, no intuito de familiarizem com o ambiente escolar, o 

internato e o laboratório-campo, até por razões óbvias de se enturmarem com esta 

nova fase em suas vidas e poderem ficar mais à vontade com a chegada dos cole-

gas das 2ª e 3ª Séries. Não se pode esquecer, por força dessa adaptação, a consci-

entização feita com os representantes das segundas e terceiras séries visando eli-

minar quaisquer atos ofensivos e indesejáveis (BRASIL, 1989). 

 

3.6.5 Do quadro de pessoal – recursos humanos  

 

 O quadro de pessoal da Escola Agrotécnica Federal de Inconfidentes em 

1979, era composto de 28 docentes, sendo 9 estatutários, 4 titulares celetista e 15 

contratados pelo regime de CLT e, 49 de apoio administrativo, dos quais, 18 celetis-

tas, 20 estatutários e 11 pelo contrato CLT. Com vistas a melhor qualificação de 

seus componentes (corpo docente e administrativo), em 1990 a (EAFI) empenhou a 

proporcionar-lhes um curso de treinamento contendo carga horária de 96 horas junto 

à Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ), sediada na cidade de 

Piracicaba – SP (BRASÍLIA-DF,1989). 
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 Em 1991, a EAFI dispunha-se de 72 servidores técnicos administrativos e 27 

docentes, todos habilitados para o ofício que lhes cabia na instituição, com apenas 

uma ressalva, que é o de um agrônomo que precisava submeter-se ao curso de Es-

quema I. Eis, demonstração nos quadros 09 e 10: relação docente, pessoal adminis-

trativo versus educandos.  

Quadro 09 – Relação Professor e Aluno 

Nº DE PROFESSORES Nº DE ALUNOS Nº ALUNOS POR DOCENTE % 

27 400 14,81 

Fonte: Arquivo do Patronato Agrícola 

 

Quadro 10 – Relação Corpo Administrativo/ Aluno  

Nº SERVIDORES ADMI-

NISTRATIVOS 

Nº DE ALUNOS Nº ALUNOS POR SERVIDOR % 

72 400 18% 

Fonte: Arquivo do Patronato Agrícola 

 

3.6.6 Coordenação Nacional do Ensino Agrícola (COAGRI)  

 

 Embora este estudo seja focado na historicidade da escola Agrotécnica Fede-

ral de Inconfidentes, narra-se a seguir, a criação da (COAGRI), grande mantenedora 

do ensino agrícola no País no período de 1973 a 1986, além de sua evolução ao 

longo dessa trajetória como gestora das escolas. Essa historicidade é de suma rele-

vância para que se possa compreender de forma apropriada o papel fundamental 

deste Órgão, submetido ao Ministério da Educação e Cultura no desenvolvimento do 

ensino agrícola no Brasil. 

 O Decreto nº. 72.434 de 09/07/1973 deu origem à COAGRI, Órgão com auto-

nomia administrativa e financeira própria, ligada ao Ministério da Educação e Cultu-

ra, criado com o propósito de melhor gestão das 36 Escolas Agrícolas existentes no 

País; bem como, prestar assistência técnica e financeira às estas instituições de en-

sino, em razão das dificuldades acometidas às mesmas. Desse modo, a COAGRI foi 

responsável pelo reerguimento das Escolas Agrícolas durante o período de 1973 a 

1986, sob a gestão do professor designado Oscar Lamounier Godofredo Júnior, que 

ao criar um fundo de natureza contábil comercializando produtos agropecuários ori-
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undos do sistema Escola-Fazenda, passou a injetar esses recursos em prol do ensi-

no agrícola, abstendo-se de repassá-lo ao Tesouro Nacional. (BRASIL, 1918-1991) 

 Recém-criado o órgão, em 14/10/1975 através do Decreto 76436, fora reno-

meado para “Coordenação Nacional do Ensino Agropecuário”, mantendo a sigla 

“COAGRI” e, assumindo também, a gestão dos colégios de Economia Doméstica 

Rural do MEC no exercício da administração direta. Logo, a Escola Agrotécnica Fe-

deral de Inconfidentes começou a sentir os benefícios com a chegada de equipa-

mentos para seus laboratórios, reforma de seus prédios e respectivos acessórios, 

tais como, cozinha, lavanderia, salão social, laboratórios, dormitórios com vistas à 

adequação do internato. Implantou-se seis unidades educativas de produção, três 

sala-ambiente, uma quadra esportiva, equipou a fazenda com maquinários e imple-

mentos agrícolas, ampliou o acervo de sua Biblioteca “Afonso Arinos”, dentre outros 

projetos.  

 Desse modo, visando reforçar as ações da COAGRI já em desenvolvimento, 

a Escola resolveu elaborar um programa amplo para o período de 1984 a 1987, a 

partir do IV acordo celebrado pelo MEC e o Banco Interamericano de Reconstrução 

e Desenvolvimento (BIRD) para aprimorar o ensino técnico agrícola (BRASÍLIA-DF, 

1989). 

 Assim, os servidores foram incluídos no plano de classificação de cargos.  

Mais tarde, inseridos no plano de carreira do magistério de 1º e 2º Graus, todos seus 

servidores foram submetidos por meio de concurso público. Visando capacitar seu 

corpo docente, técnico e pessoal de apoio administrativo, a nova gestão da Escola 

houve por bem proporcionar-lhes cursos em vista de um processo de realimentação 

contínua, também, inseriu serviços de orientação educacional e supervisão pedagó-

gica e, fez a transferência da UEP de Bovinocultura para área maior, com vistas à 

melhor adequação do processo didático-pedagógico e de produção. Até porque, em 

toda a Escola instigava-se o equilíbrio entre labor manual e o intelectual, devendo o 

ensino ser ao mesmo tempo reprodução e modificação da realidade social. Portanto, 

a “COAGRI” merece destaque não só pela gestão eficiente e suporte ao ensino agrí-

cola no País, como precursora e responsável direta pela implantação e sedimenta-

ção do sistema Escola-Fazenda, mas, sobretudo, por sua gerência voltada ao de-

senvolvimento de trabalhos de inclusão com diversos outros seguimentos públicos e 

empresas, o que propiciou à Escola Agrotécnica Federal de Inconfidentes “Visconde 
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de Mauá” funcionar como centro de desenvolvimento rural na região (BRASIL, 1918-

1991). 

 

3.6.7 Implantação do Curso         

 

 Um currículo reflete a organização do conhecimento de uma escola, assim 

como pode ser um espaço conflitivo de interesses e culturas diversas. O currículo 

escolar, geralmente, está expresso em um plano global, plano curricular, que a prin-

cípio é construído de forma personalizada em cada escola, respeitando as singulari-

dades de cada instituição. 

 No entanto, pelo fato da EAFI caracterizar-se uma instituição pública deve 

seguir as normas, pareceres, leis, fixadas pela sua mantenedora. Assim, a implanta-

ção de nova disciplina, novos cursos, nova grade, aprovação de um novo regimento 

escolar, etc., torna-se necessário passar pelo crivo superior, o qual trabalha de 

acordo com os seus interesses políticos e ideológicos. 

 Neste sentido, o objetivo desta seção adiante é analisar a evolução das gra-

des curriculares de 1978 a 1990 ocorrida na EAFI em decorrência da implementação 

do curso de Técnico Agrícola (BRASIL, 1918-1991). 

 O Técnico em Agropecuária, com 03 anos de duração previsto na grade curri-

cular e habilitado na forma legal, ante lei 5524 de 05/11/1968 regulamentada pelo 

Decreto 90922 de 06/02/1985, sob regime de seriação anual.  

 Composto por 12 turmas, sendo 06 (duas de cada série), divididas nas unida-

des educativas de produção da Fazenda, enquanto as outras 06 turmas mantiveram-

se em sala de aula nas repartições da Escola, num mesmo turno, porém, revezando 

no período subsequente.  

 

 

3.6.8 Grades curriculares e respectivo período 

 

 Grade Curricular de 1978 a 1984, atribuída ao curso Técnico em Agropecuá-

ria de forma gradativa: Educação Geral – Núcleo Comum; Comunicação e expres-

são: Língua portuguesa e Literatura brasileira, Língua Estrangeira, Educação Artísti-

ca; Estudos Sociais: História, Geografia, OSPB e Educação Moral e Cívica; Ciên-



112 
 

cias: Matemática, física, Química, Biologia e Programa de Saúde e Educação Física 

e Ensino Religioso, com carga horária total de 1650 horas.  

 Formação Especial: Redação e Expressão, Estudos Regionais, Administração 

e Economia Rural, Desenho e Topografia, Agricultura, Zootecnia, Culturas, Criações, 

Irrigação e drenagem, Construções e Instalações.  

 O módulo de Formação Especial computava 2160 horas. O Estágio Supervi-

sionado em 1982 exigia cumprimento de 160 horas, e assim, a soma geral da carga 

horária era de 3970 horas.  

 No ano de 1984, tal grade passou por uma pequena mudança, onde elevou-

se o estágio supervisionado para 180 horas com redução da carga horária do módu-

lo de formação especial para 2130 horas, somando-se total geral de 3690 horas.  

  

3.6.9 Grade escolar - período de 1985 a 1989 

 

 Aqui, houve reformulação na grade escolar nos termos que segue: Suprimiu-

se as disciplinas Zootecnia, Agricultura, Culturas e Criações, por Agricultura I; Agri-

cultura II; Agricultura III e Zootecnia I; II e III respectivamente. Agregou-se ao Estágio 

supervisionado as atividades de monitoria, exigindo adimplemento total de 360 ho-

ras; porquanto, o módulo de Educação Geral reduziu-se para 1560 horas e o de 

Formação Especial foi-se a 2130 horas, computando-se uma carga horária de 3870 

horas.  

 

3.6.10 Grade a partir de 1990  

 

 Resultado de um encontro realizado em Belo Horizonte em novembro de 

1987, de servidores e diretores de atividades técnicas, nessa inovadora grade, as 

mudanças foram: o módulo de Educação Geral passou a intitular-se Núcleo Co-

mum e o de Formação Especial a denominar-se Parte Diversificada. Desmembrou-

se a disciplina Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, elevando sua carga horária, 

assim como, desagregaram-se as disciplinas de Administração e Economia Rural e 

Cooperativismo. Suprimiu-se, a disciplina de Estudos Regionais pela Sociologia e 

Extensão Rural. Dividiram-se as aulas de Agricultura II com Mecanização Agrícola e 

as de Zootecnia II com Indústrias Rurais (BRASÍLIA-DF, 1989). 
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 Nesse nível, o módulo do Núcleo Comum exigia 1590 horas, conforme a tabe-

la 08 e a Parte Diversificada 2310 horas, de acordo com tabela 09, perfazendo-se, 

assim, 3900 horas total.  

 

Tabela 08: Grade Curricular Núcleo Comum 

MATÉRIAS NÚCLEO COMUM  

 DISCIPLINAS SÉRIES 

1ª   2ª   3ª    

TOTAL DE 

 HORAS 

PORTUGUÊS LÌNGUA PORTUGUESA 

LITERATURA BRASILEIRA 

3  2    2       

2    1      1        

210 

  90 

LÍNGUA ESTRANGEIRA 

MODERNA  

INGLÊS        2   60 

MATEMÁTICA MATÉMÁTICA 3    3     3        270 

 

ESTUDOS SOCIAIS 

GEOGRAFIA 

HISTÓRIA 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL E  

POLÍTICA DO BRASIL 

2   2      2    60 

   60 

   60 

 

CIÊNCIAS 

FÍSICA  

QUÍMICA  

BIOLOGIA 

2     2 

2      2 

2      2 

 120 

 120 

 120 

 

ARTIGO 7º  

EDUCAÇÃO MORAL E CÍVICA 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

PROGRAMAS DE SAÚDE 

ENSINO RELIGIOSO 

1 

3    3    3        

1 

2 

      1 

   30 

 270 

  30 

  60 

  30 

 SUB – TOTAL 23 19     11  1.590 

                 NÚCLEO  COMUM   1590 

Fonte: Arquivo do Patronato Agrícola 

 

Tabela 09: Grade Curricular Parte Diversificada 

 

                                   PARTE  DIVERSIFICADA  

DISCIPLINAS       SÉRIES 

1ª      2ª        3ª 

TOTAL DE HORAS 

REDAÇÃO E EXPRESSÃO                       2     60 

SOCIOLOGIA E EXTENSÃO RURAL                      2     60 

ADMINISTRAÇÃO ECONOMIA RURAL                      2     60 
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COOPERATIVISMO 1     30 

DESENHO E TOPOGRAFIA            4   120 

ZOOTECNIA I 8   240 

ZOOTECNIA II           6   180 

ZOOTECNIA III                    8   240 

AGRICULTURA I 8   240 

AGRICULTURA II           6   180 

AGRICULTURA III                    8   240 

IRRIGAÇÃO E DRENAGEM                     3    90 

CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES                    3    90 

MECÂNICA AGRÍCOLA            2    60 

INDÚSTRIAS RURAIS            2    60 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO  360 

SUB –TOTAL  17    20      28  2310 

   PARTE DIVERSIFICADA   2.310 Hs 

     TOTAL GERAL (NC + PD) 3.900 horas  

 

Fonte: Arquivo Patronato Agrícola 

 

 

 

3.6.11 Sistema Escola-fazenda 

  

 O Sistema Escola-Fazenda foi implantado em alguns ginásios e colégios agrí-

colas do Brasil, por um conjunto de estudiosos em 1966, de forma experimental, vi-

sando atenuar os problemas da base técnico-pedagógica e administrativa que o en-

sino agrícola no país vivenciava com falta de recursos humanos e precária estrutura 

física.  

Tal sistema surgiu como efeito da introdução do Programa do Conselho Téc-

nico-administrativo da Aliança para o Progresso (CONTAP II), inserido por meio de 

convênio de assistência técnica e cooperação financeira à educação brasileira entre 

Ministério da Agricultura e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento 
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Internacional (USAID) como amparo do ensino agrícola de grau médio (BRASIL, 

1918-1991). 

 Sua consolidação, entretanto, nas Escolas Agrotécnicas deu-se por volta de 

1969-1970, após aguçado estudo realizado pela Fundação Centro Nacional de Aper-

feiçoamento de Pessoal para a Formação Profissional (CENAFOR), órgão instituído 

pelo Decreto Federal nº. 616 de 09 de junho de 1969, sendo reestruturado e readap-

tado pela Coordenação Nacional do Ensino Agrícola (COAGRI) a partir de 1973, ano 

de fundação desta.  

Entretanto, a metodologia do sistema Escola-Fazenda intensifica-se na déca-

da de 1980, com o desígnio de tornar a experiência do trabalho o elemento primor-

dial para a formação do aluno já como parte integrante de todo o processo, imbuído 

na concepção “aprender a fazer e fazer para aprender”, transcendendo-se à comu-

nidade a experiência vivenciada.  

O referido sistema revestia-se de 04 (quatro) segmentos diferentes, com mis-

são de funcionar integrado e interligado, sendo eles: sala de aula, laboratórios de 

prática e produção, programa agrícola orientado e cooperativa-escola (BRASIL, 

1918- 1991). 

 

Figura 36: Gráfico do Sistema Escola Fazenda 

Fonte: Arquivo do Patronato Agrícola 

 

 O sistema escola-fazenda assim apresenta-se: salas de aula; Unidades Edu-

cativas de Produção (UEP); Cooperativa-Escola (COOP); Monitoria e Estágio Super-

visionado. Desse modo, para o desenvolvimento do módulo de Núcleo Comum, a 
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escola contava com 06 salas de aula e três laboratórios (Biologia, Física e Química) 

e, para atender a parte diversificada, havia três salas ambiente com missão de pro-

porcionar aos alunos assimilação da dicotomia teoria-prática no próprio setor onde 

se processa a produção, apesar das dificuldades existentes em 06 (seis) UEPs ins-

taladas e duas em fase de conclusão, como segue abaixo: 

 

Quadro 11 – Grupos de Unidades Educativas de Produção 

UNIDADES EDUCATIVAS DE PRODUÇÃO 

1º GRUPO – AGRICULTURA 2º GRUPO – ZOOTECNIA 

HORTICULTURA ANIMAIS DE PEQUENO PORTE  

CULTURAS REGIONAIS TEMPORÁRIAS ANIMAIS DE MÉDIO PORTE  

CULTURAS PERENES ANIMAIS DE GRANDE PORTE 

MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA (EM IMPLANTAÇÃO) INDÚSTRIAS RURAIS (EM IMPLANTAÇÃO) 

Fonte: Arquivo do Patronato Agrícola 

3.6.11 Monitoria 

  

 A matéria didático-pedagógica do sistema escola-fazenda e peça acessória 

do Estágio Supervisionado, era destinada aos alunos da 3ª série junto às UEPs e 

Cooperativa Escola com vistas ao desenvolvimento de suas capacidades sócio-

afetivas, com participação ativamente na elaboração e execução dos trabalhos edu-

cativos a absorver aprendizagem. Desta maneira, como forma de resolver a dicoto-

mia teoria e prática, os educandos da 3ª série eram divididos em dois grupos com 

missão de liderar ações junto aos alunos das primeiras e segundas séries, a serem 

executadas nas diversas UEPs da escola sob a supervisão de um docente, com es-

pecificidades e demanda dos projetos agropecuários.  

Havia por parte do serviço de educação-produção em interação com as Se-

ções: Seção de Supervisão Pedagógica (SSP), Seção de Orientação Educacional 

(SOE) e Seção de Integração Escola Comunidade (SIEC).  

O planejamento global da monitoria consistia em delinear as modalidades de 

execução, definir os atributos dos setores envolvidos, bem como as ferramentas de 

acompanhamento e os métodos de avaliação (BRASIL, 1918- 1991). 
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O processo de avaliação da monitoria dava-se bimestralmente nos segmentos 

abarcados através de reunião feita pelo professor, que abordava as ferramentas e 

os métodos empreendidos no setor, além da análise de desempenho dos monitores, 

que tinha por objetivo equilibrar aspectos como: relação monitor/docente e moni-

tor/educando e o relatório produzido pelos monitores. Era permitido ainda, processo 

de autoavaliação, e cada instituição adotava seu regulamento próprio relativo ao pe-

so das avaliações.  

 Desse modo, tem-se que a nota de estágio resultava-se da soma da nota de 

monitoria com a nota de estágio supervisionado dividido por dois, em razão da moni-

toria agregar o Estágio Supervisionado, conforme esboço abaixo.  

 

                NE =     NES + NM                   Sendo: NE – Nota estágio 

                             
2    

                  NES – Nota estágio Supervisionado 

           NM – Nota Monitoria  

 

 

 

3.6.12 Plantão aos fins de semana e rodízio de férias 

 

 O plantão aos fins de semana decorria do fato de dar seguimento às ativida-

des e projetos da Escola, sendo composto pelos docentes e discentes das três sé-

ries escalados para tanto. A definição e ordenação da escala de expediente era in-

cumbida ao Serviço de Educação e Produção (SEP), devendo à Escola proporcionar 

aos alunos plantão e meios eficazes à realização das atividades de seus projetos 

agropecuários (BRASIL, 1918-1991). 

 O rodízio de férias como peça secundária da grade curricular, além de manter 

os projetos agropecuários nos períodos de paralisação escolar, era de suma impor-

tância aos alunos das primeiras e segundas séries, público alvo. Para que pudes-

sem por em prática as habilidades e os conhecimentos adquiridos ao longo do curso 

e vivenciar outras fases de projetos em seguimento nas UEPs.  

Ao SEP cabia montar o cronograma das atividades conforme os pilares de 

cada Escola, sendo o corpo docente das UEPs pré-escalado, responsável pela su-

pervisão dos trabalhos. Salienta-se, que o rodízio englobava os recessos longos, 

como o de carnaval e semana santa e, portanto, instruído pelos educandos com re-
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lação às localidades de residência, porque só era permitido a permanecer na insti-

tuição, somente os alunos que residissem a mais de 350 km de distância de Inconfi-

dentes (BRASIL, 1918-1991). 

 

3.6.13 Estágio supervisionado 

 

 O estágio como parte do currículo escolar decorre da lei 6494 de 07/12/1977 

regulada pelo Decreto 87.497 de 18 de agosto 1982. A obtenção da habilitação do 

curso é a oportunidade que o discente tem de desvencilhar a dicotomia teoria-prática 

na disseminação de todo conteúdo absorvido pela Escola, visando o seu aperfeiço-

amento cognoscível e as relações sociais que se fixam no mercado de trabalho com 

visão crítica sobre o fim que rodeia o exercício de uma profissão (BRASIL, 1918-

1991). 

 O mesmo é direcionado a todos os educandos matriculados no curso Técnico 

em Agropecuária no decorrer da terceira série e, pós o término da mesma, com car-

ga horária mínima de 360 horas, a qual foi dividida pela EAFI em 200 horas ao Está-

gio Supervisionado e 160 horas à monitoria.  

 Compete à Coordenação da Seção de Integração Escola-Comunidade em 

sintonia com a Seção de Supervisão Pedagógica, a Seção de Orientação Educacio-

nal e o Serviço de Educação Produção (SEP) fixar o plano de estágio e dar segui-

mento, com a participação dos estagiários e o responsável pelo setor de estágio na 

empresa. Ademais, o processo de avaliação traçado pelos segmentos da Escola de 

maneira a considerar apto o estagiário envolve aspectos como: Plano de atividades, 

relatório, fichas de acompanhamento, questionários, visitas no local, e outros.  

A escola possui o Serviço de Integração Escola-Empresa-Governo desde 

1947, com objetivo de interação com meio social, de modo a oportunizar ao discente 

o contato com seu futuro ambiente profissional (BRASÍLIA-DF, 1989). 

 

3.7 A TRANSFORMAÇÃO DA EAFI EM INSTITUTO FEDERAL - CAMPUS INCON-

FIDENTES  

No ano de 2008, a Escola Agrotécnica Federal de Inconfidentes/MG (EAFI), 

passou a se chamar Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de 

Minas Gerais, Campus Inconfidentes (figura 37), passando a ter forte inserção na 
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área de pesquisa e extensão, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas 

e tecnológicas. 

 

 

Figura 37: Transformação da EAFI ao Instituto Federal/Campus Inconfidentes 

Fonte: Arte da NTI – Campus Inconfidentes – Junho 2017 

O Campus Inconfidentes oferece cursos a distância de Secretariado, Serviços 

Públicos e de Administração em sete polos da região, dentre eles Monte Sião, Incon-

fidentes, Borda da Mata, Pouso Alegre, Cambuí, Bom Repouso e Senador Amaral. 

A implantação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia é 

uma ação do Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE do Governo Federal 

que coloca e promove o processo democrático do conhecimento à comunidade atra-

vés das instituições da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. 

A criação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de 

Minas Gerais, deu-se em resposta à Chamada Pública MEC/SETEC nº 002/2007, 

tendo como base o modelo proposto pelo Decreto No 6.095/2007 da Presidência da 

República (BRASIL, 2007). 

Com isso foi promulgada a Lei 11.892 de 2008 que instituiu a Rede Federal 

de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e que criou os Institutos Federais 

de Educação (BRASIL, 2008).  

A referida lei dispõe o seguinte: 

Art. 1
o
  Fica instituída, no âmbito do sistema federal de ensino, a Rede Fe-

deral de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, vinculada ao Mi-
nistério da Educação e constituída pelas seguintes instituições: 
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I - Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - Institutos Fede-
rais; 
Parágrafo único.  As instituições mencionadas nos incisos I, II, III e V 
do caput possuem natureza jurídica de autarquia, detentoras de autonomia 
administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e discipli-
nar. (Redação dada pela Lei nº 12.677, de 2012). 
Art. 2

o
  Os Institutos Federais são instituições de educação superior, básica 

e profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de 
educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, 
com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as 
suas práticas pedagógicas, nos termos desta Lei. 
§ 1

o
  Para efeito da incidência das disposições que regem a regulação, ava-

liação e supervisão das instituições e dos cursos de educação superior, os 
Institutos Federais são equiparados às universidades federais. 
§ 2

o
  No âmbito de sua atuação, os Institutos Federais exercerão o papel de 

instituições acreditadoras e certificadoras de competências profissionais. 
§ 3

o
  Os Institutos Federais terão autonomia para criar e extinguir cursos, 

nos limites de sua área de atuação territorial, bem como para registrar di-
plomas dos cursos por eles oferecidos, mediante autorização do seu Conse-
lho Superior, aplicando-se, no caso da oferta de cursos a distância, a legis-

lação específica (BRASIL, 2008). 
 

O marco referencial do Projeto Pedagógico Institucional do IFSULDEMINAS 

se deu em agosto de 2009, com a realização de um seminário com todos os servido-

res do Instituto, bem como com a colaboração de especialistas da área de educação 

brasileira. 

Desde o ano de 2009 o IFSULDEMINAS oferece cursos de ensino médio in-

tegrado ao técnico, cursos superiores de tecnologia, licenciatura, especialização, 

pós-graduação e cursos na modalidade EAD (IFSULDEMINAS, 2011). 

Apresenta-se abaixo o organograma do IFSULDEMINAS: 
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Fonte: (IFSULDEMINAS, 2016) 

A instituição está localizada a 432 km de distância de Belo Horizonte, 1132km 

de Brasília, 232km de São Paulo e 422km de distância do Rio de Janeiro, conforme 

se verifica no mapa abaixo: 

 

Figura 38: Mapa de localização do Município de Inconfidentes 

Fonte: (IFSULDEMINAS, 2017). 
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3.7.1 Estrutura organizacional do campus Inconfidentes 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Ge-

rais, Campus Inconfidentes de modo a atuar como instrumento eficaz de reinserção 

do trabalhador no mercado de trabalho, foi estruturado da seguinte forma: 

 

I. Formação inicial e continuada de trabalhadores;  

II. Educação profissional técnica de nível médio;  

III. Educação profissional tecnológica de graduação (IFSULDEMINAS, 2009). 

 

 Apresenta-se a seguir o cronograma organizacional do Instituto Federal 

(Sede - Reitoria e Campi): 

 

 

 

Fonte: (IFSULDEMINAS, 2009) 

 

Utiliza o Campus de Inconfidentes a Resolução nº 12 de 2008, aprovado pelo 

Conselho Diretor o Plano de Qualificação Institucional dos Servidores da Escola 

Agrotécnica Federal de Inconfidentes, atual Campus Inconfidentes para direcionar a 

política de qualificação, plano de carreira e regime de trabalho. 
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Constitui o Conselho Técnico Profissional de 12 membros titulares e respecti-

vos suplentes, designados pela portaria da Secretaria de Educação Média e Tecno-

lógica para um mandato de quatro anos. 

O Campus Inconfidentes possui área total de 254,32 hectares, com 36.000m² 

de área construída. Dividem-se as salas de aula em setores, com boa estrutura para 

a ministração de aulas teóricas. A maioria dessas salas possuem equipamentos au-

diovisuais como um kit de televisão de 29”, videocassete e computador com multimí-

dia (IFSULDEMINAS, 2009). 

A Escola-Fazenda possui um Museu de História natural, um auditório e um 

bloco com dez gabinetes individuais para docentes realizarem atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. 

Constitui o acervo bibliográfico da Biblioteca Afonso Arinos de 13.523 livros e 

886 periódicos, com sala de estudos, sala para processamento técnico, banheiros, 

videoteca, sala de reuniões e sala de videoconferência para oferecer a modalidade 

de ensino – EAD para alunos e servidores do Campus. 

O Campus Inconfidentes disponibiliza para os alunos dos cursos de informáti-

ca, agrimensura, administração e agroindústria, 01 computador para cada 02 alunos. 

No caso dos outros cursos, tem-se a relação de um computador para cada 15 alu-

nos (IFSULDEMINAS, 2009). 

Para os docentes a relação é de um computador para cada 1,2 docentes, to-

davia a sua maioria tem notebooks, que acabam sendo utilizados para atividades de 

docência, pesquisa e extensão. 

Ressalta-se que no Campus Inconfidentes em 2008, quando foi criado o 

IFSULDEMINAS, atuavam 59 docentes, número que em maio de 2012 estava em 

103, significando um aumento de 74,57% (IFSULDEMINAS, 2012). 

Neste exposto, entende-se que foi concretizada a expectativa de 2008 de que 

as escolas que aderissem ao modelo de Instituto Federal seriam contempladas com 

mais recursos para expandir a oferta de educação profissional. 

Nesse caso, no Campus Inconfidentes, no ano de 2008 tinha 1.340 alunos 

matriculados, passando para 2.722 em 2012, representando aumento de 103,13%. 

Uma vez vinculado à Reitoria, o Campus Inconfidentes, deve manter a estrutura or-

ganizativa que possuía antes da criação do Instituto, ou seja, como era na Escola 

Agrotécnica Federal, desta forma: 
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1. Órgão Executivo:  

1.1. Direção Geral  

2. Órgão de Assistência direta e imediata ao Diretor-Geral: 

2.1. Gabinete  

3. Órgão Seccional  

3.1. Departamento de Administração e Planejamento  

3.1.1. Coordenação Geral de Administração e Finanças  

3.1.2. Coordenação Geral de Recursos Humanos  

4. Órgão Vinculado 

4.1. Procuradoria Jurídica 

5. Órgão Específico Singular 

5.1. Departamento de Desenvolvimento Educacional 

5.1.1. Coordenação Geral de Ensino  

5.1.2. Coordenação Geral de Produção e Pesquisa  

5.1.3. Coordenação Geral de Assistência ao Educando  

6. Órgãos Colegiados  

6.1. Conselho Técnico Profissional  

6.2. Conselho de Docentes  

6.3. Comissão de Ética  

6.4. Conselho de Classe (BRASIL, 2009).  

 

Ademais, colhe-se no âmago do IFSULDEMINAS, Campus Inconfidentes, em 

especial, de sua armação organizacional acima mencionada, por assim dizer, que a 

Coordenação Geral de Ensino (CGE), Coordenação Geral de Assistência ao Edu-

cando (CGAE) e a Coordenação Geral de Pesquisa e Produção (CGPP) atrelavam-

se a diversas atribuições. De modo particular, a (CGE) e a (CGPP) revestiam-se 

ambas, de 21 funções e, a (CGAE) por sua vez, possuía 07 missões.  

A esse propósito, e porque oportuno, cita-se algumas atribuições que enca-

beçam a Coordenação Geral de Ensino (CGE):  

-Gerir toda a dinâmica e mecanismo do processo educativo; 

-Planejar, avaliar e liderar a execução do projeto educacional da instituição; 

-Estabelecer momentos de reflexão pedagógica que sejam capazes de visua-

lizar o desenvolvimento do processo educacional e seus entraves;  
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-Presidir ou participar, ou delegar responsabilidades e representação da coor-

denação em relação às comissões e atividades que tenham natureza pedagógica;  

- Criar condições para que as atividades educacionais tenham repercussão na 

comunidade, de modo que essa relação seja orgânica; 

-Realizar estudos para o aprimoramento das matrizes curriculares; 

-Possibilitar o intercâmbio das experiências didático-educacionais como forma 

de aprimorar o processo educacional; 

-Manter a articulação com as Coordenações Geral de Pesquisa e Coordena-

ção de Extensão, objetivando contemplar na prática, a indissociabilidade entre ensi-

no, pesquisa e extensão; 

-Participar da organização do horário escolar, após consulta aos coordenado-

res de curso, em conjunto com a coordenação de Supervisão Pedagógica. 

De igual modo, segue atribuições do campo da (CGPP): 

- Manter a articulação com as Coordenações Geral de ensino e Coordenação 

de Extensão, objetivando contemplar na prática, a indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão;  

-Desenvolver ações que viabilizem a formação de grupos de pesquisa no 

IFSULDEMINAS; 

-Divulgar as informações da pesquisa no IFSULDEMINAS, de forma a motivar 

os pesquisadores e consolidar essa prática na instituição;  

- Dar suporte para eventos técnicos científicos e sua divulgação das diversas 

áreas de atuação do Campus, propiciando a aproximação entre a sociedade civil 

organizada e a comunidade escolar;  

- Gerenciar e coordenar as unidades produtivas no Campus;  

- Propor mecanismos de articulação entre os diferentes setores produtivos da 

região com o ensino, pesquisa e a extensão;  

- Dar o suporte necessário ao Núcleo Institucional de Pesquisa e Extensão 

para o desenvolvimento da pesquisa na instituição. 

 

Por derradeiro, algumas funções de competência da (CGAE):  

- Acompanhar o processo educacional de modo a diagnosticar os problemas 

de aprendizagem e/ou convivência dos alunos, encaminhando-os para os setores 

adequados a fim de suprir suas carências;  
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-Trabalhar com o corpo docente para que tenham uma visão mais concreta da 

vida global do aluno como um fator que interfere na dinâmica do processo educacio-

nal; 

- Estabelecer relação com a família dos alunos para informações, de modo a 

permitir o acompanhamento da vida escolar do aluno; 

-Manter registro atualizado das atividades do aluno de modo a acompanhar 

sua vida estudantil.   

Por oportuno, verifica-se que houve um aumento no número de funções ad-

ministrativas em 2012, passando de 33 no ano de 2008 para 47 em 2012, corres-

pondendo a um aumento de 42,42%. 

Não foram alterados os seguintes níveis hierárquicos: Diretoria Geral, os De-

partamentos, as Coordenações Gerais e o nível das demais coordenadorias e chefi-

as de setores que se vinculavam sempre a um dos níveis anteriores.  

Estabeleceu a Lei nº 11.892 de 2008 em seu art. 9, que cada instituto fosse 

organizado em uma estrutura multicampi, dispondo sobre a proposta orçamentária 

anual que deve ser identificada para cada campus e reitoria. 

O Campus Inconfidentes, oferece cursos superiores como; Licenciatura em 

Biologia, Matemática, cursos Tecnólogo em Gestão Ambiental e em Redes, Enge-

nharia de Agrimensura, Engenharia Agronômica e Engenharia de Alimentos. Têm-se 

abaixo informações sobre a grade e o corpo docente dos cursos superiores do 

Campus: 

 

 

Fonte: IFSULDEMINAS (2017) 
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3.7.2 O ensino tecnológico  

 

No que se refere à oferta de cursos e suas modalidades, esta é norteada pelo 

princípio da transversalidade e da verticalização, passando o eixo tecnológico a ser 

a “linha central, definida por matrizes tecnológicas, que perpassa transversalmente e 

sustenta a organização curricular e a identidade dos cursos, imprimindo a direção 

dos seus projetos pedagógicos”. (MACHADO, 2008, Apud PACHECO, p.17, s/d). 

Desse modo, as matrizes tecnológicas são reformuladas com o acolhimento 

de vários tipos de técnicas, relacionando-se também a outras dimensões socioeco-

nômicas (IFSULDEMINAS, 2009). 

O IFSULDEMINAS prioriza a oferta de cursos técnicos de nível médio, pois 

esta é garantida na Lei 11.892 com no mínimo 50% das vagas disponíveis a cada 

período letivo (BRASIL, 2008). 

A tabela abaixo apresenta os cursos de nível técnico do Campus Inconfiden-

tes: 

 

Tabela 10: Cursos de nível técnico do Campus Inconfidentes 

Nome do curso Nível Modalidade Turnos/ Funci-

onamento 

N. de vagas 

Agrimensura Técnico Concomitante M/T 30 

Agroindústria Técnico Concomitante M/T 30 

Agropecuária Técnico Concomitante M/T 105 

Agropecuária Técnico Subsequente M/T 40 

Administração 

(Proeja) 

Técnico Integrado N 45 

Informática Técnico Concomitante M/T 30 

Informática Técnico Subsequente N 30 

 

Fonte: Adaptado de IFSULDEMINAS (2009) 

 

 Para o curso técnico de agropecuária foram abertas nos anos de 2009 a 

2013, 145 vagas (cada ano); para o curso técnico de informática entre os anos de 

2009 a 2013, 60 vagas foram abertas (cada ano). 

 Para o curso técnico de agroindústria, nos anos de 2009 e 2010 foram criadas 

60 vagas, porém nos anos seguintes, até 2013, a quantidade de vagas caiu para 35. 
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O curso técnico em agrimensura gerou 30 vagas anuais entre os anos de 2009 a 

2013. 

 Por sua vez, o curso técnico de turismo somente gerou vagas nos anos de 

2012 e 2013 (35 cada); já o curso de eletrônica abriu 30 vagas no ano de 2013. O 

Campus Inconfidentes criou ainda 60 vagas ao todo nos anos de 2012 e 2013 para o 

curso técnico de tecelagem. 

 O curso técnico de controle ambiental ofertou 40 vagas apenas em 2012. Por 

fim, o curso técnico em florestas, gerou 35 vagas anuais nos anos de 2011 a 2013 

(IFSULDEMINAS, 2009). 

 O ensino médio integrado tem uma perspectiva de formação humana integral, 

que para Frigotto et. al, (2012, p.43): “sob uma base unitária de formação geral, é 

uma condição necessária para se fazer a 'travessia' para uma nova realidade”.  

 Assim, o ensino médio integrado possui proposta afirmativa tendo como prin-

cípio positivo a formação profissional para emprego e formação na continuidade dos 

estudos. 

 Considera-se importante a proposta de uma educação aliada à formação ge-

ral, com preparação para o exercício do trabalho, além de aliar-se à expansão de 

uma rede de escolas técnicas, profissionalizantes de nível médio e superior, cujo 

objetivo é chegar ao maior número de municípios brasileiros possíveis.  

Nas palavras de Dias (2015, p. 158): 

 

[...] a educação integrada não deixa de ser adestramento, na medida 
em que é um direcionamento profissional e que os fundamentos edu-
cativos da educação básica são redirecionados como apêndices da 
profissionalização. [...] É a escola pública assumindo, de forma dire-
ta, imediata e mediata, a preparação para a força de trabalho e não 
de trabalhadores. 

 

O autor coloca o ensino integrado como um ensino profissionalizante assu-

mindo um posicionamento parceiro da reestrutura produtiva. 

O Ensino Médio visa consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos 

durante o ensino fundamental, objetiva também relacionar a teoria com a prática de 

fundamentos científicos e tecnológicos bem como preparar o educando para exercer 

profissões técnicas (BRASIL, 2000). 

Ao fim do Ensino Médio, o aluno deve estar apto a participar da sociedade de 

forma crítica e produtiva, por isso é fundamental que o método de ensino adotado 
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pela escola seja dinâmico e condizente com a realidade dos alunos. Concluindo esta 

etapa, o aluno sairá da Educação Básica e iniciará a Educação Superior. (BRASIL, 

2000). 

O ensino/aprendizagem no Ensino Médio, a partir da Lei de  

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9.394 de 1996, definiu uma nova forma 

de transmitir os conteúdos e educar os alunos nesse período do colegial, deixando 

de ser apenas um simples estágio introdutório. De acordo com o artigo 35 da referi-

da lei: 

 

Art. 35. O Ensino Médio, etapa final da educação básica, com duração mí-
nima de três anos, terá como finalidades: 
I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 
ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 
II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade 
a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 
III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a for-
mação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento 
crítico; 
IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada discipli-
na.  
 

Assim, percebe-se que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN) não se limita apenas à transmissão de conteúdo para os alunos, mas sim, 

a formação do cidadão; o professor como um educador, que mais do que ensinar as 

teorias em sala de aula deve visar o aluno como um todo, como um cidadão de direi-

tos em formação. Quanto ao currículo a ser praticado no Ensino Médio nas escolas, 

em seu artigo 36 a LDBEN estabelece que:  

 

Art. 36. O currículo do Ensino Médio observará (...) as seguintes diretrizes: 
I - destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado 
da ciência, das letras e das artes; o processo histórico de transformação da 
sociedade e da cultura; a língua portuguesa como instrumento de comuni-
cação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania; 
II - adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciati-
va dos estudantes; 
[...] 
§ 1º Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão organi-
zados de tal forma que ao final do Ensino Médio o educando demonstre: 
I - domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produ-
ção moderna; 
II - conhecimento das formas contemporâneas de linguagem. 
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Outro ponto do art. 36 da LDBEN que merece ser destaque é a ligação do en-

sino com a tecnologia no intuito de os alunos dominarem os princípios científicos e 

tecnológicos que presidem a produção moderna. Acredita-se que esse ponto de fun-

damental importância para o ensino de Física, considerando as atividades que po-

dem ser realizadas em laboratório, podendo proporcionar aos alunos a relação entre 

teoria e prática, diferentemente da tradicional.  

Vale ressaltar, contudo, que com um pensamento mais simples, relacionar a 

tecnologia à educação é fundamental para a melhoria do ensino, visto que por meio 

de vídeos, internet, jogos e outros recursos que a mídia digital disponibiliza, é possí-

vel tornar o ensino mais prazeroso. 

De acordo com Krawczyk (2011), o Ensino Médio, apesar de representar 

apenas os três últimos anos da Educação Básica, talvez sejam os mais controverti-

dos de toda a vida escolar, provocando os debates mais controversos, seja pelos 

persistentes problemas do acesso e da permanência, seja pela qualidade da educa-

ção oferecida, ou ainda, pela discussão sobre a sua identidade. 

Se o papel da escola é formar cidadãos críticos, reflexivos, autônomos, cons-

cientes de seus direitos e deveres, capazes de compreender a realidade em que 

vivem, preparados para participar da vida econômica, social e política do país e ap-

tos a contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, então, deve-se en-

fatizar a valorização da escola como espaço de troca, como espaço de convivência.  

Quando o aluno entra no Ensino Médio, a diversidade de professores é carac-

terística importante, porque lhe dá a chance de compor a sua identidade com alguns 

desses professores, assim como sua matriz afetiva, que vai levá-lo, inevitavelmente, 

a determinados interesses.  

Atualmente, a ciência está presente em tudo o que se faz, portanto, é impen-

sável a ausência de seu conhecimento e aprendizado na escola. Embora a escola 

não veja e não tenha conseguido mostrar aos alunos as visões aqui apontadas, esse 

é o desafio a ser perseguido e, seguramente, o trabalho de todos é se encaminhar 

nessa direção. 
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3.7.3 Sua função social 

 

A partir da criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência, passou-se a 

ter uma nova identidade afirmando seu caráter social de origem e redimensionando 

o seu papel no atual contexto de desenvolvimento científico e tecnológico. 

O Instituto Federal de Inconfidentes como uma ex-escola agrotécnica deve 

atuar constantemente em um processo de reconstrução de escola democrática, com 

qualidade e comprometimento sociopolítico, com propostas de ações educativas pa-

ra promover efetiva aprendizagem pelos alunos, para que estes possam enfrentar os 

desafios da sociedade globalizada e da economia centrada no conhecimento 

(IFSUL-MG, 2009). 

Tem ainda como função social promover a igualdade de acesso, não permi-

tindo qualquer discriminação com base em raça, sexo, idioma, religião ou em consi-

derações econômicas, culturais e sociais, nem tampouco em incapacidade física.  

O Instituto deve diversificar a igualdade de acesso e permanência, para dife-

rentes grupos sociais, cada vez mais diversificados, com base na relevância da edu-

cação; educar os estudantes para que sejam cidadãos e cidadãs bem informados 

motivados, capazes de pensar criticamente e de analisar problemas da sociedade, 

de procurar soluções aos seus problemas e, sobretudo, de assumir responsabilida-

des sociais; incentivar a iniciação científica e cultural e monitorias dos estudantes, 

com vistas em uma ação transformadora da realidade regional; contemplar, em seus 

projetos pedagógicos, orientações para atividades de estágios, monografias ou TCC; 

realizar efetivo acompanhamento dos egressos do Instituto e a constituir-se numa 

ação permanente de aferição, pertinência e qualidade dos cursos ministrados; com-

prometer a comunidade acadêmica: alunos, professores e demais servidores com o 

desenvolvimento social do país (IFSUL-MG, 2009). 

Possui o Campus Inconfidentes um serviço de integração entre escola e co-

munidade de modo a formar um elo entre sociedade e o campus, além disso, apoia 

programas que atendem a comunidade externa, visando melhorias na qualidade de 

vida da população.  

Consciente das áreas que atua, tem em seu quadro um corpo de professores 

qualificados para desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão para cum-

prir os seus desígnios, que são preparar os alunos oferecendo conhecimento e habi-
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lidades para o exercício profissional e o desenvolvimento de atitudes positivas diante 

da vida e da sociedade. 

Busca o Campus Inconfidentes atuar socialmente por meio de seus alunos, 

habilitando-os a atuar de forma competente, sensibilizando os alunos para o desen-

volvimento de uma série de atitudes consentâneas com as exigências do mundo 

moderno.  

Atua também socialmente a partir da sua capacidade empreendedora de ofe-

recer serviços diretamente à sociedade por meio de pesquisa ou de extensão. O re-

ferido campus disponibiliza socialmente o conhecimento que domina e produz, colo-

cando-o como referência para todos os que desenvolvem atividades nos setores de 

ação da Instituição (IFSUL-MG, 2009). 

Em se tratando de ação social de inclusão, o Campus Inconfidentes iniciou 

em 2004 o projeto social de extensão na área de esportes, matriculando 150 crian-

ças, na faixa etária de 05 a 12 anos para as diversas modalidades esportivas, como 

futebol, vôlei, basquete, handball, recreação, rughby, capoeira, judô, atletismo, inclu-

indo arremesso de peso e disco, dardo e martelo, saltos em altura, distância e triplo, 

entre outros.  

Neste projeto evitou-se a seletividade e a hiper competitividade do esporte, 

tendo como foco o desenvolvimento integral do indivíduo em sua formação para o 

exercício da cidadania e da prática de lazer saudável (IFSUL-MG, 2009). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A presente pesquisa “O Patronato Agrícola “Visconde de Mauá”: a história, da 

sua origem ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas 

– Campus Inconfidentes”, proporcionou o estudo dos 100 anos de história do Patro-

nato Agrícola desde seu início até a fase atual, em que se caracteriza IFSULDEMI-

NAS – Campus Inconfidentes.  

Durante o estudo bibliográfico e na análise documental dos acervos referenci-

ados nesta dissertação, tivemos a oportunidade de encontrar com a história do Insti-

tuto Federal, em décadas de história, em que podemos destacar momentos de gló-

ria, mas também, etapas desafiantes. Todavia, encontramos as lutas de inúmeros 

diretores, políticas e pessoas que dispuseram a confiança e o trabalho em prol do 

Patronato Agrícola visualizando sua importância para o município de Inconfidentes 

bem como para a formação educacional e social de muitos jovens.  

Ao estudarmos a história do município de Inconfidentes deparamos com a his-

tória dos primórdios habitantes que constituíram o Núcleo Colonial Inconfidentes no 

início do século XX. A maioria dos habitantes era imigrante de origem italiana e ale-

mã, que depositaram o trabalho, a fé e a esperança na terra, após os desafios de 

abandonarem suas terras em busca de tempos melhores.  

Com a emancipação do município, a trajetória de lutas e sonhos continua em 

busca da liberdade e da independência. Não indiferente se torna a história educaci-

onal no município de Inconfidentes, com a construção de uma escola para formar 

jovens em situações de riscos.  

Mesmo com a desconfiança e a rejeição de muitos a escola vislumbrou com 

oportunidade de tempos melhores para a vida de muitos alunos que passaram pela 

formação técnica, no aprendizado agrícola e rural.  

            Entrelaçando a história da formação do município com a história do Patrona-

to Agrícola, que carrega várias nomenclaturas, até a atualidade com a criação do 

Instituto Federal, podemos concluir que o pequeno lugarejo, localizado no sul de Mi-

nas Gerais é sinônimo de desenvolvimento e crescimento, proporcionando ao longo 

de cem anos de história muitos benefícios para a sua população e para os estudan-

tes oriundos de várias regiões do nosso Brasil.  
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A criação dos Patronatos Agrícolas, que carrega em sua essência a formação 

de mão de obra agrícola e o oferecimento de educação disciplinadora e moral aos 

pobres meninos, “menores abandonados e de maus costumes, criados ao léu da 

vida, saídos da Casa de Correção” (GUIMARÃES, 2010, p.176), foi um ponto impor-

tante para a formação humana, social e técnica dos jovens. Observamos que uma 

das características da presença do Instituto Federal no município de Inconfidentes 

foi justamente a de proporcionar aos jovens estudantes a oportunidade de melhoria 

de vida, por meio da formação profissionalizante.  

Reafirmando um dos aspectos desta pesquisa que é discutir a importância do 

Instituto Federal para o município de Inconfidentes e para a formação educacional, 

ressaltamos a visão crítica desempenhada pela sua organização administrativa e 

pedagógica, como um importante elemento no desempenho e no aprimoramento do 

processo ensino aprendizagem da instituição. Esse elemento é fundamental para 

compreendermos toda a trajetória histórica e os inúmeros benefícios oriundos da 

implantação do IFSULDEMINAS.  

Compreender o que diz a história, na voz dos documentos e dos registros é 

valorizar os feitos de muitos que ajudaram a construir de diversas formas e maneiras 

a trajetória do município de Inconfidentes e os caminhos pelos quais passaram as 

diversas fases que culminaram na constituição do Instituto Federal. Um importante 

caminhar nesta pesquisa é a obra condensada e detalhada elaborada por Guima-

rães (2010) que traça aspectos históricos gerais do município de Inconfidentes. Re-

metendo ao Núcleo Colonial de Inconfidentes a autora reportando seus dados de 

pesquisa conclui que a cidade tornou-se importante.  

Resgatando em linhas históricas o caminho percorrido pela Instituição desta-

camos que este estudo tornou-se importante para reunir dados de pesquisas anteri-

ores, evidenciando a importância do IFSULMINAS – Campus Inconfidentes, dentro 

de uma ótica social, política, educacional. Valorizando ainda mais o desenvolvimento 

do Instituto enquanto um importante pólo de formação técnica, sobretudo, no setor 

agrícola e rural.  

O que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas 

representa para o município de Inconfidentes é quase impossível dimensionar nesta 

pesquisa, uma vez que valores educacionais, sociais e culturais não podem ser 

mensurados a dados. Todavia, que não podemos afirmar que a Instituição não care-
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ce de questões que necessitam ser aprimoradas, uma vez que quando falamos em 

educação há muito a se discutir.  

Esperamos que a contribuição deste estudo possa ajudar a compreender al-

guns elementos históricos, em que os desafios e as limitações humanas, econômi-

cas, administrativas foram marcas fundamentais para a constituição do que hoje ca-

racteriza o Instituto Federal. Portanto, o que trazemos neste fio histórico é um ponto 

importante para a manutenção da memória e da valorização histórica do povo de 

Inconfidentes e da Instituição.  

Destacamos ainda que o que está posto nesta pesquisa não fecha a proble-

mática de estudo sobre o Instituto Federal, não sendo, também, a nossa pretensão. 

Os fatos e os acontecimentos que nos possibilitaram apresentar aqui, como um 

construto acadêmico representam a construção e o direcionamento pelo qual se deu 

a culminância de uma Instituição de ensino importante para a formação de muitos 

jovens. Ademais, a presença do Instituto Federal no município de Inconfidentes am-

plia inúmeras possibilidades de desenvolvimento para cidade elevando sua impor-

tância.  

Os resultados alcançados, portanto, apresentam um pouco da história do Pa-

tronato Agrícola “Visconde de Mauá” até a fase atual do IFSULDEMINAS – Campus 

Inconfidentes. A intenção aqui nada mais foi do que trilhar o caminho percorrido nes-

tes 100 anos, apresentar os resultados e contribuir com novos debates, além de ser-

vir de estímulo para que outras pesquisas que possam ampliar cada vez mais novos 

horizontes.  
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APÊNDICE A – GALERIA DE EX-DIRETORES DA INSTITUIÇÃO OBJETO DA  

       PESQUISA EM ORDEM CRONOLÓGICA 

 

1- Theóphilo Tavares Paes – 20/02/1920 a junho de 1928; 
 

2- Dr. Solon Pontes (Substituto) -20/09 a 24 de novembro de 1923; 
 

3- Dr. Luiz da Rocha Vianna (Substituto) - janeiro a fevereiro de 1928; 
 

4- Dr. Pedro da Veiga Ornellas – julho de 1928 a fevereiro de 1930; 
 

5- Dr. Americano Dalton de Almeida (substituto) - outubro a dezembro 1929; 
 

6- Dr. João Bezerra A. Araújo (substituto) - março a maio de 1930; 
 

7- Dr. Álvaro Costa – junho de 1930 a fevereiro de 1931; 
 

8- Dr. José Cândido Martins Trindade – 1931 a 1934 
 

9- Frederico Murtinho Braga – 1934 a 1935; 
 

10- Ramiro Saturnino Rodrigues de Brito – 1935 a 1938; 
 

11- Hugo Mesquita Vasconcellos – 1938 a 1940; 
 

12- Dr. Milton de Miranda Oliveira (1º gestão) - 1941 a julho 1945; 
 

13- Dr. João Fernandes de Souza (Substituto) - Agosto de 1945 a 1948; 
 

14- Dr. Milton de Miranda Oliveira (2º gestão) - maio de 1948 a 12/1949; 
 

15- Dr. João Fernandes de Souza – Janeiro a Outubro de 1950; 
 

16- Dr. João Simões de Oliveira- Novembro de 1950 a 1955; 
 

17- Dr. Laércio Junqueira (Substituto) - 12/10 a 12/1952; 
 

18- Dr. Paulo Wanderley Teixeira – julho de 1955 a 1957; 
 

19- Dr. Amador de Castro Ferreira (Interino)- janeiro a julho de 1958; 
 

20- Dr. João Moreira Bartholo – agosto de 1958 a 1968; 
 

21- Professor Gilberto Henriques -1968 a 1974; 

22- Dr. Hugo Pelegrino Paulini de Miranda- 1974 a 1978; 
 

23- Hugo Pelegrino Paulini de Miranda (EAFI)- 1978 a 1987; 
 

24- Professor GABRIEL VILAS BOAS- de 1988 a 2002; 
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25- Professor José Vinicius de Souza- agosto de 2002 a fevereiro de 2003; como 

Diretor pró-tempore, consoante portaria 3292, de 29/11/2002.   
 

26- Claudino Ortigara, de 05/02/2003 a 04/02/2007; 
 

27- Professor Paulo Roberto Ceccon – 05/02/2007 a 02/06/2010. 
 

28- Professor José Vinicius de Souza- diretor geral provisório, pela portaria 161 de 

02/06/2010. 
 

29- Professor Ademir José Pereira- empossado em 24/08/2010; 

  

 

 

 

 

 
 


