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RESUMO 
 
Este trabalho teve como proposta de pesquisa o resgate da história da criação e dos 
primeiros anos de atividades de uma Instituição Escolar (1956 – 1968): o Centro 
Federal de Educação Tecnológica de Rio Pomba/MG, criado como Escola Agrícola 
na década de 50 (século XX). O objetivo da pesquisa foi analisar a dimensão física, 
administrativa e sócio-cultural da Instituição, procurando compreender o sentido de 
sua criação e como foram articulados e representados pelos sujeitos escolares os 
vários momentos e acontecimentos que compõem sua história. Para o 
desenvolvimento dessa investigação foi percorrido um sinuoso caminho 
metodológico que compreendeu uma revisão bibliográfica dos principais temas 
pertinentes à pesquisa e a análise de fontes escritas, orais e iconográficas. Como 
suporte teórico podemos destacar as contribuições de MAGALHÃES (2004), FARIA 
FILHO (2003) e WERLE (2004). Os estudos acerca das origens da Instituição 
possibilitaram perceber que sua criação faz parte de um planejamento político-
econômico implantado no país na segunda metade dos anos de 1950, mas que, ao 
mesmo tempo, comporta circunstâncias regionais e locais que conferem sentido à 
sua existência. Os estudos sobre os primeiros anos de suas atividades, que tiveram 
como focos os sujeitos, os conhecimentos e a organização dos tempos e dos 
espaços escolares, possibilitaram compreender que, mesmo estruturada por 
normatizações comuns a outras escolas e integrada ao sistema mais amplo em que 
o fenômeno educativo acontece, a Escola existiu de forma própria, uma vez que sua 
história é marcada também por circunstâncias específicas e singulares que estão 
atreladas à forma pela qual os sujeitos estabelecem relações com o contexto. 
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: História das instituições escolares, cultura escolar, educação 
profissional agrícola. 
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ABSTRACT 
 
This work had as research proposal the history recovery of the creation and of the 
first years of activities of a School Institution (1956 - 1968): the Technological 
Education Federal Center of Rio Pomba/MG, founded as an Agricultural School in the 
50´s (XX century). The research objective was to analyze the physical, administrative, 
social and cultural dimensions of the Institution, in order to understand the sense of 
its creation and how the several moments and events that compose its history were 
articulated and represented by the school subjects. For the investigation 
development, a sinuous methodological journey was passed through, which involved 
a bibliographical revision of the main pertinent research themes and the analysis of 
written, spoken and iconographical sources. As a theoretical support, it can be detach 
MAGALHÃES (2004), FARIA FILHO (2003) and WERLE (2004)´s contributions. The 
studies concerning the Institution origins made possible to notice that its creation is 
part of a political-economical planning implanted at the country in the second half of 
the 1950 years, but that, at the same time, it holds regional and local circumstances 
that give sense to its existence. The studies about the first years of its activities, that 
had as focuses the subjects, the knowledge and the organization of school’s times 
and spaces, made possible to understand that, even if structured by normatizations 
common to other schools and integrated into the widest system in that the 
educational phenomenon happens, the School existed in its own way, once its history 
is also marked by specific and singular circumstances that are harnessed to the form 
by which the subjects establish relationships with the context.   
   
   
   
KEY-WORDS: school institutions history, school culture, agricultural professional 
education.   
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INTRODUÇÃO 

 

 

Esse trabalho é resultado de uma pesquisa desenvolvida nos anos de 2004 e 

2005, que teve, como proposta de investigação, o resgate da história de uma 

Instituição Escolar: o Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Pomba/MG 

(CEFET-RP), criada como Escola Agrícola de Rio Pomba/MG, no ano de 1956. 

Assim sendo, visando fazer com que essa parte inicial do trabalho possibilite 

ao leitor uma melhor compreensão da investigação que foi realizada e dos conteúdos 

que constam nas páginas seqüentes a esta seção, optamos por elaborá-la de uma 

forma um pouco distinta daquelas geralmente utilizadas nos demais trabalhos 

congêneres. 

Para tanto, estruturamos essa “Introdução” em três tópicos: no primeiro 

apresentamos um breve histórico da Instituição Escolar e do município no qual ela foi 

instalada, acreditando que tais informações serão de grande valia para uma melhor 

apropriação dos assuntos abordados. No segundo tópico relatamos como surgiu o 

interesse pelo tema, apresentamos a questão da pesquisa, discutimos sua 

relevância e seus objetivos. No terceiro e último tópico esboçamos a estruturação do 

trabalho, apresentando os capítulos que o compõem e registrando, de forma sucinta, 

os conteúdos neles constantes. 

 

 

 



 12

a - Um breve histórico da Instituição e do município de Rio Pomba/MG 

 

A Escola Agrícola de Rio Pomba/MG foi criada pela Lei nº 3.092 de 29 de 

dezembro de 1956. Inaugurada em 16 de agosto de 1962, esteve subordinada, 

inicialmente, ao Ministério da Agricultura1.  

A Instituição teve em sua trajetória várias reestruturações e, em função 

destas, recebeu diferentes denominações.  

Em 1964 passou a ser denominada Ginásio Agrícola de Rio Pomba, pelo 

Decreto nº 53.558 de 13 de dezembro de 1964, mantendo o curso “Ginasial 

Agrícola”, já oferecido pela Instituição desde o ano de 1963. 

Em 1968, o Decreto nº 62.178 de 25 de janeiro de 1968 autorizou Instituição a 

funcionar como Colégio Agrícola, passando a oferecer o Curso “Técnico Agrícola”2 

e extinguindo gradativamente o curso ginasial.3 

Em 1979 sua denominação foi alterada pelo Decreto nº 83.935 de 04 de 

setembro, passando a chamar-se Escola Agrotécnica Federal de Rio Pomba/MG. 

Recentemente foi transformada em Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Rio Pomba (CEFET-RP), pelo decreto de 13 de novembro de 2002 

(publicado no Diário Oficial da União de 14/11/2002), o que possibilita uma expansão 

de cursos profissionais - no que tange a seus níveis e áreas - e a criação de cursos 

de licenciaturas, engenharias e pós-graduações (lato e strictu sensu). 

Essa Instituição está instalada em Rio Pomba, município situado na Zona da 

Mata de Minas Gerais, região localizada no sudeste do estado que se caracteriza 

como montanhosa, dividida em pequenas e médias propriedades rurais. 

                                                 
1 Em 1967 foi transferida para o Ministério da Educação e Cultura. 
2 O Curso “Técnico Agrícola” deve sua denominação alterada em 1976, passando a denominar-se 
“Técnico em Agropecuária” 
3 O curso “Ginasial Agrícola” foi totalmente extinto em 1971. 
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Rio Pomba é um município que tem suas origens na era colonial. Foi fundado 

como “freguesia” no dia 25 de dezembro de 17674 e elevado a “Vila” em 13 de 

outubro de 1831. A instalação da “Vila” aconteceu no dia 25 de agosto de 1832, 

“ocasião em que o município abrangia a quase totalidade da Zona da Mata, 

compreendendo importantes territórios como os de Além Paraíba, Carangola, 

Cataguases, Leopoldina, Muriaé, São João Nepomuceno, Rio Novo, Ubá, Visconde 

do Rio Branco, Viçosa, Mar de Espanha e outros.” (O IMPARCIAL, 31 de julho de 

2005, p.3) 

A “Vila de São Manoel da Pomba” passou a ser o primeiro município da Zona 

da Mata e uma das seis comarcas que existiam na Província de Minas Gerais. 

No decorrer da história, os vários distritos que pertenciam à comarca de Rio 

Pomba foram se emancipando. Em meados do século XX, período de criação e 

instalação da Escola Agrícola de Rio Pomba/MG, o município estava reduzido, 

administrativamente, à sua sede e à Silveirânia.5 De acordo com a edição 

extraordinária do jornal local “O Imparcial”, datado de janeiro de 1958, a população 

da comarca era de 17.500 habitantes. 

Em seus primórdios e como primeiro município da Zona da Mata Mineira, Rio 

Pomba era um ponto de referência para os distritos a ele pertencentes e para os 

municípios vizinhos de menor porte. Posteriormente, parece ter atravessado uma 

fase de estagnação que coincidiu com seus desmembramentos territoriais e com a 

decadência do setor cafeeiro. 

                                                 
4 A freguesia era uma subdivisão administrativa e política da Diocese Episcopal. 
5 Silveirânia é um município da Zona da Mata Mineira situado a aproximadamente 18 Km de distância 
de Rio Pomba/MG. Foi emancipado em relação à comarca de Rio Pomba no dia 30 de dezembro de 
1962. 
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Entretanto, foi oportuno perceber, através da pesquisa realizada no jornal 

local “O Imparcial”, que a década de 1950 estava marcada por um clima de otimismo 

e de esperanças em relação ao desenvolvimento sócio-econômico do município. 

De acordo com o último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), Rio Pomba possui, atualmente, uma população de 16.813 

habitantes.  

 

 

b - A pesquisa: problematização, objetivos e relevância 

 

Para expor a questão que me instigou investigar a história dessa Instituição 

Escolar, considero de fundamental importância explicitar ao leitor o lugar de onde 

falo, ou seja, “o horizonte de onde se fará ouvir a minha voz de pesquisadora e a 

construção do olhar com que me propus a compreender a realidade investigada” 

(RAMOS, 2004, p.10). 

A proposta da pesquisa está diretamente relacionada com minha experiência 

profissional. O interesse pelo tema teve início em 1997, quando tive a oportunidade, 

como supervisora pedagógica da Escola Agrotécnica Federal Antônio José Teixeira 

em Guanambi-BA, criada na década de 1990, de conhecer um universo escolar 

significativamente diferente de todos os outros anteriormente freqüentados, fosse 

como estudante ou como profissional. 

As Escolas Agrotécnicas caracterizam-se por serem Instituições de Ensino 

que, além dos seus elementos educativos formais (salas de aula, biblioteca, 

secretaria, diretoria), apresentam outros componentes que, agregados, formam uma 

espécie de escola-fazenda-indústria. 
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Em sua estrutura física se fazem presentes as chamadas UEP´s – Unidades 

Educativas de Produção – setores que se constituem de áreas destinadas à 

produção agrícola, de instalações físicas para a criação animal e de indústrias para o 

processamento dos produtos advindos da agricultura e da pecuária. As UEP´s são 

destinadas, fundamentalmente, às aulas e atividades práticas de campo. 

Além das Unidades Educativas de Produção, as Escolas Agrotécnicas contam 

com alojamentos para os alunos internos6 e com outros setores que dão suporte e 

assistência aos educandos (refeitório, lavanderia, enfermaria, consultório médico, 

odontológico e psicológico). 

O setor administrativo das Escolas Agrotécnicas, comparado com outras 

escolas, principalmente aquelas voltadas para a Educação Básica, também 

apresenta características peculiares: é composto pelo setor de licitação, setor de 

patrimônio, departamento de recursos humanos, setor financeiro, setor de 

almoxarifado, entre outros. Nesse contexto, a administração dessas Escolas se torna 

um processo complexo e que exige uma estruturação específica. 

A Instituição apresenta particularidades também na organização e 

estruturação dos cursos e nas formas de acesso aos mesmos.   

Dentro desse panorama, a vivência nessas Instituições, voltadas para a 

educação profissional na área de agropecuária, despertou-me interesse e 

curiosidade por essa modalidade de ensino. 

Em   1998,  fui  redistribuída7   para  a  Escola   Agrotécnica   Federal   de  Rio  

                                                 
6 As escolas agrotécnicas trabalham, em sua grande maioria, em três regimes: internato, semi-
internato e externato. 
7 Termo constante do Artigo 37, da Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1.990 (Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais) que significa 
o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago do quadro geral de pessoal, para 
outro órgão ou entidade do mesmo Poder, com prévia apreciação do órgão central do Sistema de 
Pessoal Civil (SIPEC). 
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Pomba/MG. Nessa Instituição pude perceber que, embora sua estruturação fosse 

semelhante àquela empreendida pela Escola anteriormente mencionada, ela 

apresentava, ao mesmo tempo, características distintas, considerando suas 

circunstâncias geográficas, históricas e sócio-culturais.  

Desse modo, instigada por essa experiência profissional e pelas semelhanças 

e diferenças observadas entre as Instituições supramencionadas, foi que propus uma 

investigação que trouxesse à tona os diversos aspectos da história dessa Instituição.  

Uma história reconstituída pela análise e interpretação de diversas fontes: 

escritas, orais e iconográficas e que possibilitasse compreender qual o significado da 

criação da Escola Agrícola de Rio Pomba/MG e como foram articulados e 

representados pelos sujeitos escolares os vários momentos e acontecimentos que 

compõem a história da Instituição, no período de 1956 a 1968. 

Assim, centrados no objetivo de situar historicamente esta Instituição escolar, 

considerando sua dimensão “física, administrativa e sócio-cultural” (MAGALHÃES, 

2004), propusemo-nos a investigar o processo de sua criação, seus aspectos 

normativos, os sujeitos escolares, sua ação educativa, as relações estabelecidas em 

seu interior e com o meio externo, a organização e utilização dos tempos e dos 

espaços. 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa, de natureza eminentemente 

histórica, que tem como objeto de estudo uma Instituição Escolar, contamos com 

contribuições de alguns autores que tratam de aspectos teórico-metodológicos 

relacionados ao estudo histórico de instituições educativas e dos processos de 

escolarização. Entre eles destacamos os trabalhos de Faria Filho (2003); Magalhães 

(2004); Werle (2004). 
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O caminho metodológico trilhado constou de uma revisão bibliográfica dos 

temas pertinentes à pesquisa e da análise de fontes escritas, orais e iconográficas.  

O desenvolvimento dessa pesquisa possibilitou compreender o significado da 

criação de uma Instituição de ensino profissionalizante, no município de Rio 

Pomba/MG, na segunda metade da década de 1950 e analisar os vários aspectos 

(sociais, econômicos, políticos e culturais) presentes em sua criação e nos primeiros 

anos de seu funcionamento, conferindo-lhe, assim, uma “identidade histórica”. 

(MAGALHÃES, 2004). 

Dada a inexistência de trabalhos sobre a História da Instituição, cujo foco 

esteja voltado para a interpretação e releituras das articulações, representações e 

apropriações dos sujeitos e não somente para o relato e a descrição objetiva e 

factual dos acontecimentos, acreditamos na relevância desta pesquisa.  

Enfatizamos também a oportunidade de, através do conhecimento adquirido 

sobre o trabalho escolar, em épocas passadas, ser possível não somente melhor 

compreender o sistema educacional de tal Instituição, como também analisar as 

relações existentes entre este e o panorama mais amplo em que o fenômeno 

educativo acontece. 

Um último ponto que destacamos sobre a contribuição da pesquisa é o fato de 

que, de certa forma, ela explicita a importância da preservação de documentos para 

a memória da Escola. Assim, temos a esperança de que sua divulgação possibilite 

incutir nos membros da comunidade escolar a conscientização sobre a importância 

da conservação de seus arquivos. Se isto vier a ocorrer, poderemos considerar que 

“valeu a pena” todo o esforço empreendido para a elaboração desse trabalho.  
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c - Estruturação do trabalho 

 

A dissertação está estruturada em cinco capítulos. 

O primeiro capítulo trata dos aspectos teórico-metodológicos da pesquisa. 

Assim, são apresentadas, num primeiro momento, as idéias e registros dos autores 

que fundamentam e dão suporte à investigação e, em um segundo momento, 

relatamos o caminho metodológico percorrido durante o processo de coleta, 

organização e análise dos dados. 

No segundo capítulo procuramos analisar os elementos que constituem a 

história da gênese da Instituição visando compreender as razões e os motivos que 

levaram à criação de uma escola profissionalizante agrícola em um município 

localizado na Zona da Mata Mineira, na década de 1950. Empreendemos também, 

nesse capítulo, uma análise do processo de instalação da Escola 

(construção/adaptação dos prédios e solenidades de inauguração), procurando 

compreender os significados e os sentidos atribuídos pela comunidade municipal e 

regional à estrutura física edificada para o funcionamento da Instituição.  

A partir do terceiro capítulo focamos o cotidiano da Escola Agrícola de Rio 

Pomba, no período de 1962 (data de sua inauguração) a 1968 (quando ela se 

transforma em “Colégio Agrícola” e extingue gradativamente o curso ginasial). 

Assim, o objetivo do terceiro capítulo é esboçar o perfil dos diversos 

segmentos que compuseram a estrutura humana da Instituição (diretores, 

professores, servidores técnico-administrativos e alunos) e analisar como eram 

estabelecidas as relações entre os mesmos. 

O quarto capítulo trata dos cursos oferecidos pela Instituição no período 

supracitado, ou seja, procura compreender como foram organizadas as atividades 
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pedagógicas da Escola, preponderantemente relativas à instrução e quais os papéis 

e as funções atribuídas a tais atividades no seio da sociedade e do processo de 

formação dos alunos. 

No quinto e último capítulo focamos os espaços escolares. Essa análise 

trouxe especial satisfação, tanto pela descoberta das possibilidades que esse tipo de 

estudo comporta como pelas surpresas que ele foi capaz de revelar. Assim, nesse 

capítulo são analisados os espaços edificados e não edificados, sua localização, a 

arquitetura dos prédios, suas divisões internas, sua ocupação, organização e 

funções. A partir dessa análise discutimos seus significados procurando 

compreender não somente a dimensão espacial da escola, como também a 

dimensão educativa do espaço escolar. 
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CAPÍTULO I 

 

1. ALGUMAS REFLEXÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS E OS CAMINHOS 

TRILHADOS NO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

 

Esse capítulo tem como objetivo empreender reflexões de cunho teórico-

metodológico e relatar os procedimentos utilizados na elaboração desse trabalho 

investigativo. Optamos por fazê-los em um capítulo específico, considerando a 

multiplicidade e a diversidade de informações a ele pertinentes. 

Assim, nesse primeiro capítulo discutimos algumas idéias que consideramos 

fundamentais nessa pesquisa, dialogamos com autores que, através de suas obras, 

forneceram-nos o suporte teórico necessário à sua realização e apresentamos o 

caminho metodológico planejado e o percorrido, relatando nossas idas e vindas, 

nossos avanços e retrocessos, peculiares e comuns aos processos de investigação. 

 

 

1.1. Algumas reflexões teórico-metodológicas: construindo o alicerce da 

pesquisa 

 
E meticulosa tecitura é esta, a de historiar uma instituição educativa 
na sua complexidade, definindo-lhe um quadro espaciotemporal, 
reconhecendo-lhe uma ação sociocultural, material, simbólica, 
organizacional, antropológica, descobrindo-lhe, pois, um sentido. 

 Justino Magalhães 
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Historiar uma Instituição Educativa é tarefa delicada, minuciosa e complexa, 

que nos foi posta como um desafio e exigiu-nos, por um lado, uma comedida 

disciplina na execução do organograma de pesquisa e, por outro, uma considerável 

carga de leituras a respeito das questões teórico-metodológicas referentes ao tema 

em estudo. 

 Esse desafio esteve fundamentalmente relacionado às questões relativas à 

renovação do fazer historiográfico que se processou ao longo do século XX através 

do movimento dos “Annales”8.  

No âmbito da Nova História (um movimento renovador da 
historiografia européia que marcou as décadas de 70 e 80 do século 
XX), a história da educação aberta à interdisciplinaridade, associada 
à sociologia, tendeu a evoluir de uma história institucional (centrada 
na educação como sistema, como instituição) para uma história 
problema aberta às relações da educação e das instituições 
educativas9, na sua diversidade sociocultural e pedagógica, com a 
sociedade, pelo que a historiografia apresenta uma panóplia de 
conceitos e temas inovadores. (MAGALHÃES, 2004, p.91). 
 

A proposta de uma investigação centrada na valorização dos aspectos sócio-

culturais das instituições escolares e com um enfoque interdisciplinar resultou na 

inovação da concepção de história institucional e do aparato metodológico utilizado 

para esse fim. 

Nesse sentido, entendemos que para (re) constituir a história de uma 

instituição escolar é necessário “integrá-la de forma interativa no quadro mais amplo 

do sistema educativo, nos contextos e nas circunstâncias históricas, implicando-a na 

evolução de uma comunidade e de uma região, seu território, seus públicos e zonas 

de influência.” (MAGALHÃES, 2004, p.133/134). 

                                                 
8 Sobre o movimento de renovação historiográfica ver BURKE, PETER. A Revolução Francesa da 
Historiografia: a Escola dos Annales (1929 – 1989). São Paulo: Editora Universidade Estadual 
Paulista, 1991. 
9 O autor não utiliza o termo “Instituições Escolares” e sim “Instituições Educativas” uma vez que faz 
referencias a outras instituições educativas que não somente as escolares. Entre elas podemos citar 
como exemplos a igreja, a família e as associações comunitárias. 
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Dentro desse contexto de renovação historiográfica, algumas questões 

ressaltam pelo seu grau de relevância em relação à pesquisa aqui proposta. 

Em primeiro lugar é preciso considerar que a construção da “identidade 

histórica” de uma escola ganha sentido mediante uma análise que envolve 

interpretações e descobertas e que busca conhecer e compreender suas 

especificidades, considerando que são as singularidades que conferem identidade à 

Instituição.  

A instituição educativa apresenta uma identidade que não varia 
significativamente com as circunstâncias geográficas ou com as 
circunstâncias históricas. É, porém, na relação que estabelece com 
o público e com a realidade envolvente, na forma como a cultura 
escolar interpreta, representa e se relaciona com o contexto na sua 
multidimensionalidade, como na medida em que o público se 
apropria e se relaciona com as estruturas e órgãos de uma mesma 
instituição, que as instituições educativas desenvolvem a sua própria 
identidade histórica. Deste modo, ainda que segmentadas e 
especializadas, articuladas ou não de forma sistêmica, as 
instituições educativas desenvolvem uma identidade com base na 
relação com o contexto. (MAGALHÃES, 2004, p. 68). 
 

Dessa relação da construção da identidade da Escola com suas formas 

específicas de manifestações sócio-culturais, torna-se de fundamental importância 

compreender e explicitar como será tomado nesse trabalho o conceito de “cultura 

escolar”. 

A noção de cultura escolar que nos é apresentada por FARIA FILHO (2003, 

p.85) permite-nos compreendê-la “como a forma como em uma situação histórica, 

concreta e particular são articuladas e representadas, pelos sujeitos escolares, as 

dimensões espaço-temporais do fenômeno educativo escolar, os conhecimentos, as 

sensibilidades e os valores a serem transmitidos, a materialidade e os métodos.” 

Essa perspectiva de análise, focada na realidade sócio-cultural da Escola, 

toma por referência a idéia de que os dados não têm sentido único, absoluto, 
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portanto não se trata de (re) constituir “a história” da Instituição, mas sim “uma 

história”, na qual o pesquisador 

expressa pela forma de síntese narrativa construída com base na 
análise de representações de acontecimentos, relações e 
experiências passadas (documentos, imagens, prédios, objetos) e 
apropriações subjetivas (em parte capturadas por meio de 
depoimentos, memórias, registros escritos, sonoros, pictóricos) de 
coletivos e de indivíduos, bem como da própria instituição sobre si 
mesma, suas relações externas, internas e no contexto social, ao 
longo do tempo. (WERLE, 2004, p.32). 
 

Assim sendo, podemos considerar que a história de uma escola apresenta-se 

na forma como o pesquisador olha, coleta, organiza, interpreta e descreve os dados 

da pesquisa, fazendo opções e escolhas em função do tempo e do material 

disponíveis e de suas possibilidades de análise, sem distanciar-se, porém, dos 

critérios e do rigor científico. 

 

 

1.2. O caminho metodológico trilhado: um trabalho de “garimpagem” 
 

Método não é algo abstrato. Método é ato vivo, concreto, que se 
revela nas nossas ações, na nossa organização e no 
desenvolvimento do trabalho de pesquisa, na maneira como 
olhamos as coisas do mundo.  

Bernadete Gatti 
 

Para o desenvolvimento do trabalho investigativo, percorremos um longo e 

sinuoso caminho de buscas, descobertas, interpretações e impasses. Todo esse 

processo fez com que nos sentíssemos como garimpeiros em busca de seus metais 

preciosos, tanto pelas dificuldades de encontrarmos materiais referentes à história da 

Instituição no período proposto, como pela sensação de plenitude que cada 

descoberta proporcionava e pela preciosidade da qual aqueles 

“monumentos/documentos” Le Goff (1994) passavam a ser portadores. 
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Iniciamos o trabalho investigativo por uma revisão bibliográfica dos diversos 

assuntos pertinentes ao tema em estudo, visando a uma melhor estruturação do 

objeto de pesquisa e da questão a ser investigada. 

Em um primeiro momento foram selecionados trabalhos (artigos, dissertações 

e livros) que tratavam da História da Educação no Brasil. Alguns – Oliveira (2004), 

Reis (2001), Rodrigues (1999), Rosa (1980) e Santos (2000) - faziam referência à 

História da Educação Profissional, outros – Fazenda (1985), Nagle (1990), Ribeiro 

(1995) e Romanelli (1996) - traziam a história de maneira mais abrangente, ou seja, 

tratavam do sistema educacional como um todo. 

A partir da leitura e interpretação dessas obras, reconstituímos um breve 

histórico da Educação Profissional no Brasil, o que nos possibilitou perceber como 

essa modalidade de ensino foi concebida: educação para os excluídos socialmente e 

para as “classes menos favorecidas” (Constituição de 1937 / art.129). Esse estudo 

proporcionou-nos uma visão mais ampla das mudanças de estruturação e 

organização da Educação Profissional, resultantes das várias legislações e políticas 

educacionais. 

Em um segundo momento procuramos conhecer trabalhos de autores que 

faziam referências às novas tendências historiográficas. Destaco, nessa etapa, as 

contribuições de Le Goff (1994) e Burke (1991). Nesse ínterim também foram 

inúmeras as leituras empreendidas sobre as questões relativas ao resgate de 

histórias de instituições educativas. 

Em um terceiro momento foi dada especial atenção às questões 

metodológicas, concomitantemente à realização de um estudo sobre o município de 

Rio Pomba/MG. 
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Para o resgate da história do município e sua contextualização na região, 

foram utilizadas fontes diversas (pesquisas estatísticas, jornais e livros) enfatizando-

se, especialmente, três períodos distintos: o momento de sua fundação (1767), o 

período de criação e instalação da Escola Agrícola de Rio Pomba (1956 – 1962) e o 

momento atual. Os dados sobre o município foram coletados, em sua maioria, no 

Museu Histórico de Rio Pomba. 

Após ter percorrido essa trajetória investigativa alguns desafios se nos 

apresentaram. 

O primeiro diz respeito ao recorte temporal. A proposta inicial de pesquisa, 

elaborada em 2004, consistia em resgatar os 48 anos de existência da Instituição. 

Mas as orientações recebidas e as leituras empreendidas nos fizeram perceber que 

havia necessidade de analisar um período de tempo mais curto para que se pudesse 

investigar, de forma mais densa, os vários aspectos presentes em sua história, 

compreendendo suas singularidades e conferindo-lhe uma identidade. 

Assim, a pesquisa passou a compreender o período de 1956, data da criação 

da Escola até o ano de 1968, período em que a Instituição funcionou como “Ginásio 

Agrícola”. Entretanto, como a extinção do curso ginasial se deu gradativamente a 

partir de 1969, formando a última turma no ano de 1971, sempre que necessário 

faremos menção a fenômenos educacionais acontecidos até essa data.10 

Em conseqüência desse recorte temporal surgiram novos desafios: 

reestruturar o projeto de pesquisa, abrir mão de alguns textos e buscar em outros um 

suporte teórico para a nova abordagem do objeto. 

Entre os autores que contribuíram para essa nova abordagem destacamos: 

Magalhães (2004), Faria Filho (2003), Werle (2004), Frago (2001) e Escolano (2001). 
                                                 
10 No período delimitado para a investigação a Instituição recebeu duas denominações: Escola 
Agrícola de Rio Pomba/MG (1956 – 1964) e Ginásio Agrícola de Rio Pomba/MG (1964 –1968), 
portanto ao longo do trabalho as referências à Instituição são feitas por uma ou outra denominação. 
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Um outro desafio que nos foi posto refere-se à conscientização dos riscos que 

correríamos ao resgatar a história da Instituição na qual trabalho, já que a proposta 

de pesquisa não era a de adotar um discurso semelhante ao empregado na história 

“oficial” da Instituição, ou seja, uma história objetiva, que procura descrever os fatos 

considerados importantes, apontar as transformações institucionais, as ampliações, 

os cursos oferecidos.  

A intenção de olhar a Escola com um certo distanciamento, de interpretar os 

documentos escritos e os relatos das pessoas que participaram da história, 

relativizando-os e considerando-os portadores de múltiplos significados poderia 

colocar-nos em situações delicadas e conflituosas.  

Conscientes dos desafios e com a proposta reestruturada, iniciamos o 

trabalho de coleta de dados, organização e análise dos mesmos.  

A perspectiva, as fontes e os procedimentos metodológicos utilizados foram 

selecionados em função do objeto, dos objetivos e do recorte temporal efetuado, 

partindo do pressuposto de que eram os mais adequados para o desenvolvimento 

dessa pesquisa. 

Assim, a análise se iniciou pelo processo de criação da Instituição e a relação 

com seu entorno. Nosso trabalho se estendeu também aos tempos, espaços, 

sujeitos, conhecimentos e às práticas escolares, concebidos por Faria Filho (2003 

p.85) como sendo os “elementos chaves do fenômeno educativo”. 

A análise, a articulação e a descrição do processo de criação da escola e dos 

elementos supracitados permitiram uma simultânea aproximação e distanciamento 

do objeto que possibilitou uma articulação entre as perspectivas macro e micro-

analíticas, superando a dicotomia existente entre ambas, considerando-as 
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complementares e não antagônicas. Assim, nossa análise situa-se no nível da 

“mesoabordagem” (MAGALHÃES, 2004, p.71).  

Estabelecendo-se, pois, em um nível meso de análise, a pesquisa histórica 

desenvolvida contou como instrumentos metodológicos com a história oral e com a 

análise de fontes escritas e iconográficas, acreditando que “a diversidade de fontes, 

compreendendo documentos escritos, relatos orais e imagens torna-se fundamental, 

especialmente pela riqueza que a complementaridade entre as mesmas pode 

permitir.” (DEMARTINI, 2000, p.72).  

 

 

1.2.1. As fontes orais 

 

Para o trabalho com as fontes orais, optamos pela utilização da “História 

Oral Temática”, tratando o procedimento da história oral de uma forma mais 

específica - considerando as modalidades desse instrumento metodológico expostas 

por Meihy (2002)11.  

A utilização desse procedimento na pesquisa foi não somente enriquecedora 

como também necessária. A escassez de documentos escritos nos arquivos da 

Escola, referentes ao período em estudo, fez da história oral, nesse trabalho, uma 

valiosa fonte de dados, salvando uma história de um possível abandono definitivo. 

Além disso, os relatos orais se revelaram uma fonte de informação 

privilegiada. Eles se mostraram fecundos no que se refere à aproximação as 

                                                 
11 Segundo Meihy (2002), existem três modalidades de História oral: A História Oral de Vida: o 
depoente relata experiências vivenciadas por ele. Nesta modalidade a interferência do entrevistador é 
mínima, apenas com o intuito de estimular. A História Oral Temática: o entrevistado depõe acerca 
de um determinado tema que vivenciou, havendo uma maior intervenção por parte do entrevistador. 
Tradição Oral: as experiências são transmitidas através de duas ou três gerações de uma mesma 
família. Aqui a interferência do entrevistador também é mínima. 



 28

vivências, informaram-nos sobre circunstâncias particulares não constantes nos 

documentos escritos e iconográficos e permitiram-nos perceber o grau de 

envolvimento dos diversos participantes nos diferentes acontecimentos e ações 

escolares. Por todas essas especificidades, podemos considerá-los portadores de 

uma especial riqueza.  

Riqueza que começa pela própria oralidade da fonte, colocando o 
historiador em contato direto com a voz do entrevistado, vale dizer, 
com a veemência de algumas afirmativas, a eloqüência dos longos 
silêncios, a hesitação de certos momentos, que são, sem dúvida, 
parte da complexa reconstrução do passado. (MOTTA, 1995, p.3). 
 

O trabalho com as fontes orais foi empreendido em duas etapas: na primeira 

etapa elaboramos um projeto-piloto que foi desenvolvido com a participação de ex-

servidores (docentes e técnico-administrativos) da Instituição, na segunda etapa, 

com objetivos mais delimitados e amadurecidos, colhemos os depoimentos de ex-

alunos e de mais um docente. 

 

 

1.2.1.1. O projeto-piloto 

 

Para o desenvolvimento do projeto-piloto, o primeiro passo a ser dado foi a 

elaboração de um plano de trabalho de campo, contendo os procedimentos a serem 

adotados nas etapas da história oral. 

Partindo do pressuposto de que a história oral é um recurso cuja base é o 

depoimento gravado, foi utilizado como instrumento de trabalho um aparelho 

destinado a esse fim. 
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Durante as entrevistas, uma das etapas da história oral12, foi utilizado um 

roteiro contendo os principais temas que deveriam ser enfatizados pelos 

participantes. As coletas dos relatos foram realizadas individualmente, na residência 

de cada um dos entrevistados. 

A escolha dos primeiros participantes foi empreendida com a ajuda do 

Coordenador de Recursos Humanos da Instituição, que nos forneceu os nomes de 

dois servidores-fundadores13. Os demais entrevistados foram escolhidos por 

indicação dos primeiros participantes. 

As entrevistas foram marcadas por telefone. Dos oito servidores 

selecionados, cinco mostraram-se dispostos a colaborar e demonstraram muita 

satisfação em relatar a história da qual participaram. Por motivos de recusa, de 

problemas de saúde na família e de viagem, não foi possível colher o depoimento 

dos outros três servidores. 

Ao mesmo passo em que as informações mantiveram uma certa 

regularidade e consistência, cada entrevista apresentou uma característica peculiar. 

Algumas proporcionaram uma visão mais ampla e superficial dos acontecimentos, 

outras focaram determinadas ações e circunstâncias. Podemos perceber que essas 

especificidades estiveram relacionadas com os cargos ocupados pelos ex-servidores 

e com as funções a eles pertinentes.  

Através dos participantes tivemos acesso não somente a informações orais 

como também a fotografias da Instituição, ao convite utilizado para a festa de 

inauguração e ao exemplar do jornal local que noticiava o referido evento. 

                                                 
12 Sobre as etapas da história oral, ver MEIHY, J.C.S. Manual da História Oral. São Paulo: Edições 
Loyola, 2002 
13 “Servidores-fundadores” é um termo utilizado pela comunidade escolar para referir-se aos 
servidores nomeados no período entre a criação e a inauguração da Escola. 
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Para assegurar a questão ética, foi solicitado, por escrito, o consentimento 

dos participantes para a realização das entrevistas, mediante assinatura dos 

mesmos. 

Os relatos foram transcritos após cada entrevista. Além das transcrições dos 

relatos, foram feitas as notas de campo, ou seja, o registro das observações 

empreendidas e das vivências experimentadas. 

De posse das entrevistas transcritas, partimos para um trabalho de 

interligação dos depoimentos. Nessa etapa, sentimos a necessidade de recorrer a 

alguns documentos escritos que possibilitaram uma melhor compreensão dos relatos 

dos participantes. 

Foi oportuno perceber a riqueza de complementaridade entre as fontes 

orais, escritas e iconográficas. Os informantes com seus relatos nos levaram a 

valiosos documentos escritos e iconográficos e estes contribuíram para uma melhor 

compreensão dos depoimentos. 

A partir da análise dos relatos dos participantes, uma série de outras 

questões foi surgindo: novas indagações, necessidade de retomar alguns temas e de 

se aprofundar em outros. A execução desse projeto-piloto possibilitou também 

detectar a necessidade de maior estruturação das entrevistas, objetivando 

aprofundar alguns assuntos que tinham sido tratados superficialmente dentro dos 

temas propostos. 
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1.2.1.2. A segunda etapa do trabalho com as fontes orais 

 

Como já mencionado anteriormente, o primeiro trabalho com as fontes orais 

contou com a participação de ex-servidores (docentes e técnico administrativos). A 

segunda etapa foi empreendida com a participação de um docente e doze ex-alunos. 

Os passos seguidos para o desenvolvimento dessa etapa foram, em seu 

conjunto, semelhantes aos utilizados no projeto-piloto. As alterações se deram nos 

critérios para a escolha dos entrevistados e na estruturação das entrevistas. 

Os primeiros participantes foram os alunos do Curso Ginasial Agrícola. Para 

localização e seleção desses entrevistados, percorremos uma longa jornada. Através 

do livro de Ata nº 9, pertencente ao arquivo da secretaria escolar, que se destina ao 

registro de diplomas do Curso Ginasial Agrícola expedidos pela Instituição, tivemos 

acesso à relação dos alunos. 

De posse de seus nomes, procedemos à localização de tais alunos. Seus 

endereços e telefones atualizados foram conseguidos através de uma pesquisa 

virtual realizada no site www.telelistas.com.br. Para facilitar o acesso, houve a 

necessidade de delimitar o raio de abrangência das entrevistas. Assim, 

selecionamos apenas aqueles ex-alunos que residiam a uma distância de, no 

máximo, 100 (cem) quilômetros do município de Rio Pomba/MG. 

Após a localização dos ex-alunos decidimos por entrevistar um aluno de 

cada ano de conclusão do Curso Ginasial Agrícola14. Assim, por meio de sorteio 

selecionamos 8 (oito) participantes.  

                                                 
14 A Instituição formou sua primeira turma do curso ginasial no ano de 1964 sendo que a formatura da 
última turma aconteceu no ano de 1971. 
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Contatamos os ex-alunos por telefone e realizamos as entrevistas ora em 

suas residências, ora em seus locais de trabalho, situados no município de Rio 

Pomba e em municípios vizinhos.  

A realização dessas entrevistas, tanto aquelas que compuseram o projeto-

piloto como as realizadas nessa segunda etapa, despertou-nos a atenção para 

algumas questões que nos levaram a estender o trabalho da história oral com mais 

cinco participantes. 

Através dos relatos tomamos conhecimento de um curso que teria sido 

ministrado na Instituição nos anos iniciais de seu funcionamento, o Curso de 

Extensão de Economia Rural Doméstica. Assim, por indicação dos participantes, 

localizamos três ex-alunas que também participaram da pesquisa. 

Tomamos conhecimento ainda da possibilidade de localização de algumas 

das poucas alunas que haviam cursado o “Ginasial Agrícola” na Instituição. 

Localizamos algumas, mas só conseguimos entrevistar uma delas. Mesmo com essa 

limitação, a participação dessa ex-aluna foi de grande importância nesse trabalho 

tanto pela riqueza de detalhes dos quais seu relato foi portador como pelo acesso 

que tivemos a materiais escritos que a participante conservava.  

A terceira indicação, trazida pelos ex-alunos do Curso Ginasial Agrícola, foi 

a de um ex-professor de química15. Esse foi o último docente a ser entrevistado. Seu 

depoimento reforçou aqueles anteriormente colhidos, enfatizou o processo de 

criação da escola, seu cotidiano e as gestões escolares. 

 

 

                                                 
15 É importante ressaltar que vários nomes foram lembrados, mas pela extensão do número de 
entrevistas já realizadas e pela constância das respostas fornecidas, consideramos conveniente 
encerrar o trabalho com os relatos orais. 
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1.2.2. As fontes escritas 

 

Para o desenvolvimento do trabalho de pesquisa com as fontes escritas, 

recorremos a inúmeros documentos localizados em diferentes locais. Nesta etapa o 

desafio que nos foi posto foi a localização dos mesmos. Eles eram escassos e 

estavam nos mais diversos lugares.  

Iniciamos o trabalho com as fontes escritas pela coleta de documentos na 

própria Instituição. Os documentos encontrados, referentes ao período em estudo, 

foram poucos.  

Ao iniciarmos esse trabalho na Escola, recebemos a informação de que o 

péssimo estado de conservação em que se encontravam os documentos, 

danificados pelo tempo e pela má conservação, teriam levado os responsáveis, há 

alguns anos, a optarem pela decisão de queimá-los.  

Mesmo cientes da inexistência de grande parte dos documentos referentes à 

década de 1960, vasculhamos os mais diversos setores da Escola, mediante a 

autorização da direção, na esperança de encontramos algum registro, mas não 

logramos grandes êxitos.  

Documentos de suma importância para retratar o cotidiano dos primeiros anos 

de atividades da escola, como por exemplo, o regimento escolar, os livros de atas de 

reuniões, de instalação da escola e de instalação dos cursos, não foram 

encontrados.  

Tivemos acesso apenas às pastas individuais dos ex-alunos e a alguns livros 

de matrícula, de exames de admissão e adaptação, de registros de diplomas, de 

atas de incineração que estavam devidamente arquivados na secretaria escolar. 
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Encontramos também nesse setor um livro de ata de reuniões de uma associação 

criada pelos servidores da Instituição na década de 1960. 

No setor de Recursos Humanos encontramos arquivadas as pastas 

individuais dos servidores e o livro de posse e exercício dos funcionários nomeados 

no ano de inauguração da Instituição, aos quais também tivemos acesso.  

Na sala do Diretor Geral localizamos um documento referente aos bens 

imóveis da Instituição, contendo dados sobre sua dimensão territorial e sobre suas 

edificações.  

Uma outra fonte escrita pertencente à Escola também foi utilizada no trabalho: 

trata-se de uma “Retrospectiva Histórica da Escola Agrotécnica Federal de Rio 

Pomba/MG”, elaborada em maio de 1991, que continha importantes dados para 

nossa pesquisa, tais como: o ato legal que a criou, a matriz curricular do “Ginasial 

Agrícola”, a especificação dos decretos que efetivaram as reformas administrativas, 

os nomes e os períodos de gestão dos diretores.  

Um rico manancial de dados foram os arquivos tipográficos de “O Imparcial”, 

jornal semanal do município de Rio Pomba, fundado em 1896, em atividade ainda 

nos dias atuais. Os arquivos se encontravam devidamente organizados 

(encadernados e identificados).  

Nos jornais encontramos não somente dados relativos à Instituição, como 

também tivemos a oportunidade de nos inteirarmos de um contexto mais abrangente 

referente à realidade social, política, econômica e cultural do município, da região, do 

estado e do país, nas décadas de 1950 e 1960.  

Assim, podemos registrar que os exemplares de “O Imparcial” foram um 

instrumento de pesquisa que, além de complementar os relatos orais com 

informações e dados de complexa rememoração para os participantes do 
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procedimento da história oral como as datas, alguns nomes e certos locais, foram de 

grande valia para a pesquisa, possibilitando-nos acompanhar o percurso da Escola e 

fornecendo-nos uma multiplicidade de informações reunidas e organizadas 

cronologicamente sobre os vários momentos e acontecimentos que marcaram a 

trajetória da Instituição. 

Os jornais condensam toda uma informação, dispersa e esquecida, 
em milhares e milhares de páginas publicadas ao longo do período 
que escolhemos. Informação que, em muitos casos, não se encontra 
em outras fontes a que recorre o historiador. Justifica-se, pois, 
inteiramente a vantagem em dispor de um instrumento que facilite a 
pesquisa, tornando as fontes mais acessíveis numa ordem temática 
e cronológica. (ADÃO e MATOS, 2004, p.61). 
 

Os exemplares do referido jornal, ao se reportarem ao processo de criação e 

instalação da Instituição, levaram-nos a um novo documento sobre a criação da 

Escola. 

Tal documento se tratava da “Exposição de Motivos do Ministro da Fazenda” 

para a criação da Instituição, publicada no “Diário do Congresso Nacional” no dia 06 

de junho de 1956. Com a ajuda do servidor responsável pelos arquivos da Seção de 

Documentação Parlamentar, em Brasília, localizamos o documento. Porém, este não 

deixava explícitos os motivos pelos quais a escola fora criada, ele remetia a uma 

outra “Exposição de Motivos”, do dia 03 de abril de 1956. 

Contamos mais uma vez com a ajuda do servidor supracitado para a 

localização do novo documento. Pesquisamos todos os exemplares do jornal 

publicados naquele ano, mas não obtivemos êxito. Entretanto, nossa pesquisa não 

foi em vão. Durante esse trabalho investigativo tivemos acesso a um projeto de 

criação de uma Escola Agrícola no estado de Goiás, que apresentava diversas 

justificativas comuns aos outros estados brasileiros para a criação de 

estabelecimentos de ensino profissionalizante agrícola no país. Esse novo 
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documento foi utilizado na elaboração do capítulo que se refere à criação da 

Instituição. 

Um outro jornal pesquisado trata-se do Diário Oficial da União. Através dessa 

pesquisa confirmamos alguns dados, relativos às legislações constantes na 

“Retrospectiva Histórica da Escola Agrotécnica Federal” (1991) e empreendemos 

uma busca do “Regimento Interno da Escola Agrícola de Rio Pomba” que 

provavelmente teria sido publicado nesse jornal, mas não conseguimos localizar tal 

documento. 

 

 

1.2.3. As fontes iconográficas 

 

Na execução do trabalho de coleta de dados deparamo-nos com documentos 

que se mostraram de uma especial importância para o enriquecimento da pesquisa: 

os documentos iconográficos. Eles foram utilizados no trabalho ora ilustrando os 

temas abordados ora constituindo-se como objeto de análise. 

As imagens foram coletadas em diferentes locais, utilizando-se os mais 

diversos meios. Como já mencionamos, através dos entrevistados, tivemos acesso a 

alguns documentos. Esses participantes indicaram-nos também outros ex-

servidores, ex-alunos e órgãos públicos que poderiam fornecer-nos alguns 

documentos iconográficos.  

Uma dessas indicações foi o “Serviço de Patrimônio da União”, localizado em 

Belo Horizonte/MG. Nesse órgão tivemos acesso às plantas baixas dos prédios e a 

um plano urbanístico da Escola, elaborado no período de sua construção. Esse 

material foi utilizado como fonte para análise dos espaços escolares. 
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No acervo fotográfico da Escola também encontramos alguns registros sobre 

a década de 1950 e 1960. A identificação do período em que foram produzidas as 

fotografias foi empreendida através da análise dos acontecimentos, pessoas e 

lugares por elas registrados, já que a grande maioria não estava datada. 

No Museu Histórico de Rio Pomba também encontramos algumas fotografias 

referentes à Instituição. Uma delas foi utilizada nessa pesquisa no capítulo que 

aborda a criação da Escola. 

A utilização dessa fonte exigiu-nos, por um lado, algumas leituras sobre a 

utilização da imagem como objeto de investigação e, por outro, mostrou-se portadora 

de um especial fascínio e sedução, seja pela sua capacidade de perpetuar 

momentos e acontecimentos passados, seja pela sua forma “arredia à entrega 

imediata de seus significados”. (ALVES & CIAVATTA, 2004, p.8). 
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CAPÍTULO II 

 

2. A ESCOLA AGRÍCOLA DE RIO POMBA/MG: CRIAÇÃO, INSTALAÇÃO E 

INAUGURAÇÃO 

 

 

Este capítulo tem como objetivo analisar o processo de criação, construção e 

inauguração dos prédios da Escola Agrícola de Rio Pomba/MG. Para um melhor 

entendimento dos temas propostos, ele está subdividido em duas seções.  

Na primeira seção do capítulo procuramos analisar os elementos que 

constituem a história da criação de uma escola de ensino profissionalizante agrícola, 

no município de Rio Pomba/MG, na década de 1950, visando compreender as 

razões e os motivos que levaram à criação dessa Instituição Escolar. 

Na segunda seção detemo-nos ao processo de instalação da escola, ou seja, 

situamos historicamente o período de construção de suas instalações físicas, 

analisamos o local onde foi instalada e as solenidades de inauguração dos prédios, 

procurando compreender os significados e os sentidos atribuídos pela comunidade 

municipal e regional à estrutura física edificada na zona rural do município de Rio 

Pomba. 

Para tanto, foram utilizados como fontes os exemplares do jornal local “O 

Imparcial” (publicados na década de 1950 e 1960), os exemplares do “Diário do 

Congresso Nacional” (publicados em 1956), o trabalho elaborado pela própria 

Instituição Escolar contendo dados de sua história (datado de 1991), livros e 
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documentos sobre o município de Rio Pomba/MG, os depoimentos orais dos ex-

alunos e ex-servidores (docentes e técnico-administrativos), e as legislações16 que 

permearam a história de criação da Instituição. 

 

 

2.1. A criação da Instituição: uma estratégia de recuperação do setor agrícola 

brasileiro 

 

A Escola Agrícola de Rio Pomba/MG foi criada quando da publicação da Lei 

nº 3.092 de 29 de dezembro de 1956, no Diário Oficial da União, no dia 02 de janeiro 

de 1957. Portanto, tem suas origens em um período marcado por grande otimismo 

no país, trazido pelas promessas do então presidente da república, Juscelino 

Kubitschek (JK), que, em seus discursos, se negava a aceitar que o Brasil estava 

condenado ao atraso e injetava confiança nos brasileiros, afirmando que iria fazer 

dele um país moderno e industrializado. Juscelino, com seu mote de campanha, 

assegurava que promoveria “50 anos de progresso em cinco anos de governo”. 

Segundo Velloso (1991, p.122) na segunda metade da década de 1950, “toma 

força a utopia nacionalista que dá por findo o ciclo do atraso. Industrialização, 

urbanização e tecnologia são as palavras de ordem do momento.”  

Economicamente, o Brasil dos anos 50 foi uma continuidade de um modelo 

urbano-industrial iniciado nos anos 30. A década de 1950 deveria ser considerada a 

efetivação do progresso, a fase culminante da industrialização que se daria através 

da consolidação do modelo econômico urbano-industrial já instaurado. 

A literatura econômica aponta que, para o Brasil, a passagem do 
modelo agro-exportador para a economia industrial, iniciada na 

                                                 
16  Lei 3.092 de 29 de dezembro de 1956 (ato legal que criou a escola) e Lei Orgânica do Ensino 
Agrícola, promulgada em 1946, através do Decreto lei nº 9613/46. 
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década de 30 e que, na década de 50 se consolida, traz o marco da 
elevação da indústria ao centro dinâmico da economia e do 
aprofundamento da divisão social do trabalho na direção da 
industrialização, transformando essa década em um dos períodos 
mais representativos da investida nesse modelo econômico. 
(IGNÁCIO, 2000, p.63). 

 
Entretanto, no que diz respeito ao setor agrícola da economia, os progressos 

foram mínimos. Na medida em que a industrialização avançava, ficava mais evidente 

o descompasso entre a economia rural e urbana. Os problemas causados por esse 

descompasso vieram à tona já nos primeiros anos da década de 1950.  

As conquistas obtidas pelos moradores dos centros urbanos, somada à falta 

de assistência e valorização das atividades agrícolas, estimulavam os trabalhadores 

do campo a abandonarem a vida rural e migrarem para as cidades. 

Assim, paralelamente ao desenvolvimento industrial, houve a necessidade da 

adoção de medidas específicas para desenvolver o sistema agrícola brasileiro. Essa 

preocupação exigiu tomadas de decisões por parte do governo como, por exemplo, a 

proposição de políticas de reforma agrária e a criação de órgãos governamentais 

para assistirem os produtores rurais.  

Ao lado dessas estratégias para diminuir o fosso deixado no setor agrícola 

pela desproporcional valorização do setor industrial, surgem projetos para criação de 

escolas profissionalizantes voltadas para a área agrícola. 

A apresentação de um projeto para a criação de uma Escola de Iniciação 

Agrícola, no estado de Goiás, publicado “Diário do Congresso Nacional”, explicitava: 

ao oferecermos este projeto à consideração da Câmara, estamos 
certos de que ela o examinará com interesse visto que nele se 
procura resolver uma situação dolorosa da economia agropastoril do 
Brasil, digna do amparo dos poderes públicos. (DIÁRIO DO 
CONGRESSO NACIONAL, 04/05/1956, p.2939). 
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Ainda no mesmo processo de criação dessa Escola, o Parecer da Comissão 

de Economia referenciava a questão da desvalorização da agricultura e, 

conseqüentemente, do ensino agrícola, quando comparado ao ensino industrial. 

É conveniente salientar-se que a preparação de profissionais para 
as atividades agrícolas não tem merecido a atenção necessária 
reclamado pelo progresso nacional. Comparado ao número sempre 
crescente de escolas para a formação do operariado para a 
indústria, verifica-se esta triste verdade. (DIÁRIO DO CONGRESSO 
NACIONAL, 04/05/1956, p.2940). 

 
Pela análise dos exemplares do jornal do município de Rio Pomba/MG, “O 

Imparcial”, é possível afirmar que, em nível local, a situação não era diferente. A 

preocupação em oferecer instrução especializada e sistematizada aos produtores 

rurais do município e da região se fazia presente em um momento que antecede a 

publicação da legislação que criou a Escola Agrícola de Rio Pomba/MG. 

Algumas iniciativas de instrução e treinamento agrícola já eram empreendidas 

na região e, particularmente, no município de Rio Pomba, através da Associação 

Rural, das Estações Experimentais de Agricultura, do Serviço de Informação 

Agrícola, da Associação de Crédito e Assistência Rural (ACAR), do Posto de Criação 

Animal, da Prefeitura Municipal, dos Centros de Treinamento Agrícola e até mesmo 

das escolas de ensino regular. Tais iniciativas compreendiam eventos de diversas 

naturezas, tais como: Semana Ruralista (palestras e cursos), Clubes Agrícolas 

(projeto de escolas regulares), cursos de treinamento agrícola, entre outros.  

Dentre os vários problemas causados pela excessiva valorização da 

economia industrial em detrimento da agrícola, o êxodo rural aparece como sendo 

objeto de considerável preocupação social e política, e a falta de qualificação 

profissional dos produtores rurais como uma das principais causas do abandono do 

campo.  
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Essa preocupação estava patente nos convites feitos à população para a 

participação em tais eventos, que se faziam acompanhados de textos que 

objetivavam a “conscientização” acerca da importância das atividades rurais para o 

desenvolvimento do país e sobre a necessidade de se aprender novas técnicas e de 

se obter novas informações a respeito das práticas agrícolas. Foi oportuno 

percebermos nas publicações que o ensino agrícola era concebido como um dos 

instrumentos mais adequados para evitar a migração para os centros urbanos. 

Rodrigues (1999, p.112) confirma a existência dessa preocupação e a 

utilização de estratégias com vistas a evitar a migração do homem do campo para a 

cidade e, conseqüentemente, os problemas sociais causados pelos inchaços dos 

centros urbanos. Segundo ele, “as políticas públicas voltadas para o meio rural, que 

se deram a partir dos anos 40, preocuparam-se, em maior ou menor grau, em 

eliminar o êxodo rural e alterar as condições de vida da população por diversos 

artifícios.” 

O trecho a seguir é a parte inicial de um convite feito pelo diretor do Centro de 

Treinamento de um município vizinho de Rio Pomba para os produtores rurais da 

região. Tal convite fazia referência à participação dos mesmos em um curso de 

treinamento agrícola, que seria oferecido gratuitamente, na Estação Experimental de 

Água Limpa, no município de Coronel Pacheco/MG17.  

A agricultura sem a orientação técnica, em vez de trazer benefícios 
ao agricultor, enriquecendo-o, é de efeitos danosos ao proprietário 
da terra. Saquea-lhes as economias amealhadas através de muitos 
anos e depois de o submeter às agruras da miséria e do 
desconforto, leva-o ao abandono da terra e a buscar as cidades, 
onde, desambientado, não só será uma vítima a mais dos 
gananciosos, exploradores do povo, como será um produtor a 
menos. Cada lavrador deveria preparar um filho nas fainas agrícolas, 
nas escolas agrotécnicas ou nos centros de treinamento agrícola, 

                                                 
17 Município pertencente região da Zona da Mata Mineira. Situa-se, aproximadamente, a 50 km de 
distância de Rio Pomba. 
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semelhantes aos que existem em Coronel Pacheco18 e em 
Barbacena19. Depois de passar por essas escolas os rapazes 
estariam perfeitamente preparados para enfrentar racionalmente os 
trabalhos de seus pais e multiplicar a 500 ou mais por cento, os 
haveres de seus genitores, produzindo muito, por preços acessíveis 
a bolsa do povo e colaborando com o governo na batalha da 
produção. (O IMPARCIAL, 17/02/1952, p. 04). 
 

O tom inicialmente protestador e posteriormente sedutor do texto torna visível 

a preocupação com o êxodo rural e a importância atribuída à educação, encarada 

como instrumento capaz de solucionar o problema.  

Não somente o êxodo rural era motivo de preocupação do governo, mas 

também a queda nos índices de produção agrícola, considerando que a falta de 

produtos alimentícios no mercado gerava a alta dos preços e o conseqüente 

encarecimento do custo de vida. A criação de escolas que instruíssem os produtores 

e seus filhos era também uma estratégia com vistas ao crescimento da produção 

agrícola. 

O problema de produção agrícola é, antes de tudo, um problema de 
instrução profissional de todos aqueles que se interessam nas 
atividades rurais. Evidentemente, só através do ensino agrícola será 
possível levar às populações dos campos os conhecimentos e 
práticas que a evolução dos processos técnicos aconselham pôr em 
execução, nas diferentes regiões do país. Daí se conclui, em fase de 
reduzida rede de escolas desse gênero ser imprescindível dotar o 
Ministério da Agricultura dos elementos necessários ao desempenho 
eficiente de sua tarefa, no setor de ensino. (DIÁRIO DO 
CONGRESSO NACIONAL, 04/05/1956, p.2939). 

 
Ao lado dessa preocupação em instruir o homem do campo para evitar sua 

saída para os centros urbanos e para aumentar a produção agrícola, havia na região 

e, particularmente, no município de Rio Pomba, interesses econômicos que faziam 

com que a criação de uma escola profissional agrícola fosse um “sonho da 

sociedade regional” (RETROSPECTIVA HISTÓRICA, 1991). 

                                                 
18 Esse centro de treinamento pertencia à Estação Experimental de Água Limpa que, em 1976, foi 
transformada em Campo Experimental da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA 
/ Gado de Leite – sediada em Juiz de Fora. 
19 A Instituição situada em Barbacena, a que se referiu o jornal, era o Colégio Agrícola Diaulas Abreu, 
atual Escola Agrotécnica Federal de Barbacena/MG. 
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A economia municipal girava em torno da agricultura e da pecuária. A principal 

produção era a de café, iniciada em 1845. O fumo era o segundo produto agrícola 

que colaborava com a economia do município desde 1850, cabendo à cana-de-

açúcar o terceiro lugar. Para o processamento desses produtos agrícolas, Rio 

Pomba contava com indústrias de fumo desfiado e engenhos rapadureiros, além da 

considerável produção de aguardente. O cultivo de milho, arroz, feijão, batata e 

frutas também contribuía com sua economia. 

Em 1955, o setor agrícola nacional também era essencialmente cafeeiro. “O 

café respondia por 30% do valor da produção vegetal, que por sua vez contribuía 

com mais de 70% do valor da produção agropecuária” (FARO & SILVA, 1991, p.45). 

Nas exportações o café mostrava o seu “indicador mais cintilante de soberania”. 

Neste mesmo ano, segundo Faro & Silva (1991), o país exportou o equivalente a 

1.419 milhões de dólares em mercadorias, sendo que 60% desse total era 

proveniente da venda do café. 

Na pecuária do município destacava-se a criação de gado como uma das 

maiores fontes de riqueza. Além da bovinocultura, a suinocultura e a avicultura 

também ocupavam lugar de destaque nas atividades econômicas. 

Além disso, a criação da Escola Agrícola de Rio Pomba/MG representa parte 

de uma política nacional: O Programa de Metas do governo presidencial de JK. 

Juscelino Kubitschek ocupou o cargo de Presidente da República do Brasil no 

período de 31 de janeiro de 1956 a 31 de janeiro 1961. Durante seu governo instituiu 

o Conselho do Desenvolvimento pelo Decreto nº 38.744, de 1º de fevereiro de 1956. 

Esse Conselho elaborou um conjunto de 30 objetivos a serem atingidos, 

denominados “Programa de Metas”, distribuídos em cinco setores: energia, 

transporte, alimentação, indústrias de base e educação.  
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Esse planejamento político-econômico do governo e a certeza – que 

demonstrava ter – da possibilidade de impulsionar o desenvolvimento industrial do 

país advinha, em boa medida, do estado favorável da conjuntura econômica 

internacional. O governo contava com capitais estrangeiros de grandes forças como 

a Europa, o Japão e os Estados Unidos que, por sua vez, buscavam no Brasil 

oportunidades de investimentos rentáveis. 

Analisando as metas constantes no planejamento político-econômico do 

governo para o setor de alimentação, é oportuno perceber suas pretensões, no que 

se refere ao setor agrícola Tais metas estão diretamente relacionadas ao 

crescimento da produção, seja no que tange à mecanização da agricultura, ao 

aumento de produção de adubos químicos e à construção de instalações físicas 

destinados ao armazenamento da produção. O crescimento da produção agrícola 

cumpriria uma dupla função: manteria o abastecimento de gêneros alimentícios 

básicos à população e forneceria matéria-prima para as indústrias. 

Para o setor da educação constavam como metas a serem atingidas a 

intensificação de formação de pessoal técnico e a orientação da educação para o 

desenvolvimento.  

Nesse ínterim, a criação de instituições educacionais de ensino agrícola 

profissionalizante seria a materialização das metas propostas para o setor da 

educação que, por sua vez, qualificaria a mão-de-obra para pôr em execução as 

metas concernentes ao setor de alimentação. 

Todo esse contexto fazia com que a criação de estabelecimentos de ensino 

agrícola fosse considerada uma necessidade. Não só a criação da Escola Agrícola 

de Rio Pomba, como também de outras instituições em diferentes regiões do país. 

Não há dúvida quanto à conveniência de promover-se a criação do 
maior número de estabelecimentos dessa natureza, e ainda, o de 
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serem mantidos pelo Ministério da Agricultura, estabelecendo uma 
rede de escolas, que abranja os Estados, dando um tratamento 
eqüitativo a todos eles... Aliás, em um país onde tanto se fala em 
reforma agrária, em assistência ao trabalhador rural, em 
recuperação do homem do campo, existe apenas cerca de uma 
dúzia de escolas e um pouco mais de postos agro-pecuários, que na 
realidade, só começaram a ser implantados, com certa intensidade e 
programa, depois de 1947. (DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL, 
04/05/1956, p.2939 / 2940). 
 

 Assim sendo, a criação de Escolas Agrícolas, nesse período, significava não 

apenas a ampliação da oferta do ensino profissionalizante, mas, 

preponderantemente, uma estratégia de recuperação do setor agrícola brasileiro que 

se encontrava em crescente atrofia.  

 Essas escolas atuariam de forma direta nesse processo de recuperação, 

instruindo o trabalhador rural e incutindo-lhe a importância de seu papel na 

sociedade. As escolas seriam formadoras de profissionais que dominassem as mais 

modernas técnicas agrícolas, conhecimento considerado necessário a um país 

moderno e industrializado. 

Encontramos no Decreto nº 53.774 de 20 de março de 1964, que criava 

funções gratificadas no Ministério da Agricultura, o registro de 24 estabelecimentos 

de ensino agrícola a ele subordinados. Tal dado permite concluir que, em um período 

de aproximadamente 8 anos, dobrou o número desses estabelecimentos no país, 

considerando que, em meados dos anos 50, existiam em torno de doze instituições 

agrícolas profissionalizantes subordinadas a esse Ministério.  
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Tabela 1 
Estabelecimentos de ensino agrícola subordinados ao Ministério da Agricultura em 1964. 

 
Nº INSTITUIÇÕES 

1 Colégio Agrícola Vidal de Negreiros-PB 

2 Colégio Agrícola João Coimbra-PE 

3 Colégio Agrícola Benjamin Constant-SE 

4 Colégio Agrícola Floriano Peixoto-Al 

5 Colégio Agrícola Sérgio de Carvalho-BA 

6 Colégio Agrícola Brasília-DF 

7 Colégio Agrícola Diaulas de Abreu-MG 

8 Colégio Agrícola Januária –MG 

9 Colégio Agrícola Nilo Peçanha- RJ 

10 Colégio Agrícola Visconde da Graça-RS 

11 Ginásio Agrícola Amazonas-AM 

12 Ginásio Agrícola Manoel Barata-PA 

13 Ginásio Agrícola Rio Pomba-MG 

14 Ginásio Agrícola Visconde de Mauá-MG 

15 Ginásio Agrícola Bambuí-MG 

16 Ginásio Agrícola Urutaí-GO 

17 Ginásio Agrícola Gustavo Dutra-MT 

18 Ginásio Agrícola Passo Fundo-RS 

19 Ginásio Agrícola Frederico Westphalen-RS 

20 Colégio de Economia Doméstica Rural de Iguatu-CE 

21 Colégio de Economia Doméstica Rural de Souza-PB 

22 Colégio de Economia Doméstica Rural de Brasíli-DF 

23 Colégio de Economia Doméstica Rural de Uberaba-MG 

24 Colégio de Economia Doméstica Rural de Visconde da Graça-RS 

   Fonte: Decreto nº 53.774 de 20 de março de 1964 

 

A necessidade da criação de tais escolas estava também relacionada com o 

fato de o Brasil ainda se caracterizar, na década de 1950, como um país 

“essencialmente agrícola”. Estatisticamente, “dos 51.944.397 brasileiros 
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recenseados em 1950, 33.161.506 habitavam zonas rurais. Na mesma data, de uma 

população economicamente ativa de 17.117,4 milhares de pessoas, 10.369,9 

milhares trabalhavam no setor agropecuário”. (FARO & SILVA, 1991, p.45). 

Em relação à criação da Escola Agrícola de Rio Pomba, é importante ressaltar 

que, além das questões sócio-econômicas citadas, as questões políticas 

apresentam-se de forma bastante destacada nas fontes consultadas. Elas se fazem 

presentes não somente através da instituição das metas que visavam ao aumento da 

produção agrícola e a intensificação da formação de pessoal técnico, como também 

estão relacionadas à rede de contatos entre os políticos locais e o então presidente 

Juscelino Kubitschek. 

A questão política é tão presente que, segundo as fontes (orais e escritas) 

consultadas, a criação da Instituição, principalmente no que diz respeito à escolha do 

município para sua instalação, relaciona-se a tal questão. 

Analisando os relatos orais, empreendidos pelos ex-professores e ex-

servidores técnico-administrativos da Escola, podemos constatar que em todos eles 

aparece a afirmação de que a criação e a instalação da Instituição no município de 

Rio Pomba se deve ao prestígio e à força política do deputado federal, Último de 

Carvalho20 junto ao governo presidencial. 

A representatividade social do deputado na comunidade municipal apresenta-

se como matéria que demandaria um estudo mais denso, – que foge ao escopo 

desse trabalho – considerando-se que, entre os políticos que fazem parte da história 

do município, Ultimo de Carvalho é destacado como aquele que conquistou as 

maiores benfeitorias para Rio Pomba. A praça principal da cidade leva o seu nome. 

                                                 
20 Último de Carvalho, nasceu em Juiz de Fora em 1899. Formou-se engenheiro agrônomo e  médico 
veterinário. Radicou-se em Rio Pomba, desde os vinte e três anos de idade onde foi tabelião, 
vereador e prefeito municipal. Foi deputado estadual em duas legislaturas consecutivas e membro do 
Congresso Nacional, como deputado federal, na segunda metade da década de 50. 
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Nos relatos orais se faz presente um clima de admiração e gratidão a ele, que pode 

ser ilustrado pela fala de um dos entrevistados: 

Dr. Ultimo foi um político maravilhoso. Dr. Último era do PSD e até 
meu sogro que era UDN votava nele. Era PSD e UDN que eram 
fortes. Mas o Dr. Último, toda vida, isso eu tiro o chapéu pra ele, 
porque ele trouxe muita coisa para Rio Pomba. Não aproveitaram 
mais porque não souberam. (ARTHUR DE TOLEDO / 
ENTREVISTA). 
 

A participação do deputado na escolha do município de Rio Pomba para a 

instalação da Instituição é realçada não somente nos relatos dos ex-servidores, 

como também em uma das entrevistas com um ex-aluno do estabelecimento.  

...meu pai, na época, quando era prefeito pela primeira vez, ele 
queria que a Escola Agrícola fosse para Piraúba21. Aí o Último de 
Carvalho falou: Que isso, você ta ficando doido, Piraúba não pode 
comportar uma escola... porque o Último já sabia que ia ser uma 
escola..., né?! Então meu pai se desentendeu com o Ultimo de 
Carvalho por causa disso, né?! E da outra vez que ele foi prefeito ele 
passou pra UDN. Então ele foi prefeito um período pelo PSD e outro 
pela UDN. (LÚCIO MARCOS / ENTREVISTA). 
 

O ex-aluno, estudante no período de 1963 a 1965, filho do prefeito de 

Piraúba/MG no momento da criação da Escola, evidencia em seu relato a situação 

de jogo de interesses que envolvia a Instituição. Outros depoimentos confirmaram 

essa situação quando mencionaram que, na época, havia rumores de que a escola 

seria instalada em outros municípios vizinhos. 

O período de maior atuação do deputado na região e, particularmente em Rio 

Pomba, coincide com o da criação da Escola. Pela imprensa percebemos que a 

década de 1950 foi um período fértil para o município em se tratando de obras 

públicas. O jornal local noticiava, com freqüência, as “vultosas” verbas constantes no 

orçamento da União, destinadas para Rio Pomba. Inúmeros são os artigos que 

retrataram a fecunda e promissora fase que o município atravessava, estabelecendo 

um contraponto com a inércia que marcara sua história antes da atuação do político. 
                                                 
21 Piraúba é um município que está localizado na Zona da Mata Mineira a aproximadamente 18Km de 
distância de Rio Pomba/MG. 
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Um editorial do jornal, intitulado “Nosso Progresso”, ilustra o exposto neste 

parágrafo: 

É realmente confortador o balanço que mostra a grande diferença 
entre o passado de Rio Pomba e o seu presente verdadeiramente 
promissor. Parece que Rio Pomba despertou do longo e doentio 
sono em que esteve mergulhado. Dezenas de anos foram 
testemunho irrefutável da inércia que reinou, do desânimo que a 
todos envolveu e da descrença que se generalizara e fez ninho nos 
mais afastados rincões do município. (O IMPARCIAL, 30/08/1953, 
p.01). 
 

Tal progresso vinha relacionado às conquistas do deputado Último de 

Carvalho junto ao governo presidencial. O jornal explicita também a estreita relação 

entre o político Ultimo de Carvalho e Juscelino Kubitschek desde a década de 1940, 

momento em que, como deputado federal, candidatava-se ao governo de Minas 

Gerais.  

Em suas três visitas à Rio Pomba, em momentos que antecedem a instalação 

da Escola Agrícola - a primeira como candidato a governador (1950), a segunda 

como paraninfo de uma turma de formandos de um curso ginasial (1951) e a terceira 

para inauguração de obras públicas (1953) - JK esteve acompanhado do deputado 

Ultimo de Carvalho que, trabalhando para a eleição do político ao governo de Minas 

Gerais, em 1950, apresentou-o à comunidade municipal. 

Ficou nítida, nos depoimentos dos ex-professores e ex-servidores técnicos-

administrativos, essa relação de proximidade entre o deputado Último de Carvalho e 

Juscelino Kubitschek. Nas entrevistas os participantes referiram-se a essa relação 

com expressões que buscavam realçar o prestígio do político do município junto ao 

presidente da república, quais sejam: 

Ele (Ultimo de Carvalho) era muito amigo do presidente JK. 
(SÓLON MOREIRA / ENTREVISTA). 
 
Na época o Dr. Ultimo de Carvalho tinha um poder muito grande, 
político e era muito relacionado com Juscelino Kubitschek. 
(WILSON DE MELO / ENTREVISTA). 
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O Juscelino veio, inaugurou, mas quem trouxe essa Escola pra cá foi 
o Dr. Ultimo, que era compadre do Juscelino. (ARTHUR DE 
TOLEDO / ENTREVISTA). 
 

A política municipal, de uma forma geral, era propícia a esta rede de contatos 

e acordos. O Partido Social Democrático (PSD), do qual eram membros JK e Ultimo 

de Carvalho, foi majoritário em todas as eleições ocorridas nesse período (década de 

1950), em Rio Pomba.22 

Em 26 de fevereiro de 1956, portanto onze meses antes de ser publicado o 

ato legal que criou a Instituição, em entrevista concedida pelo então deputado 

federal Ultimo de Carvalho ao jornal local, já era ressaltada a instalação de uma 

Escola Agrícola em Rio Pomba. Entre vários projetos e propósitos a serem 

implantados em Minas e em Rio Pomba, o entrevistado expôs: 

Instalaremos também em Rio Pomba a Escola de Iniciação Agrícola, 
velho sonho nosso para dar desenvolvimento à agricultura de nossa 
ubérrima terra com o preparo técnico dos filhos dos agricultores sob 
os mais modernos e avançados sistemas de educação e ensino 
profissional. Acreditamos que esta escola virá dar novo incremento e 
maior estímulo à nossa agricultura ainda muito rudimentar, criando 
novas fontes de riqueza. (O IMPARCIAL / 26/02/1956/ p.01). 
 

Além do fator político citado, a análise dos dados aponta ainda um outro fator 

que contribuíra para a instalação da Escola em Rio Pomba/MG. O município já 

dispunha de um local onde poderia ser instalada a Instituição, o Posto de Criação 

Animal. Esse “Posto” era uma repartição do Ministério da Agricultura, destinada a 

oferecer suporte aos pecuaristas da região. Essa repartição possuía instalações 

físicas apropriadas para as atividades relativas à pecuária e espaços livres para as 

práticas agrícolas e encontrava-se, na época, segundo relatos orais, em crescente 

decadência. O Posto de Criação Animal era subordinado ao mesmo Ministério que 

seria o responsável pela Escola Agrícola de Rio Pomba/MG. 

                                                 
22 Na década de 1950 Rio Pomba foi administrada por quatro prefeitos representantes do Partido 
Social Democrático. São eles: Romeu Vidal (1947 – 1951), Pedro Homem Campos (1951 – 1954) Luis 
Furtado Filho (1955 – 1958), Francisco dos Reis Coutinho – PSD / PTB (1958 – 1961).  
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Em 29 de abril de 1956 o jornal reportava a “alvissareira notícia” que seria 

definitivamente instalada em Rio Pomba a Escola de Iniciação Agrícola. A 

informação de que o pedido de instalação da Instituição teria sido encaminhado ao 

Ministério da Agricultura, no dia 24 do corrente, foi recebida por telegrama enviado 

pelo secretário de Agricultura de Minas ao prefeito de Rio Pomba, Luiz Furtado Filho. 

O jornal anunciava tratar-se de uma “obra grandiosa”, de relevante papel no 

desenvolvimento da agricultura do município e da região. 

O encaminhamento do projeto de lei para a criação da Escola Agrícola de Rio 

Pomba/MG foi noticiado pelo jornal em junho de 1956. O título da matéria publicada 

“O Presidente cumpre o que o candidato prometeu” leva-nos a inferir que a criação 

da Instituição tratava-se de uma promessa feita por Juscelino Kubitschek à 

comunidade de Rio Pomba, em sua campanha eleitoral para a presidência da 

república. O projeto de lei nº 1.401 foi encaminhado ao Congresso Nacional no dia 

06 de junho de 1956, sendo publicado no Diário do Congresso Nacional, 

acompanhado da mensagem nº 242, em que o Presidente Juscelino Kubitschek 

submetia-o à consideração de seus membros. 

Segundo os depoimentos, a notícia da criação da Instituição em Rio 

Pomba/MG trouxe a esperança de novos empregos e aumento da circulação de 

capital no município. 

Parafraseando o jornal local “O Imparcial”, do dia 10 de junho de 1956, “a 

notícia ecoou festivamente”. A criação da Escola Agrícola de Rio Pomba/MG 

significava a criação de um estabelecimento que beneficiaria não somente o 

município de Rio Pomba, como também os demais municípios pertencentes à região 

da Zona da Mata Mineira. 
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O projeto tramitou no Congresso durante o ano de 1956. Foi transformado na 

lei nº 3.092, contendo quatro artigos que, sancionada pelo presidente no dia 29 de 

dezembro de 1956, foi publicada no Diário Oficial da União em 02 de janeiro de 

1957. 

No período de criação da Escola, a população do município era de 17.500 

habitantes. Segundo edição extraordinária do jornal local “O Imparcial”, publicado em 

janeiro de 1958, esses dados consideram os últimos desmembramentos, quando Rio 

Pomba ficou reduzido, administrativamente a seu município e ao distrito de 

Silveirânia. 

No que tange à escolarização, Rio Pomba contava com o “Grupo Escolar São 

José”, com nove escolas rurais mantidas pelo estado e com quatorze escolas rurais 

mantidas pela prefeitura que ministravam a instrução primária.23  

 O ensino secundário era ministrado pelo Ginásio Estadual de Rio Pomba, 

criado em 1936, localizado no centro da cidade. No período de criação da Escola 

Agrícola, essa Instituição Escolar estava em fase de implantação do curso científico 

e de sua conseqüente transformação em Colégio Estadual de Rio Pomba. 

 Uma Instituição criada em 1928, dirigida por freiras da Congregação do 

Sagrado Coração de Jesus, o Colégio Regina Coeli, responsabilizava-se pela 

formação de professores, oferecendo o curso normal de 2º ciclo24. 

 Com a instalação da Escola Agrícola de Rio Pomba/MG o município passaria 

a oferecer, também, o ensino profissionalizante. 

 

                                                 
23 Nesse período um segundo grupo escolar estava em fase de construção na cidade, a atual Escola 
Estadual Padre Manoel de Jesus Maria, que oferece, atualmente o primeiro segmento do ensino 
fundamental. 
24 O ensino normal, estruturado pela Lei nº 8.530 de 02 de janeiro de 1946, estava organizado em dois 
ciclos: O primeiro ciclo compreendia o curso de regentes de Ensino Primário, com duração quatro 
anos, articulado com o ensino primário e o segundo, o curso de formação de professores primários, 
com duração de três anos, articulado com o curso ginasial. 
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2.1.1. Estruturação e subordinação da Escola Agrícola de Rio Pomba/MG: um 

regresso ao Estado Novo 

 

O denominado “Estado Novo” (1937 – 1945), período do governo ditatorial do 

presidente Getúlio Vargas, foi instaurado em um momento em que o país 

atravessava um período de crescimento de novas forças sócio-econômicas, surgidas 

por volta de 1930, com a fase de intensificação das atividades urbano-industriais. 

Essas forças, representadas pelos grupos empresariais, exerciam pressão sobre as 

estruturas políticas, visando conquistar condições que favorecessem a aceleração do 

crescimento industrial. 

Entretanto, ao mesmo tempo em que exerciam, também sofriam pressões da 

antiga organização sócio-econômica, a aristocracia rural do café, que lutava por sua 

permanência. 

Esse processo de ação recíproca, demonstrativo da instabilidade do 

momento, ofereceu as condições necessárias para a opção ditatorial de 1937. O 

golpe militar de Vargas encontrou nesse período de transição de um modelo 

econômico, no qual um grupo paulatinamente perdia forças e um outro, ao mesmo 

passo, ganhava espaço e poder na sociedade brasileira, condição favorável para ser 

instaurado. 

O Estado se tornou um “centro dinamizador do desenvolvimento econômico” 

(MANFREDI, 2002, p.95) e se transformou em um espaço propício às decisões 

relativas aos rumos e direcionamentos da economia, favorecendo os interesses dos 

grupos empresariais. A substituição do modelo agro-exportador pelo modelo 

industrial foi empreendida mediante investimentos públicos para a criação da 

estrutura necessária ao desenvolvimento das indústrias brasileiras.  
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Segundo Capelato (1989), o Estado Novo significou a concretização de um 

projeto que, naquela época, melhor convinha em termos de planejamento, incentivo 

à produção e consolidação do controle efetivo dos trabalhadores. Para seus 

idealizadores, o Estado Novo suscitaria a construção da nacionalidade, unificando, 

assim, uma nação dividida; colocaria um ponto final nas lutas econômicas, silenciaria 

as reclamações e acusações dos partidos que estariam empenhados em quebrar a 

unidade do Estado e, conseqüentemente, do povo. Seria o momento da 

“reconstrução da nação”. 

Com o poder centralizado no presidente e em conseqüência das mudanças 

estruturais empreendidas com o golpe de 1937, a nova Constituição, outorgada no 

mesmo ano, institucionalizou o Estado Novo. 

A educação, que de acordo com a Constituição de 1934, até então vigente, 

era de responsabilidade do Estado, passou a ser concebida pela Constituição de 

1937, como de sua responsabilidade apenas em caráter de ação supletiva. 

À infância e à juventude, a que faltarem os recursos necessários à 
educação em instituições particulares, é dever da Nação, dos Estados 
e dos Municípios, assegurar, pela fundação de instituições públicas de 
ensino, em todos os seus graus, a possibilidade de receber uma 
educação adequada às suas faculdades, aptidões e tendências 
vocacionais. (CONSTITUIÇÃO DE 1937, art. 129). 
 

Além de eximir o Estado da responsabilidade pela educação, a Constituição 

outorgada em 1937, ao referir-se ao ensino profissional como “destinado às classes 

menos favorecidas”, demonstrou que a orientação político-educacional do Estado 

Novo não objetivava superar a dicotomia existente entre trabalho manual e 

intelectual. Mostrou-se favorável a um sistema educacional que não somente 

mantivesse, como também reforçasse a segregação social.  

O Ensino pré-vocacional e profissional destinado às classes 
menos favorecidas é, em matéria de educação o primeiro dever do 
Estado. Cumpre-lhe dar execução a esse dever, fundando 
institutos de ensino profissional e subsidiando os dos estados, dos 
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municípios e dos indivíduos ou associações particulares e 
profissionais. (CONSTITUIÇÃO DE 1937 / art. 129). 
 

 Essa concepção de educação profissional, exposta e oficializada pela lei, não 

é fruto do então período em que ela foi promulgada. Ela se constitui em uma herança 

que vem desde os tempos da Colônia, momento este em que o trabalho manual, 

principalmente o agrícola, ficou destinado aos excluídos socialmente (índios, negros 

e mestiços) e associado ao trabalho escravo. 

 Essa herança se arrastou, com feições e características peculiares de cada 

momento, por todo o Império e chegou à República, não apenas culturalmente 

enraizada, mas oficialmente legalizada. Rodrigues (1999) aponta a segregação do 

ensino - educação intelectual para a elite e educação profissional para os 

desfavorecidos economicamente – quando faz referências às políticas educacionais 

do ensino agrícola, no período da 1ª República: 

Necessita, ainda lembrar, tanto da permanência histórica da 
“dualidade estrutural” nesta primeira organização legal do ensino 
agrícola profissionalizante, onde o mesmo continuava a ser 
compartimentado à parte, estanque, dentro do sistema educacional 
brasileiro. Aquele tipo de ensino destinado ao trabalhador comum, 
ao mundo do trabalho, que iria servir ao mundo da produção, e pior 
que isto, ao trabalhador, ao trabalho rural e ao mundo da produção 
agrícola. Este, distante do “outro ensino”, aquele voltado para os 
conhecimentos gerais ditos humanísticos, voltados para a clientela, 
não dos trabalhadores. (RODRIGUES, 1999, p.63). 
 

Ancorada nessas diretrizes, foi instituída durante o Estado Novo uma 

significativa reforma do ensino, efetivada através da promulgação de uma série de 

decretos que ficaram conhecidos como “leis orgânicas do ensino”. 

Apesar de estar ligado a um momento histórico marcado pelo autoritarismo e 

pela centralização de poder e ser a ele coerente, 

não se pode negar que o advento das leis orgânicas contribuiu para 
uma melhor organização da estrutura educacional. Não queremos 
dizer com isso que elas foram perfeitas. Elas possuem defeitos e 
contradições e, sob determinado ângulo, foram conservadoras. 
Algumas idéias, de inegável caráter prospectivo, que vinham sendo 
geradas na fase de euforia do movimento de renovação educacional, 
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não foram aproveitadas. No entanto tal era a perplexidade em que 
se encontrava o setor educacional, que as reformas efetuadas 
desempenharam o papel de ordenação da área da educação, 
definindo competências, estabelecendo articulações entre os 
diferentes ramos de ensino, além do relevo que deram ao ensino 
profissionalizante, cuja situação era de acentuado desprestígio. 
(CUNHA, 1989, p.122). 
 

 Em 1942, foi decretada a lei Orgânica do Ensino Industrial25. Neste mesmo 

ano, foi criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Os dois 

primeiros decretos, voltados para o ramo industrial, sinalizam a preocupação do 

governo em qualificar pessoal para trabalhar nas indústrias e em priorizar tal ramo, 

no que se referia às políticas educacionais.  

O ensino profissional não merecia do ministério Capanema, a 
mesma atenção que o ensino secundário e superior. Das diversas 
modalidades de ensino profissional, só o industrial recebe maior 
destaque, graças, sem dúvida, à incipiente industrialização do país  
naqueles anos, que já começava a exigir alguma qualificação de 
mão-de-obra. (SCHWARTZMAN, 1984, p.231). 
 

A prioridade dada ao ramo industrial é justificada não só pelo novo modelo 

econômico que se impunha, como também, pelo cenário econômico da época que, 

influenciado pela II Guerra Mundial - que trouxe consigo o racionamento das 

importações de mão-de-obra especializada dos países europeus para o Brasil -, 

necessitava de estratégias de redefinição de políticas de importação de técnicos 

para trabalharem nas indústrias brasileiras, como já era habitual no período anterior 

à guerra. 

O período pós-guerra não somente dificultou a vinda de técnicos estrangeiros 

para as indústrias brasileiras, como também dificultou a importação de produtos 

industrializados. Essa situação fez com que a educação profissional, com maior 

ênfase no ramo industrial, fosse alvo de projetos de expansão, com a finalidade de 

formar mão-de-obra qualificada para as indústrias para que estas pudessem 

aumentar a produção e satisfazer às necessidades de consumo da população. 
                                                 
25 Decreto-lei nº 4.073, de 30 de janeiro de 1942. 
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Na realidade, o ensino profissional agrícola tem sua história marcada por 

preconceitos e descasos. “Historicamente, o ensino agronômico nunca fora objeto de 

maiores atenções por parte do governo. Na Primeira República sua situação era 

inferior à do ensino industrial, num visível contraste com um país possuidor de 

economia assentada em atividades agrícolas.” (CUNHA, 1989, p.140). 

Não apenas o ensino, mas também as demais questões pertinentes à vida 

rural, estiveram historicamente marcadas pelo descaso e pelo abandono. Quando, 

na década de 1930, as elites políticas “associam os objetivos da industrialização com 

os ideais de soberania nacional e de encaminhamento da questão social, 

manifestando-se, nesse caso, em favor da legislação protetora do trabalho” 

(VIANNA, 2001, p.114), deixam excluídos, de tal legislação, os trabalhadores do 

campo. 

Vianna (2001) afirma que o impulso para a modernização – que, nesse 

contexto, era sinônimo de industrialização – e para a elaboração da legislação social 

provinha de setores que eram refratários a mudanças na estrutura agrária do país. 

Em 1942, ano em que foi promulgada a legislação referente ao ensino 

industrial, foi decretada também a Lei Orgânica do Ensino Secundário26, que definiu 

esse nível de educação como formador da elite condutora do país. 

Em 1943, foi outorgada a Lei Orgânica do Ensino Comercial27, de 

estruturação e organização semelhantes à lei destinada ao ramo industrial. 

As demais leis orgânicas elaboradas durante o Estado Novo foram decretadas 

após a queda de Vargas. São elas: Lei Orgânica do Ensino Primário28, Lei Orgânica 

do Ensino Normal29 e a que mais nos interessa nesse trabalho, a Lei Orgânica do 

                                                 
26 Decreto-lei nº 4.244 de 9 de abril de 1942 
27 Decreto-lei nº 6.141 de 28 de dezembro de 1943 
28 Decreto-lei nº 8.529 de 2 de janeiro de 1946 
29 Decreto-lei nº 8.530 de 2 de janeiro de 1946 
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Ensino Agrícola30 que, de acordo com o art. 1º do ato legal que criou a Escola 

Agrícola de Rio Pomba/MG, instituiria as bases de organização de suas atividades 

de ensino31.  

 A Lei Orgânica do Ensino Agrícola foi promulgada em 1946, através do 

Decreto lei nº 9613/46. Ainda que tardia, quando comparada com os demais ramos 

do ensino profissional, a lei de 1946 definiu a educação profissional agrícola como 

ensino de até 2º grau e estabeleceu as bases de organização e de regime do ensino 

agrícola. 

Apesar de ter sido promulgada em um momento em que o país já não era 

mais governado por um regime ditatorial, a Lei Orgânica do Ensino Agrícola foi a 

última etapa de uma reforma de ensino, empreendida a partir de 1942, por iniciativa 

do então Ministro da Educação Gustavo Capanema.  

A organização e estruturação dos cursos agrícolas seguiram a mesma 

orientação das demais Leis Orgânicas do Ensino Profissional32 elaboradas e 

promulgadas durante o Estado Novo. Segundo Cunha (1989, p. 141), “no que diz 

respeito às instruções metodológicas, educação moral e cívica e religiosa, a tônica 

era idêntica à das reformas dos outros ramos”.  

 Portanto, a Escola Agrícola de Rio Pomba/MG teria sido criada para ministrar 

os cursos estruturados e organizados por uma legislação idealizada em um momento 

histórico marcado pelo autoritarismo e pela centralização de poder. 

 De acordo com a Lei Orgânica nº 9.613/46, o ensino agrícola seria ministrado 

em dois ciclos e os cursos que comporiam esses ciclos pertenceriam a três 

                                                 
30 Decreto-lei nº 9.613 de 20 de agosto de 1946 
31 Além das Leis Orgânicas foi criado, após a queda de Vargas, o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial (SENAC), em 1946, dirigido e organizado pela Confederação Nacional do Comércio. 
32 Lei Orgânica do Ensino Industrial (1942) e Lei Orgânica do Ensino Comercial (1943) 
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categorias, quais sejam: cursos de formação, cursos de continuação e cursos de 

aperfeiçoamento.  

 O primeiro ciclo compreendia dois cursos de formação: o Curso de Iniciação 

Agrícola, articulado com o Ensino Primário, com duração de dois anos, destinado à 

preparação profissional do operário agrícola e o Curso de Mestria Agrícola, também 

com duração de dois anos, subseqüente ao curso de iniciação agrícola.  

 O segundo ciclo compreendia duas modalidades de cursos de formação: os 

cursos agrícolas técnicos, articulados com o Ensino Secundário33 e com o Ensino 

Normal de primeiro ciclo, com três anos de duração e divididos em sete 

modalidades34, destinavam à preparação de técnicos para o exercício de funções de 

caráter especial na agricultura e os cursos agrícolas pedagógicos cuja duração era 

variada, eram destinados à formação de docentes para o ensino de disciplinas 

específicas  ou formação de pessoal administrativo do ensino agrícola35.  

 Os cursos de continuação, também chamados de cursos práticos de 

agricultura, eram destinados à preparação dos jovens e adultos para os trabalhos 

mais simples e cotidianos da vida agrícola. 

 Os cursos de aperfeiçoamento tinham a finalidade de ampliação dos 

conhecimentos técnicos dos trabalhadores diplomados, de professores e de 

administradores de serviços relativos ao ensino agrícola. Essa categoria de curso 

poderia pertencer ao primeiro ou ao segundo ciclo. 

                                                 
33 O ensino secundário, estruturado pela Lei Orgânica nº 4.244 de 09 de abril de 1942, compreendia 
dois ciclos: O primeiro compreendia um só curso, o ginasial, com quatro anos de duração e o segundo 
compreendia dois cursos paralelos, o clássico e o científico, cada qual com três anos de duração, 
destinados aos egressos do curso ginasial. 
34 As modalidades eram: agricultura, horticultura, zootecnia, práticas veterinárias, indústrias agrícolas, 
laticínios e mecânica agrícola. 
35 Os cursos agrícolas pedagógicos especificados pela Lei Orgânica eram: Curso de magistério de 
economia rural, dois anos de duração; curso de didática do ensino agrícola, um ano de duração e 
curso de administração de ensino agrícola, também um ano de duração. 
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 Além de reestruturar os cursos, a Lei Orgânica de 1946 categorizou os 

estabelecimentos destinados a oferecer o ensino agrícola. De acordo com a 

legislação em questão, as instituições ficaram estruturadas da seguinte forma: 

1. Escolas de Iniciação Agrícola - destinadas a ministrar cursos de iniciação 

agrícola; 

2. Escolas Agrícolas - destinadas a ministrar o curso de mestria agrícola e o 

curso de iniciação agrícola; 

3. Escolas Agrotécnicas - destinadas a oferecer cursos agrícolas técnicos e 

cursos agrícolas pedagógicos. Poderiam oferecer, também, o curso de 

mestria agrícola e o curso de iniciação agrícola. 

 Analisando as categorias das instituições prescritas na Lei Orgânica do 

Ensino Agrícola e as primeiras matérias do Jornal “O imparcial” que divulgaram a 

criação da Instituição, constatamos que o propósito inicial seria de se instalar no 

município uma “Escola de Iniciação Agrícola”, autorizada, portanto, a ministrar o 

curso pertencente ao primeiro ciclo, com duração de dois anos, destinado à 

preparação do operário agrícola. 

 Criada, porém, como “Escola Agrícola”, a Instituição de Rio Pomba poderia 

ministrar o curso de Iniciação Agrícola e o curso de Mestria agrícola, articulado com 

o curso ginasial. O curso de “Mestria Agrícola” tinha a finalidade de dar a preparação 

profissional necessária ao exercício do trabalho de mestre agrícola. 

 A Lei Orgânica que estruturava os cursos profissionais agrícolas e 

categorizava as instituições destinadas a oferecê-lo prescrevia também sobre a 

divisão do tempo (ano letivo, férias, semestres letivos, período semanal de trabalhos 

escolares), sobre o processo de admissão, sobre os exames de suficiência, 

diplomação e demais aspectos inerentes à organização dos cursos. 
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No que se referia à divisão do ano escolar, a legislação estipulava 

rigorosamente o início e o término de cada período letivo e de férias: 

Art. 32 - O ano escolar, para o ensino nos cursos de formação, 
dividir-se-á em dois períodos letivos e em dois períodos de férias a 
saber: 
a) períodos letivos, de 20 de fevereiro a 15 de junho e 1º de julho 
a 20 de dezembro; 
b) períodos de férias, de 21 de dezembro a 19 de fevereiro e de 
16 a 30 de junho. 
 

Quanto ao cumprimento do programa, a legislação mostrava-se radical e 

controladora. De acordo com o art. 34, os programas de ensino deveriam ser 

“executados na íntegra de conformidade com as respectivas instruções”. 

 No que se referia ao processo de avaliação da aprendizagem, a tônica era a 

mesma. A legislação determinava os tipos de avaliação, a freqüência e os períodos 

em que elas deveriam ser aplicadas. 

Apesar de os cursos profissionais serem considerados pela reforma como 

ensino de até 2º grau, a lei também se apresentava inflexível quanto ao acesso dos 

egressos dos cursos técnicos aos cursos superiores: os alunos que concluíssem um 

curso profissionalizante de nível técnico só poderiam ingressar em um curso de nível 

superior de área correspondente à sua habilitação profissional. Como se pode 

verificar pelo art.14 da Lei Orgânica nº 9.613/46.36 

É assegurada ao portador do diploma conferido em virtude de 
conclusão de um curso agrícola técnico, a possibilidade de ingressar 
em estabelecimentos de ensino superior para matricula em curso 
diretamente relacionado com o curso agrícola técnico concluído, 
uma vez verificada a satisfação das condições de admissão 
determinadas pela legislação competente. (LEI ORGÂNICA 
Nº9.613/46 – art.14, inciso III). 
 

 A rigidez da legislação em relação ao processo de avaliação da 

aprendizagem, aos períodos letivos, à obrigatoriedade de cumprir todo o programa 

                                                 
36 Utilizou-se a Lei Orgânica do Ensino Agrícola como exemplo, no entanto considera-se importante 
ressaltar que nas Leis Orgânicas do Ensino Industrial (art. 18 / inciso III) e do Ensino Comercial 
(art.10/inciso III)  também se faz presente a limitação imposta aos diplomados em cursos técnicos 
para o ingresso no curso superior.  
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previamente estipulado e de acordo com as instruções recebidas, assim como a falta 

de flexibilidade para o acesso dos egressos dos cursos técnicos aos cursos 

superiores sinalizavam o momento histórico em que foi elaborado o Projeto das Leis 

Orgânicas do Ensino.  

O sentido das reformas educacionais era menos o da ampliação do 
sistema de ensino do que o de seu controle e regulamentação. 
Neste processo, as tendências mais vitais que poderiam dar 
conteúdo e força a um movimento educativo mais dinâmico 
fenecem. (SCHWARTZMAN, 1984, p. 263). 
 

 A abrangência dos diversos níveis e modalidades de ensino atingidos pela 

reforma Capanema e a forma de tratamento que cada nível recebeu demonstra que 

a educação não visava à transformação da realidade social, seu objetivo era colocar 

cada indivíduo em seu “respectivo lugar” cristalizando, assim, a manutenção da 

estrutura vigente .  

 O sistema educacional deveria corresponder à divisão econômico-
social do trabalho. A educação deveria servir ao desenvolvimento de 
habilidades e mentalidades de acordo com os diversos papéis 
atribuídos às diversas classes ou categorias sociais. Teríamos, assim, 
a educação superior, a educação secundária, a educação primária, a 
educação profissional e a educação feminina; uma destinada à elite da 
elite, outra educação para a elite urbana, uma outra para os jovens 
que comporiam o grande “exército de trabalhadores necessários à 
utilização da riqueza potencial da nação” e outra ainda para as 
mulheres. A educação deveria estar, antes de tudo a serviço da 
nação, “realidade moral, política e econômica” a ser constituída. 
(SCHWARTZMAN, 1984, p.189). 

 
O art. 1º do ato legal que criou a Escola Agrícola de Rio Pomba/MG, além de 

especificar a legislação que deveria organizar as atividades educativas da Instituição, 

determinava que a mesma ficaria administrativamente subordinada à 

Superintendência do Ensino Agrícola e Veterinário (SEAV).  

Esse órgão, subordinado ao Ministério da Agricultura, foi criado em 1940. A 

Superintendência do Ensino Agrícola e Veterinário, assim como a Lei nº 9.613/46 faz 

parte de uma política educacional do Estado Novo (1937 – 1945).  
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Coube a essa Superintendência a administração dos estabelecimentos de 

ensino agrícola subordinados ao Ministério da Agricultura e a responsabilidade pelas 

demais questões relacionadas a tal ensino, até o ano de 1967. Neste ano, esses 

estabelecimentos foram transferidos para o Ministério da Educação e Cultura.  

A SEAV, que tinha a finalidade de organizar administrativamente o ensino 

agrícola, surgiu de uma transformação ocorrida na estruturação do Ministério da 

Agricultura durante o governo totalitário do presidente Getúlio Vargas. Anteriormente 

à criação dessa Superintendência, os órgãos a que competiam tal função eram a 

Diretoria de Ensino Agrícola (DEA), criada em 1934 e a Superintendência do Ensino 

Agrícola (SEA), criada em 1938. 

A SEAV foi, portanto, criada em um momento em que “buscava-se dar mais 

organicidade à administração do ensino agrícola”, visto que esse ensino 

desempenhava funções importantes no período, como a de “fornecer mão-de-obra 

especializada para os fazendeiros, a de aumentar a oferta de gêneros alimentícios 

básicos e a de evitar a migração do homem rural para os centros urbanos” 

(RODRIGUES, 1999, p.62). Além dessas funções, nas instituições de assistência a 

menores carentes, abandonados e infratores, o ensino agrícola assumia um caráter 

de agente corretivo. 

Essas diversas finalidades de tal ensino nos anos de 1930 e 1940 justificavam 

o interesse e a necessidade de uma maior organização já que, ao mesmo tempo, 

podia atuar como forma de controle da produção agrícola e da formação de mão-de-

obra para as atividades rurais. 

 Todo esse contexto permite perceber que a Instituição fora criada em um 

período marcado por um discurso que pregava a democracia e o progresso da 

nação, caracterizado também por um clima de otimismo e esperanças em um futuro 
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mais próspero. Contradizendo às características da época, a Instituição ficou 

subordinada a uma estrutura administrativa e a uma legislação originadas de um 

período dado como autoritário e centralizador. 

 A situação, aparentemente paradoxal, pode ser melhor compreendida quando 

se analisa a relação entre os dois governantes e as continuidades e 

descontinuidades do governo de Juscelino em relação ao governo de Vargas.  

 A carreira de Juscelino foi iniciada, no plano federal, sob os auspícios de 

Getúlio Vargas e, embora a gestão presidencial de JK se diferenciasse de Vargas 

em certos aspectos, manteve em sua administração muitas heranças varguistas.  

JK foi prefeito de Belo Horizonte e governador de Minas quando 
Getúlio estava no poder, primeiro como ditador, depois eleito pelo 
povo. Mas, sobretudo JK foi o sucessor de Vargas. Ele foi o 
presidente eleito para governar o país após o suicídio, com toda a 
herança política da experiência anterior. Em seu próprio relato, 
Juscelino aproxima-se de Vargas, reconhecendo e respeitando seu 
talento e grandeza política, mas também procura se distanciar dele, 
em busca de um compromisso diferente e mais forte com a 
democracia. (GOMES, 1991, p.5). 
 

 O governo de Juscelino pode ser considerado, em se tratando de certos 

aspectos, uma continuidade do governo de Vargas. Além da relação de proximidade  

entre os políticos e entre seus mandatos, a política econômica adotada por JK 

retratou, de certa forma, uma continuidade daquela anteriormente instaurada. O 

grupo político hegemônico se manteve o mesmo, seu projeto de governo baseou-se 

fundamentalmente na consolidação de uma infra-estrutura econômico-industrial 

implantada no governo de Vargas. A diferença mais visível entre um e outro governo 

refere-se à articulação entre o nacionalismo pregado por Vargas e o novo modelo de 

desenvolvimento proposto por JK, este, vinculado à utilização de capital estrangeiro. 

...no Brasil as presidências Vargas e Kubitschek significaram a 
continuidade do bloco partidário formado pelo PSD-PTB no 
Congresso, e de um projeto de desenvolvimento baseado na 
consolidação da infra-estrutura. (LEOPOLDI, 1991, p.71). 
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 No que tange ao sistema educacional, manteve-se na segunda metade dos 

anos 50, a mesma estrutura da década anterior, embora já houvesse se instalado no 

país toda uma agenda de discussões acerca da conclusão e promulgação da 

primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O plano educacional do 

governo de Juscelino Kubitschek se limitou ao incremento da formação de técnicos 

para atuarem no mercado de trabalho.  

 

 

2.2. Edificação e inauguração da estrutura física da Instituição: esperanças de 

progresso no município e região 

  

 O ato legal que criou a Escola Agrícola de Rio Pomba/MG, em seu artigo 2º, 

determinava que a instalação da Instituição seria empreendida “em cooperação com 

o Posto de Criação da Divisão de Fomento da Produção Animal, subordinado ao 

Departamento Nacional de Produção Animal e com a Estação Experimental de 

Fumo, subordinada ao Serviço Nacional de Pesquisas Agronômicas, mantidos pelo 

ministério da Agricultura no município de Rio Pomba, utilizando para isso as terras e 

as benfeitorias que se fizerem necessárias”. 

 Para a instalação da Escola foi designado como executor da obra, através de 

Portaria Ministerial, o então chefe do Posto de Criação Animal, David Nadler. 

 O local determinado pela lei para a instalação da Escola situava-se na zona 

rural do município, a aproximadamente 4 km de distância da cidade. As terras 

pertenciam ao Poder Publico desde a década de 1930 e nelas estavam instalados o 

Posto de Criação Animal e a Fazenda Experimental do Fumo. O relato do Prof. 

Sebastião Furtado traz, com detalhes, as referências sobre o local de instalação. 
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Ali foi o seguinte: Quando o Odilon Braga foi ministro da agricultura 
na época de Getúlio Vargas, na década de 30, o ministério comprou 
várias glebas de terra, cinco glebas de terra, e essas glebas foram 
anexadas umas às outras, então formou uma área muito grande. 
Essa área, eles dividiram em duas partes. A parte mais plana eles 
deixaram para a fazenda experimental, que era uma parte que era 
do ministério da agricultura, que era do Departamento Nacional de 
Produção Vegetal. E a parte mais acidentada eles deixaram para o 
Departamento de Produção Animal, que era o Posto de Criação. 
Então foram criadas duas repartições do Ministério da Agricultura. 
(SEBASTIÃO FURTADO / ENTREVISTA). 
 

 A Estação Experimental de Fumo e o Posto de Criação da Divisão de 

Fomento da Produção Animal foram criados em 1936. Embora fossem vizinhos e 

ambos fossem mantidos pelo Ministério da Agricultura, configuravam-se 

administrativamente como autônomos, já que cada repartição possuía um “chefe”.  

 A Estação Experimental do Fumo, conhecida na comunidade municipal como 

“Fazenda Experimental”, era subordinada ao Serviço Nacional de Pesquisas 

Agronômicas, com sede no Rio de Janeiro. Tinha a finalidade precípua de realizar 

experimentos e pesquisas voltadas para a agricultura. As atividades dessa repartição 

se desdobravam em experimentos com fumo, adubação e milho. Além dos trabalhos 

experimentais, a Estação mantinha um serviço de extensão aos agricultores da 

região, através do fornecimento de sementes e de difusão de técnicas agrícolas 

(conferências, palestras, cursos, consultorias). Estava instalada em uma área de, 

aproximadamente, 127 hectares e contava com estruturas físicas apropriadas para 

suas atividades. Suas terras e suas edificações, após o encerramento de suas 

atividades e através de moroso processo, foram cedidas à Escola Agrícola de Rio 

Pomba. Entretanto, o período em estudo neste trabalho, não abrange essa 

expansão, visto que a mesma ocorreu após o ano de 1968. 

 O Posto de Criação da Divisão de Fomento da Produção Animal era 

subordinado ao Departamento Nacional de Produção Animal. Tal “Posto”, anexo à 

Fazenda Experimental, instalava-se em uma área de 91 hectares, aproximadamente 
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e tinha a finalidade de desenvolver experimentos e pesquisas visando melhorar o 

perfil genético do plantel da região. 

 O local se mostrava propício para a instalação de uma escola agrícola 

profissionalizante: áreas para plantio, instalações físicas destinadas à criação animal 

e áreas disponíveis para a construção de novas instalações. 

 Além da necessária localização rural para as práticas agrícolas, o local era 

considerado ideal, segundo os discursos médico-higiênicos difundidos no Brasil no 

na segunda metade do século XIX e início do século XX. Nesse período a medicina 

encontrou na educação um campo fértil para a disseminação de seus propósitos37.  

 Para os profissionais atuantes nessa área, as condições climáticas, 

topográficas e a localização do espaço escolar, bem como sua organização interna e 

externa, os tipos de construções edificadas, as funções e utilizações dos mesmos 

eram considerados elementos decisivos na formação dos alunos.  

Assim, os médicos indicavam a edificação dos prédios escolares 
fora da área urbana, considerada insalubre e pouco saudável, com 
construções iluminadas e ventiladas, onde estivessem presentes 
não só a salas de aulas e estudos, mas também refeitórios, 
dormitórios, enfermaria, áreas de higiene e espaço livre ao entorno, 
com árvores que pudessem purificar o ar. (LOPES, 2005, p.12)  
 

 Em junho de 1957 o jornal local noticiava que seriam iniciadas, naquele ano, 

as construções dos prédios da “Escola de Iniciação Agrícola de Rio Pomba”. Em 03 

de novembro do mesmo ano o jornal publicou a matéria sobre a visita do 

Superintendente do Ensino Superior Agrícola do Ministério da Agricultura, Newton 

Beleza, que teria vindo examinar o local e estudar os problemas relacionados com a 

construção dos prédios. Em seu discurso, o Superintendente declarava tratar-se de 

uma grande obra a ser realizada no município.  

                                                 
37 A ciência médica no Brasil do século XIX, influenciada pela crença no poder da racionalidade 
científica própria da época, tinha como propósito a constituição de uma sociedade higienizada e 
civilizada. 
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 O contrato entre a Divisão de Obras do Departamento de Administração do 

Ministério da Agricultura e a Construtora Império Ltda, com sede no Rio de Janeiro, 

para a construção da Escola foi firmado em novembro de 1957. Estava previsto o 

prazo de funcionamento da Escola para fins do ano seqüente. “O Imparcial”, ao 

noticiar assinatura do contrato, divulgava também a nota publicada no Boletim de 

Serviço de Informação Agrícola, do Ministério da Agricultura, que informava: 

Uma obra de educação extensiva, que virá a beneficiar toda a 
população de Rio Pomba, em Minas Gerais, vai ser executada pela 
Superintendência do Ensino Agrícola e Veterinário (SEAV)... Essa 
obra será desenvolvida de acordo com o Programa da SEAV, que tem 
por objetivo a expansão da produção agrícola e a melhor adaptação 
do homem rural às suas condições de vida. (O IMPARCIAL, 
15/12/1957). 
 

 A publicação do Ministério da Agricultura, ao estabelecer o elo da Escola com 

a Superintendência e ao expor os objetivos desse órgão, criado durante o Estado 

Novo como sendo a “expansão da produção agrícola” e a “melhor adaptação do 

homem rural às suas condições de vida”, deixa patente a concepção de educação 

profissional agrícola , no período, e a função a ela determinada. 

 Em seu primeiro objetivo, a “expansão da produção agrícola”, o ensino é 

pensado como peça de uma política econômica. Ele teria como finalidade a 

expansão da produção agrícola. Atuaria como instrumento de modernização das 

práticas rurais, levando o produtor rural a abdicar dos métodos considerados 

manuais e obsoletos e adotar técnicas mais modernas e eficazes que 

proporcionariam o aumento da produção. 

 Na segundo objetivo o ensino agrícola e, conseqüentemente, a escola é 

considerada um instrumento fabricador de conformidade social, destinada a colocar 

o homem do campo em seu devido lugar, evitando sua saída para os centros 

urbanos e os problemas sociais advindos com a migração. A expressão “adaptação 
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do homem às suas condições de vida” explicita a intenção de manutenção de uma 

ordem social já estabelecida.  

Com efeito, o regime de 1937 buscou combinar coerção e consenso. 
As tentativas de formar uma ampla opinião pública favorável a nova 
ordem não se restringiram, obviamente, à manipulação de símbolos e 
a discursos sedutores. Medidas concretas e políticas ativas, entre as 
quais merecem destaque a censura dos meios de comunicação, a 
racionalização do serviço publico, a política educacional e a própria 
legislação social, se destinaram a gerar a desejada 
conformidade38. (VIANNA, 2001, p.146). 
 

 “O Imparcial”, datado de 15 de dezembro de 1957, aludia aos projetos 

arquitetônicos dos edifícios nos quais funcionaria a Escola Agrícola que, segundo o 

jornal, já estavam concluídos. Em tais projetos estavam previstos o aproveitamento 

de algumas instalações já existentes no local e a construção de um refeitório 

conjugado com um auditório, de pátios para recreios e de campos para esportes. A 

intenção era que a Instituição começasse a funcionar no ano seguinte, “mesmo antes 

de definitivamente concluída a instalação da Escola”. 

 Não há dados precisos sobre o início das construções dos prédios, mas “o 

fato é que a escola começou ali, nos terrenos, nas instalações do antigo Posto de 

Criação” (SEBASTIÃO FURTADO / ENTREVISTA). São de julho de 1959 as 

primeiras informações sobre o andamento da construção da escola. No artigo 

intitulado “Escola Agrícola – Uma visita às importantes obras em execução nesta 

cidade” o jornal local informava sobre o seu desenvolvimento. Segundo os 

encarregados pela mesma39 , trabalhavam nas construções 80 (oitenta) operários. 

Estavam em fase de acabamento três pavilhões e seriam construídos mais cinco, 

bem como dezenas de casas residenciais destinadas a professores e funcionários da 

Escola, além de campos de esportes e piscina. 

                                                 
38 Grifo nosso. 
39 Joaquim Rodrigues e Fernando Rodrigues 
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  Pela descrição das instalações a serem construídas e pela observação feita 

na atual estrutura física da Escola, é possível perceber que o projeto proposto não foi 

executado na íntegra. A piscina não foi construída. Para os funcionários foram 

aproveitadas as casas ali existentes. Entretanto, foi possível perceber que se tratava 

de um projeto ousado, que daria à Instituição um lugar de destaque no município e 

na região. 

Para acelerar o processo de construção, parte da obra foi deixada a cargo de 

uma empresa paulista. Os servidores do Posto de criação também cooperaram na 

execução da construção dos prédios. Um dos entrevistados era funcionário do 

extinto Posto de Criação Animal. Em seu depoimento ele frisou com orgulho a 

participação dos servidores da extinta repartição na construção dos prédios. “Nós 

ajudamos, nós vimos a fundação daqueles prédios ali. Tudo que você vê ali foi feito 

por nós.” (ARTHUR DE TOLEDO / ENTREVISTA). 

Na medida em que iam se erguendo os vultosos prédios da escola, as 

expectativas da comunidade local iam aumentando e, em um artigo publicado pelo 

jornal local, o autor, Dulcídio Monteiro da Fonseca, demonstra as esperanças 

depositadas na Instituição pela comunidade municipal, além do já comentado 

prestígio do deputado Último de Carvalho.  

Estive examinando, in loco, as obras em construção da Escola, 
distante três quilômetros da cidade de Rio Pomba. Tal 
empreendimento que teve a dinamização do deputado Último de 
Carvalho, que tantos benefícios tem carreado para sua terra de 
adoção, irá, sem dúvida, imprimir rumos novos na vida do 
município40 e da cidade que muito se beneficiarão com o volume de 
compra e venda que se verificará forçosamente em todos os setores 
da atividade humana. E para exemplo frisante temos Viçosa, cuja 
cidade vive quase que exclusivamente em função da Escola 
Superior lá existente. Seja no setor econômico, como no social a 
ESA (Escola Superior de Agricultura)41 muito tem contribuído com a 

                                                 
40 Grifo nosso 
41 A Escola Superior de Agricultura e Veterinária de Viçosa  (ESAV) foi criada em 1922. Em 1948 foi 
transformada em Universidade Rural do Estado de Minas Gerais (UREMG) e em 1969 foi 
transformada em Universidade Federal de Viçosa. 
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vida urbana. E é justamente o que vai ocorrer com a cidade de Rio 
Pomba quando estiver em pleno funcionamento a futurosa Escola de 
Iniciação Agrícola. (O IMPARCIAL / 09/08/1959). 
 

Pela descrição da construção e pela comparação feita pelo autor do artigo 

entre a Escola de Rio Pomba e a então Universidade Rural do Estado de Minas 

Gerais (UREMG), em Viçosa, pode-se perceber que havia uma grande expectativa 

em relação ao papel que a Instituição poderia assumir no município. Ela seria capaz 

de mudar a estrutura da cidade, como se considerava que ocorrera em Viçosa.  

Essa expectativa em relação à Instituição estava diretamente relacionada com 

os espaçosos prédios em construção que deveriam sinalizar e confirmar o discurso 

de progresso que procurava se difundir naquele momento. “A função simbólica de 

um edifício escolar, contando com sua aparência e localização, está intimamente 

ligada a um momento político e a uma mensagem que se deseja passar para quem o 

vê.” (COLOMBO, 2005, p.269). 

O significado daquele espaço não estava apenas vinculado aos processos 

educacionais que ali se desenvolveriam. Os espaços construídos foram comparados 

com o maior símbolo de empreendedorismo, de modernidade e de progresso que se 

podia conceber naquele momento: a nova capital do Brasil. 

Brasília era a materialização dos simbólicos “50 anos em 5” presentes no 

discurso do presidente Juscelino Kubitschek. Ela imprimia o tom de “dinamismo, 

coragem, tenacidade, pioneirismo desbravador e audácia, fruto da vontade política 

associada ao espírito de aventura”. (BOMENY, 1991, p. 144). 

O editorial de um exemplar do jornal local, que tecia comentários sobre a 

construção da Escola Agrícola, explicitava: 

Estão em fase de construção, já em fase de acabamento 3 pavilhões 
vastíssimos e confortáveis, fazendo lembrar Brasília42, seja pelo tipo 
de serviço, amplitude das instalações, conforto e higiene. Mais cinco 

                                                 
42 Grifo nosso 
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pavilhões serão construídos, bem como dezenas de casas 
residenciais destinadas a professores e serventuários da Escola. O 
Centro Social da Escola será o maior até agora conhecido neste, 
como nos outros municípios vizinhos, com amplo auditório, cinema, 
biblioteca, salão, salas de leituras e de experimentação. (O 
IMPARCIAL, 08/07/1962, p.01). 
 

Assim como a construção de Brasília representava mais do que a 

transferência do centro político para o interior do Brasil, a construção da Instituição 

simbolizava para a comunidade municipal e regional a materialização de um discurso 

governamental, preponderantemente marcado pela promessa de crescimento 

econômico e de modernização. 

... a escola, em suas diferentes concretizações, é um produto de cada 
tempo, e suas formas construtivas são, além dos suportes da memória 
coletiva cultural, a expressão simbólica dos valores dominantes nas 
diferentes épocas. (ESCOLANO, 2001, p.47). 
 

O local passou a ser visitado pela comunidade municipal através de 

excursões organizadas pela empresa de ônibus da cidade, que divulgava pelo jornal 

as datas (domingos e feriados) e os horários dos passeios. 

Nesse período de construção da Escola (1959 – 1962), demonstrando a 

distância existente entre desenvolvimento econômico e qualidade de vida, a 

sociedade sentia na pele os efeitos causados pela transição da economia primária 

para a economia industrial. A falta de políticas públicas e de investimentos voltados 

para as questões agrárias e a conseqüente desvalorização da vida rural estavam 

então refletidos na situação de crise em que o país se encontrava. São inúmeros os 

artigos do jornal local, nesse período, que abordavam a difícil situação da nação em 

relação ao alto custo de vida, aos preços inacessíveis dos gêneros alimentícios 

básicos e da insatisfação do povo em relação a essa situação. 

Era visível o contraste entre o surto industrial e o agrícola, entre o urbano e o 

rural. O sacrifício exigido do povo, em nome do progresso, estaria, no final da 

década de 1950, encontrando seu limite.  
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Em um artigo de “O Imparcial” de junho de 1959, que se referia aos problemas 

sócio-econômicos causados pela queda na produção agrícola e à necessidade de 

assistência ao produtor rural, o autor afirmava: “... porque o momento é de crise, de 

alarme, de pânico, de fome, de escassez de gêneros de primeira necessidade, cuja 

falta, não há dúvidas, todos sentem. Só se fala de greves, quebra-quebra, passeatas 

de fome, associação das donas de casa, reclamações, queixas, choradeiras e 

apreensões generalizadas.” 

Pelos exemplares do jornal local do ano de 1959, pode-se observar que foram 

tomadas algumas iniciativas por parte do governo estadual e federal, com vistas a 

resolver - ou amenizar - essa situação de dificuldades que o país atravessava, 

ocasionada pelo incremento das indústrias em detrimento da agricultura. Artigos 

afirmavam: “O ministério deve assumir a liderança da vida rural”; “O governo JK 

acaba de assinar o decreto que permitirá aos agricultores ampliar suas culturas para 

que, em 1960, as safras sejam maiores que as anteriores”; “O Minas Gerais publica 

um projeto de amparo ao trabalhador rural”. 

Em julho de 1962, mês que antecedia à inauguração da Escola Agrícola de 

Rio Pomba/MG, as construções chegavam em fase de conclusão. Os principais 

prédios (pavilhão social, pavilhão administrativo/pedagógico e dormitórios) já 

estavam concluídos. Estava em fase de conclusão a construção de um aviário e a 

restauração das antigas instalações.  

Ainda no mês de julho em uma reportagem do jornal “O Imparcial” sobre a 

Instituição que seria inaugurada no mês seqüente, o autor, Antônio Carlos, informado 

pelo já designado diretor da Escola Agrícola de Rio Pomba/MG, Carlos Bastos, ao 

abordar sobre o projeto da Escola e sua fase de execução reiterava a hipótese de 

que o projeto arquitetônico elaborado não fora executado em sua totalidade. De 
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acordo com a matéria, naquela data haviam sido construídos 7 (sete) dos 13 (treze) 

pavilhões constantes no projeto.  

Embora não haja dados específicos e precisos a cerca do projeto, pela 

descrição dos espaços a serem construídos e pela análise feita com ajuda de um ex-

servidor nas atuais instalações físicas da escola podemos inferir que o projeto 

arquitetônico original não fora totalmente executado. 

A parte recreativa da escola, que constava de uma “praça de esportes 

completa, com piscina, pista de atletismo, campos de futebol, voleibol e basquetebol” 

(O IMPARCIAL, 08/07/1962, p.01) e as “dezenas de casas” (O IMPARCIAL, 

12/07/1959, p.01) para os servidores não foram construídas. 

O mesmo artigo do jornal fazia referências aos cursos a serem oferecidos e às 

pretensões futuras da Instituição. De acordo com a matéria publicada, a Instituição 

admitiria alunos externos e internos e ofereceria o curso de Iniciação Agrícola e o de 

Mestria Agrícola. Ainda, segundo a reportagem, havia planos para a criação de um 

curso de Economia Rural Doméstica, destinado a alunas (sexo feminino) e para a 

criação de um curso de tratorista. A reportagem informava também sobre a intenção 

de se criar o curso agrotécnico, exposto no jornal como “derradeira etapa para o 

acesso aos cursos superiores”. Esse comentário revela o caráter de “curso 

preparatório” atribuído ao ensino secundário e, ao mesmo tempo, demonstra sua 

posição de prestígio na sociedade, junto ao curso superior. 

Em meio a essa conjuntura, na qual a esperança pelo progresso da nação se 

misturava a uma situação economicamente delicada, as obras da Escola, iniciadas 

por volta de 1958, chegavam, em 1962, em seu estágio de conclusão para a 

inauguração da Instituição e para dar início às suas primeiras atividades.  
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O convite de inauguração, confeccionado em papel cartão, exibindo a 

fotografia do pavilhão social e parte do pavilhão administrativo/pedagógico, foi 

encaminhado às autoridades e a membros da comunidade local e regional. 

 

Figura 1 
Capa do convite para as solenidades de inauguração da Instituição (agosto de 1962) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal da Professora Maria Marota. 

 

As solenidades de inauguração da Instituição, ocorridas no dia 16 de agosto 

de 1962, compreenderam: missa em ação de graças; hasteamento das bandeiras do 

Brasil, de Minas Gerais e da Instituição; franqueamento e bênçãos dos edifícios da 

Escola; discursos das autoridades e churrasco oferecido aos presentes. 

Utilizamos as palavras de uma participante quando lhe solicitamos que falasse 

um pouco sobre as festividades de inauguração da Escola: “Juscelino Kubitschek... 

autoridades... uma festa linda!“(MARIA MAROTA / ENTREVISTA). 
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Figura 2 
O político Juscelino Kubitschek ladeado do diretor da Escola Agrícola de Rio 

Pomba/MG, Carlos Martins Bastos e dos demais convidados, nas solenidades de 
inauguração da Instituição (16/08/1962). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivos do Museu Histórico de Rio Pomba/MG. 

 

 

 
 O comparecimento do ex-presidente Juscelino Kubitschek nas solenidades de 

inauguração é lembrado nos diversos relatos dos ex-servidores como sendo o fato 

que mais marcou a cerimônia de inauguração da Escola. A presença de um político 

como JK, símbolo de entusiasmo, confiança e progresso, conferia às solenidades – 

e, conseqüentemente, à Instituição - um prestígio social ainda maior. 

Juscelino Kubitscheck de Oliveira, o “Nono”, ou simplesmente JK, 
recebeu a faixa presidencial no dia 31 de janeiro de 1956. Era o 
início de um período governamental que até hoje confunde o 
imaginário dos brasileiros, despontando como uma espécie de 
“sonho dourado” em meio ao pesadelo da história republicana. 
Inteligente e versátil, Juscelino de fato encarnou uma imagem rara, 
agindo como um burguês democrata, em um país onde o patronato 
político se caracterizou, basicamente pela repulsa à democracia. 
Levando ao extremo a eficácia pessedista em fazer grandes 
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transformações sem mudar nada de essencial, foi perfeito na 
capacidade de facilitar, na chefia do Estado, a reprodução e a 
ampliação das relações capitalistas, sem ampliar o uso da violência. 
Acima de tudo, foi o hábil negociador, que soube canalizar as 
massas para seu projeto desenvolvimentista, espalhando otimismo e 
dourando o caráter de dominação e exploração do Estado brasileiro. 
Apesar das inevitáveis tensões políticas e militares, seu governo 
adquiriu uma lendária estabilidade, realmente singular em nossa 
trajetória institucional. (BARROS, 1994, p.43). 
 

Pelas fotos publicadas no exemplar do jornal local, foi possível detectarmos a 

ênfase concedida à influência política na criação da Escola. A matéria, que reportava 

às solenidades de inauguração da Instituição, vinha ilustrada com as fotos do então 

senador Juscelino Kubitschek e do deputado Último de Carvalho. 

 
Figura 3 

Matéria sobre as solenidades de inauguração da Instituição publicada no jornal “O Imparcial” 
do dia 19 de agosto de 1962 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal da Profª Maria Marota. 
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A mesma matéria atribuía à Instituição a missão de “promover a elevação do 

nível social e econômico das populações rurais dessa vasta região de Minas Gerais”. 

e aventava sobre a importância de se prestar assistência ao homem do campo em 

um momento economicamente crítico por que o país passava. 

Através desta e de outras inúmeras publicações da época que aludiam à crise 

econômica do Brasil, foi possível percebermos que o discurso que colocava o 

progresso como sinônimo de industrialização começava a se modificar. Era preciso 

reestruturar o setor agrícola brasileiro. Fazia-se necessário incutir no homem do 

campo a importância de seu trabalho para seu próprio benefício e para o 

crescimento do país.  

A assistência ao homem da lavoura, problema tão discutido nos 
últimos tempos, é uma importante tarefa que os governos – agora 
mais do que nunca – decidiram enfrentar, compreendendo que é na 
agricultura que repousa o desenvolvimento de um povo, o bem estar 
social e a tranqüilidade das coletividades. O Ginásio Agrícola de Rio 
Pomba, como outras escolas congêneres que se vão instalando no 
território pátrio, é o indício dessa nova estrutura que os governantes 
estão criando para a renovação da mentalidade agrária das 
populações rurais do Brasil. (O IMPARCIAL, 19/08/1962, p.1). 
 

Outra questão que chama a atenção é a categorização dada à Instituição no 

momento de sua inauguração. Ela é apresentada à comunidade como “Ginásio 

Agrícola”, o que lhe conferia maior status, permitindo associá-la a uma Instituição 

não somente de ensino profissionalizante, como também de ensino secundário. 

Porém, legalmente, ela só passou a ser denominada “Ginásio Agrícola” em 196443, 

apesar de oferecer o curso “ginasial agrícola” desde o ano de 1963. 

Na data da inauguração já se havia designado a direção da Escola e o quadro 

de servidores que nela trabalharia já se estruturara. Diretor e funcionários 

participaram das solenidades de inauguração da Instituição que, no mesmo ano, 

iniciou suas atividades educativas.  

                                                 
43 Decreto nº 53.558 de 13 de dezembro de 1964. 
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CAPÍTULO III 

 

3. OS ATORES DA HISTÓRIA: ALUNOS, PROFESSORES, GESTORES E 

SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 

 

 

No segundo capítulo procuramos demonstrar o significado da criação da 

Escola Agrícola de Rio Pomba/MG. Como vimos, estão presentes em sua gênese 

fatores culturais, econômicos, sociais e políticos.  

A criação da Instituição faz parte das estratégias elaboradas pelo governo, 

visando à recuperação do setor agrícola, que se encontrava em crescente 

decadência devido ao processo de mudança do modelo econômico, de agrário-

exportador para urbano-industrial, iniciado na década de 1930 e que teve seu ápice 

nos anos de 1950 e, ao mesmo tempo, está ligada a circunstâncias locais que 

conferem sentido à sua existência.  

 A partir desse capítulo olharemos mais de perto a Instituição Escolar. 

Procuraremos conhecer seu cotidiano, analisar suas práticas. Para tanto, iniciaremos 

esse trabalho de investigação pelos atores, ou seja, focaremos, neste capítulo, as 

pessoas que participaram diretamente do processo educativo da Escola Agrícola de 

Rio Pomba/MG, no período de 1962 (início de suas atividades) ao ano de 1968. 

 Assim, esboçaremos o perfil dos alunos, professores, diretores e servidores 

técnico-administrativos e buscaremos compreender como eram estabelecidas as 
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relações entre os diversos segmentos que compuseram a estrutura humana da 

Escola. 

 

 

3.1. Os docentes e os servidores técnico-administrativos 

 

Antes mesmo de sua inauguração, em agosto de 1962, foram admitidos os 

servidores da Instituição, por meio de um decreto de nomeação coletiva, do dia 09 

de junho de 1962, publicado no Diário Oficial da União no dia 11 de junho do mesmo 

ano. 

 Pelo decreto foram nomeados servidores para os cargos técnico-

administrativos e os docentes. Tal nomeação constituiu-se uma matéria polêmica, 

segundo os relatos dos participantes da história oral.  

 A influência política continuou a marcar presença na história da Instituição: 

não houve concurso para a seleção dos candidatos, o critério de escolha foi 

indicação política.  

...questões de política. Naquela época não havia concurso, não 
havia nada, era o chefe político quem indicava. (SEBASTIÃO 
FURTADO / ENTREVISTA). 
 
... nessa época já entrou um monte de funcionários assim nomeado 
pelo Dr. Ultimo mesmo. Ele é que coordenou a nomeação de todos. 
(ARTHUR DE TOLEDO / ENTREVISTA). 
 

 Os participantes relataram também as surpresas e decepções trazidas quando 

da publicação das nomeações no Diário Oficial da União. 

Houve muita polêmica, porque entrou gente lá com sessenta anos e 
não podia, já entrou quase na hora de aposentar. (ARTHUR DE 
TOLEDO / ENTREVISTA). 
 
Alguns foram nomeados e não aceitaram. Ganhava muito pouco, na 
época. A gente não sabia em que cargo ia ser nomeado. Foi tudo 
surpresa. (SÓLON MOREIRA / ENTREVISTA). 
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Eu estava esperando sair a minha nomeação e ela não saiu. 
Questões de política. (SEBASTIÃO FURTADO / ENTREVISTA).44 
 

 Os servidores nomeados pelo decreto do dia 09/06/1962 tomaram posse nos 

distintos cargos no período de 27/06/1962 a 20/07/1962. Dentre as pessoas 

nomeadas, registram-se muitos nomes que estavam diretamente envolvidos com a 

política municipal e regional.  

 Os cargos que compunham o quadro de servidores técnico-administrativos da 

Instituição revelavam tratar-se de uma escola que assumiria uma dinâmica diferente 

das demais escolas do município. Tal quadro era formado por mestres agrícolas, 

ferreiro, dentistas, médicos, enfermeiros, bibliotecário, cozinheiros, auxiliares de 

nutrição, guardas, inspetores de alunos, serventes, trabalhadores de campo, 

eletricista, mecânico, carpinteiro, sapateiro, pedreiro, datilógrafo, motorista, tratorista, 

escriturário, assistente social, entre outros. 

 Os funcionários eram, em sua maioria, do sexo masculino. Apenas cerca de 

15% dos servidores técnico-administrativos nomeados eram do sexo feminino. A 

essas mulheres ficaram reservadas as funções consideradas mais adequadas ao 

seu sexo: ocuparam os cargos de costureira, auxiliar de nutrição, servente (serviços 

de limpeza), professora e enfermeira.  

 Esse predomínio de funcionários do sexo masculino, a inserção de algumas 

mulheres no quadro de servidores da Escola e as funções a elas reservadas 

retratam a realidade estrutural da sociedade brasileira da época, no que se refere 

aos distintos papéis a serem desempenhados por homens e mulheres. 

 Segundo Oliveira (2005), o universo da mulher da primeira metade do século 

XX era o da domesticidade. A estruturação familiar tinha como característica a 

                                                 
44 Prof. Sebastião não foi nomeado pelo decreto de 1962, no entanto atuou desde o início das 
atividades da Escola como professor. Inicialmente como contratado e posteriormente como professor 
efetivo da Instituição. Em seu relato ele se lembrou de ter sido ele o professor que ministrou a 
primeira aula dada na Escola. 
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função provedora do homem (pai) e o papel de esposa e mãe afetuosa destinado à 

figura da mulher. 

As barreiras sociais eram fortes fazendo com que ela não tivesse 
visibilidade fora do casamento e da família. A força da matriz 
patriarcal ainda era intensa. Isso se refletia na identificação da 
condição feminina com as chamadas “prendas domésticas”. 
(OLIVEIRA, 2005, p.124). 
 

 A autora também esclarece que esse modelo familiar presente na sociedade 

brasileira, no qual a mulher exercia a função de dona-de-casa em tempo integral, 

experimentou, a partir da segunda metade do século XX, um gradativo e crescente 

esvaziamento. Assim, os espaços públicos de trabalho, até então de domínio 

masculino, passaram a ser compostos por “mulheres casadas e mães” que viam no 

exercício do trabalho uma oportunidade de realização pessoal fora do espaço 

familiar. 

Além dos funcionários nomeados, foram admitidos pela Instituição alguns 

servidores contratados temporariamente. O quadro da escola também foi composto 

por alguns servidores que pertenciam a outros órgãos do Ministério da Agricultura e 

que foram transferidos para a Instituição.  

 Os docentes foram nomeados para o cargo de “Professor de Ensino Agrícola 

Básico”. Eram também, em sua grande maioria, do sexo masculino. 

Segundo os relatos orais, muitos dos professores das disciplinas do curso 

ginasial (educação geral) vieram de uma outra Instituição Escolar da cidade, o 

Colégio Estadual de Rio Pomba.  

 Pelos documentos analisados no Setor de Recursos Humanos da Escola, foi 

possível verificarmos que muitos dos professores não eram habilitados para a 

disciplina em que atuavam. O quadro de docentes era composto por médicos, 

dentistas, engenheiros, advogados, agrônomos, técnico em laticínios, entre outros, 

que atuaram nas disciplinas da “educação geral” e da “parte diversificada” do 
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currículo do Curso Ginasial Agrícola45. Alguns servidores técnico-administrativos 

também atuaram como professores. Era escasso o número de docentes habilitados. 

sobretudo quando se tratava das disciplinas específicas da educação profissional. 

 Apesar dessa não habilitação para o magistério e da não formação específica 

para a área em que muitos atuaram, os docentes da Escola Agrícola de Rio Pomba 

que trabalharam no curso ginasial são considerados pelos ex-alunos como sendo o 

diferencial da Instituição, devido ao nível de ensino por eles ministrado.  

... a gente estava sempre aprendendo, tinha um ensino bom, os 
professores eram os melhores da região, eu sempre repito isso. 
Aqueles professores eram muito dedicados, preparavam muito bem 
aquelas aulas, e não tinham assim... interesse em derrubar os 
alunos... Eles promoviam os alunos... Incentivavam... (BRAZ DIAS / 
ENTREVISTA). 
 

Uma característica comum à maioria dos professores era o rigoroso empenho 

exigido dos alunos nas atividades escolares. Na concepção dos ex-alunos que 

participaram do procedimento da história oral essa exigência é vista como uma 

atitude que demonstrava a preocupação dos docentes com a formação dos 

estudantes.  

A constante exigência dos professores, tanto em relação ao bom desempenho 

nas atividades escolares, quanto na postura cotidiana dos alunos na escola, fazia 

com que eles associassem as atitudes desses profissionais com uma ação paternal. 

Olha, eu vou te ser franco. Eu acho que... eu nunca vi autoritarismo. 
Eu nunca percebi um autoritarismo... O relacionamento era até de 
amizade demais, em função de que a gente estava longe de casa, 
né?! Eles eram até os nossos pais e as nossas mães que estavam 
ausentes. Agora, eram duros. Eram duros para o nosso próprio bem. 
Tinha que estudar. A gente tinha tempo... Então, te confesso que era 
extremamente cordial o relacionamento nosso com os professores... 
muito saudável! (LUIZ FERNANDO / ENTREVISTA). 
 

                                                 
45 O currículo do curso ginasial agrícola era composto por dois blocos de disciplinas. O primeiro bloco, 
formado pelas disciplinas comuns aos demais cursos ginasiais, era denominado “educação geral”. O 
segundo composto pelas disciplinas específicas do curso agrícola profissionalizante era chamado 
“parte diversificada”.  
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A relação entre os professores e os alunos do Curso Ginasial Agrícola é 

avaliada em outro depoimento como sendo mais verdadeira, mais franca, quando 

comparada com a relação estabelecida entre professores e alunos nos dias atuais.  

Ah... era bom, era bom o relacionamento... Tinha uma coisa assim... 
eu diria assim que relação antiga era melhor que a atual. Por que 
hoje a gente vê que é meio artificial a relação. Mas naquela época a 
relação era mais franca, era mais direta. Os professores antigos 
eram mais paternos parece... sentava, falava, “Você está com algum 
problema? Vem cá, vamos sentar, vamos conversar...”. Os 
professores de hoje não gostam de fazer isso, eles ficam doidos pra 
terminar a aula e ir embora, né? Os professores antigos gostavam 
de tratar a gente como filho... os alunos gostavam muito dos 
professores! (BRAZ DIAS / ENTREVISTA). 
 

O trabalho escolar, desenvolvido em tempo integral, também facilitava uma 

convivência mais próxima entre os mesmos. O regime de internato fazia com que 

não somente os alunos vissem nos professores a figura dos pais, como também 

fazia com que estes profissionais se sentissem na responsabilidade de atuarem 

como tais. A relação paterna, não apenas entre alunos e professores, mas também 

entre eles e os servidores técnico-administrativos está referenciada tanto nos relatos 

dos ex-servidores como nos depoimentos dos ex-alunos. 

Essa relação estabelecida proporcionava à Instituição um clima familiar e de 

amizade que envolvia os diversos segmentos da Escola. 

Mas o ambiente de trabalho era muito bom! Havia uma amizade 
muito grande entre os professores, entre os alunos, entre a direção, 
o ambiente era muito bom.  (SEBASTIÃO FURTADO / 
ENTREVISTA). 
 
... era uma convivência muito alegre. As reuniões de professores 
eram muito alegres, até cômicas, às vezes... Foi um período muito 
alegre esse do “ginásio”. (GERALDO CUNHA / ENTREVISTA). 
 

 A criação de uma associação dos servidores da escola, no ano de 1963, é um 

indício do bom relacionamento existente entre os mesmos. Denominada “Associação 

de Desportos e Recreativa dos Funcionários da Escola Agrícola de Rio Pomba 

(A.F.E.A.R.P.)”, a agremiação tinha como objetivos, de acordo com seu estatuto, 
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“proporcionar a seus associados o mais franco convívio, mediante a efetivação de 

reuniões culturais, cívicas, desportivas e sociais”. (Estatuto da A.F.E.A.R.P / Capítulo 

I / art. 2º - In: Livro de Atas da A.F.E.A.R.P.). 

 A associação, que teve sua última reunião registrada em seu livro de atas no 

ano de 1968, foi responsável pela compra de um veículo (ônibus) para o transporte 

coletivo dos associados, que o utilizavam cotidianamente em suas atividades 

laborais. 

 A utilização diária desse transporte, além de facilitar o deslocamento da 

residência para o trabalho (e vice-versa), contribuía para estreitar as relações entre 

os servidores, considerando o tempo de convívio grupal e cotidiano que esse meio 

proporcionava.  

 

 

3.2. Os gestores da Instituição 

 

 No período em estudo a escola foi administrada por dois diretores: Carlos 

Martins Bastos, que atuou no período de junho de 1962 a janeiro de 1968 e Plínio 

Tostes Alvarenga, que administrou a escola de fevereiro de 1968 a maio de 1971.  

O primeiro diretor, Carlos Martins Bastos, Dr. Carlos como era tratado pelos 

alunos e pelos servidores da Instituição, era engenheiro agrônomo, formado pela 

Escola Agrícola da Bahia, em 1933. Quando designado diretor da Escola Agrícola de 

Rio Pomba, em 1962, demonstrava vasta experiência profissional. Em seu currículo 

encontramos vários registros de atuações como diretor de outras escolas 

profissionais agrícolas, como professor e membro de outras instituições pertencentes 

ao Ministério da Agricultura.  
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Plínio Tostes Alvarenga, Prof. Plínio, como era conhecido na comunidade 

escolar, era licenciado em didática. Ocupou a cadeira de professor de ensino 

secundário da Escola Agrícola “Diaulas de Abreu” em Barbacena/MG, foi designado 

diretor da Escola Agrícola de Januária/MG e posteriormente transferido para a 

Escola de Rio Pomba.  

Pelos relatos dos entrevistados, é possível perceber que os diretores 

apresentavam perfis bastante distintos. 

O Dr. Carlos Bastos era um carioca que tinha... Bom, eu convivi com 
ele em 67 e 68, ele era uma pessoa muito calma, muito tranqüila, 
todo mundo gostava dele. O Plínio veio de Barbacena, era um pouco 
durão na sua maneira de conduzir o colégio, mas nada que deponha 
contra a pessoa dele, em absoluto. Eu acho que cada um, no seu 
momento e com sua maneira de agir, foram importantes para a E.A. 
(Escola Agrícola) e depois para o C.A.R.P. (Colégio Agrícola de Rio 
Pomba). (CARLOS EUGÊNIO / ENTREVISTA). 
 

Fica patente nos relatos, principalmente dos ex-alunos, a estreita relação 

entre o perfil profissional de cada um dos diretores e a forma com eles 

administravam a Instituição, considerando as práticas presentes no cotidiano escolar, 

em cada gestão. Nos depoimentos aparecem expressões que atribuem aos diretores 

a responsabilidade por essas práticas, presentes nos distintos momentos da história 

da Escola.  

Neles estão presentes expressões do tipo: “isso é da época do Dr. Carlos”, ou 

“no tempo do Prof. Plínio as coisas mudaram”. Essas expressões revelam, também, 

o grau de autoridade delegado ao diretor, não somente pelos seus superiores, como 

também pela comunidade escolar que atribuía à figura do gestor a tarefa de 

promover uma unidade de ação e de sentido para a escola.  

Há que se considerar que essas singularidades na maneira de administrar a 

Instituição estavam relacionadas não apenas com o perfil profissional de cada 

diretor, mas também com o contexto político de cada período de gestão que, 



 88

historicamente, também se mostram distintos. Os anos finais da década de 1960, 

período em que a Escola Agrícola de Rio Pomba/MG foi administrada pelo diretor 

considerado mais enérgico e rigoroso, são considerados o momento em que as 

conseqüências trazidas pelas mudanças políticas instauradas em 1964 se 

desdobraram com marcante intensidade. 

Em uma reportagem de “O Imparcial” sobre a inauguração de obras na 

Instituição, podemos perceber que a gestão do Prof. Plínio estava não somente 

articulada com os ideais do movimento militar de março de 1964, como também 

endossada pelo governo que assumira o poder. Durante as solenidades de 

inauguração de novas edificações na Escola, em discurso proferido pelo General 

Itiberê Gouvêa do Amaral (comandante da 4ª região militar), ao referir-se ao trabalho 

administrativo do Prof. Plínio na Instituição, ele declara: 

Homens como Plínio Alvarenga, de há muito deveriam estar no 
comando desta casa... De trabalhos fecundos e idealistas como este 
é que o Brasil há muito carece. A revolução foi realizada para 
garantir os que querem trabalhar com patriotismo e honestidade. (O 
IMPARCIAL, 29/06/1969). 
 

Apesar de os ex-alunos se referirem ao Prof. Plínio como aquele diretor que 

imprimia um verdadeiro regime militar no cotidiano da Escola, o rigor na manutenção 

da ordem e da disciplina são características inerentes às duas gestões. 

 

 

3.3. Os alunos 

 

De acordo com as fontes consultadas, a Instituição fora criada para atender 

aos filhos dos agricultores do município e da região, “principalmente os filhos dos 

pequenos agricultores”.(RETROSPECTIVA HISTÓRICA, 1991). A prioridade dada 
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aos produtores agrícolas de menor porte era condizente com a realidade da região 

da Zona da Mata Mineira, composta por pequenas e médias propriedades rurais. 

Os responsáveis pela criação da Instituição viam na educação profissional a 

oportunidade para que o Estado começasse a resolver os problemas do setor 

agrícola brasileiro. Caberia à escola modernizar as práticas agrícolas que, manuais e 

obsoletas, não mais condiziam com a “modernizadora” fase pela qual o país 

atravessava. Era preciso mecanizar a agricultura, aumentar a produção e formar os 

filhos dos agricultores que dariam continuidade ao trabalho de seus pais. 

Nos dois primeiros anos de atividades da Instituição todos os alunos foram 

matriculados em regime de internato46, até mesmo aqueles que residiam nas zonas 

rurais próximas à Escola e na cidade de Rio Pomba. Nos anos posteriores a 

Instituição passou a admitir alunos (sexo masculino) em regime de semi-internato47, 

embora estes fossem uma pequena minoria. 

Nesse período o corpo discente da Escola se mostrou bastante heterogêneo, 

em se tratando da procedência, da faixa etária e da realidade sócio-econômica dos 

alunos. 

Quanto à origem dos mesmos, a escola recebeu alunos residentes nas zonas 

rurais e urbanas de 84 municípios, a grande maioria situada na Zona da Mata 

Mineira, outros situados em localidades mais distantes. Em se tratando dos 

municípios de procedência, algumas singularidades ressaltam na história da Escola 

Agrícola de Rio Pomba/MG. 

A designação do primeiro diretor, vindo da cidade do Rio de Janeiro, é 

colocada como responsável pelo considerável número de alunos também 

procedentes daquela cidade que se matricularam na Instituição. 
                                                 
46 Com exceção das alunas, que estudavam em regime de externato e semi-internato. 
47 No regime de semi-internato o aluno permanece durante todo o período do dia na escola e à noite 
retorna para sua residência. 
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Outra singularidade é a incidência do número de alunos advindos da vizinha 

cidade de Ubá48. A quantidade de alunos dessa cidade matriculados na Escola 

Agrícola chegava a ser superior ao número de alunos procedentes do município de 

Rio Pomba. Essa incidência é lembrada em um dos depoimentos. 

Aqueles alunos, eu não sei quantos municípios, mas tinha Tabuleiro, 
Igrejinha, Coronel Pacheco, Juiz de Fora. Bicas, Mar de Espanha, 
Guarará, Pequeri. Rio de Janeiro , Petrópolis, tinha menino de Santa 
Bárbara , Barbacena. Santa Bárbara do Tugúrio, Mercês, Piraúba, 
Tocantins, Ubá, Ubari, Dores do Turvo, Alto Rio Doce, Senhora dos 
Remédios, Madre de Deus de Minas, Bom Jardim de Minas, Lima 
Duarte, tinha uns alunos de Pirapora, de São Romão, tinha uns 
alunos do Mato Grosso, do Rio de Janeiro tinham muitos, mas onde 
que tinha mais alunos aqui era de Ubá. Muitos alunos de Ubá 
mesmo. (MARIA MAROTA / ENTREVISTA). 

 
Pela tabela 2 podemos verificar os municípios de maior incidência de alunos 

matriculados no Curso Ginasial Agrícola. 

 

Tabela 2 
Demonstrativo dos dez primeiros municípios de maior incidência do número de 

alunos matriculados no Curso Ginasial Agrícola 
 

MUNICÍPIOS ESTADOS Nº DE ALUNOS % 
1. Ubá MG 113 20% 
2. Rio Pomba MG 110 19,4% 
3. Rio de Janeiro RJ 33 5,8% 
4. Tocantins MG 24 4,2% 
5. Juiz de Fora MG 22 3,8% 
6. Barbacena MG 19 3,3% 
7. Guarani MG 18 3,1% 
8. Piraúba MG 18 3,1% 
9. Mercês MG 16 2,8% 
10. Viçosa MG 13 2,3% 
11. Outros  MG / RJ / BA / MT 179 32,2% 

TOTAL 565 100% 
 

 Alguns depoimentos, ao tratarem de uma certa separação entre a escola e a 

cidade, enfatizam o reduzido número de alunos de Rio Pomba matriculados na 

                                                 
48 Município da Zona da Mata Mineira, situado a aproximadamente 36 Km de distancia de Rio 
Pomba/MG.  
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Instituição. Analisando os relatos, é possível perceber que esse “desinteresse” da 

comunidade está ligado a diferentes fatores: 

 Segundo depoimentos, a Escola Agrícola, no início de suas atividades, foi 

concebida como uma instituição de assistência social para menores abandonados e 

infratores.  

No início da escola ela foi mal interpretada. Todo mundo estava 
pensando que a Escola fosse uma espécie de reformatório, tipo 
FEBEM, sabe?! Tanto é que os primeiros alunos internos 
aqui...Tinham alunos do Rio de janeiro, nós chegamos a ter alunos 
de Copacabana. Agora você vê um aluno que sai de Copacabana e 
vem pro meio rural, igual ao nosso. É muita diferença, né?! Então é 
difícil de adaptação, né?! Geralmente, vieram pra cá, os primeiros 
alunos, eram filhos de pais separados, de pais problemáticos, pais 
que contraíam outros relacionamentos e os filhos ficavam como se 
fossem indesejáveis dentro de casa. Então vamos mandar lá pra Rio 
Pomba. Lá tem uma escola Agrícola muito boa. Tem internato e 
tudo. Lá em Minas tem uma educação muito boa, tem uma boa 
formação, tem um bom quadro de professores. Então ficava esse 
espírito assim... É, filhos problemáticos, sabe? Não só de pais 
separados, mas filhos problemáticos. Então eles traziam pra cá pra 
ver se aprendiam. Mas depois essa fase acabou e a escola entrou 
na rota dela que era o ensino. (SEBASTIÃO FURTADO / 
ENTREVISTA). 

 

 Esse preconceito em relação à Escola Agrícola está associado a uma herança 

do passado. Como já fora abordado no segundo capítulo, a educação profissional, 

principalmente a agrícola, foi concebida no Brasil-Colônia como trabalho manual, 

portanto destinado aos excluídos da sociedade. No Império e na Primeira República 

ela foi vista muito mais como uma estratégia de assistência social destinada aos 

menores carentes, abandonados e infratores do que como modalidade educacional. 

 Além dessa herança, a localização no campo e o regime de internato adotado 

pela Instituição também contribuíam para que a comunidade municipal associasse a 

Escola Agrícola a uma instituição de assistência social para menores carentes, 

abandonados e infratores, uma vez que essas características eram comuns a tais 

instituições. 
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Outro fator que certamente influenciou o reduzido número de alunos do 

município de Rio Pomba na Escola Agrícola foi o processo de seleção para ingresso 

na Instituição. Eram muitos os candidatos e as vagas não atendiam a todos, a 

grande maioria era eliminada no processo seletivo. 

Além do exame de seleção, o preconceito em relação à educação profissional 

e a concepção de educação superior como sendo a de maior prestígio na sociedade 

brasileira - educação da elite - fazia com que muitos membros da comunidade 

municipal almejassem cursar uma faculdade e não se interessassem por cursos 

profissionalizantes. Assim, a valorização da educação superior unida à existência de 

uma outra instituição escolar na cidade (zona urbana), que também oferecia o curso 

ginasial, apresentam-se como fatores que contribuíram para tal situação. 

Antigamente uma vaga na escola agrícola era disputada por muitos 
alunos. E os alunos vinham daqui da redondeza. Infelizmente os 
meninos de Rio Pomba não aproveitaram muito da escola, várias 
pessoas que vieram de longe é que aproveitaram aqui. Porque que 
os alunos aqui de Rio Pomba não aproveitaram muito? Porque tinha 
o estadual, os alunos que não queriam ser técnicos agrícolas, que 
queriam ser médicos, engenheiros tinham que se preparar para os 
vestibulares em Juiz de Fora ou em outros lugares. (WILSON DE 
MELO / ENTREVISTA). 
 

Um outro fator que consideramos ter influenciado nessa situação foi a falta de 

opção de cursos em outras áreas profissionais. A Instituição trabalhava com a área 

agrícola que, comparada com os outros ramos da educação profissional49, sofria de 

uma maior desvalorização social. 

Vindos de diferentes lugares, os alunos eram, em sua grande maioria, do sexo 

masculino. Dos 565 alunos que se matricularam no Curso Ginasial Agrícola, apenas 

19 eram meninas. Dos 408 alunos que concluíram o curso, apenas 10 eram do sexo 

feminino. As poucas meninas que ali estudaram eram filhas de funcionários e/ou de 

pessoas que moravam nas proximidades da Escola. 

                                                 
49 A educação profissional compreendia os ramos agrícola, comercial e industrial. 
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Aqueles que se matricularam e não concluíram foram transferidos ou 

abandonaram o curso. A tabela 3 demonstra o número de alunos transferidos e 

evadidos do Curso Ginasial Agrícola. 

 

Tabela 3 
Demonstrativo do número de transferências e evasões do Curso Ginasial Agrícola. 

 
ANO Transferências Evasões 
1963 01 18 
1964 08 11 
1965 12 03 
1966 22 03 
1967 24 07 
1968 10 05 
1969 15 02 
1970 16 - 
1971 - - 

TOTAL 108 49 
 

Entre os 108 alunos que requereram transferência, 6 são do sexo feminino. 

Dos 49 alunos evadidos, 3 são meninas. 

A relação entre os alunos e as alunas da Escola Agrícola de Rio Pomba se 

estabelecia de uma forma muito peculiar. Essa peculiaridade estava relacionada a 

diversos fatores, entre eles podemos destacar o reduzido número de meninas, a 

forma pela qual eram organizadas as turmas – uma menina em cada sala -, a 

distância da escola com a família e o constante convívio proporcionado pela 

permanência em tempo integral na Instituição.  

Na entrevista com uma ex-aluna tivemos acesso a documentos de grande 

riqueza para a análise da relação entre os meninos e meninas do Curso Ginasial 

Agrícola. Entre eles se fazem presentes duas descrições do perfil dessa ex-aluna, 

feitas por dois colegas de sala. Segundo a entrevistada, essas descrições 

compreenderam uma atividade da aula da disciplina “Português” na qual o professor 



 94

Dalmo Correa Neto propôs que os alunos escolhessem um colega de sala e 

descrevessem seu perfil. Em uma dessas descrições o colega expôs: 

Ao escrever estas frases sobre um dos meus colegas, irão vocês me 
julgarem um admirador mas, na verdade, não é isso. Temos na 
segunda série 34 alunos. Todos bons, gentis e educados. Mas neste 
meio há uma garota que devemos trata-la com o máximo de carinho 
e respeito, pois é a única entre os varões. Ela é o orgulho de nossa 
sala de aula. Dos seus lábios sempre brota um sorriso afável e belo 
para os colegas que a consideram uma verdadeira irmã. Seus olhos 
castanhos são de uma pureza infinita como as alvas pétalas de rosa 
que num só, num único olhar, nos conforta, fazendo esquecer que 
estamos longe de nossos familiares. Devemos, sempre que precisar, 
ajuda-la, pois entre os homens brota uma rosa cujo o perfume nos 
inspira calma e paz. (DESCRIÇÃO FEITA PELO COLEGA JOSÉ 
MESSIAS BARBOSA EM 10/12/1963). 
 

Pela descrição podemos perceber que o aluno transferia para a colega de 

sala de aula a referência da figura feminina existente na família e ausente no dia-a-

dia escolar.  

Estão presentes nos relatos orais algumas atitudes dos alunos em relação às 

colegas que corroboram com a idéia da relação familiar, preponderantemente 

fraternal, estabelecida entre os alunos e a aluna de uma mesma turma. Alguns ex-

alunos mencionam, por exemplo, atitudes tomadas por eles contra os próprios 

colegas de outras turmas, objetivando proteger sua colega de sala de brincadeiras 

consideradas inconvenientes.  

No depoimento dessa ex-aluna ela relembra, emocionada, uma atitude 

tomada pelos colegas de sua sala que, para ela, retratou todo o carinho, amizade, e 

respeito que constituía a relação entre ela e os mesmos.  

Eles tinham a maior consideração e respeito. Inclusive, na formatura, 
eu, por exemplo, não tive despesa nenhuma, porque a despesa foi 
dividida entre os alunos e eles não me deixaram entrar no rateio. 
(ISABEL DE ABREU / ENTREVISTA). 
 

 A presença dessas alunas proporcionava aos meninos oportunidades de 

terem comportamentos considerados culturalmente como próprio dos homens, de 

irem incorporando uma maneira de “ser homem”. Também em respeito a elas muitas 
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atitudes e palavras eram comedidas, muitas ações eram repensadas. Assim, pode-

se perceber que as alunas do ginásio agrícola desempenharam um papel de grande 

relevância no processo formativo dos meninos. 

 Ao mesmo tempo, o convívio com o grande número de alunos do sexo 

masculino e as experiências vividas pelas alunas em uma escola agrícola 

profissionalizante por certo também exerceram influência no processo formativo 

dessas meninas. 

 Outra questão que se nos apresenta diz respeito ao nível sócio-econômico 

dos alunos que freqüentaram a Instituição. Através da análise das pastas individuais 

dos discentes e dos relatos orais, podemos perceber que a Escola atendeu a 

pessoas dos mais diversos níveis, considerando que os pais desses alunos exerciam 

as mais variadas profissões. 

Os alunos eram filhos de funcionário público, empregada doméstica, 

comerciante, farmacêutico, motorista, promotor de justiça, marceneiro, engenheiro 

agrônomo, produtor rural, datilógrafo, entre outros. Apesar dessa diversidade, 

podemos inferir que, se não a maioria, um considerável número de alunos eram 

filhos de agricultores e pecuaristas da região.  

Para os entrevistados, a maioria dos alunos não tinha condições financeiras 

para estudar em uma escola que não fosse pública. Quando perguntamos aos ex-

alunos sobre o porquê de terem escolhido a Escola Agrícola de Rio Pomba a 

questão financeira sobrepõe-se aos demais motivos.50. Além do ensino gratuito, a 

assistência social oferecida pela Instituição atraía os interessados. 

 A faixa etária também oscilava. Tomando como referência a idade dos alunos 

da primeira série ginasial do ano de 1963, foi possível percebermos que a maioria 

                                                 
50 A proximidade da Escola com a residência, a escolha da escola pelos pais e o status social que a 
Instituição adquiriu na região também foram apontados como motivos. 
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deles chegava à Escola com uma idade que variava entre 11 a 13 anos, embora se 

encontrasse, nessa mesma série, alunos com 19, 20 anos.  

 Em uma das entrevistas com um ex-aluno, ele relembrou, com detalhes, o dia 

em que saiu de sua cidade – Rodeiro/MG - e veio para a Escola Agrícola de Rio 

Pomba. 

A coisa que mais me marcou na vida foi o dia em que eu fui para Rio 
Pomba... Eu tinha 11 anos.  Saí de Rodeiro num domingo, o 
Fluminense jogava com o Vasco, no ano de 1965 – eu sou fluminense 
apaixonado. Tinha um trem que passava Ubá/Diamante às duas e 
meia da tarde. Fomos para a estação num carro de boi. Meu pai 
chamou o João Tolomeu para voltar com o carro de boi. Os bois já 
estavam tão acostumados a irem em Diamante que eles voltavam 
sozinhos, mas o pai queria que o João fosse. E eu me recordo que 
nesse dia a vibração do meu pai era contagiante. Eu subi no carro de 
boi, atravessamos todo o Rodeiro, chovia barbaridade... Eu via que 
algumas pessoas olhava o carro de boi, olhava para o pai assim... e, 
na minha meninice, eu percebia que alguns aplaudiam o pai e outros 
pensavam assim: - Poxa! O Agnelo é maluco, um menino grande 
desse, forte, isso dá um cabo de enxada de mão cheia. Tá mandando 
o menino pra estudar?! – Mas ele não desistiu de seu propósito. 
Aquele foi um dia de glória para meu pai. (CARLOS EUGÊNIO / 
ENTREVISTA). 
 

 A lembrança de diversos detalhes do dia em que o aluno saiu de sua 

residência e foi estudar/morar na Instituição revela a dimensão desse processo de 

mudança em sua vida. Ele, a partir de então, iria habitar novos espaços, conviver e 

relacionar-se com pessoas diferentes e desconhecidas, ter suas ações cotidianas 

controladas e organizadas em tempos e espaços específicos. Por outro lado, o relato 

deixa também patente, além do sentimento de ansiedade e da expectativa do aluno 

em relação ao novo, a concepção de instituição escolar vigente na sociedade.  

Nessa década, assim como o modelo econômico urbano-industral, a 

educação escolarizada também começava a se consolidar e a Escola seguia se 

firmando socialmente como instituição. A sensação de vitória do pai, percebida pelo 

filho, revela a importância que a família lhe atribuía enquanto Instituição formadora e 
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demonstra sua crença em que ela seria capaz de proporcionar a seus filhos um 

futuro melhor. 

Na segunda metade do século XX emerge uma classe média que considera a 

escola o melhor instrumento e o meio mais eficaz para a ascensão social. “A classe 

média coloca como suas principais reivindicações o acesso à escolarização, o que 

lhe forneceria meios para alcançar uma situação social de mais privilégios. Os 

segmentos populares seguem seu exemplo e se organizam para lutar por seu direito 

à escola, embora nem sempre com sucesso. Entretanto, a escola pública entra num 

processo de expansão, e na década de 1960 abre suas portas aos filhos dos 

trabalhadores.” (ALMEIDA, 2004, p.90). 

No entanto, quando o aluno relata ter percebido que uns concordavam e 

aplaudiam seu pai, enquanto outros o censuravam, podemos perceber que o 

momento era de transição, as opiniões ainda se faziam divididas. Naquele momento 

coexistiam diferentes perspectivas em relação aos significados atribuídos, pela 

sociedade, à Escola. 

A adaptação dos alunos recém-chegados na Escola era, para muitos, um 

processo complexo. A convivência constante e direta com pessoas vindas dos mais 

variados lugares, com diferentes costumes e valores fazia dos primeiros meses na 

Instituição um período marcante na vida escolar dos alunos. As entrevistas estão 

repletas de depoimentos que retratam a situação de medo, ansiedade e sofrimento 

vivida no período de adaptação. Alguns superavam a situação, outros desistiam e 

abandonavam o curso. 

Mas era a coisa mais linda você ver aqueles menininhos chegarem 
com 10 anos, 11 anos. Uns muito alegres! Outros choravam, 
choravam, choravam a semana inteira, o mês inteiro. Coitadinhos, 
achavam aquilo tão diferente, né?! Tinha uns que assustavam com o 
tamanho da escola, vinham de escola rural... aquela escola 
pequenininha... assustavam com o tamanho da escola. Eu me 
lembro bem de um aluno... E depois vieram mais dois irmãos. Mas 



 98

aquele menino me deu tanto trabalho, porque ele chorava tanto... Mil 
quilômetros de distância de lá pra cá. O pai dele era político lá em 
Pirapora. Mas ele chorava horrores. Ele morava a mil quilômetros de 
distância. Pois, é! Por isso é que eu o levava lá pra casa todo 
domingo. Então a Escola... não sei se é porque os alunos estavam 
longe de casa, então eles apegavam mais a gente, né?! (MARIA 
MAROTA / ENTREVISTA). 
 

Nas pastas individuais dos alunos encontramos uma carta enviada ao Diretor 

pela mãe de um aluno residente no Rio de Janeiro, informando-o de que o filho não 

retornaria à Instituição por não ter se adaptado à vida na Escola. 

O contato pessoal com a família acontecia, com maior freqüência, apenas 

com os alunos que residiam em Rio Pomba ou em municípios mais próximos. Para 

estes os encontros eram mensais, quinzenais e até mesmo semanais. Para aqueles 

cujas residências situavam-se a longas distâncias da Escola, o contato (presencial) 

com a família era semestral ou até mesmo anual.  

A distância das famílias e o grande número de servidores e alunos do sexo 

masculino envolvidos no cotidiano da escola faziam com que não somente as 

alunas, como também as servidoras desempenhassem um papel importante na 

formação dos alunos. 

Entre elas, Maria Marota, servidora que atuou na década de 1960 como 

“encarregada da turma de administração escolar”, é lembrada como uma figura 

feminina marcante na história da Instituição. É considerada como aquela que 

exerceu expressiva influência na formação dos alunos. Ela é apresentada nos relatos 

orais como a figura matriarcal da Instituição, a “mãezona da meninada” (LUIZ 

FERNANDO / ENTREVISTA). Essa vinculação estava interligada a diferentes fatores 

presentes no cotidiano da Escola.  

Devido às atribuições da função que desempenhava, D. Marota – como era 

tratada na comunidade escolar - mantinha um contato permanente com os alunos. 

Esse contato fazia com que se estreitassem os laços afetivos entre eles. A própria 
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servidora demonstra, através de suas ações, ter incorporado os papeis atribuídos à 

figura matriarcal que ela simbolizava. Nas palavras de um ex-aluno: 

... o Dr.Carlos te punia e depois te absolvia. Tinha a D. Maria Marota 
que fazia aquele veículo do aluno com ele... Não deixava ele te punir, 
entendeu?! Mas não deixava punir drasticamente, porque punição 
sempre teve. (CARLOS ANTONIO / ENTREVISTA).  
 

 A atitude de interceder junto ao diretor da Escola com vistas a amenizar a 

punição aplicada ao aluno estava impregnada desse sentimento materno que 

envolvia a relação estabelecida entre D. Marota e os alunos. Era como a mãe que, 

para não ver seu filho sendo castigado pelo pai, intervinha na situação em sua 

defesa. 

 As relações estabelecidas entre os próprios alunos também é algo que se 

destaca nas entrevistas. Através delas podemos perceber que a dinâmica de uma 

escola que trabalha com regime de internato e na qual os alunos se mantêm, 

cotidianamente, em permanente contato, é visivelmente diferente das escolas nas 

quais os alunos permanecem somente durante uma parte do dia.  

Era muita amizade... Uma vez morreu um aluno lá da Escola em um 
acidente e para nós, alunos, foi uma tristeza geral, a Escola ficou de 
luto mesmo. A gente tinha muito amor um pelo outro. Era como se 
fossem 300, 400 irmãos. A gente almoçava junto, comia junto, jantava 
junto, via TV juntos, fazia Educação Física juntos, tudo era junto... toda 
hora você estava presente... (CARLOS ANTONIO / ENTREVISTA). 
 

 Essa relação fraternal e o constante convívio entre os alunos refletiam-se em 

suas atitudes, marcadas, especialmente, pela cumplicidade. Nos relatos orais 

deparamo-nos com diversos episódios em que, para proteger ou evitar que o colega 

fosse punido por alguma infração às normas da escola, o grupo omitia e/ou se 

responsabilizava pela transgressão.  
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CAPÍTULO IV 
 

4. AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DA INSTITUIÇÃO: O CURSO GINASIAL 

AGRÍCOLA E O CURSO DE EXTENSÃO DE ECONOMIA RURAL DOMÉSTICA 

 

 

No capítulo anterior apresentamos os atores da história, ou seja, procuramos 

esboçar o perfil dos servidores e alunos e analisar como se estabeleciam as relações 

entre eles. Vimos, entre outras questões, a diversidade de redes que compuseram o 

processo de formação das pessoas envolvidas na história.  

Neste capítulo, analisaremos os cursos oferecidos pela Instituição na década 

de 1960. Como já mencionado no segundo capítulo, o propósito da Instituição era o 

de ministrar o curso de Iniciação Agrícola e o de Mestria Agrícola, 

concomitantemente com o curso ginasial. Havia também propostas de criação de um 

Curso de Economia Rural Doméstica, destinado a alunas do sexo feminino, de um 

Curso de Tratorista e de um curso Técnico Agrícola. 

Pela análise das fontes escritas, constantes nos arquivos da Escola, 

constatamos que, no período em estudo, a escola ofereceu regularmente o curso de 

Mestria Agrícola, ministrado concomitantemente com o curso ginasial, denominado 

Curso Ginasial Agrícola.  

Entretanto, a pesquisa realizada nos exemplares do jornal local e os relatos 

orais levaram-nos a uma outra atividade educativa sistematizada exercida pela 

Escola, na década de 1960: o Curso de Extensão de Economia Rural Doméstica, 

ministrado no período de 1963 a 1967, em caráter experimental. 
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Assim, esse capítulo aborda, inicialmente, o Curso Ginasial Agrícola, 

procurando compreender sua organização e as práticas escolares presentes nas 

atividades a ele pertinentes. 

Em um segundo momento focamos o Curso de Extensão de Economia Rural 

Doméstica, entendendo que, apesar de não ter sido um curso regular oferecido pela 

Escola e não constar em seus arquivos os documentos a ele referentes, tal curso faz 

parte da história da Instituição. Assim, na segunda parte desse capítulo, focamos sua 

estrutura, seu funcionamento, os sujeitos e os objetivos propostos para o curso. 

 

 

4.1. O curso “ginasial agrícola”: ensino profissionalizante ou secundário? 

 

Como abordado no segundo capítulo, o Decreto-Lei nº 3.092/56, ato legal que 

criou a Escola Agrícola de Rio Pomba/MG, determinava que tal Instituição fora criada 

para ministrar os cursos previstos na Lei Orgânica do Ensino Agrícola, promulgada 

em 1946. Porém, a Instituição, inaugurada em 1962, contou, logo no início de suas 

atividades, com as prescrições e inovações da primeira Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, promulgada em 1961. 

Essa legislação equiparou o ensino profissional com o ensino propedêutico, 

quanto à questão da equivalência e da continuidade de estudos. De acordo com seu 

artigo 49, o ensino profissional continuou estruturado em três ramos (industrial, 

agrícola e comercial), porém, passou a compor, juntamente com o ensino 

secundário, a educação de grau médio. 

Após a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (nº 4.024/61), o ensino de grau médio poderia ser definido 
como aquele ensino intermediário, entre o curso primário e o curso 
superior, destinado aos adolescentes. Subdividia-se em dois ciclos: 
o ginasial e o colegial. Distinguia-se pelos seus vários ramos: o 
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secundário, o comercial, o normal, o industrial e o agrícola. O direito 
de equivalência para fins de transferência garantiu, pelo menos a 
nível legal, a articulação desses cursos atenuando o isolamento do 
secundário em relação aos demais. (NUNES, 1992b, p.01). 
 

A “secundarização” (NUNES, 1992b, p.5) do ensino profissional, instituída 

pela Lei nº 4.024/61, visava à resolução de um impasse causado por uma relativa 

democratização da escola secundária.  

Era grande o interesse das camadas populares por esse nível de ensino, que 

desfrutava de prestígio na sociedade, pelo fato de ser considerado uma “agência de 

ascensão social”. O ensino secundário era visto como um instrumento de preparação 

para as atividades e empregos que gozavam de um certo status social e era 

considerado o caminho mais adequado para o acesso ao ensino superior. 

Em contraposição a esse interesse, estava a escassez de oferta do ensino 

secundário. 

uma grande parte dos adolescentes ainda permanecia fora da 
escola secundária, tanto na zona rural como na zonas urbanas. Este 
problema no campo assumia proporções mais graves, visto que a 
população rural, em sua maioria, além de não ser proprietária das 
terras onde trabalhava, tornava-se cada vez mais pobre, não tendo 
inclusive oportunidade de acesso à escola. Nas zonas urbanas, 
grandes contingentes de sua população não suportavam as 
pressões da inflação, do congelamento salarial, constituindo os 
setores marginais que se ampliavam ao mesmo tempo em que a 
industrialização se consolidava. (NUNES, 1992b, p.04). 
 

Segundo Nunes (1992b) a grande demanda pelo ensino secundário provocou, 

forçosamente, sua expansão. Para a autora, essa expansão objetivava conter as 

tensões sociais estabelecidas - falta de energia, alto custo dos transportes e dos 

gêneros alimentícios - que poderiam ser agravadas com a oferta irrisória desse 

ensino. 

A resolução desses impasses foi seguindo um processo de avanços e 

retrocessos que incluiu, dentre as várias medidas, a secundarização do ensino 

profissional estabelecida pela Lei de Diretrizes e Bases de 1961. 
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Do ponto de vista formal, a dualidade estaria sepultada, mas, na prática, “a 

equivalência estabelecida pela Lei nº 4.024/61 não conseguiu superar a dualidade, 

tendo em vista a permanência de duas redes de ensino no sistema educacional 

brasileiro, sendo que o ensino secundário continuou mantendo o privilégio de ser 

reconhecido socialmente.” (SANTOS, 2000, p. 219). 

Nunes (1992) aponta que, na década de 1960, o ensino secundário 

apresentou uma forte expansão. A procura por esse ensino era visivelmente superior 

aos demais cursos (agrícola, comercial e industrial) também considerados “educação 

de grau médio”. 

Com a promulgação dessa nova lei, a Escola Agrícola de Rio Pomba/MG teve 

seus cursos estruturados por duas legislações: a Lei Orgânica do Ensino Agrícola 

(1946), que prescrevia sobre a organização do curso de Mestria Agrícola e a LDB de 

1961, que reorganizou a educação de grau médio. 

Assim, de acordo com as prescrições da Lei nº 4.024/61, o curso de Mestria 

Agrícola, que seria oferecido pela Instituição concomitantemente com o curso 

ginasial, passou a ser denominado Curso Ginasial Agrícola. O aluno que concluísse 

tal curso receberia o título de “Mestre Agrícola”.51 

Em julho de 1962 a Instituição deu início às suas primeiras atividades 

pedagógicas. A escola acabava de ser inaugurada e deveria iniciar suas ocupações 

educativas. Naquele mesmo ano foi organizado um processo de seleção para a 

admissão de 120 alunos, cujo edital foi divulgado pelo jornal local no dia 15/07/1962. 

Aos selecionados foi ministrado, no período de setembro a novembro do mesmo 

ano, um curso preparatório para o exame de admissão ao Curso Ginasial Agrícola do 

ano subseqüente.  

                                                 
51 Ver “Anexo A” 
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Os cursos de “admissão” - como eram conhecidos os cursos preparatórios 

para os exames que davam acesso à primeira série ginasial - eram uma prática 

constante na época. Essa prática advinha de uma determinação imposta pela 

legislação educacional: os alunos egressos do ensino primário que objetivavam 

ingressar no 1º ano do curso ginasial deveriam submeter-se a um exame de 

admissão, no qual comprovassem “satisfatória educação primária” (art. 36 da Lei nº 

4.024/61). 

A obrigatoriedade do “exame de admissão” para o ingresso no primeiro ciclo 

do curso secundário já se fazia presente em legislações educacionais anteriores à 

Lei nº 4.024/61. A Lei Orgânica do Ensino Secundário, promulgada em 1942, 

estabelecia que, para o ingresso no curso ginasial, o aluno deveria revelar, em 

exames de admissão, “aptidão intelectual para os estudos secundários” (Lei nº 

4.244/42, art. 31, alínea c). 

Esse exame, ao mesmo tempo em que amenizava o problema da falta de 

vagas no ensino secundário, funcionava como um instrumento de exclusão das 

classes populares de um nível de ensino historicamente projetado para a elite 

brasileira. 

Nos “exames de admissão” para o Curso Ginasial Agrícola, realizados 

anualmente na Instituição, constavam provas de Português e Matemática, que 

tinham o valor de 10 (dez) pontos. Os alunos que obtivessem média aritmética igual 

ou superior a 5 (cinco) eram considerados aprovados e eram classificados, por 

critério de notas. Os melhores classificados preenchiam as vagas oferecidas pela 

Escola para a 1ª série ginasial.  

A Instituição comunicava o resultado do exame à família do candidato por 

telegrama. Devido a dificuldade de localização de certos endereços, situados em 
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zonas rurais mais distantes dos centros urbanos, alguns telegramas retornavam à 

Instituição. Para a localização e contato com esses candidatos, a Escola contava 

com o empenho dos servidores da secretaria escolar e com a ajuda da Associação 

de Crédito e Assistência Rural (ACAR), que se dispunham a localizar os alunos 

deslocando-se às residências dos mesmos. 

Os resultados dos exames a gente comunicava aos pais por 
telegrama. Conforme o tipo de endereço que os alunos davam os 
telegramas voltavam. E aquilo me botava doida... eu olhava as notas 
dos meninos e falava com o diretor: Meu Deus, esse aluno não pode 
perder esse lugar aqui, professor! Eu sempre dava um jeito de 
descobrir aquele aluno. Corria atrás dos endereços. Tinha a ACAR 
que me ajudava muito. Ela me ajudou a localizar os meninos que 
moravam na roça, passaram no exame e não tinha jeito de 
matricular. Tem um que é a “menina dos meus olhos” e nós 
custamos a achá-lo e hoje ele é doutor em fitotecnia pela 
Universidade da Flórida. (MARIA MAROTA / ENTREVISTA). 
 

 A tabela 4 é um demonstrativo da relação entre as vagas oferecidas pela 

Escola e o número de candidatos que se submeteram ao exame de admissão para 

ingresso na primeira série do Curso Ginasial Agrícola. 

 
Tabela 4 

Demonstrativo da relação candidato/vaga dos exames de admissão do Curso Ginasial 
Agrícola 

ANO VAGAS CANDIDATOS CANDIDATO X VAGA 
1963 229 256 1,1 
1964 64 366 5,7 
1965 54 239 4,4 
1966 33 227 6,8 
1967 73 287 3,9 
1968 91 277 3,0 

 

No período de 1963 a 1968 a Instituição, denominada Escola Agrícola (1956 – 

1964) e Ginásio Agrícola (1964 e 1968), ofereceu regularmente o Curso Ginasial 

Agrícola, que compreendia quatro séries. 

A extinção desse curso ocorreu com a transformação da Instituição em 

Colégio Agrícola de Rio Pomba, em 1968. A partir do ano de 1969 a Escola passou a 

oferecer o curso de “Técnico Agrícola” e foi extinguindo, gradativamente, o curso 
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ginasial. A última turma a ingressar em tal curso, no ano de 1968, formou-se em 

197152.  

Em 1963 a Instituição ofereceu as três primeiras séries do curso ginasial. Para 

a primeira série seguiu-se a ordem de classificação do exame de admissão, para a 

segunda e a terceira série foram admitidos alunos transferidos de outros 

estabelecimentos de ensino (públicos e particulares) que, de acordo com edital 

publicado no jornal local, também passaram por um processo de seleção. Os alunos 

da primeira série foram divididos em 5 (cinco) turmas: A,B,C,D,E. Os alunos 

transferidos formaram 1 (uma) turma de segunda e 1 (uma) de terceira série. 

Nos anos seqüentes o número de vagas destinado para cada série foi sendo 

alterado de acordo com as necessidades e possibilidades da Instituição.  

A tabela 5 demonstra a divisão das séries e das turmas nos anos em que a 

Escola ofereceu o Curso Ginasial Agrícola. 

 

Tabela 5 
Demonstrativo da organização em séries e turmas do Curso Ginasial Agrícola 

Curso Ginasial Agrícola 
TURMAS Ano 1ª série 2ª série 3ª série 4ª série 

1963 A / B / C / D / E ÚNICA UNICA ---- 
1964 A / B A / B / C / D A / B ÚNICA 
1965 A / B A / B A / B / C / D ÚNICA 
1966 UNICA A / B A / B A / B / C 
1967 A / B / C A / B UNICA ÚNICA 
1968 A / B / C A / B / C UNICA ÚNICA 
1969 ---- A / B / C A / B / C ÚNICA 
1970 ---- ---- A / B A / B / C 
1971 ---- ---- ---- A / B 

 

                                                 
52 A maioria dos alunos que concluiu o curso ginasial, a partir de 1968, permaneceu na Instituição 
cursando o Técnico Agrícola. A passagem de um curso para o outro aconteceu automaticamente, 
sem prestação de exames de seleção. Aqueles que não se interessaram em cursar o Técnico 
Agrícola, na Instituição, solicitaram desligamento, mediante requerimento. 
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Os currículos dos cursos ginasiais profissionalizantes apresentavam algumas 

especificidades, quando comparados com o Curso Ginasial Secundário.  

O currículo do Curso Ginasial Agrícola estava dividido por disciplinas que se 

agrupavam em dois blocos distintos. O primeiro bloco de disciplinas era o de 

“educação geral”, formado por aquelas que compunham o currículo de um Curso 

Ginasial Secundário. O outro bloco, denominado “parte diversificada”, era formado 

por disciplinas específicas do ensino agrícola profissionalizante. 

 A estruturação dos currículos, por determinação da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação promulgada em 1961, ficava a cargo do Conselho Federal de 

Educação, que fixava as disciplinas para os cursos, com suas respectivas cargas 

horárias. De acordo com o art. 49, parágrafo 1º dessa legislação, nas duas últimas 

séries do primeiro ciclo dos cursos profissionais (3ª e 4ª série do curso ginasial), 

seriam incluídas, 4 (quatro) disciplinas do Curso Ginasial Secundário. Dessas, 

apenas 1 (uma) seria optativa e, portanto, de livre escolha da escola. 

Pela tabela 6 podemos observar a matriz curricular do Curso Ginasial Agrícola 

da Escola de Rio Pomba. 
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Tabela 6 
Matriz Curricular do Curso Ginasial Agrícola 

Curso Ginasial Agrícola 
Educação Geral 

Séries Disciplinas 1ª 2ª 3ª 4ª CH 

Português 120 120 120 120 480 
Matemática 120 120 120 120 480 
História 90 90 - - 180 
Geografia 90 90 - - 180 
Iniciação às Ciências 90 60 - - 150 
Inglês - - 90 90 180 
Francês 90 90 - - 180 
Educação Física 60 60 60 60 240 
Ciências Físicas e Biológicas - - 60 90 150 
Organização Social e Política - - - 30 30 
Moral e Cívica - - - 30 30 
 Carga Horária Total – 2.280 
      

Parte Diversificada 
Séries Disciplinas 1ª 2ª 3ª 4ª CHT 

Práticas Agrícolas 90 - 60 - 150 
Práticas Pecuárias 90 - - - 90 
Hig., Enferm. e Socorro de Urgência 90 60 30 - 180 
Prat. Agrop. Geral e Aplicada 60 - - - 60 
Noc. Enf. Peq. Cir e Def. San. Animal - 60 - - 60 
Ind. e Consev. de Produtos Agrop. - 60 - 120 180 
Desenho - - 60 60 120 
Inic. Estudo Agricultura - - 120 120 240 
Iniciação Estudo Zootecnia - - 120 - 120 
Práticas Oficinas Rurais - - 30 30 60 
Práticas Industrias Rurais - - - 30 30 
 Carga Horária Total – 1.290 

 Fonte: Retrospectiva Histórica (1991). 

 

 Analisando a matriz curricular do curso ministrado pela Instituição é possível 

constatar que as disciplinas do curso “ginasial secundário” que foram incluídas nas 

duas últimas séries do curso “ginasial agrícola” são: I - Inglês, II - Ciências Físicas e 

Biológicas, III - Organização Social e Política e IV - Moral e Cívica53. 

                                                 
53 Não temos dados que nos informem sobre qual dessas disciplinas seria a optativa e, portanto, a 
escolhida pela escola. 
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 A inclusão das disciplinas “Organização Social e Política” e “Moral e Cívica” no 

currículo do curso “Ginasial Agrícola” revela uma preocupação, já existente na 

proposta educacional do Estado Novo. 

O importante na escola primária seria a transmissão do “sentimento 
patriótico” no estilo “Por que me ufano do meu país, bandeira, hino, 
etc.” , conforme anotação do mesmo punho de Capanema. A escola 
secundária iria mais longe: ela deveria formar uma verdadeira 
“consciência patriótica” própria de homens portadores das 
concepções e atitudes espirituais que é preciso infundir nas massas, 
que é preciso tornar habituais entre o povo. (SCHWARTZMAN, 
1984, p.193). 
 

A escola, portanto, deveria estar impregnada de práticas educativas que 

transmitissem aos alunos uma formação moral e ética. Essas disciplinas se 

voltariam, fundamentalmente, para a formação do caráter dos alunos, infundindo-

lhes as virtudes individuais e coletivas consideradas necessárias à incorporação do 

valor do sacrifício individual em favor do grupo, do sentimento de dever para com a 

pátria e de conformidade nas situações adversas da nação.  

Outra disciplina constante no currículo do Curso Ginasial Agrícola, que 

também era considerada de grande importância na formação de hábitos, valores e 

comportamentos dos alunos, era a “Educação Física”. De acordo com a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, promulgada em 1961, ela deveria constar 

nos currículos dos cursos primário e médio, sendo sua prática obrigatória até a idade 

de 18 anos. 

Se sua prática já era considerada importante por essa legislação, a Educação 

Física passou a gozar de um prestígio ainda maior a partir de 1966 com a 

promulgação do Decreto nº 58.130 que regulamentou o art. 22 da Lei de Diretrizes e 

Bases, reforçando sua importância “no desenvolvimento integral da personalidade do 

homem brasileiro”. 
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De acordo com o referido decreto, a Educação Física teria o objetivo de 

“aproveitar e dirigir as forças do indivíduo – físicas, morais, intelectuais e sociais – de 

maneira a usá-las na sua totalidade e neutralizar, na medida do possível, as 

condições negativas do indivíduo e do meio.” ( Decreto nº 58.130/66 / art. 1º). 

Esse período de maior ênfase na prática da Educação Física coincide com o 

período no qual as conseqüências das mudanças políticas instauradas em 1964 se 

estenderam e intensificaram. Os propósitos da política educacional do governo 

militar, que se concretizaram no início da década de 1970, com a promulgação da 

Lei nº 5.692/71, estiveram materializados na década de 1960, sob a forma de 

decretos e portarias que dispuseram sobre os mais variados assuntos relativos à 

educação escolarizada. 

Dentre esses propósitos, a Educação Física ganhou um destaque especial, 

tanto pela sua capacidade de preparar o indivíduo para atuar na defesa da nação, 

como pelo fato de ela estar intimamente ligada com o ideário do capital humano, de 

caráter tecnicista, presente na política do governo militar, que colocava a educação 

diretamente vinculada à formação profissional. “A Educação Física ganhava status, 

pois a formação de um corpo ágil e forte era imprescindível no processo.” 

(GARIGLIO, 1997, p.102). 

Apesar da disciplina “Educação Artística” não constar na matriz curricular do 

curso, as práticas escolares voltadas para as atividades artísticas estavam presentes 

e eram constantes no cotidiano da escola. Nos relatos orais os depoentes lembraram 

das aulas de canto orfeônico, do grupo de teatro, da fanfarra e do conjunto musical 

existentes na Instituição. 
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Figura 4 
Fanfarra da escola composta pelos alunos do Curso Ginasial Agrícola 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo do Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Pomba/MG. 

 

Essas atividades artísticas empreendidas na Instituição visavam, além da 

formação dos alunos, mantê-los ocupados, evitando o ócio. Por outro lado, a 

existência das aulas de canto orfeônico na Escola e a relevância a elas atribuída 

fazem-nos perceber algumas heranças dos tempos de Gustavo Capanema que 

ainda permaneciam no cotidiano escolar, na década de 1960. Projetos de inserção 

do canto orfeônico nas escolas foram executados durante o governo totalitário do 

presidente Getúlio Vargas com a finalidade precípua de propagar as músicas que 

exaltavam a pátria e possibilitar a execução correta dos hinos oficiais, tendo em 

mente o poder de influência dessa arte sobre as massas. 
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Nesses projetos, o canto orfeônico se fazia, inclusive, associado à Educação 

Física e era considerado como uma das práticas educativas que se voltariam para a 

formação física, cívica e moral dos alunos. 

 A ausência de algumas disciplinas como o ensino religioso, o latim e o 

espanhol na parte de “educação geral” revelava algumas das alterações curriculares 

trazidas pela Lei nº 4.024/61. Mesmo com a eliminação dessas duas últimas 

disciplinas, o currículo continuou composto por duas línguas estrangeiras: o Inglês e 

o Francês, embora as orientações da nova legislação fossem para que se desse 

“especial relevo ao ensino de Português” (art. 40 / alínea “a”). 

Além da estruturação curricular do Curso Ginasial Agrícola oferecido pela 

Instituição sua organização anual também atendeu às prescrições da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, promulgada em 1961, que determinava que os 

cursos de grau médio deveriam ser organizados em, no mínimo, 180 dias letivos.  

O número de dias que compuseram os calendários de atividades da 

Instituição no período em estudo apresentou uma variação de ano para ano. Esses 

números variaram entre 180 a 192 dias letivos. Pela análise dos calendários 

escolares, é possível constatar que a semana incluía atividades letivas de segunda-

feira a sábado. 

Quanto à avaliação da aprendizagem, constam nos históricos escolares dos 

alunos registros mensais. Essas avaliações tinham um valor de 10 pontos. Era 

considerado aprovado aquele que, ao final do mês de novembro, obtivesse média 

aritmética das avaliações mensais igual ou superior a 7. 

Os alunos que não atingissem essa pontuação eram submetidos a uma “prova 

final” e consideravam-se aprovados aqueles que obtivessem, nesse exame, média 

aritmética igual ou superior a 5. Para a obtenção dessa média aritmética, 
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consideravam-se os pontos obtidos na “prova final” e a média das notas anuais. 

Essa prova ocorria no mês de dezembro de cada ano. 

Caso o aluno não conseguisse aprovação na “prova final” ele era submetido 

aos exames de “2ª época”, que eram aplicados geralmente no final do mês de 

janeiro ou início de fevereiro do ano seqüente. Para que o aluno pudesse ser 

considerado aprovado na série, deveria obter média aritmética igual ou superior a 5 

(cinco). A média era feita considerando a nota do exame e a média das notas obtidas 

durante o ano. 

O Curso Ginasial Agrícola era ministrado em três turnos para as mesmas 

turmas de alunos. 

 No turno da manhã eram ministradas para algumas turmas no pavilhão 

administrativo/pedagógico, as aulas referentes às disciplinas curriculares de 

“Educação Geral”. As demais turmas participavam de aulas teóricas e/ou práticas, 

específicas do curso profissional agrícola, ou seja, das disciplinas da “Parte 

Diversificada” do currículo. As aulas práticas aconteciam nos setores de agricultura, 

de zootecnia e de indústrias rurais. As teóricas eram ministradas no pavilhão 

administrativo/pedagógico. O turno da manhã compreendia um período de 4 (quatro) 

horas de atividades - das 7h às 11h - e estava dividido em 4 aulas de 50 min, com 

um intervalo de 20 min. entre as duas primeiras e as duas últimas aulas.  

No turno da tarde as turmas se revezavam. Aquelas que haviam participado 

das aulas da “Parte Diversificada” do currículo, detinham-se às aulas da “Educação 

Geral” e vice-versa. Esse turno apresentava estruturação semelhante ao da manhã, 

exceto por uma discreta distinção: entre as duas primeiras aulas e as duas últimas 

era realizado um intervalo de 40 min. Nesse intervalo era servido aos alunos, no 
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refeitório da Escola, o café da tarde. Assim, esse turno de atividades iniciava-se às 

13h e terminava às 17h20min. 

 À noite, os alunos de todas as turmas regressavam ao pavilhão 

administrativo/pedagógico, onde participavam, das 19h às 21h, de um “estudo 

dirigido” ou “aulas de reforço”, denominação dada às atividades noturnas pelos 

entrevistados. 

 O fato de a maioria dos alunos compor-se por adolescentes e estar longe dos 

olhares de seus familiares fazia com que muitas atividades propostas e 

desenvolvidas pela Escola objetivassem controlar as ações dos alunos, evitando que 

ficassem ociosos. Assim, os “tempos escolares” (FARIA FILHO, 2000, p.70) eram 

organizados, ritmados e preenchidos de forma que mantivessem os alunos em 

constante atividade, de preferência, sob a coordenação ou supervisão dos 

servidores da Instituição, visando facilitar o controle.  

 Dessa forma, podemos perceber que, além da dimensão formativa existente 

nessa prática, a sobrecarga de trabalhos acadêmicos do Curso Ginasial Agrícola era 

também empreendida como uma estratégia de ocupação e controle dos alunos.  

 Ao contrário do que poderíamos imaginar, essa sobrecarga de trabalhos 

acadêmicos é concebida pelos ex-alunos que participaram do procedimento da 

história oral como uma oportunidade singular, como algo que possibilitou um 

profundo conhecimento das diferentes disciplinas. 

Eu falo até com emoção porque eu acho que se eu não tivesse 
estudado ali eu não teria condições de ter o aprendizado e os 
ensinamentos que eu tive. Uma que era um estudo das 7h. da 
manha às 9h. da noite. A gente entrava as sete horas para as salas 
de aula e saía as onze. É lógico que tinha as aulas práticas, éramos 
avaliados, saíamos pro campo... Depois retornava de uma hora da 
tarde até a cinco. Depois descansava, jantava e voltava às sete da 
noite para um estudo dirigido que ia até às nove da noite. Então 
tinha que saber... tinha que saber... (LUIZ FERNANDO / 
ENTREVISTA). 
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De acordo com os depoimentos, o Curso Ginasial Agrícola ministrado pela 

Instituição deu ênfase aos conteúdos da parte de “cultura geral”, em detrimento dos 

conteúdos específicos do ensino profissionalizante. Segundo os participantes das 

entrevistas, a falta de equipamentos e a área física disponível, considerada restrita, 

dificultavam as atividades agrícolas.  

Aquele curso ginasial... os meninos saíam de lá como mestres 
agrícolas. O diploma deles não era de curso ginasial era de mestre 
agrícola. Tinha a parte de educação geral e tinha também a parte 
profissional. Mas era muito pouco, na escola, essa parte 
profissionalizante, sabe? Porque a área dela era muito pequena  e não 
estava assim tão bem equipada como hoje, né? Porque hoje é uma 
suntuosidade aquela escola, né?! (MARIA MAROTA). 

 
O desinteresse do Ministério da Agricultura pelo ensino profissional de grau 

médio também foi apontado como sendo um fator determinante da situação. A 

Instituição ficou subordinada a esse Ministério até o ano de 1967, quando o Decreto 

nº 60.731 de 19 de maio de 1967 transferiu para o Ministério da Educação e Cultura 

os órgãos de ensino pertencentes ao Ministério da Agricultura. 

Ela funcionou como Ginásio, como se fosse um ginásio qualquer, 
como se fosse uma escola de 1º grau. De agricultura mesmo não tinha 
nada. É... mas depois... o problema era o seguinte: o impasse estava 
no Ministério da Agricultura gerenciar o ensino agrícola. O ministério 
da educação era responsável por qualquer tipo de ensino, de menos, 
o agrícola. Mas o Ministério da Agricultura não tinha muita condição de 
desenvolver aquele tipo de ensino não, porque o ministério da 
Agricultura tinha muitas atribuições e eles não ligavam muito, não 
tinham condição de dar assistência a esse tipo de ensino. Naquela 
época o mais importante mesmo era o ensino superior, já tinha a 
Universidade de Viçosa, já desenvolvia isso... Belo Horizonte já tinha, 
São Paulo tinha várias escolas superiores de agricultura. Então 
qualquer outro ensino que não fosse superior o Ministério da 
Agricultura não interessava muito em desenvolver não. Não havia 
muito interesse e eles não sabiam desenvolver esse tipo de ensino 
não, eles não tinham nem um know how para fazer isso não. Como é 
que fazia isso? Muito difícil, muito difícil... (SEBASTIÂO FURTADO / 
ENTREVISTA). 
 

 Essa ênfase dada às disciplinas do curso ginasial, em detrimento daquelas 

específicas do curso profissional, somada à extensa e rigorosa jornada de estudos 

diários, repercutiu diretamente no destino dos alunos que encontraram, naquela 
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situação, a oportunidade de se prepararem para o prosseguimento dos estudos. 

Estão presentes e são constantes nos relatos orais expressões que retratam essa 

situação.  

A turma saía de lá, passava nos vestibulares, nos exames técnicos... 
a turma do Ginásio saía afiada dali. Ninguém perdia concurso, 
vestibular...  Era CTU, Cândido Tostes, concursos em São Paulo, 
cursos de militares, passavam em tudo! (BRAZ MENDONÇA / 
ENTREVISTA). 
 

O acesso ao ensino superior era uma difícil conquista para aqueles que 

concluíam um curso profissional no Brasil. Essa dificuldade estava associada às 

limitações das legislações educacionais anteriores à LBD 4.024/61 e aos 

conhecimentos exigidos nos exames vestibulares, que não condiziam com aqueles 

ensinados em tais cursos. O problema tornava-se ainda maior quando se tratava de 

filhos de trabalhadores rurais, para quem o acesso à educação superior era ainda 

um fator de maior complexidade.  

Dentro dessa realidade, a aprovação nos exames que dava acesso aos 

cursos superiores passou a ser vista, pelos alunos da Escola Agrícola de Rio Pomba, 

como meta passível de ser almejada e conquistada.  

 As freqüentes aprovações nos vestibulares são lembradas com orgulho nos 

relatos orais. A escola é concebida, pelos entrevistados, como sendo a responsável 

pela transformação da realidade sócio-econômica de muitos alunos. 

Eu acho que a coisa mais bonita, a maior premiação que nós 
recebemos da escola foi a oportunidade de estudarmos lá e 
vencermos na vida. Quem um dia podia pensar que o Cacá, saído 
de Rodeiro, capinador de roça, iria chegar no PHD. Quem diria que o 
José Ronaldo (falando de um outro ex-aluno que trabalha na mesma 
Instituição que ele) iria estar aqui e é um dos pesquisadores mais 
conceituados na área de fisiologia vegetal Conceituado no mundo 
todo na área de fisiologia vegetal. Isso pra gente é o maior prêmio. 
Naquele tempo...  eu não sei hoje, mas naquele período nós 
saíamos credenciados para enfrentar qualquer vestibular. Em 1971, 
quando terminamos o colégio agrícola, nós fomos em nove para 
Viçosa e oito passaram e passaram bem. Eu acho que esse foi o 
maior prêmio... conhecer o colégio... conhecer os amigos que nós 
fizemos, tanto do corpo docente como os alunos. Graças a Deus que 
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surgiu o Colégio Agrícola na minha vida e dos meus irmãos. Eu 
tenho um carinho muito grande por aquela escola. Tenho o colégio 
como uma das coisas mais importantes da minha vida. (CARLOS 
EUGÊNIO / ENTREVISTA). 
 

 Considerando o propósito inicial da criação da Instituição como uma estratégia 

de recuperação do setor agrícola brasileiro, já que ela atuaria como instrumento 

capaz de preparar os filhos dos agricultores da região, para que estes dessem 

continuidade aos trabalhos de seus pais - evitando o êxodo rural e modernizando o 

fazer agrícola, podemos concluir que esse intento não se concretizou. A Instituição, 

ao oferecer o curso ginasial em tempo integral, priorizando os conhecimentos 

específicos de um Curso Ginasial Secundário, converteu-se em uma escola elitista. 

Esse adjetivo, no entanto, não se valida pelo perfil dos alunos a que ela atendeu, 

mas aos objetivos a que ela se propôs. 

 

 

4.1.1. As solenidades de conclusão do Curso Ginasial Agrícola: legitimação do êxito 

obtido no processo de formação dos alunos 

 

As festividades de encerramento do curso “Ginasial Agrícola” representavam 

um momento de vitória na vida dos alunos, de seus pais e da própria Instituição 

Escolar. As solenidades de formatura seguiram, em todos os anos em que a Escola 

funcionou como um Ginásio Agrícola, rituais semelhantes e eram exercidos com 

certa pompa e monumentalidade: convites impressos, missa em ação de graças, 

solenidade de colação de grau, trajes apropriados, homenageados e baile. 

 Essa importância dada aos cerimoniais de conclusão do curso estava atrelada 

aos significados dos quais essas solenidades eram portadoras. 
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Uma formatura é um importante momento no funcionamento das 
instituições escolares, de destacada referência por comprovar os 
atos pedagógicos de sucesso processados em seu interior. Ela é um 
momento final de um processo de formação, significando uma 
graduação, um avanço reconhecido publicamente na escala da 
escolaridade, que diferencia os que obtiveram das demais pessoas e 
que, no caso de cursos de formação profissional, marca uma 
prerrogativa de trabalho. (WERLE, 2005, p.3). 
 

Além de transmitir uma mensagem positiva, ao simbolizar o sucesso de um 

processo de formação, já que somente os alunos aprovados participavam das 

solenidades de conclusão do curso, esses cerimoniais também possibilitavam a 

exposição e a projeção de políticos municipais e regionais que, geralmente, 

compunham os lugares de destaque nas festividades, fossem como convidados 

especiais e/ou como homenageados pelos alunos e pela Instituição.  

 A figura 5, que exibe a entrada do aluno no Salão Nobre da Instituição 

acompanhado pela mãe, revela a formalidade existente no momento. Não somente o 

formando, como também os demais convidados do sexo masculino aparecem 

formalmente trajados (terno e gravata). O formando e sua família, representada pela 

figura da mãe, são apresentados ao público ali presente, como alguém que, por 

intermédio da ação escolar, alcançara um grau a mais em sua vida acadêmica, que 

obtivera sucesso em seu processo de formação. A distância do aluno em destaque 

do próximo formando a entrar no salão indica a intenção de tornar a exibição dos 

mesmos mais individualizada, possibilitando uma maior evidência a cada um dos 

concluintes e facilitando a execução dos trabalhos do fotógrafo, responsável pela 

perpetuação do cerimonial. 
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Figura 5 
Solenidade de colação de grau do Curso Ginasial Agrícola (entrada solene do formando no 

Salão Nobre da Escola, acompanhado pela mãe). 
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o pessoal do ex-aluno Antônio Loures de Oliveira. 

enidade de colação de grau também era portadora de símbolos e 

que, como a entrada individual dos alunos, objetivava dar ênfase ao 

l de cada formando, visando articular a “dimensão pessoal/grupal de 

ERLE, 2005) existente nos cerimoniais de formatura.  
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Figura 6 
Solenidade de entrega dos diplomas do Curso Ginasial Agrícola (o aluno recebe os 

cumprimentos dos membros da mesa do cerimonial). 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal do ex-aluno Antônio Loures de Oliveira. 

 

O diploma entregue nessa solenidade pode ser considerado como um desses 

símbolos. Ele significava a oficialidade do ato, atestava a performance acadêmica do 

aluno e simbolizava a vitória por ele conquistada. Pela importância dada ao diploma 

e pelo que esse documento significava, algumas famílias faziam dele um objeto a ser 

exibido em suas residências. Temos informações de que alguns diplomas foram 

emoldurados e afixados nas paredes dos cômodos mais visitados de suas 

residências. 

A mesa oficial da solenidade de colação de grau era formada por aqueles que 

ocupavam os cargos mais elevados na hierarquia escolar e social: diretores, 



 121

professores e políticos. A entrega do diploma, vindo de mãos de pessoas portadoras 

de prestígio social, legitimava o momento. 

Para os professores a formatura era a “hora da gratidão”. Era o momento em 

que os alunos e os pais chegavam até eles e agradeciam o trabalho realizado.  

No entanto, a alegria da sensação de vitória, de conquista se misturava a um 

sentimento de angústia: a formatura tornava-se um momento de despedida dos 

colegas com quem se convivera por quatro anos, compartilhando dos bons e dos 

difíceis momentos, dividindo os espaços das salas de aula, do refeitório, do 

dormitório, dividindo as vitórias e as derrotas. Os alunos, procedentes de diversos 

municípios, voltariam para as suas residências e, por certo, seguiriam caminhos 

distintos. 

 

 

4.1.2. O sistema disciplinar do curso “Ginasial Agrícola”: entre punições e 

recompensas 

  

 Pela análise do cotidiano escolar, podemos perceber que, visando ao 

exercício da disciplina, à garantia da ordem e ao êxito da ação escolar, esteve 

presente na história da Instituição um sistema composto por punições e 

recompensas. 

 Segundo Foucault (1977, p. 161), a utilização da “gratificação-sanção” no 

sistema disciplinar de uma instituição permite a “qualificação dos comportamentos e 

dos desempenhos a partir de dois valores opostos do bem e do mal” e se torna um 

mecanismo disciplinar complexo uma vez que vai além da “simples separação do 

proibido”. As sanções e as penalidades atuam produzindo nos alunos o medo de 
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serem castigados, o receio de serem punidos e as gratificações incitam-lhes o desejo 

de serem recompensados e premiados. 

Esse sistema disciplinar da Instituição era constituído por algumas estratégias 

que, por certo, estiveram regulamentadas em seu “Regimento Interno”54 e de outras 

que talvez até passassem mesmo despercebidas pelos sujeitos, mas que, tal como 

as estratégias presentes no regulamento, eram portadoras de objetivos congêneres.  

Tais estratégias desempenhavam a função de disciplinar e fazer com que os 

alunos incorporassem a importância de uma conduta exemplar, tanto em relação aos 

estudos, quanto no que se referia à formação de seu caráter. Elas desempenhavam 

sua função, de maneira discreta e sutil, muitas vezes impercebíveis, porque estavam 

entranhadas nas pequenas circunstâncias cotidianas da Escola. 

Na interpretação de Foucault (1977), a disciplina pode ser entendida como 

uma arte que visa não unicamente aumentar as habilidades do corpo ou aprofundar 

suas atitudes de submissão, ela exerce um domínio sobre o corpo não apenas para 

que este faça o que se quer, mas da forma, da maneira como se quer. Assim, 

segundo o autor, a disciplina objetiva 

“a formação de uma relação que no mesmo mecanismo o torna tanto 
mais obediente quanto é mais útil, e inversamente. Forma então 
uma política das coerções que são um trabalho sobre o corpo, uma 
manipulação calculada de seus elementos, de seus gestos, de seus 
comportamentos. O corpo humano entra numa maquinaria de poder 
que o esquadrinha, o desarticula, o recompõe. (FOUCAULT, 1977, 
p.127)  
 

Em relação às estratégias de punição, encontramos nas pastas individuais 

dos alunos documentos que revelam algumas atitudes tomadas pela direção da 

Escola, nas ocasiões em que se observavam infrações às normas da Instituição.  

                                                 
54 Tal documento não consta nos arquivos da Instituição. Tentamos ter acesso ao mesmo através de 
contato com outros estabelecimentos de ensino agrícola e através de pesquisa nos exemplares do 
Diário Oficial da União, no período de maior probabilidade de sua publicação, no entanto não 
conseguimos localizá-lo. 
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Essas infrações cometidas pelos alunos descritas em tais documentos 

apresentavam natureza diversa: má conduta em sala de aula, saída das 

dependências da escola sem autorização, danificação de bens móveis e imóveis, 

furto, desrespeito com servidores e colegas, entre outras. 

Alguns documentos determinavam que o aluno deveria ser suspenso 

temporariamente das atividades educativas desenvolvidas pela Escola, outros já se 

referiam à transferência e até mesmo ao desligamento do mesmo. 

Em um trecho de uma carta enviada a um pai de um aluno, em janeiro de 

1966, o diretor coloca: 

Durante o ano p.p., o vosso filho demonstrou não querer 
enquadrar-se na disciplina55 da Escola e, como é desejo nosso, no 
corrente ano, torná-la mais rigorosa, em proveito dos próprios 
alunos, e, na certeza de que ele não adaptará ao novo regime, 
resolvemos aconselhar-vos a transferi-lo para outro estabelecimento, 
em regime de externato, a fim de que ele possa ter um convívio mais 
íntimo com a família.  
 

 O trecho mostra a existência de uma dinâmica disciplinar na qual o aluno 

deveria “enquadrar-se”, ou seja, deveria respeitar, sujeitar, ajustar-se e articular-se 

harmonicamente. A importância atribuída às questões disciplinares e o propósito de 

torná-las ainda mais rigorosas no ano de 1966 estavam sintonizadas com os ideais 

do governo ditatorial militar, em voga naquele momento. Uma educação marcada 

pela obediência às normas, pelo cumprimento do dever e pelo respeito à hierarquia 

eram condizentes com os propósitos de um governo que atuou de forma sistemática 

e violenta, visando promover em seus governados atitudes de submissão e de 

obediência e que, ao mesmo tempo, procurou aproveitar e dirigir as forças físicas, 

morais, intelectuais e sociais dos indivíduos visando direcioná-las para as questões 

de seu interesse. Para atuar nessa conjuntura, as questões disciplinares se 

constituíam como aliadas, considerando que: 
                                                 
55 Grifo nosso. 
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A disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos 
“dóceis”. A disciplina aumenta as forças do corpo (em termos 
econômicos de utilidade) e diminui essas mesmas forças (em termos 
políticos de obediência). Em uma palavra: ela dissocia o poder do 
corpo; faz dele por um lado uma “aptidão”, uma “capacidade” que ela 
procura aumentar; inverte por outro lado a energia, a potência que 
poderia resultar disso, e faz dela uma relação de sujeição estrita. Se a 
exploração econômica separa a força e o produto do trabalho, 
digamos que a coerção disciplinar estabelece no corpo o elo coercitivo 
entre uma aptidão aumentada e uma dominação acentuada. 
(FOUCAULT, 1977, p.127) 
 

Outra questão que merece destaque, no trecho do documento supra-exposto, 

é a relação feita pelo diretor no que diz respeito à atuação da família no 

acompanhamento do processo de formação do aluno. Quando ressalta que um 

colégio em regime de externato possibilitaria maior convívio com a família, o diretor 

deixa explícito o seu importante papel, junto à escola, na formação de seus filhos.

 Alguns registros revelando atitudes mais drásticas em relação às punições 

dos alunos também se fazem presentes nos documentos de que são compostas as 

pastas individuais. Encontramos registrado em um “Histórico Escolar”, expedido no 

ano de 1969, documento que acompanharia o aluno por toda a sua vida acadêmica 

e profissional, uma observação que informava: “Impedido de prestar exames finais 

em 1ª época, de acordo com o art. 25, parágrafo 1º da Portaria nº 667 de 

19/09/1968, embora sendo aluno interno. Não prestou exame em 2ª época, por 

desligamento em 17/12/1968, motivado por várias reincidências de péssimo 

comportamento. Deverá repetir a 1ª série em outro ginásio”. 

 Pela análise deste e de outros documentos semelhantes podemos inferir que 

as atitudes mais drásticas e o maior números de punições na Instituição são datados 

dos anos finais da década de 1960, coincidindo, portanto, com o período em que a 

atuação do governo militar no sistema educacional brasileiro começou a se 

intensificar. 
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 Outro mecanismo de punição relatado pelos entrevistados era a reclusão. Os 

alunos ficavam impedidos de ir para casa durante o período determinado para 

cumprir o castigo. Segundo os relatos, essa era a punição mais repudiada pelos 

alunos. A determinação de passar os finais de semana dentro da Instituição, 

desautorizados de irem à cidade e impedidos de visitarem a família, era considerada, 

pelos alunos, como sendo o pior mecanismo de punição, “era o que mais doía” 

(BRAZ MENDONÇA / ENTREVISTA). 

Os alunos ficavam presos, a punição era essa. Eu já fui punido 
também. Meu número era 55 (cinqüenta e cinco)... eu me lembro 
direitinho... Estava tudo programado para eu vir em uma festa aqui 
em Ubá. Aí, os inspetores, depois do hino, anunciavam quem podia 
ir para casa e ele disse: o número 55 não tem final de semana em 
casa! Foi uma loucura, mas eu tive que tolerar e explicar para minha 
mãe. Foi complicado... (LUIZ FERNANDO / ENTREVISTA). 
 

 Além da suspensão das atividades educativas, da reclusão e até mesmo da 

expulsão dos alunos que infringiam as normas da escola, outro mecanismo utilizado 

para punir o aluno era o trabalho. Em algumas situações o trabalho era colocado 

como castigo e passava a fazer parte do sistema disciplinar da Instituição. Aos 

alunos que cometessem certos tipos de infração era designado um trabalho voltado 

para as práticas agrícolas ou algum trabalho doméstico como, por exemplo, ajudar 

nas atividades de manutenção da limpeza dos prédios e/ou nas atividades 

específicas do refeitório. 

Os alunos, entretanto, não reagiam passivamente a todas as punições 

aplicadas, algumas eram contestadas. Movimentos de contraposição às normas e 

aos castigos estão presentes na história da Instituição, embora não acontecessem 

com constante freqüência e tivessem pouco êxito e repercussão. Muitos dos 

movimentos organizados pelos alunos não resistiam ao temor de possíveis atitudes 

repressoras e acabavam enfraquecendo. 
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 Por outro lado, as estratégias utilizadas para premiar os “bons” alunos eram 

constantes, diversificadas e também faziam parte do sistema disciplinar. Na 

perspectiva de Foucault (1977), essas estratégias ao mesmo tempo em que 

recompensam e promovem aqueles que foram condecorados, permitindo reforçar 

questões de classificação e hierarquia, punem, castigam, rebaixando e degradando 

aqueles que, na concepção da Instituição, não foram merecedores de tais 

gratificações. 

 Uma dessas estratégias era a divulgação de uma lista de classificação dos 

alunos que obtinham os melhores resultados nas avaliações mensais. Essa 

publicação era feita pelo diretor da Instituição, que destacava os “melhores” alunos, 

solicitando-lhes que relatassem como haviam conseguido tal proeza e premiando-os 

com presentes, medalhas e diplomas de “Honra ao Mérito”.  

Tinha o quadro de classificação. As meninas, o Dr. Carlos sempre 
premiava com alguma coisa, geralmente era tiara para cabelo, feita de 
ráfia. Ele trazia do Rio. Eu mesma já ganhei várias vezes. A gente 
ficava ansiosa para receber o prêmio! (ISABEL DE ABREU / 
ENTREVISTA). 
 
A lista era muito divulgada. Faziam solenidade para divulgar. “Olha os 
melhores aqui, oh! E ele (Dr. Carlos) dava medalhas, sabe?! Medalhas 
bonitas, diplomas de honra ao mérito... Tinha um clima assim... de 
disputa e aumentava a partir disso aí. (BRAZ DIAS / ENTREVISTA). 
 

 Outra forma de premiar os alunos que se destacavam não somente nas notas, 

como também no esporte e na disciplina, era integrá-los na “turma do diretor”. Assim 

eram denominados os alunos que acompanhavam o diretor da Escola (Carlos 

Bastos) nos mais diversos momentos: nas atividades cotidianas, nos eventos e até 

mesmo nas refeições. Fazer parte desse grupo distinguia-os dos demais alunos, 

simbolizava proteção e exaltava-os como sendo os “melhores”. 

 O trabalho com os tratores da Escola - atividade que despertava o interesse 

de grande parte dos alunos – era também, segundo depoimentos, uma atividade 
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limitada a um determinado grupo de alunos, escolhidos de acordo com sua conduta 

e seu desempenho nas atividades da Escola. 

 Esse interesse estava diretamente relacionado com o que aquele 

equipamento representava social e economicamente. Os tratores eram símbolos de 

progresso e modernidade na vida rural. Eles deveriam substituir as manuais práticas 

agrícolas, consideradas obsoletas e até então empregadas pelos produtores rurais. 

A mecanização da agricultura era concebida como a responsável pelo aumento da 

produção agrícola e, por isso, trazia esperanças de tempos mais prósperos na vida 

campesina. 

 

 

4.2. Curso de Extensão de Economia Rural Doméstica: formando as boas 

donas-de-casa 

 

 Através das primeiras entrevistas e dos exemplares do jornal local, tivemos 

conhecimento de que nos primeiros anos de atividade, a Escola ofereceu, além do 

curso “Ginasial Agrícola”, o Curso de Extensão de Economia Rural Doméstica. Essas 

fontes foram de grande importância no resgate dessa história, uma vez que não 

encontramos na Instituição documentos referentes a tal curso. Elas nos levaram a 

ex-alunas e ex-professoras que participaram deste trabalho de pesquisa, relatando 

suas experiências e/ou fornecendo-nos documentos iconográficos e escritos 

(fotografias e certificado de conclusão) referentes ao curso. 

De acordo com o certificado de conclusão do curso expedido pela Instituição 

em fevereiro de 196456, ele estava estruturado pelo Decreto-lei nº 9.613 de 20 de 

                                                 
56 Ver “Anexo B” 
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agosto de 1946 (Lei Orgânica do Ensino Agrícola) e atendia ao disposto no art. 49 

dessa legislação. Portanto, o Curso de Extensão de Economia Rural Doméstica 

ministrado pela Instituição também teve sua organização e estruturação ancoradas 

nas prescrições de uma legislação elaborada durante o Estado Novo e, 

conseqüentemente, atreladas aos propósitos reservados, naquele momento, à 

Educação. 

Analisando tal artigo, foi possível concluir que se tratava de um curso 

categorizado pela legislação como “curso de continuação” que, de acordo com a lei, 

referia-se a um curso prático de agricultura que deveria ser estruturado em um 

período máximo de doze meses. 

Os “cursos de continuação”, uma das três categorias dos cursos de ensino 

agrícola determinadas pela lei, deveriam ser organizados de acordo com as 

possibilidades das instituições e deveriam atender a jovens e adultos maiores de 16 

anos que tivessem o interesse em aprender um ofício ou uma técnica relacionada à 

aplicação agrícola. Aos concluintes dos cursos de “continuação” deveria ser 

expedido um certificado de conclusão. 

De acordo com os depoimentos e com as divulgações referentes à 

implantação do Curso de Extensão de Economia Rural Doméstica, feitas pelo jornal 

local, a iniciativa de criação do curso partiu da 1ª dama da escola, D. Aline 

Guilhermina Bastos, esposa do diretor Carlos Martins Bastos. 

As solenidades de inauguração aconteceram no dia 1º de julho de 1963. Em 

discurso proferido pela 1ª dama nas festividades de instalação do curso, ela expôs a 

principal finalidade das aulas que seriam ministradas, enfatizando o papel da mulher 

no lar. A reportagem que abria o exemplar do dia 14 de julho de 1963, do jornal local, 

ao se referir à palestra de D. Aline Guilhermina Bastos, apontava: 
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Ainda relembrando a interessante explicação da Orientadora do 
curso recém-fundado, meditamos bastante quando ela declarou que 
o valor da mulher não reside na beleza física ou na elegância com 
que se apresenta. Disse que toda mulher deve se orgulhar, em 
primeiro lugar, de ser capaz de transformar seu lar no melhor 
recanto do mundo para o esposo e para os filhos. (O IMPARCIAL, 
14/07/1963). 
 

O discurso de D. Aline já anunciava os objetivos propostos para tal curso: 

formar as boas donas-de-casa. Tais objetivos coadunavam com os ideais através 

dos quais a educação da mulher fora projetada durante o Estado Novo e com a 

realidade do universo feminino da década de 1960.  

A educação feminina proposta durante o governo totalitário de Getúlio Vargas 

fazia parte de um projeto mais amplo, que buscava combinar duas idéias 

consideradas, pelos seus idealizadores, como sendo indissociáveis: “a necessidade 

de aumentar a população do país e a de consolidar e proteger a família em sua 

estrutura tradicional.” (SCHWARTZMAN, 1984, p.111). 

Segundo esse autor, os responsáveis pelas propostas educacionais do 

Estado Novo entendiam que a prosperidade, o prestígio e o poder de um país 

dependiam da sua população e de suas forças morais e, nesse contexto, a família 

era a fonte geradora de ambos. A família, constituída por um casamento indissolúvel, 

era considerada a base da organização social brasileira e por isso deveria ser 

colocada sob a proteção do Estado. 

Para a proteção e manutenção de um modelo tradicional de família, ficou 

reservado às mulheres, no projeto do Plano Educacional de Educação de 1937, um 

ensino dito “doméstico”, capaz de proporcionar-lhes uma preparação adequada ao 

desempenho de seu papel familiar. À mulher era atribuído o mérito pela conservação 

da família como também o fracasso no caso de sua dissolução. 
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Segundo Oliveira (2005), a família-padrão, na qual a mulher era dona de casa 

em tempo integral e o marido, o único provedor, vigorou com mais intensidade até os 

anos de 1950. 

Apesar da segunda metade do século XX ser considerada o período de 

entrada e permanência da mulher no mercado de trabalho e por uma conseqüente 

transformação no modelo estrutural da família, na década de 1960, o modelo familiar 

predominante ainda era aquele composto pelo pai-provedor e pela mulher esposa, 

mãe e responsável pelos afazeres do lar. 

Como registra Oliveira (2005), esse modelo familiar, no qual a mulher cumpria 

o papel de dona-de-casa em tempo integral e o homem (pai) era o responsável pela 

provisão da família – por isso considerado chefe e detentor do poder de controle e 

de decisão sobre seus membros - foi bastante valorizado em meados do século XX e 

significava, inclusive, uma posição de status na sociedade urbano-industrial. 

Caberia ao homem o exercício das atividades de natureza 
instrumental de provisão e de intermediação do espaço público... Já 
a mulher cônjuge caberia o desempenho das atividades expressivas 
e afetivas, que estão voltadas para o espaço privado da família. 
Essas atividades se relacionam com o cuidado dos filhos e do 
marido, bem como com o trabalho doméstico... A realização desse 
modelo familiar impôs educar as mulheres para o desempenho 
das tarefas domésticas57. A nova domesticidade visou transformar 
as mulheres em “esposas afetuosas e mães racionais.” (OLIVEIRA, 
2005, p.125). 
 

Assim, coadunando com os ideais propostos para o ensino feminino no 

governo Vargas e com a dimensão do universo das mulheres da década de 1960, o 

curso implantado na Escola de Rio Pomba/MG procurou proporcionar às alunas uma 

formação que as tornasse desejosas do casamento e da maternidade, capacitadas 

para a educação dos filhos e competentes na administração da casa. 

                                                 
57 Grifo nosso. 
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D. Aline atuou como orientadora do curso durante o ano de 1963. Nos anos 

posteriores foi substituída por D. Alvalinda Mosqueira e Cecília Assis Vieira da Costa, 

ambas professoras da Instituição. 

O quadro de docentes foi formado por algumas professoras pertencentes à 

Instituição, por alguns servidores técnico-administrativos que se dispuseram a atuar 

como professores e por membros da comunidade municipal que foram convidados a 

lecionar no Curso de Extensão de Economia Rural Doméstica. 

O programa do curso era composto por diversas “disciplinas” consideradas, 

naquele momento, de grande relevância na formação da mulher. Os conteúdos eram 

predominantemente práticos, destinados à aplicação imediata na vida cotidiana. 

Uma delas se voltava para os ensinamentos de técnicas sobre o 

“aproveitamento racional de produtos agrícolas” visando à utilização, com o mínimo 

de desperdícios, dos produtos advindos da lavoura e da pecuária. Nessas aulas os 

professores ensinavam às alunas, com a ajuda de servidores da Instituição, a 

confeccionar cestos, peneiras e outros utensílios fabricados com materiais naturais e 

recicláveis. 

Outra “disciplina” constante no curso era “corte, costura e bordados”, cujo 

objetivo era a contenção de despesas familiares, uma vez que as roupas de cama, 

mesa e banho e, mesmo as roupas pessoais utilizadas pelos membros da família 

poderiam ser confeccionadas no próprio lar. 

Nas aulas de “culinária” as alunas aprendiam a preparar os alimentos doces e 

salgados. Confeccionavam “pratos finos”, aprendiam as maneiras corretas de se 

receber as visitas e também tinham acesso a receitas de pratos econômicos.  

Noções de penteados, cortes de cabelo e manicura também faziam parte do 

conhecimento considerado imprescindível ao “currículo” de uma mulher cônjuge e, 
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por isso, também estava presente no curso oferecido pela escola. A mulher, além de 

seus afazeres em casa, deveria se esmerar em sua apresentação pessoal. 

Além desses ensinamentos, eram ministradas aulas sobre educação da 

criança, noções básicas de puericultura e higiene, noções de desenho e pintura e 

aulas sobre regras de etiqueta. 

Alguns conteúdos eram avaliados com provas escritas, outros através de 

demonstrações práticas. 

O curso foi oferecido a quatro turmas de alunas, em regime de externato, no 

período de 1963 a 1967. A primeira e a segunda turma eram formadas por 20 e 15 

alunas, respectivamente. Eram compostas por moças (mulheres solteiras) da 

comunidade de Rio Pomba, maiores de 16 anos, convidadas pela 1ª dama e pelos 

demais professores do curso.  

A terceira e a quarta turma foram formadas por 19 e 17 alunas, 

respectivamente, que também foram admitidas através de convite. Porém, essas 

duas últimas turmas foram compostas por alunas solteiras e casadas. 

Em se tratando do nível sócio-econômico das alunas, as turmas eram 

heterogêneas. O corpo discente era composto por mulheres de origem social mais 

humilde, embora o curso atraísse também aquelas de origem social mais elevada. 

Além das aulas, as alunas do Curso de Extensão de Economia Rural 

Doméstica participavam das festividades e das comemorações cívicas da escola.  

No “7 de setembro” a gente desfilou junto com os alunos, tínhamos 
um uniforme. O “7 de setembro” foi bem marcante. (MARIA LUIZA / 
ENTREVISTA). 

 
A participação das alunas não somente nos desfiles do dia 07 de setembro, 

como também nas demais comemorações cívicas da Escola, revela que, além dos 

conhecimentos específicos do curso, ali se mesclavam ensinamentos relativos às 
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noções de civilidade. O discurso de uma professora, no cerimonial de encerramento 

das atividades da 1ª turma, comentado pelo jornal local, reitera essa afirmativa. 

Foi dada a palavra, de acordo com o programa, à Exma. Sra. D. 
Alvalinda Mosqueira, que fez brilhante explanação do Curso de 
Extensão de Economia Doméstica, detalhando que é aquele útil 
aprendizado onde a mulher adquire e aprimora não só 
conhecimentos em trabalhos e economia doméstica, mas recebe 
elevada educação social e cívica. (O IMPARCIAL, 09/02/1964). 
 

O contato com os alunos do Curso Ginasial Agrícola era limitado e ocorria de 

maneira esporádica. Alguns artifícios eram utilizados para evitar encontros 

freqüentes. Os “tempos escolares” (FARIA FILHO, 2000, p.70) eram um desses 

artifícios. Os horários das refeições eram distintos. Os horários das aulas também 

eram organizados de forma a evitar o contato com os alunos do curso ginasial. 

Segundo os depoimentos, as atividades do curso eram envolvidas por um 

clima de animação e alegria. As relações entre as alunas e os professores eram de 

cordialidade e amizade. 

O curso foi bom, foi muito bom! Era alegre, era divertido. A 
convivência com os professores era muito boa, sabe?! (MARIA 
LUIZA / ENTREVISTA). 
 

Algumas práticas empreendidas na escola procuravam retratar e servir de 

exemplo para o tratamento ideal a ser dado à mulher - esposa e mãe. 

O Dr. Carlos (diretor da Instituição), toda tarde, a gente estava 
assim, todo mundo junto esperando o ônibus, ele vinha, com uma ou 
duas rosas. A gente pensava assim: “Quem será que vai ganhar a 
rosa hoje?” Ele escolhia uma, duas alunas para dar as rosas. 
(DENAIR COMINI / ENTREVISTA). 
 

Outras práticas anunciavam a postura exigida da mulher na vida pública. Além 

de esposa e mãe, eficiente e dedicada, ela deveria preocupar-se com sua aparência 

pessoal, desempenhando, com igual competência, seu papel de “mulher” na 

sociedade. 

A gente, nas aulas, prendia o cabelo de rolo, mas não podia descer 
para almoçar com ele preso. Tinha que soltar. Depois voltava e 
prendia de novo. (DENAIR COMINI / ENTREVISTA). 
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As festividades de encerramento do curso aconteciam na própria Instituição e 

eram compostas por uma extensa programação: almoço, exposição de trabalhos, 

missa, entrega de certificados, desfile e baile. Iniciavam pelo almoço, servido no 

refeitório da Instituição pelas próprias formandas a seus familiares, a autoridades e a 

servidores da Escola que haviam atuado no curso.  

 

Figura 7 
Solenidade de formatura do Curso de Extensão de Economia Rural Doméstica (almoço 

servido pelas formandas no refeitório da Escola). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal da ex-aluna Maria Luiza Soares Baía. 

 

A fotografia do evento, identificada pela figura 7, revela a intenção de fazer 

daquele momento uma demonstração do que fora ensinado no curso, apresentando 

para a comunidade a preparação das alunas. Nela, a aluna concluinte do “Curso 

Extensão de Economia Rural Doméstica”, devidamente uniformizada -com a sigla do 
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curso bordada no bolso da camisa, sob um avental que indicava organização e 

higiene -, ao servir o almoço para seu noivo, exibe o prato que ajudara a preparar. 

A intenção de demonstrar os ensinamentos dos cursos e, conseqüentemente, 

a preparação das moças para o casamento, em se tratando das alunas solteiras, ou 

o aprimoramento daquelas que já desempenhavam o papel de “donas de casa”, 

evidenciava-se também na exposição dos trabalhos manuais confeccionados pelas 

alunas durante as aulas, que também fazia parte das solenidades de encerramento 

do curso. 

A entrega dos certificados tinha lugar no Salão Nobre da Instituição e se 

mostrava repleta de formalidades, com aparato e magnificência semelhantes aos 

existentes nas festividades de conclusão do Curso Ginasial Agrícola, simbolizava a 

seriedade do trabalho realizado com as alunas e dava ainda mais relevância ao 

curso.  

A figura 8 demonstra, em parte, tal formalidade. A mesa do cerimonial, 

devidamente ornamentada, estava composta pelo deputado Último de Carvallho ao 

lado de sua esposa Hilda Reis Santos, paraninfa da primeira turma e da orientadora 

do curso D. Aline Guilhermina Bastos58. Ao fundo podemos perceber a presença de 

símbolos cívicos, os pavilhões da Instituição, do estado de Minas Gerais e, ao 

centro, a bandeira do país. 

 

 

 

 

 
                                                 
58 De acordo com a matéria publicada no jornal local sobre as solenidades de conclusão do curso, 
demais autoridades, como representante do prefeito municipal, promotor de justiça, supervisora da 
ACAR, entre outros, que não aparecem na fotografia, também compuseram a mesa. 
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Figura 8 
Solenidade de formatura do Curso de Extensão de Economia Rural Doméstica: entrega dos 

certificados de conclusão no Salão Nobre da Instituição. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquiv

 
O civismo fa

nos símbolos cívic

tais cerimônias. O 

da primeira turma d

ao discurso feito p

expõe: 
o pessoal da ex-aluna Maria Luiza Soares Baía. 

zia-se notar não somente nas atividades pertinentes ao curso e 

os então presentes, como também nos discursos proferidos em 

artigo do jornal local, que reportava às solenidades de conclusão 

o Curso de Extensão de Economia Rural Doméstica, ao se referir 

ela paraninfa da turma, na solenidade de entrega de certificados, 

Mostrou com expressões convincentes a importância da mulher na 
sociedade moderna, no papel de mãe, de guia do lar e companheira 
eficaz daquele com quem partilha destino. A ilustre dama disse que 
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acima de outro qualquer sentimento, toda esposa deve colocar em 
mais alto ponto o amor à pátria59. (O IMPARCIAL, 09/02/1964). 
 

 Durante a solenidade de entrega de certificados, acontecia também a 

premiação das alunas que mais se haviam destacado no curso. Esse mecanismo de 

premiação mostrava-se como uma estratégia de se conseguir um maior empenho e 

dedicação das alunas nas atividades e, conseqüentemente, uma maior disciplina, 

concentração e êxito nas tarefas próprias do curso. 

 
Figura 9 

Solenidade de formatura do Curso de Extensão de Economia Rural Doméstica: desfile das 
alunas no Salão Nobre da Instituição. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal da ex-aluna Maria Luiza Soares Baía. 

                                                 
59 Grifo nosso 
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 A Instituição fazia também desse cerimonial de entrega de certificados um 

momento de exibição das próprias alunas e de suas “prendas” domésticas. De frente 

para o palco onde se postava a mesa das autoridades, montava-se uma passarela, 

em que as alunas desfilavam, “ostentando vestidos por elas próprias confeccionados 

no curso e exibindo variados penteados trabalhados por uma de suas colegas”. (O 

IMPARCIAL, 09/02/1964). 

O baile acontecia no refeitório da Instituição, logo após a entrega dos 

certificados e encerrava a extensa programação reservada aos cerimoniais de 

conclusão do curso. 

O Curso de Extensão de Economia Rural Doméstica formou sua última turma 

em 1967. Não temos dados que nos informem os motivos que levaram à sua 

extinção. Pelos relatos e pelo contexto analisado, pode-se inferir que um motivo que 

certamente influenciou para tal acontecimento teria sido a mudança de direção da 

Escola, em 1968.  

Tal curso nascera da iniciativa da esposa do primeiro diretor da Instituição que 

se empenhara pessoalmente na sua coordenação, incentivando a sua continuidade. 

Com a saída desse diretor, parece não ter havido mais interesse no prosseguimento 

de tais atividades. 
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CAPÍTULO V 

 

5. ESPAÇOS ESCOLARES: ORGANIZAÇÃO, USOS E FUNÇÕES 

 

 

Neste quinto e último capítulo lançamos um olhar criterioso e sensível para a 

estrutura física da escola, acreditando que “é possível ler e interpretar a história da 

educação brasileira pela arquitetura dos edifícios escolares” (SOUZA, 2005, p.7) e 

pelos espaços destinados a uma Instituição Escolar.  

A questão do espaço ganhou sentido à medida que procuramos focar a 

dimensão cultural do cotidiano escolar, atentos à micropolítica e a organização 

interna do mesmo. Assim, através da análise do espaço escolar, em sua perspectiva 

histórica, foi possível integrar idéias e acontecimentos, vivências e práticas e 

perceber que em sua organização existe uma política social e econômica composta 

por estratégias que objetivam controlar os movimentos, os costumes, os valores e os 

hábitos. 

Esse estudo parte do pressuposto de que o espaço escolar não deve ser 

analisado apenas como uma estrutura física que serve como um cenário para os 

fenômenos educativos. Ele deve ser considerado, como registra Escolano (2001), 

como uma construção cultural que reflete e expressa determinados valores, 

concepções e discursos. Segundo o autor, os espaços escolares estão repletos de 

significados e são fontes de experiências e aprendizagens. 
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Pensando a arquitetura e os espaços escolares como detentores de múltiplos 

significados, concebemo-los como um rico instrumento de análise da cultura escolar. 

Assim, através do estudo dos espaços reservados à Instituição (edificados e não 

edificados) e da vivência que se processou nesses espaços, foi possível 

compreender como foram articuladas e representadas pelos sujeitos a dimensão 

espacial da Escola como também a dimensão educativa do espaço escolar.  

Para a elaboração desse capítulo, utilizamos como recursos de investigação 

fotografias, depoimentos orais, plantas baixas dos prédios, um plano urbanístico da 

escola, exemplares do jornal “O Imparcial” e a observação in loco, com a ajuda de 

um ex-servidor da Instituição.  

 Analisando as fontes, foi possível percebermos que muitas das práticas 

presentes na Instituição não são constantes durante todo o período estudado. Elas 

variam em momentos distintos e estão associadas a diversos fatores, quais sejam: o 

período inicial das atividades escolares (adaptação), a transferência da Instituição 

para o Ministério da Educação, as reestruturações institucionais (transformação em 

Colégio Agrícola), as gestões escolares, dentre outros.  

A associação entre a atuação dos diretores e as práticas presentes no 

cotidiano da escola, em especial, são freqüentes e estão patentes nos relatos orais. 

Outro aspecto que se destaca no cotidiano da Escola como matéria de análise 

diz respeito aos “tempos escolares” (FARIA FILHO, 2000, p.70) que organizavam e 

ritmavam as diversas atividades da Instituição. A utilização dos espaços estava 

diretamente condicionada aos “tempos” instituídos pela Escola, fossem 

materializados no quadro de horário das aulas e demais atividades acadêmicas, nas 

normas estabelecidas ou no calendário letivo. Os “tempos" impunham uma rotina e 

ordenavam a vida escolar. 



 141

5.1. Espaços construídos, espaços adaptados, espaços vividos 

 

a arquitetura e a ocupação do espaço físico não são neutras. Desde 
a forma da construção até a localização dos espaços, tudo é 
delimitado formalmente, segundo princípios racionais, que 
expressam uma expectativa de comportamento dos seus usuários. 
Neste sentido, a arquitetura escolar interfere na forma de circulação 
das pessoas, na definição das funções para cada local. Salas, 
corredores, cantina, pátio, salas dos professores, cada um destes 
locais tem uma função definida a priori. O espaço arquitetônico da 
escola expressa uma determinada concepção educativa.  

Juarez Dayrel 
 

Como abordado no “Capítulo II”, a instalação da Escola Agrícola de Rio 

Pomba/MG foi empreendida no período de 1956 a 1962. A Instituição foi instalada na 

zona rural do município, a aproximadamente 4 km de distância da cidade. O local de 

instalação pertencia ao Ministério da Agricultura e era dotado de instalações físicas 

destinadas às atividades relativas à pecuária, de áreas disponíveis para plantio e 

para a edificação de novas instalações. 

Vimos também que a construção da estrutura física da Escola, composta por 

prédios vultosos e espaçosos, marcados por uma arquitetura retilínea, confirmava o 

discurso de progresso e modernidade que se objetivava difundir naquele momento, 

enaltecia a ação do poder público e trazia para a comunidade municipal e regional 

esperanças de crescimento econômico e modernização na vida campesina. 

Assim, em um espaço de 91 hectares, onde já existiam as instalações físicas 

pertencentes à então extinta repartição do Ministério da Agricultura, o Posto de 

Criação Animal, foram erguidas as três principais edificações da Escola: os pavilhões 

dos dormitórios, o pavilhão administrativo/pedagógico e o pavilhão social.60 

                                                 
60 A Fazenda Experimental do Fumo, que como abordado no “Capítulo II”, era anexa ao Posto de 
Criação Animal, continuou desenvolvendo suas atividades de pesquisa até início da década de 70, 
quando foi extinta e seus bens móveis e imóveis foram doados para a Escola. Na figura 10, a seguir, 
a linha identificada pela letra “N” marca a divisa territorial do Posto de Criação (parte que está 
localizada abaixo da linha) e da Fazenda Experimental, identificada, na mesma figura, pela letra “E”. 
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Figura 10 
Vista aérea da Escola Agrícola de Rio Pomba / MG 
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Tanto os espaços livres como aqueles construídos e adaptados não eram 

estruturas neutras, vazias de sentido, eles anunciavam o tipo de Instituição que fora 

instalada no município de Rio Pomba/MG, atribuíam -lhe um significado e, de certa 

forma, traduziam a concepção de educação que seria desenvolvida pela Escola. 

Tais espaços que mostravam a intrínseca relação entre trabalho e educação, 

entre teoria e prática. De um lado da estrada, estavam instalados os espaços 

destinados aos conhecimentos teóricos e do outro, aqueles destinados às atividades 

de campo (aulas práticas e trabalho agrícola). 

O projeto arquitetônico executado retratava também um caráter assistencial 

do ensino agrícola. O aluno daquela Instituição receberia do Estado, além da 

instrução, a moradia, a alimentação, os serviço de lavanderia, a assistência médica e 

odontológica. Esse caráter assistencial era anunciado pelos prédios construídos e/ou 

equipados para funcionarem como dormitórios, refeitório, lavanderia, posto médico e 

odontológico.  

Como já mencionado em capítulos anteriores, essa marca assistencialista do 

ensino agrícola é uma herança que veio de décadas anteriores, cujo ápice se deu na 

primeira república, momento em que se aliou a assistência a crianças abandonadas, 

carentes e infratoras ao ensino profissionalizante, principalmente aquele voltado para 

o ramo agrícola. 

As escolas profissionalizantes carregaram e, de certa forma, ainda carregam o 

estigma de se constituírem como instituições destinadas às pessoas 

economicamente desfavorecidas, em sua maioria, oriundos de famílias de 

trabalhadores braçais. A função da escola, nesse contexto, seria inserir essas 

pessoas na sociedade, no mundo do trabalho, oferecendo uma formação compatível 

com sua origem social. 
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Ao mesmo tempo em que retratava o caráter assistencial da educação 

profissionalizante agrícola, o conjunto dos pavilhões construídos, dos prédios 

adaptados e dos demais elementos naturais que compunham a estrutura física da 

Escola simbolizavam a concretização do discurso de progresso que se propagava 

naquele momento. 

Para uma melhor compreensão da vivência dos sujeitos nesses espaços e 

das funções a eles destinadas, optamos por focá-los e examiná-los separadamente. 

Assim, procuramos analisar os prédios construídos e adaptados, suas divisões 

internas, a ocupação dos espaços, a disposição dos sujeitos e dos objetos nos 

diferentes ambientes, suas delimitações e as relações estabelecidas entre o interno 

e o externo, tendo em mente que o “espaço educa” e que cada um desses 

elementos “cumpre um papel educativo da maior importância” no universo escolar. 

(FARIA FILHO, 2003, p.86).  

Essa análise inicia-se pelos edifícios construídos especificamente para a 

Escola Agrícola de Rio Pomba/MG, edificados ao lado direito da estrada principal. 

 

 

5.1.1. Do lado direito da estrada: educação e assistência social 

 

5.1.1.1. Os pavilhões dos dormitórios 

 

Os dormitórios ou alojamentos eram as primeiras edificações avistadas por 

quem vinha da cidade de Rio Pomba em direção à Instituição. Esses prédios já 

anunciavam a existência de uma dinâmica peculiar naquela Instituição, quando 
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comparada aos demais estabelecimentos públicos de ensino do município: o regime 

de internato. 

No espaço reservado aos dormitórios foram construídos quatro pavilhões. 

Internamente cada pavilhão era composto por uma varanda anexa ao hall de 

entrada, ligado a um corredor que dava acesso aos quatro quartos construídos para 

os alunos, a um depósito de malas, a um banheiro coletivo e a um dormitório 

destinado ao inspetor de alunos63. Em cada quarto foram instaladas dezoito camas. 

A escola teria, portanto, capacidade para admitir 288 alunos em regime de 

internato.64  

Figura 11 
Planta baixa de um dos pavilhões do dormitório (Alojamento “B”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo do Serviço de Patrimônio da União (Belo Horizonte / MG). 

 

                                                 
63 Os alunos referem-se aos inspetores também como “guardas de aluno” 
64 Na figura 10, página 142, os dormitórios estão identificados pela letra “A”. 
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Observando a figura 11, podemos constatar que a divisão interna desses 

pavilhões foi projetada de modo a favorecer a manutenção de um ordenamento da 

vida acadêmica. 

A planta baixa desse pavilhão nos possibilita perceber que a instalação do 

aposento destinado ao inspetor, de frente para os quartos dos alunos e no início do 

corredor que dava acesso aos mesmos, permitia uma maior vigilância de suas 

ações, possibilitava o controle das entradas e saídas do recinto facilitando a 

manutenção da ordem e da disciplina naquele ambiente.  

A disposição dos quartos em quatro pavilhões identificados, tanto nos planos 

arquitetônicos, como na comunidade escolar, pelas letras A,B,C e D, permitia que se 

separassem os alunos por diferentes critérios. No período em estudo, o critério 

utilizado para a disposição dos alunos nos quartos foi a faixa etária. Desse modo, o 

pavilhão “A” foi ocupado pelos alunos de menor idade, e assim sucessivamente.  

Nos primeiros anos de atividade o dormitório “D” esteve desativado. Nesse 

período ele funcionou como um ateliê de costura onde eram confeccionados os 

uniformes dos alunos que lhes eram distribuídos gratuitamente. 

Pelos relatos orais dos ex-alunos, podemos perceber que o espaço dos 

dormitórios é portador de diferentes significados e está associado a inúmeras 

práticas referentes ao tempo em que ali viveram e conviveram. Era ali que o dia 

começava. 

Durante a gestão do primeiro diretor (1962 – 1968), as atividades escolares se 

iniciavam às seis horas da manhã. Os alunos eram acordados pelos inspetores que 

batiam à porta ou apitavam, sinalizando que era hora de levantar.  

Eles apitavam e todo mundo tinha que levantar. Levantava com a 
toalha e com a escova de dente nas mãos... era igual exército. Tinha 
um tamanco no pé, era um tamanco! Não tinha chinelo de dedo. Era 
um tamanco de madeira, fabricado em Rio Pomba mesmo! E aí a 
gente ia com o tamanco no pé. O Dr. Henrique dizia que não podia ir 
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lá descalço pra não adoecer. Então tinha que usar o tamanco. 
(BRAZ MENDONÇA / ENTREVISTA). 
 

Pelo relato podemos perceber que o ato de levantar e as primeiras atividades 

matinais dos alunos estavam articulados a diversos objetivos. Eles compreendiam 

um ritual diário e rotineiro que revelava uma preocupação não só com a prática dos 

hábitos de higiene pessoal, como também com a ordem e com a disciplina.  

Além disso, o entrevistado, ao referir-se às instruções dadas pelo médico da 

Escola (Dr. Henrique) sobre as práticas necessárias à prevenção de doenças, 

corrobora com a idéia de que os discursos médico-higiênicos, como anunciado no 

“Capítulo II” desse trabalho, encontraram na educação institucionalizada um campo 

fértil para a disseminação de seus propósitos, já que se faziam presentes e estavam 

incorporados às atividades cotidianas da Escola.  

Na gestão do segundo diretor, considerado pelos participantes do 

procedimento da história oral como mais rigoroso, como aquele que procurou 

intensificar, no cotidiano da escola, as práticas que se assemelhavam àquelas 

exercidas nas corporações do exército brasileiro, as atividades escolares passaram a 

começar mais cedo. Os horários destinados às aulas de Educação Física foram 

retirados do quadro de horários das aulas das disciplinas pertencentes à parte de 

“educação geral” e passaram a compreender a primeira atividade do dia.  

O professor Luiz vinha às cinco horas da manhã para dar Educação 
Física. A gente tinha que sair correndo naquele frio – naquela época 
fazia mais frio do que hoje. Tínhamos que sair correndo até o trevo e 
voltar correndo, tomar banho gelado, depois o café e hino nacional. 
(CARLOS EUGENIO / ENTREVISTA).  
 

O depoimento revela a existência de uma sucessão de atividades rotineiras, 

que visavam disciplinar os alunos através da mecanização de suas ações e infundir-

lhes uma consciência cívica e patriótica, própria dos propósitos reservados à 

educação pelo governo ditatorial militar, sistematicamente atuante naquele momento. 
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Por outro lado, o relato registra também que outros espaços, não pertencentes à 

escola, eram utilizados em suas atividades. O “trevo” a que se referiu o aluno 

situava-se a aproximadamente 2 km de distância da Instituição.  

Além de ser concebido como o lugar onde o dia escolar se iniciava, os 

entrevistados referem-se aos alojamentos como o local do descanso, da convivência 

fraterna e coletiva, do estreitamento das relações com os colegas, da apreensão e 

utilização de hábitos de higiene e saúde, do cumprimento e transgressão das 

normas, de disciplina e até mesmo de castigo.  

Era aquele lugar que os acolhia após a longa e cansativa jornada de estudo e 

trabalho que realizavam durante o dia. Era ali que eles aprendiam a conviver com 

diferentes pessoas, vindas de vários lugares, várias cidades, vários estados, 

trazendo hábitos, comportamentos e valores distintos. Assim, espaços destinados a 

alojar os alunos transformavam-se em locais de socialização e aprendizagem. 

Os horários determinados para entrada e saída dos alojamentos, as tarefas 

cotidianas estabelecidas, as regras de comportamento impostas a quem os 

freqüentava faziam daqueles espaços um lugar onde se incutia nos alunos a 

importância do respeito e da obediência às normas da Escola. Por outro lado, ao 

mesmo tempo em que aqueles espaços, nos horários em que eram mais 

freqüentados, propiciavam o desenvolvimento desses valores relativos ao 

comportamento dos alunos, eles também ofereciam oportunidades para a 

transgressão das normas. Quando os alunos eram pegos em flagrante, aquele 

mesmo espaço era ainda utilizado para a aplicação da penalidade.  

A hora de deitar era o momento em que se travavam as guerras de chinelos e 

travesseiros.  

Se você fizesse bagunça no dormitório você ficava uma hora no 
corredor frio. Você levava o cobertor, ficava enrolado e ficava umas 
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duas horas lá fora do quarto, de castigo, sem poder falar. Então um 
cutucava no outro, mas não podia, querendo rir, fazendo piadinha, 
mas não podia senão aumentava o tempo lá fora. (LUIZ FERNANDO 
/ ENTREVISTA). 
 

Os mais intrépidos aproveitavam o momento em que todos dormiam para sair 

das dependências da Escola, infringindo as normas escolares. A inexistência de 

muros ou cercas em torno dos dormitórios facilitava esse tipo de infração. 

Era ainda nos alojamentos que os alunos encontravam um momento para a 

individualidade. A cama, o travesseiro e a escuridão da noite permitiam que eles 

tivessem um momento solitário, individual, mesmo estando em companhia dos 

demais colegas de quarto.  

...às vezes a gente chorava mesmo, na hora de deitar. A gente 
rezava e ficava lembrando da mãe, do pai, de algum momento que 
passou no dia, na semana... Mas tínhamos que ser fortes. Aquilo era 
um colégio de homens. Já pensou se alguém visse a gente chorar 
querendo a mamãe?! Meu Deus do céu!!!  (LUIZ FERNANDO / 
ENTREVISTA). 
 

O relato do participante, além de retratar o momento de privacidade que 

aquela dimensão espaço/temporal do cotidiano escolar propiciava aos alunos, revela 

também a presença e a incorporação de valores e atitudes culturalmente construídos 

como sendo próprios dos homens, revelando, dessa forma, a influência da vivência 

no ambiente escolar no processo de formação dos sujeitos. 

 

 

5.1.1.2. O pavilhão administrativo/pedagógico 

 

Em formato de “E” invertido - “ ” - o pavilhão administrativo/pedagógico foi 

instalado entre os alojamentos e o pavilhão social, localização que o tornou 
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conhecido, pela comunidade escolar, como “Prédio Central” 65.  

Assim como nos demais edifícios construídos para a Instituição, o acesso ao 

pavilhão administrativo/pedagógico se dava pela estrada principal que cortava 

verticalmente a Escola. Sua fachada, de traço arquitetônico marcado por linhas 

retas, símbolo de funcionalidade e modernidade, estava composta por vinte e quatro 

janelas e por uma entrada principal, localizada na parte central do prédio. Essa 

entrada era caracterizada por uma ampla porta de vidro, assentada em uma varanda 

recuada para seu interior, onde se erguiam quatro pilares. A varanda de entrada 

separava, ao meio, as vinte e quatro janelas que compunham a fachada do pavilhão.  

Figura 12 
 Fachada e parte da lateral do pavilhão administrativo/pedagógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo do Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Pomba/MG 

Nele foram construídos os espaços onde deveriam funcionar a secretaria 

escolar, o gabinete do diretor, a sala dos professores e os setores de serviços 
                                                 
65 Na figura 10, página 142, o pavilhão administrativo/pedagógico está identificado pela letra “B”. 
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administrativos e pedagógicos da Escola. Naquele prédio também foram construídas 

as salas de aula, a biblioteca e banheiros distintos para o uso dos alunos e dos 

servidores.  

Pela figura 13 podemos verificar que internamente o prédio era dividido por 

um corredor, no sentido horizontal, que dava acesso a oito salas de aula, as quais, 

por sua vez, compunham sua fachada e a um banheiro para os alunos. Esse mesmo 

corredor dava acesso também aos três corredores verticais, paralelos.  

 
Figura 13 

Planta baixa do pavilhão administrativo/pedagógico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo do Serviço de Patrimônio da União (Belo Horizonte / MG). 

 

Os corredores verticais das laterais davam acesso à biblioteca, aos demais 

sanitários dos alunos e às salas de aulas que funcionaram como laboratórios e como 

sala de desenho. Os espaços dos laboratórios foram equipados anos após a 

inauguração da escola. No início de suas atividades essas salas ficaram 

desativadas. A biblioteca funcionou no local para ela projetado por um curto período 
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de tempo. Logo nos primeiros anos de atividades da Instituição ela foi transferida 

para o pavilhão social. 

O corredor central (vertical), construído de frente para o hall de entrada, era 

um espaço portador de uma dimensão simbólica associada ao poder, considerando 

sua ocupação pelos servidores portadores das maiores graduações acadêmicas, que 

exerciam os cargos de maior prestígio e autoridade na hierarquia escolar (diretor, 

chefes dos setores e professores) . Este era composto pela secretaria escolar - que 

ficava de frente para o hall de entrada e, por isso, funcionava também como local de 

recepção da Escola -, por sanitários para os servidores, por uma sala destinada à 

confecção de material didático (apostilas, avaliações, exercícios), por salas onde 

eram desenvolvidos os serviços pedagógicos e administrativos da Instituição e, ao 

fundo do corredor, estava localizada a sala do diretor anexa à sala dos professores. 

Essa disposição dos espaços demonstra a intenção de manter em constante 

contato professores, direção, setores pedagógicos e administrativos.  

Instalada no corredor “central” do Prédio “Central” da Escola, a localização da 

sala do diretor facilitava não somente o exercício de suas funções disciplinares e de 

vigilância em relação aos professores e servidores técnico-administrativos como 

também em relação aos alunos, considerando a concentração das salas de aula no 

mesmo prédio e a proximidade destas com o espaço destinado especificamente às 

funções da direção. 

... a localização e a disposição física dos espaços destinados a uma 
finalidade ou função determinada, no seio de qualquer instituição, 
refletem tanto sua importância como a concepção que se tem sobre 
sua natureza, o papel e as tarefas destinadas a tal função. (FRAGO, 
2005, p.15). 
 

As salas de aula eram amplas, com piso de madeira, entrada de luz unilateral 

por três grandes janelas que compunham a fachada do pavilhão 

administrativo/pedagógico. Essa disposição das janelas de um único lado da sala 
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também demonstra uma preocupação em adequar a arquitetura escolar aos 

preceitos ditados pelos médicos-higienistas no final do século XIX e início do XX. 

Gondra (2000), ao abordar a temática das relações entre as produções 

discursivas da ciência médica e seu projeto de modelação para a educação 

institucionalizada, comenta sobre um parecer referente à instrução, publicado pelo 

jurista Rui Barbosa, no ano de 1882. Nesse documento a questão dos espaços 

escolares, considerados precários e inapropriados ao ensino, aparece como 

responsável pela propagação e produção de diversas enfermidades, entre elas as 

anomalias da visão e as doenças respiratórias. Assim sendo, segundo o autor, o 

jurista apresenta proposições visando à adequação dos espaços destinados à 

instrução sistematizada. 

Como solução propõe uma nova arquitetura que, levando em 
consideração as especificidades do edifício escolar, dispusesse as 
janelas das salas de um só lado, à esquerda dos alunos, de tal modo 
que todos os lugares ficassem plena e igualmente claros, reservados 
os meios de arejamento. Essa medida evitaria que as escolas 
continuassem a ser “fábricas de míopes”, de acordo com os 
higienistas. (GONDRA, 2000, p.532). 
 

As janelas, que permitiam a entrada de luz e ar nas salas de aula, eram de 

peitoril alto e vidro martelado, o que evitava que os alunos tivessem acesso visual à 

parte externa do prédio, visando possibilitar maior concentração nas atividades 

acadêmicas. À frente da sala estavam o quadro-negro e a mesa do professor. Em 

posição oposta a estes ficavam os alunos que ocupavam seus lugares, já 

previamente estabelecidos, evitando deslocamentos e possíveis contratempos.  

A circulação do ar nos diversos ambientes também uma preocupação 

constante nos discursos dos médico-higienistas em relação à arquitetura escolar, era 

facilitada não somente pelo número expressivo de janelas, como também pelos altos 

pés-direitos que compunham não apenas as salas de aula, mas também os demais 

ambientes construídos para a Escola.  
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A figura 14 retrata, de certa forma, o perfil das turmas do Curso Ginasial 

Agrícola (esboçado no Capítulo III), compostas preponderantemente por alunos do 

sexo masculino, em que podemos perceber a presença de uma única aluna na sala, 

ocupando o primeiro lugar de uma das fileiras de carteiras. Essa disposição da aluna 

à frente da maioria de seus colegas de turma e próxima do local reservado ao 

professor permitia sua relativa separação dos demais alunos - de sexo oposto - e 

possibilitava maior vigilância de suas ações e das ações de seus colegas em relação 

a ela. 

Figura 14 
Aula ministrada pelo Prof. Wilson José de Melo 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal do ex-aluno Manoel de Abreu Vieira. 

O professor, também do sexo masculino, apresenta-se formalmente vestido 

(terno e gravata), ao fundo da sala. Sua localização certamente foi pensada em 
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função da fotografia, com o intuito de que alunos e professor pudessem ser focados 

em uma mesma imagem. 

A figura 14 possibilita-nos observar também que os alunos estão dispostos em 

carteiras individuais enfileiradas, devidamente uniformizados com calça de brim 

cáqui, camisa de tricoline na mesma cor, meia e sapatos pretos66. Essa disposição 

das carteiras e a organização interna da sala de aula retratam a função de uma 

ordenação espacial/corporal considerada necessária à ordem escolar.  

Como registra Foucault (1977, p.134), a disposição dos alunos em lugares 

individuais, sob o comando de um professor, torna possível o controle de cada um e 

o trabalho simultâneo de todos. Assim, para o autor, a estruturação das salas de aula 

dessa forma “organizou uma nova economia do tempo de aprendizagem. Fez 

funcionar o espaço escolar como uma máquina de ensinar, mas também de vigiar, 

de hierarquizar, de recompensar”. 

Escolano (2001) complementa nossa análise, quando afirma que, 
a espacialização disciplinar é parte integrante da arquitetura escolar 
e se observa tanto na separação das salas de aulas (graus, sexo, 
características dos alunos) como na disposição regular das carteiras 
(com corredores), coisas que facilitam, além disso, a rotina das 
tarefas e a economia do tempo. Essa espacialização organiza 
minuciosamente os movimentos e os gestos e faz com que a escola 
seja um continente de poder. (ESCOLANO, 2001, p.27). 

 
O “Prédio Central” era um lugar que se mantinha ocupado durante todo o dia. 

Era o espaço das aulas teóricas, das provas orais e escritas, da convivência mais 

direta entre alunos e professores, da execução das funções de controle e vigilância 

pelos gestores. Por todas as funções e tarefas desenvolvidas neste pavilhão e pelas 

pessoas que o ocupavam, aquele espaço simbolizava poder, cultura, conhecimento 

e intelectualidade. 

                                                 
66 Os tecidos e as cores do uniforme nos foram informados através dos relatos orais. 
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De acordo com a reportagem publicada pelo jornal local, “O Imparcial”, do dia 

20 de setembro de 1968, a mudança de direção da Escola, ocorrida em janeiro do 

mesmo ano, ocasionou algumas alterações neste ambiente. Tais inovações são 

portadoras de significados que revelam, entre outros aspectos, o perfil profissional do 

novo diretor e sua sintonia com os propósitos do governo ditatorial militar que se 

mostrava em intensa atuação nos anos finais da década de 1960. 

A instalação de um aparelho de escuta no gabinete do diretor, no ano de 

1968, revela uma administração fortemente marcada pelo controle das ações dos 

servidores e alunos, considerando-se que tal aparelho possibilitava uma sistemática 

e constante fiscalização das diversas atividades desenvolvidas na Escola. O artigo 

informava: 

no gabinete do Sr. Diretor, anexo à ampla e nobre sala dos 
professores, o Prof. Plínio fez demonstração do moderno aparelho 
“Teller-speak” , por intermédio do qual a diretoria do Colégio, pode 
controlar e comunicar-se com todos os serviços, mesmo aqueles 
situados a quilômetros de distancia da sede e bem assim controlar a 
disciplina em todas as classes e ouvir, se necessário, a aula que o 
professor estiver ministrando, sem se levantar do seu “bureau” de 
trabalho. Notável essa inovação ali introduzida, que facilita a 
fiscalização de todas as atividades do Colégio, disciplinando-as e 
dinamizando os setores de produtividade. (O IMPARCIAL, 
29/09/1968). 
 

Pela publicação do jornal, podemos perceber que a forma como esse 

dispositivo era utilizado na Instituição faz lembrar o “panóptico de Bentham”67 que, 

na interpretação de Foucault (1977), está associado às funções administrativas de 

vigilância e controle. Assim como esse modelo arquitetural, o aparelho de escuta 

instalado na Escola produzia nos subordinados (servidores e alunos), em 

determinados espaços, um efeito de controle permanente, mesmo se a escuta fosse 

                                                 
67Figura arquitetural na qual há em sua periferia uma construção em anel e no centro uma torre 
vazada por amplas janelas que se abrem para a face interna desse anel. A construção periférica (o 
anel) é composta por compartimentos nos quais podem ser enclausurados individualmente os loucos, 
os criminosos, os alunos, os doentes. Esses compartimentos são dotados de janelas de vidro, 
voltadas para a torre central. Assim, da torre pode-se observar e controlar os detentos sem que eles 
saibam por quem e quando estão sendo vigiados (FOUCAULT, 1977).  
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descontínua, pois sua ação era imperceptível. Esse mecanismo de controle a 

distância evitava o contato direto entre o gestor e seus subordinados, reforçava a 

hierarquia pela qual estava estruturada a Instituição, evitava as comunicações 

consideradas “perigosas” assegurando, assim, “o funcionamento automático do 

poder”. 

A preocupação do gestor da Escola com o controle e o domínio dos assuntos 

que eram abordados nos diversos ambientes da Instituição, em especial nas salas 

de aula, refletia o momento pelo qual o país passava, no que tange às questões 

referentes à repressão da ditadura militar. 

A década de 1960, caracterizada no plano político por um estado 
repressor que não hesitava em usar da violência contra seus 
detratores, não apresentou grandes inovações no sistema 
educacional. A repressão da ditadura militar, que se estendeu aos 
anos de 1970, atingiu as escolas, professores e estudantes, 
proibindo quaisquer manifestação de caráter político. (ALMEIDA, 
2004, p.91) 
 

Pelos relatos dos participantes, é possível constatar que a influência desse 

plano político na Instituição só veio a ser percebida pela comunidade escolar, de 

forma mais sistemática, no final da década de 1960. Em uma das entrevistas, um ex-

aluno que freqüentou o Curso Ginasial Agrícola, no período de 1967 a 1970, relatou 

algumas práticas escolares que revelam essa influência em seu cotidiano. 

A gente, naquele tempo não podia ficar cabeludo. A gente vinha das 
nossas casas com o cabelo todo arrumadinho e a gente era 
obrigado a cortar com aquele corte “Príncipe Danilo”, que deixava 
um pouco de cabelo na parte de cima e pra baixo tudo raspadinho. 
Nem o tiro de guerra, hoje, o militar... usam esse tipo de corte. E a 
gente tinha que estar com o corte dessa forma. Outra coisa que 
marcou foi a repressão, mas naquele tempo, principalmente em 67, 
68, já havia muita repressão, você não podia falar muitas coisas... 
não podia ter liberdade de expressão, você não podia demonstrar 
alguma revolta porque você estava sendo olhado, a gente ainda era 
menino, mas a gente já sabia disso. Ali não podia fazer 
manifestação política contra a nação, falar mal de presidente, falar 
mal de nada porque você podia ser repreendido. Muito mais do que 
hoje, a criança e o adolescente daquela época... a gente tinha medo. 
A gente até falava: as paredes têm ouvido, hein?! (LUIZ FERNANDO 
/ ENTREVISTA). 
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Além do aparelho de escuta, foi instalado no hall de entrada do pavilhão 

administrativo/pedagógico um relógio automático que passou a controlar, com rigor e  

maior precisão, não somente as diversas atividades da escola relacionadas ao 

ensino, como também às demais questões relativas ao cotidiano dos servidores. A 

matéria publicada pelo jornal local que nos informou sobre a instalação do relógio 

trazia uma interessante concepção desse objeto empreendida pelo novo diretor, 

como sendo um elemento indispensável na organização e no funcionamento de uma 

Instituição Escolar. 

Iniciamos pela portaria, onde o novo diretor instalou um magnífico e 
utilíssimo relógio automático – controlando simultaneamente o ponto 
de entrada dos funcionários e a mudança de horário letivo durante o 
dia escolar. Estranhara o novo diretor que em um estabelecimento 
da grandiosidade do Colégio Agrícola, pudesse ter funcionado, 
durante cinco anos, sem um relógio oficial. (O IMPARCIAL, 
29/09/1968). 
 

Para Escolano (2001), o relógio colocado na escola se constitui como símbolo 

cultural e como mecanismo de controle social. Assim, a arquitetura escolar serve de 

suporte para um dos signos culturais de maior impacto na organização da vida 

coletiva. Segundo o autor, o relógio é um artefato que aparece associado à idéia de 

passagem do tempo e à idéia das virtudes ou vícios (pontualidade, assiduidade, 

negligência, preguiça), considerando seus usos – adequados ou inadequados. 

Assim sendo, podemos inferir que a instalação de um relógio automático na 

Escola, considerada pelo novo diretor como sendo imprescindível para a 

organização das atividades da Instituição, está relacionada a uma concepção de 

dinâmica escolar na qual deve prevalecer o rigor no cumprimento dos horários 

estabelecidos para as atividades da Instituição, imprimindo um ritmo próprio à Escola 

e proporcionando maior organização da vida acadêmica. 

Em frente a este pavilhão foi construída uma praça calçada com 

paralelepípedos, rodeada por um jardim, com um canteiro central, onde foram 
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cravados os mastros que serviriam de suporte para as bandeiras oficiais. O jardim 

contornava a frente e as laterais do prédio. Esse espaço foi utilizado para inúmeras e 

distintas funções. 

Aquela praça central era o local onde cada turma formava a fila minutos antes 

do início das aulas, para adentrarem, organizadamente, para as salas. As alunas não 

se dirigiam para as salas de aula no mesmo momento em que os alunos. A 

companhia do professor era considerada essencial para essa prática cotidiana. A 

estratégia utilizada para evitar que as meninas ficassem somente em companhia de 

seus colegas dentro das salas, sem a devida fiscalização e controle de suas ações 

por algum servidor da escola, é relatada, com detalhes, por uma ex-aluna. Tal 

estratégia envolvia os tempos, os espaços e os sujeitos escolares. 

Éramos cinco alunas. Uma menina em cada sala. Aí, para entrar 
para as aulas, 15 minutos antes de começar, os alunos faziam as 
filas em frente ao prédio central, entravam para as salas, tomavam 
seus lugares e ficavam aguardando o professor. As meninas não 
entravam com eles. Elas aguardavam os professores assentadas em 
umas cadeiras que ficavam no hall de entrada do prédio e quando o 
professor que teria a aula em sua sala passava, as alunas o 
acompanhavam e entravam junto com ele. (ISABEL DE ABREU / 
ENTREVISTA). 
 

Nos períodos dos desfiles cívicos a praça era constantemente ocupada pelos 

ensaios dos pelotões e da fanfarra. 
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Figura 15 
Ensaio para o desfile cívico em comemoração ao dia “7 de setembro” na praça central da 

Escola Agrícola de Rio Pomba/MG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo do Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Pomba/MG. 

 

Era também naquela praça que os alunos, às quintas-feiras, perfilados, 

hasteavam as bandeiras do país, do estado e da Escola e participavam da execução 

do hino nacional. A presença e a participação do aluno naquela solenidade cívica era 

obrigatória e por isso se mantinha rigorosamente controlada pelos responsáveis. 

Todas as quintas-feiras a gente cantava o hino nacional depois do 
café. E eu tenho lembranças que tinha uma professora, eu não me 
lembro o nome dela, ela que ia lá pra frente, cantar o hino nacional, 
fazendo gestos com o maestro, né?! Aí, depois era feita a chamada. 
Era feita uma chamada ali mesmo para ver se todo mundo participou 
do hino. Então era pelo número. Número um? Presente. Número 
dois? Presente. Número três? Presente. Número 4? Até 250. Todo 
mundo tinha que estar lá. Quem não respondesse presente, né?!... E 
não podia responder pelos outros não, porque avisavam assim: 
estão contando, hein?! ... Mas toda quinta feira a gente tinha o Hino 
Nacional. (LUIZ FERNANDO / ENTREVISTA). 
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Essa importância atribuída à participação dos alunos nesses momentos 

também coadunava com os propósitos do governo militar entre os quais “a 

consciência cívica e patriótica seria estimulada na população, e a escola seria uma 

das vias preferidas como espaço para pregar esse ufanismo nacional e o amor à 

pátria”. (ALMEIDA, 2004, p.91).  

Embora sejam uma forte característica dos propósitos reservados à educação 

pelo governo ditatorial militar, essas comemorações estão presentes em todo o 

período de atividade da Escola, mesmo em momentos que antecedem a tomada de 

poder por esse governo.  

As fontes primárias e a literatura pesquisada possibilitam-nos perceber que a 

formação de uma consciência cívica, embora se efetivasse com maior intensidade 

nos governos militares, foi, de um modo geral, um propósito do governo republicano. 

A formação de um espírito patriótico seria a responsável pela implantação de 

valores tais como o amor sublime à nação, a obediência às normas, o cumprimento 

do dever e o respeito à hierarquia. A incorporação desses valores atuaria, por sua 

vez, na promoção de atitudes de resignação e de passividade diante de situações 

adversas do país, facilitando a atuação dos grupos dominantes e mantendo uma 

ordem social estabelecida de acordo com seus interesses. 

A reunião dos alunos naquele espaço para a realização das atividades já 

citadas fazia com que aquele momento fosse aproveitado pela escola para a entrega 

das cartas que chegavam para os mesmos. 

Essas correspondências eram aguardadas com muita expectativa. Era o meio 

de comunicação mais utilizado pela família, pelos amigos e pelas namoradas para 

contatar com os alunos e vice-versa.  
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Era muito bom quando o inspetor, na parte da manhã, depois do café, 
chegava, subia no banco, no banquinho da praça lá e começava a 
gritar os alunos que ia receber as cartas. Então a gente ficava até 
injuriado, quando não tinha carta pra gente... Então eu pedia a minha 
mãe: Oh, mãe, escreve uma cartinha pra mim, pra eu ser 
lembrado...(risos) (LUIZ FERNANDO / ENTREVISTA). 
 

O relato nos possibilita perceber que essa prática adotada pela Escola para 

entrega das cartas e todo o contexto que envolvia os alunos na Instituição faziam 

com que aquela situação espaço/temporal por eles vivida fosse portadora de 

inúmeras acepções.  

Os significados dos quais o momento de entrega das cartas era portador 

ultrapassavam as fronteiras das informações e notícias que a correspondência trazia. 

Elas simbolizavam o apreço das pessoas pelo aluno e, assim, aquele ritual de 

entrega de cartas fazia daquele um momento oportuno para que a comunidade 

escolar (colegas e servidores) tomassem conhecimento do quanto ele era estimado  

pelas outras pessoas e em espaços que extrapolavam aqueles referentes à escola.  

 

 

5.1.1.3. O pavilhão social 

 

O pavilhão social, um prédio composto por dois pavimentos, foi instalado 

próximo à lateral esquerda do pavilhão administrativo/pedagógico68.  

Há rumores na comunidade escolar a respeito de que o pavilhão social teria 

sido, por engano da empresa responsável pela sua edificação, construído 

invertidamente. Sua fachada estaria voltada para os fundos da Escola, ou seja, não 

teria seguido a mesma disposição dos outros prédios que têm suas fachadas 

voltadas para a estrada principal do terreno.  

                                                 
68 Na figura 10, página 142, ele está identificado pela letra “C” 
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Figura 16 
Fachada do pavilhão social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo pessoal do professor Sebastião Furtado de Mendonça. 
 
 

Figura 17 
Fundos do pavilhão social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor Sebastião Furtado de Mendonça. 
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Analisando as figuras 16 e 17, podemos perceber que tais comentários fazem 

um certo sentido, a sacada leva a pensar que aquela lateral teria sido projetada 

como sendo a frente do prédio, devendo, assim estar voltada para a estrada 

principal, porém não foram encontrados dados que confirmassem essa hipótese. 

Outra questão que pode ser levantada é que o projeto arquitetônico inicial, de 

acordo com as informações fornecidas pelo jornal local, previa a instalação de uma 

praça de esportes. Segundo relatos orais, essa praça esportiva seria construída nos 

fundos do pavilhão social, o que então justificaria uma sacada voltada para aquele 

lado.  

De qualquer modo, o fato é que o prédio, de um modo especial o segundo 

pavimento, caracteriza-se por um ambiente preponderantemente fechado para seu 

interior, onde as janelas e os basculantes foram afixados de tal forma que 

possibilitassem a entrada de ar e luz nos ambientes, mas que, ao mesmo tempo, 

impedissem o acesso visual a seu exterior. Pela figura 16 podemos observar que tais 

elementos arquitetônicos foram colocados bem próximos ao teto do prédio, o que 

indica que o peitoril das janelas e o acesso aos basculantes ficavam fora do alcance 

das pessoas que freqüentavam aqueles ambientes. 

No pavimento térreo foram instalados o refeitório, a cozinha, a lavanderia, o 

pátio coberto, um depósito, a cantina e os sanitários. No andar superior também 

foram construídos sanitários, cinco salas amplas e o Salão Nobre (anfiteatro). 

O anfiteatro, instalado no pavimento superior do pavilhão social, foi projetado 

para ser utilizado apenas nos eventos escolares (comemorações cívicas, 

apresentações artísticas, solenidades de formatura, entre outros). 

No entanto, no cotidiano da Instituição foram atribuídas a esse espaço novas 

funções: no Salão Nobre passou a acontecer a celebração da missa nas manhãs de 
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domingo e a projeção de filmes para os alunos. Algum tempo depois da inauguração 

da Escola, foi instalada, também nesse local, uma televisão que fez com que o 

anfiteatro fosse utilizado rotineiramente pelos alunos e passasse a fazer parte dos 

locais freqüentados no dia-a-dia escolar. 

 
Figura 18 

Celebração da missa no Salão Nobre da Escola Agrícola de Rio Pomba/MG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Arquivo do Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Pomba/MG. 

 

A missa celebrada aos domingos, às 9 horas da manhã, contava com a 

presença de pessoas residentes nas zonas rurais e dos moradores de uma vila, 

também localizada nas proximidades da Escola. Pela análise das fontes, parece ser 

uma das únicas atividades religiosas que acontecia na Instituição.  

Segundo Frago (2005), a inexistência de um espaço específico para 

determinada atividade indica a consideração de tal atividade como não necessária 
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ou de “escassa importância” na Instituição. Do mesmo modo, a reorganização dos 

espaços e sua adaptação para a realização de atividades para as quais ele não fora 

projetado indica a necessidade ou pertinência de tais atividades no cotidiano da 

Instituição.  

Assim, podemos inferir que a inexistência de uma capela ou um salão 

específico para as atividades religiosas é um indicativo de que para os idealizadores 

de uma escola portadora de tal perfil (pública e profissionalizante), as atividades 

religiosas não eram consideradas como essenciais. Entretanto, no cotidiano da 

Escola, foi atribuída a essa atividade católica uma importância tal, que justificava a 

“transformação” e utilização do Salão Nobre para esse fim69. 

De acordo com os relatos orais, embora os alunos marcassem presença de 

forma maciça nessas cerimônias religiosas, tal participação não era considerada 

obrigatória. Pelos relatos podemos perceber que a missa, celebrada aos domingos 

nas dependências da Escola, era portadora de vários significados e objetivos. De 

certa forma ela promovia a integração dos alunos com a comunidade local 

(moradores da “Vila”). Por outro lado, ela poderia ser vista como forma de ocupação 

do tempo desses alunos nos considerados monótonos finais de semana, 

incorporando-lhes valores que facilitariam a promoção da ordem no cotidiano 

escolar, tais como: perdão, amor ao próximo, respeito, passividade, entre outros. 

Domingo era o dia de chatice. Domingo era o dia que a gente 
tomava o café da manhã mais tarde um pouco, sete e meia invés de 
ser seis e meia, e depois a gente ficava por ali tentando jogar 
bolinha mas não conseguia formar um time porque a maioria dos 
alunos que jogavam tinham ido pra casa. Então alguns não 
gostavam de futebol, gostava de jogar pingue-pongue - lá tinha uma 
mesa de pingue-pongue - Então domingo era um dia muito chato. A 
gente às vezes até saía um pouco da... do limite da Escola, ia 
procurar alguma fazenda, chupar laranja na casa do vizinho ou fazer 
algum contato, porque era muito ruim passar o fim de semana lá... 

                                                 
69 Nas décadas posteriores ao período em foco nessa pesquisa foi edificada uma capela nos terrenos 
da Instituição, próxima aos alojamentos. 
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Até o sábado mesmo era dificílimo, porque não tinha uma 
assistência pedagógica ou social ou... não tinha uma pessoa para 
assistir no fim de semana. Fim de semana eram os dias que não ia 
médico, não ia enfermeira na Escola, não ia um professor... Às 
vezes uma pessoa dava uma passada por lá, mas muito rápida. 
(BRAZ DIAS / ENTREVISTA). 
 

Através das fontes foi possível percebermos que não somente as atividades 

religiosas, como também as artísticas, culturais e esportivas visavam ocupar o tempo 

“livre” dos alunos, evitando que os mesmos se utilizassem desses horários ociosos 

para comportamentos considerados indevidos.  

Em algumas das salas localizadas também no pavimento superior do prédio 

onde estava localizado o Salão Nobre, foram instaladas a biblioteca e a sala de 

leitura. A localização dessas salas no pavimento superior, ao final do corredor, 

concorria para que as mesmas fossem pouco freqüentadas. 

As demais salas, que ficaram desocupadas nos anos iniciais de atividades da 

Escola, funcionaram como local para os ensaios do conjunto musical formado pelos 

alunos; de uma banda, coordenada pelo professor de música da Instituição, 

Domingos Roberti e para os bailes diurnos, denominados pela comunidade escolar 

como “brincadeiras dançantes”, promovidas pela Instituição nos finais de semana.  

O andar térreo do prédio era composto por um pátio coberto que, durante o 

dia, era o lugar dos encontros e das aulas de Educação Física. À noite, esse espaço 

se transformava em garagem onde eram estacionados os veículos da Instituição. 

A figura 19, a seguir, ao exibir, em uma única fotografia, todos os veículos da 

Escola, devidamente perfilados e acompanhados de servidores - em número 

suficiente para que os automóveis realizassem simultaneamente os mais diversos 

trabalhos, com rapidez e economia de esforço humano - evidencia o significado de 

tais maquinários na Instituição. Eles representavam o desenvolvimento econômico, a 

modernidade e o progresso, além de enaltecer a ação governamental por fazer parte 
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de um estabelecimento público de ensino. Por outro lado, aqueles veículos eram 

também um símbolo de poder e de prestígio social, já que a Escola Agrícola de Rio 

Pomba era a única Instituição Escolar do município dotada desse tipo de 

instrumental. 

 
Figura 19 

Veículos utilizados pela Instituição nos anos 50 e 60 (século XX) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal do ex-servidor Sólon Moreira Santiago 

 

Ao lado do pátio coberto estava o refeitório que se constituía como um espaço 

ocupado, em horários rigorosamente estabelecidos, durante vários períodos do dia.  

O rigor no estabelecimento dos horários, não somente para as refeições como 

também para as demais atividades cotidianas, além de funcionar como estratégia de 
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ordem e disciplina, possibilitava maior controle da localização e das ações dos 

alunos. 

Esses espaços, construídos especificamente para o funcionamento da Escola, 

foram pensados para atender a alunos exclusivamente do sexo masculino, portanto 

estavam desprovidos de elementos físicos que separassem as meninas e os 

meninos.  

Em função da admissão de alunas na Escola, algumas estratégias foram 

adotadas pela Instituição visando à separação dos mesmos em certos momentos e 

lugares. O sanitário do corredor central, construído para as servidoras da escola, 

passou a ser utilizado também pelas alunas.  

Quando não era possível reorganizar os espaços para atender às 

necessidades que surgiam, a Instituição lançava mão de um outro recurso: o tempo.  

Os “tempos escolares” (FARIA FILHO, 2000, p.70) eram utilizados para 

separar meninas e meninos nas aulas de Educação Física. Essas aulas eram 

ministradas nos mesmos espaços, porém em horários diferenciados. 

Mesmo com a adoção de tais estratégias para separar os alunos de sexos 

opostos, em certos momentos e lugares, esses espaços em seu conjunto 

propiciavam uma convivência direta e constante entre os alunos do sexo masculino e 

feminino. As meninas tinham acesso a praticamente todos os lugares, com exceção 

dos dormitórios e dos sanitários para os alunos. 

Como os espaços projetados para as práticas esportivas não foram 

construídos, as aulas de Educação Física, além de ocuparem o pátio coberto do 

pavilhão social, utilizavam, também, um campo de areia que ficava ao lado desse 

mesmo pavilhão. 
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Um gramado situado nos fundos desse prédio, num patamar mais baixo, era 

utilizado pelos alunos para as brincadeiras de futebol. 

 
Figura 20 

Time de futebol da Escola Agrícola de Rio Pomba - alunos do Curso Ginasial Agrícola 
ladeados pelo Prof. Geraldo Magella Correa Netto Cunha (técnico do time) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal do ex-aluno Antônio Lisboa Silveira Filho. 

 

A inexistência de um local específico para as práticas esportivas fazia com 

que a Instituição lançasse mão de algumas iniciativas visando suprir a falta desses 

espaços. Para a realização dos campeonatos internos, a Escola contava com o 

empréstimo de um campo de futebol existente na “Vila”. Outra estratégia adotada era 

a utilização das dependências da Praça de Esportes da cidade, embora tal prática 

não acontecesse com regular e constante freqüência. 

A busca de alternativas que facilitassem e possibilitassem as práticas 

esportivas revelam a importância dessas atividades no cotidiano da Instituição. Essa 
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relevância relaciona-se a fatores diversos próprios de uma escola de ensino 

profissionalizante em regime de internato, além de relacionar-se a fatores macro-

estruturais, como as legislações educacionais do governo militar dos anos de 1960 e 

1970 que, como já fora abordado em capítulo anterior, atribuía significativo valor às 

práticas relacionadas às atividades físicas. 

Segundo Gariglio (1997), uma escola que trabalha em tempo integral cria 

algumas especificidades que a tornam distintas das outras. A questão do tempo de 

permanência na escola modifica “radicalmente” o uso que se faz do e no espaço 

escolar. A escola passa a ser o lugar central de vivências, de relações sociais, 

afetivas, de trabalho, de estudo, descanso, lazer e cultura na vida dos alunos.  

Neste contexto as práticas esportivas ganham destaque pela multiplicidade de 

possibilidades a elas associadas. Capacidade de sociabilização dos alunos para as 

atividades coletivas, capacidade de melhoria da saúde mediante o desenvolvimento 

físico e o relaxamento mental, capacidade de promover uma educação moral e 

também pela sua capacidade lúdica.  

Na história dessa Instituição no período em estudo, as práticas esportivas 

estiveram presentes com especial visibilidade. Elas eram constantes não somente 

nas atividades cotidianas e rotineiras, como também em eventos específicos. Além 

das aulas de Educação Física dispostas na matriz curricular do curso “Ginasial 

Agrícola”, eram organizados torneios de futebol entre as turmas e entre a escola e a 

cidade.  

O esporte estava presente até mesmo nas programações das “pomposas”  

festas de aniversário da Instituição, que aconteciam no mês de agosto. Ele era 

utilizado também como uma estratégia de aproximação dos alunos e servidores da 

Instituição. 
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Tinha um campinho ali perto da vila... A escola nem tinha o próprio 
campo. Os torneios faziam sucesso. Eles reuniam todas as classes 
e faziam um time. Tinha também um time de professores e 
funcionários. Era uma euforia muito grande jogar contra os 
professores. (BRAZ DIAS / ENTREVISTA). 
 

Esses fatores macro e micro-estruturais relacionados à Instituição fizeram com 

que novos espaços, destinados especificamente às práticas esportivas, fossem 

construídos a partir do final da década de 1960.  

 

 

5.1.2. Do lado esquerdo da estrada: educação e trabalho 

 

No espaço localizado ao lado esquerdo da estrada que corta verticalmente a 

Instituição, a única instalação física construída especificamente para a Escola 

Agrícola de Rio Pomba/MG foi o aviário70. As outras instalações já existentes, 

pertencentes ao extinto Posto de Criação Animal, edificadas na década de 1930, 

foram reformadas, adaptadas e utilizadas pela Escola para as mais variadas 

funções.  

Desse lado da estrada estavam instaladas as edificações destinadas às aulas 

práticas da “parte diversificada” do currículo do Curso Ginasial Agrícola que, como 

vimos no “Capítulo IV”, era composta pelas disciplinas específicas do curso 

profissionalizante. Aqueles espaços simbolizavam não somente a aplicação prática 

da teoria aprendida em sala, como também um local de trabalho, já que naqueles 

lugares os alunos e servidores participavam das mais diversas atividades laborais 

relativas à agropecuária: capina, plantio, colheita, criação de animais, 

processamento de produtos agrícolas, entre outras. 

                                                 
70 Na figura 10, página 142, ele está identificado pela letra “ Q “. 
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As áreas para plantio, ainda que consideradas restritas para as plantações, 

estavam equipadas com modernos maquinários. 

 

Figura 21 
Tratores pertencentes à Instituição na década de 1960, sendo operados por dois alunos do 

Curso Ginasial Agrícola 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivos do Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Pomba/MG 

 

A figura 21 apresenta os maquinários pertencentes à Instituição no período 

em estudo. É possível percebermos a intenção de se dar evidência à parte traseira 

dos tratores, onde estão acoplados os implementos (lâmina e grade niveladora) 

concebidos como capazes de substituir a mão humana nas práticas agrícolas, 

promovendo o aumento da produção e transformando, assim, a realidade do 

considerado precário setor agrícola brasileiro.  
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Outro aspecto constante na mesma figura é que os maquinários estavam sob 

o comando dos alunos do Curso Ginasial Agrícola, devidamente uniformizados71, o 

que expressava a idéia de sua utilização para fins educativos, imprimindo ao ensino 

oferecido um caráter de atualização e sintonia com a fase do desenvolvimento 

nacional que era apregoado nos discursos da época. 

Um estábulo, pertencente à extinta repartição, foi mantido72. Naquele espaço 

aconteciam as aulas práticas e os trabalhos relativos à bovinocultura. 

 
Figura 22 

Estábulo do extinto Posto de Criação Animal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo do Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Pomba/MG. 

 

Em um pequeno galpão, situado atrás desse estábulo, eram ministradas as 

aulas de agroindústria. Ali, os alunos participavam dos processamentos dos produtos 

                                                 
71 Para as aulas ministradas no campo os alunos usavam um uniforme específico – um macacão 
confeccionado em brim, na cor azul. 
72 Na figura 10 página 142, ele está identificado pela letra “L”. 
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agropecuários - fabricação de manteiga, queijos e doces. Segundo relatos, o espaço 

reservado a essa atividade, considerado restrito, dificultava seu desenvolvimento e 

prejudicava o processo de aprendizagem das técnicas. Essa situação fez com que, 

no final da década de 1960, esse setor fosse transferido para uma outra instalação 

física, ocupando o espaço de uma casa construída, inicialmente, para moradia de 

funcionários.73. 

Uma cavalariça onde eram alojados os animais reprodutores do antigo Posto 

de Criação, instalada ao lado direito do estábulo, foi transformada em uma oficina de 

carpintaria74. 

Figura 23 
Cavalariça do extinto Posto de Criação Animal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo do Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Pomba/MG. 

Os alunos referem-se a esses espaços reservados às atividades práticas de 

campo como sendo um lugar de descanso da mente. As aulas práticas e os 

                                                 
73 Na figura 10, página 142, ela está identificada pela letra “D”. 
74 Na figura 10, página 142, ela está identificada pela letra “M”. 
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trabalhos nos setores agropecuários serviam para compensar e aliviar o cansaço 

mental ocasionado pelas aulas teóricas. 

A sede administrativa da extinta repartição do Ministério da Agricultura, 

localizada de frente para os alojamentos dos alunos, funcionou, em um primeiro 

momento, como consultório médico, gabinete odontológico e enfermaria75. 

 
Figura 24 

Sede do extinto Posto de Criação Animal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo do Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Pomba/MG. 

 

Ainda nos anos iniciais de atividade da Escola, esses setores foram 

transferidos para o outro lado da estrada, onde estavam instalados os demais 

serviços referentes à assistência ao educando. A partir de então, a sede da antiga 

repartição foi transformada em residência para funcionário.  

                                                 
75 Na figura 10, página 142, a antiga sede está identificada pela letra G. 
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Aqueles espaços destinados à assistência médico-odontológica contribuíam 

para fazer com que a escola fosse considerada uma das mais luxuosas da região. 

Essa assistência era um fator que concorria para que Instituição gozasse de um 

prestígio social ainda maior na comunidade regional e atraísse o interesse dos pais 

pela escola. 

Teve uma prova pra entrar na admissão, depois teve outra pra entrar 
no Ginásio. Eram muito concorridas essas provas, era mesmo uma 
multidão porque a Escola tinha nome assim... de uma Escola de 
elite, né? A melhor escola que tinha na região. A melhor 
alimentação, o melhor consultório... A assistência médica lá dentro 
gratuita o dia todo, enfermagem, dentista... Era um negócio... Um 
luxo! E os pais, até mesmo os mais ricos, não poderiam pagar um 
colégio daquele nível para os seus filhos. (BRAZ DIAS / 
ENTREVISTA).  

 
A residência ocupada pelo chefe do Posto de Criação, localizada no final de 

uma estrada que também ficava de frente para os dormitórios dos alunos, foi 

ocupada pelo diretor da Escola76.  

A instalação da residência de um funcionário e do diretor de frente para os 

alojamentos possibilitava um maior controle dos alunos e facilitava a assistência aos 

mesmos, em caso de alguma emergência durante a noite ou nos finais de semana.  

Um espaçoso depósito do Posto de Criação foi emprestado ao governo do 

Estado, por esta repartição, para o funcionamento de uma escola primária77. Mesmo 

após a inauguração da Escola Agrícola, A Escola Estadual Anexa ao Posto 

Experimental de Criação, subordinada à Secretaria de Estado da Educação de Minas 

Gerais, continuou em atividade naquele espaço durante a década de 1960. Nela, as 

crianças moradoras da “Vila” e das zonas rurais mais próximas, os filhos dos 

servidores residentes na Instituição e nas proximidades e até mesmo alguns 

servidores tiveram acesso à instrução primária. 

                                                 
76 Na figura 10, página 142, ele está identificada pela letra “J”. 
77 Na figura 10, página 142, ele está identificado pela letra “H”. 



 178

 Ainda daquele lado esquerdo havia um bambuzal que seguia paralelamente a 

estrada principal.78 A sombra dessa vegetação era o espaço utilizado pelos alunos, 

durante os intervalos mais longos das aulas e das demais atividades acadêmicas, 

para os encontros e conversas informais. 

 O mesmo bambuzal que abrigava os alunos nos momentos “livres” criava uma 

barreira que impedia a visão entre o “Prédio Central” - localizado do outro lado da 

estrada - e os setores agropecuários da Instituição, localizados atrás do bambuzal. 

Essa falta de visibilidade impossibilitava um maior controle e uma fiscalização mais 

intensa desses setores pelo gestor, que se encontrava instalado em tal prédio. 

Segundo depoimentos, essa situação da falta de visibilidade e, 

conseqüentemente, de controle dos serviços desenvolvidos nos setores 

agropecuários levou o diretor da Escola, Plínio Tostes Alvarenga, a decidir por cortá-

lo. Assim, sem a barreira imposta pelo bambuzal, o diretor passou a avistar e 

controlar com maior rigor as atividades empreendidas nos setores agropecuários. 

Essa atitude tomada pelo Prof. Plínio que, segundo relatos, gerou certa 

polêmica e indignação na comunidade escolar, retratava, por um lado, o perfil 

profissional do diretor que, como vimos anteriormente coadunava com a realidade 

política pela qual o país passava no período de sua gestão (1968 – 1971). Por outro 

lado, essa estratégia de vigilância, associada aos demais mecanismos de controle 

das ações dos sujeitos na Instituição, faz-nos perceber que a Escola estava 

envolvida por um esquema que visava promover a disciplina e facilitar o exercício do 

poder. 

 

 

                                                 
78 Na figura 10, página 142, ele está identificado pela letra “P”. 
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5. 1.3. Outros espaços, sua ocupação e as fronteiras entre o interno e o externo 

 

 Pela análise dos espaços pertencentes à Escola Agrícola de Rio Pomba, 

podemos perceber que, assim como os demais espaços existentes, eles 

socializavam e educavam. Mas o espaço escolar, de uma maneira peculiar, além 

dessa dimensão educativa e socializadora, revelava-se um espaço de dimensões 

mais complexas.  

Aquele era um espaço amplo, aberto, sem muros, sem grades. O que o 

delimitava fisicamente eram as cercas de arame colocadas em suas divisas com as 

outras propriedades rurais. A própria localização da Escola era, de certa forma, uma 

delimitação de seu espaço. Isolada da cidade, distante das famílias dos alunos, ela 

estava ali, naquele local específico da zona rural do município de Rio Pomba. 

Esses espaços estavam delimitados não somente pelas cercas de arame e 

pela própria localização da Escola, como também por suas regras. As normas eram 

um mecanismo utilizado pela Instituição para manter os alunos dentro dos limites 

desejados. 

 Segundo Frago (2001 p.64), um dos principais aspectos que torna o espaço 

escolar peculiar e relevante é o fato de nele se permanecer durante os anos em que 

se formam as estruturas mentais básicas das crianças, dos adolescentes e dos 

jovens. Assim, o autor afirma que a escola é um espaço que, como todos os outros, 

conformam essas estruturas mentais, educando e sociabilizando, mas que se mostra 

diferente dos outros na medida em que “situa e ordena com essa finalidade 

específica a tudo e a todos quantos nele se encontram”. 

O espaço pertencente à Escola Agrícola de Rio Pomba, ao mesmo tempo em 

que procurava deter o controle sobre as pessoas e os objetos que ali se 
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encontravam - através de horários, regras estabelecidas e demais mecanismos 

utilizados para esse fim – dificultava o domínio das ações dos alunos, promovendo 

uma espécie de jogo entre a liberdade e a vigilância. 

As áreas de plantio, as vegetações ali existentes, a inexistência de elementos 

físicos que impedissem o acesso a áreas externas à Escola (muros ou grades), as 

dependências mais afastadas dos prédios onde ficavam os inspetores e a direção 

faziam com que esses alunos encontrassem mais oportunidades e maiores 

facilidades de viver situações não “ordenadas” e “situadas” pela Escola, 

manifestando, de certa forma, sua resistência ao sistema estabelecido. 

Essa resistência dos alunos no que tange às situações de controle e vigilância 

da Escola estão presentes nas fontes orais e escritas. Os tempos e os espaços 

escolares eram utilizados como seus aliados em tais situações. Os períodos 

noturnos, os finais de semana, menos fiscalizados e controlados, eram os momentos 

mais indicados para infração das normas da Escola e as fazendas vizinhas, a “Vila” e 

os locais mais afastados dentro da própria Instituição eram os lugares escolhidos e 

considerados os mais apropriados para se proceder a tais infrações. 

A gente ia tirar leite das vacas, lá no pasto... oito horas da noite... 
ninguém via. A gente sentava no pasto, pegava a vaca, amarrava e 
depois trazia dois, três litros de leite cá pra baixo. Tomava morrendo 
de rir. Época de batata doce a gente subia pro alto do pasto, fazia 
aquelas fogueirinhas e ficava assando batata. Funcionário via a 
fogueira e corria lá, mas quando chegava, só via a fogueira, aluno 
não via. Então era muito difícil, muito difícil controlar aquela corriola. 
(ANTONIO LISBOA / ENTREVISTA). 
 

O rio, que passava nos fundos do pavilhão social, também era utilizado pelos 

alunos em situações que caracterizavam, de um certo modo, uma resistência às 

normas e uma necessidade de agir sem um comando estabelecido ou uma regra 

imposta. 

E a gente ia nadar no rio que passava lá, mas era proibido. Mas não 
tinha piscina naquele tempo... Aí a gente via a água... muito calor...  
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a gente acabava indo pro rio nadar. (LUCIO XAVIER / 
ENTREVISTA). 

 

Essa localização rural da Escola e sua opção por trabalhar em regime de 

internato, somado ao complicador da idade e da procedência dos alunos – eram 

adolescentes e a grande maioria vinha de outros municípios – fizeram com que os 

mesmos mantivessem pouco contato com a cidade, tornando complicado o 

relacionamento entre os alunos da Escola Agrícola e os adolescentes residentes na 

cidade, de um modo especial, os alunos do “Colégio Estadual”, estabelecimento de 

ensino localizado na zona urbana do município.  

Ao abordar sobre a relação da Escola Agrícola com a cidade, um ex-aluno 

relatou: 

Era complicada, literalmente complicada. Existia, parece, um ciúme. 
A gente tinha receio de ir na cidade até... paquerar as meninas de 
lá... Porque os garotos de lá, parece que não aceitava muito isso, 
chamavam a gente de intruso... porque eu penso assim, né?! 
Naquele tempo eu não pensava não, mas hoje eu penso assim: Nós 
éramos de fora, chegávamos na cidade, éramos novidade, então 
atraíamos mais o interesse das meninas.Mas aí, o pessoal de lá, pra 
poder eliminar essa febre, partia pra briga, a gente brigava lá, tinha 
que sair correndo pra dentro do ônibus, entendeu?! Então era 
extremamente complicado. Isso no início também, depois as coisas 
melhoraram. Mas chegou até a machucar alguns dos colegas 
nossos, pegar, às vezes traiçoeiramente na estrada, entendeu?! 
Bater... machucar... assustar... para que a gente não voltasse mais, 
porque a gente estava sendo intruso lá na área deles. (LUIZ 
FERNANDO / ENTREVISTA). 
 

A “área deles”, abordada no relato do ex-aluno, estava concebida não 

somente como o espaço físico e material, mas como “um espaço mediado pelas 

representações construídas por um determinado grupo ao estabelecer seu poder 

frente a outro e que apropria-se do espaço como forma de sua expressão e 

projeção” (LOPES, 2005, p.10). 

A própria Instituição parece, de certa forma, ter se fechado em seu “mundo”, 

naquele espaço, isolado do centro urbano de Rio Pomba. 
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Não havia relação nenhuma com a cidade. A Escola era super 
fechada e por isso mesmo quando alguns alunos da Escola iam pra 
cidade, atrapalhava muito lá. Tinha briga... não havia amizade, não 
havia entrosamento não. (BRAZ DIAS / ENTREVISTA). 
 
A Escola parece que ficou isolada, né?! Eu acho que ela deveria 
fazer uma maior integração. Ela não integra com a sociedade, 
porque ela acha que ta lá num canto, que só tem que cuidar das 
coisas da escola, mas ela não teve integração com a comunidade. A 
grande falha que eu acho na escola é isso. Ela não se comunicou, 
ela não tem um intercambio com a população. Você pode ver que os 
acontecimentos lá da escola têm pouca repercussão aqui na cidade. 
Parece que a escola está em outro departamento, em outra cidade. 
Às vezes um fato que é muito importante na escola ninguém toma 
conhecimento aqui não. Aqui deveria ser uma caixa de ressonância 
do que se passa na escola e não é. (SEBASTIÃO FURTADO / 
ENTREVISTA). 

 

Algumas iniciativas eram tomadas tentando uma maior aproximação – festas 

juninas, bailes da primavera, concurso da rainha dos estudantes, jogos esportivos - 

mas o conflituoso relacionamento entre os alunos da Escola e os adolescentes da 

cidade, já anteriormente estabelecido, fazia com que tais eventos nem sempre 

fossem bem sucedidos.  

Era muito pouco contato com o povo de Rio Pomba. Não tinha 
muitas atividades e quando tinha era algum evento esportivo, mas 
era complicado. Eu me lembro uma vez que o time do América foi 
jogar lá dentro da escola. Deu briga, saiu pescoção, bagunça, 
pedrada... Então evitavam esse tipo de evento porque era muita 
rivalidade. Era a hora da forra. Entendia-se assim: Eles vêm aqui? 
Então vamos preparar uma para eles, estamos cansados de 
apanhar. (LUIZ FERNANDO / ENTREVISTA). 

 
Pelos exemplares dos jornais da época, é possível perceber que, mesmo 

havendo esse “distanciamento” entre a Escola e a cidade, a Instituição utilizava-se 

de estratégias para manter outras formas de contato com a comunidade local e 

regional. 

O conjunto musical organizado pelos alunos, denominado “The happy boys” 

além de ocupar o tempo livre dos alunos, era utilizado pela Instituição como forma de 

sua expressão e projeção em espaços externos a ela.  
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A apresentação do conjunto, nos mais distintos lugares, possibilitava a 

divulgação da Instituição e passava uma imagem positiva da mesma, considerando 

que tais apresentações aconteciam em festas – ambientes comumente dotados de 

um clima de alegria e descontração - e a apresentação de uma atividade artística 

(musical) era um indicativo de que a Escola não estava limitada aos saberes 

meramente técnicos, específicos do curso profissionalizante agrícola. 

Sua projeção em outros espaços se dava não apenas através de seu conjunto 

musical, que era convidado a participar de eventos no município e na região, como 

também através de seus professores que participavam de palestras e conferências 

nos eventos locais e regionais. 

Outra forma de expressão da Escola na cidade era sua apresentação nas 

solenidades cívicas em comemoração ao dia “7 de setembro”. Era o momento de 

consagração da Escola na comunidade municipal. As comemorações dessa data 

aconteciam na avenida e na praça principal da cidade e compreendiam a 

apresentação dos diversos estabelecimentos de ensino do município, por meio de 

desfiles. Ao mesmo tempo em que exaltava a Escola, o clima de disputa existente 

em tais comemorações era um fator que concorria para aguçar ainda mais a 

rivalidade existente entre os alunos do Curso Ginasial Agrícola e os alunos do 

“Colégio Estadual de Rio Pomba”. 

Essa comemoração é lembrada e relatada com entusiasmo pelos 

entrevistados. Nos relatos é possível detectar esse clima de competição existente 

entre os estabelecimentos que participavam do evento. 

... era um patriotismo exacerbado, né?! Então, na parada de sete de 
setembro, a Escola arrebentava. (MARIA MAROTA / ENTREVISTA). 
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A apresentação da Escola Agrícola de Rio Pomba era empreendida de tal 

modo que comportasse e expressasse os conceitos e valores pretendidos pelos seus 

organizadores. 

Os tratores, símbolos de progresso e modernidade, abriam o desfile da 

Instituição. Esses maquinários representavam uma nova fase no setor agrícola do 

município, da região e do país e por isso sua presença no desfile visava passar para 

o público a imagem de que a Instituição era dotada dos mais modernos e eficientes 

meios de produção agrícola. 

As alunas do Curso de Extensão de Economia Rural Doméstica também 

participavam desses desfiles. A presença dessas alunas indicava a diversidade de 

trabalhos pedagógicos que eram desenvolvidos na Instituição. 

 
Figura 25 

Desfile da Escola Agrícola de Rio Pomba/MG, na Avenida Dr. José Neves, em 
comemoração ao dia “7 de setembro” 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal da ex-aluna Denair Comini Silva. 
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A figura 25, que destaca o pelotão formado pelas alunas do Curso de 

Extensão de Economia Rural Doméstica, mostra também, ao fundo, uma aluna que 

leva o pavilhão da Instituição e o pelotão formado pelos alunos do Curso Ginasial 

Agrícola. Nele, esses alunos exibem o corte de cabelo “Príncipe Danilo”, exigido pela 

Instituição também nas atividades cotidianas e que contribuía para reforçar a 

imagem da presença de um rigor militar na prática educativa da Instituição. 

A posição dos pés das alunas e alunos, na mesma figura, revela a existência 

de uma marcha cadenciada, que, associada à homogeneidade conseguida pelo uso 

do uniforme, ao semblante de seriedade estampado no rosto dos mesmos e à 

organização dos pelotões e dos destaques, imprimiam à Instituição uma imagem de 

ordem e disciplina.  

A figura 26 mostra a participação do diretor da Instituição no desfile, ao lado 

de uma das alunas do Curso Ginasial Agrícola, que exibe o pavilhão nacional. A 

presença da autoridade máxima da Instituição no evento atribuía-lhe um maior 

prestígio social, ao mesmo tempo em que enaltecia a figura do gestor. 

Podemos perceber ainda que o diretor não era apenas um integrante a mais 

no desfile. Pela análise da figura 26 é possível inferir que alguns elementos visavam 

proporcionar seu destaque em relação aos demais participantes da solenidade. Entre 

eles podemos evidenciar: o terno branco que usava, a cabeça erguida, o lugar que 

escolhera para acompanhar o desfile (próximo ao pavilhão nacional) e até mesmo a 

forma como se movimentava durante a apresentação da Instituição - considerando 

que a posição dos pés das pessoas que aparecem na fotografia nos leva a pensar 

que os alunos marchavam cadenciadamente, acompanhando os ritmos executados 

pela fanfarra, enquanto o diretor caminhava sutilmente ao lado dos mesmos.  
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Figura 26 
Desfile da Escola Agrícola de Rio Pomba/MG, na Praça Último de Carvalho, em 

comemoração ao dia “7 de setembro” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo do Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Pomba/MG. 

 

Esses elementos enfatizavam, reforçavam e tornavam pública a estruturação 

da Instituição por uma hierarquia administrativa em função da qual se aplicavam 

princípios de diferenciação, no que se refere à atribuição de papéis a serem 

desempenhados pelos vários segmentos que a constituíam (diretor, coordenadores, 

professores, servidores técnico-administrativos e alunos). 

Os relatos orais e as fotografias a que tivemos acesso nos possibilitam 

perceber que o evento, para além da dimensão ideológica de exaltação da pátria e 

incorporação de conceitos considerados fundamentais como a disciplina, a ordem e 

a hierarquia, era um momento de exibição dos diversos elementos (alunos, 
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professores, uniformes, maquinários, implementos agrícolas, animais, símbolos 

nacionais, banda de música, entre outros) que faziam parte do trabalho educativo 

desenvolvido pela Instituição. Era o momento oportuno de apresentar para a 

comunidade municipal (zona urbana) as atividades que eram realizadas na Escola. A 

instituição apropriava-se daquele espaço urbano, no tempo determinado para o 

desfile, como forma de sua “expressão” e “projeção” na comunidade municipal. 

 

 

5.1.4. Considerações gerais 

 

 Analisando o espaço, em seu conjunto, podemos inferir que a Escola era um 

local não apenas destinado à Instrução, mas se constituía também como um espaço 

para o trabalho, para a disciplina, para práticas de higiene e civismo, para a 

assistência social. A vivência nesse espaço fez dele “o palco e a cena de 

apropriações diversas, incorporando múltiplos significados para um mesmo lugar 

projetado pela arquitetura escolar”. (FARIA FILHO, 2000, p.69). 

Entrar na Escola era como passar para um ambiente com novas regras, novos 

valores, novas formas de comportamento. A entrada naquele espaço exigia uma 

postura distinta, não se tratava apenas da mudança de lugar, era necessário policiar 

os gestos, as palavras, as ações. A organização do espaço, associada aos tempos 

instituídos pela Escola para sua ocupação e sua utilização resultava em um 

ordenamento da vida escolar dotado de uma regularidade própria de ritmos. 

Aquele espaço, materializado nos prédios construídos, nos prédios 

adaptados, nas áreas livres, nos elementos naturais que o compunham, bem como 
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sua localização rural e seu afastamento da cidade, não apenas se constituía como 

produto, mas, ao mesmo tempo produzia uma cultura escolar. 

Atualmente, os espaços construídos e adaptados na década de 1950 

conservam as mesmas características. Alguns espaços internos sofreram reformas e 

passaram a ter novas funções. Novos espaços foram construídos. O terreno que 

hoje pertence à Instituição foi expandido e compreende uma área de 

aproximadamente 218 hectares. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao longo dos capítulos apresentados procuramos (re)constituir a história da 

criação e dos primeiros anos de atividade do Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Rio Pomba/MG (1956 – 1968), enfatizando sua dimensão física, 

administrativa e sócio-cultural.  

Esse estudo possibilitou-nos compreender - e esperamos que também 

explicar - o significado de sua criação e algumas faces da ação educativa e do 

cotidiano da Instituição, permitindo integrá-la no sistema mais amplo em que o 

fenômeno educativo acontece – promovendo uma visão mais abrangente do sistema 

educacional de uma época – e, ao mesmo tempo, possibilitando conferir-lhe um 

sentido histórico através da análise de suas especificidades e particularidades. 

No que tange à educação nacional em seu conjunto, o resgate dessa história 

possibilitou perceber que, de certa forma, a educação brasileira ficou marcada, por 

um longo período do século XX, pelos ideais e pelos princípios defendidos pelos 

governos ditatoriais atuantes nesse século.79 

Do início da década de 1940 até a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação nº 4.024/61, a educação foi organizada e estruturada pelas Leis 

Orgânicas do Ensino, elaboradas durante o governo totalitário de Vargas, 

promulgadas entre 1942 a 1946 e portadoras de princípios gerais bastante comuns 

àquele governo. 

                                                 
79 Governo ditatorial de Getúlio Vargas (1937 – 1945) e governo ditatorial militar (1964 – 1985) 
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A década de 1960, apesar de contar com as prescrições da 1ª LDB – que, 

para cujos estudiosos não significava grandes conquistas, mas que se mostrava 

mais flexível quando comparada com a legislação educacional dos tempos de 

Capanema – ficou fortemente marcada pela atuação do governo ditatorial militar 

instaurado em 1964, que foi também o responsável pela promulgação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação nº 5.692/71, vigente até os anos finais do século XX. 

Outra questão que ressalta em sua história diz respeito à concepção de 

educação profissional no Brasil. Pela análise dos objetivos a que visaram a criação 

da Instituição, pelo perfil dos alunos que ela objetivou atender e até mesmo pela 

estrutura física edificada para seu funcionamento, podemos perceber que, em 

meados da década de 1950, essa modalidade de ensino ainda era pensada como 

uma forma de assistência social e como um meio de manutenção de uma estrutura 

sócio-econômica já vigente na sociedade. 

Dessa questão ganha destaque a existência e a permanência de duas redes 

de ensino no Brasil, uma que era composta pelo ensino secundário e superior, 

destinado a uma elite condutora e outra constituída principalmente pelo ensino 

primário e profissional destinada às pessoas que compunham a classe trabalhadora. 

No que se refere propriamente à Instituição, algumas questões presentes em 

sua história possibilitam concluir que a Escola Agrícola de Rio Pomba é “filha de seu 

tempo” (NOSELLA e BUFFA, 1996, p.14), ou seja, que ela comporta circunstâncias 

históricas específicas de uma determinada época. Entre essas questões podemos 

destacar seu processo de criação, imbricado com as questões sócio-político-

econômicas (locais, regionais e nacionais) em voga na década de 1950 e a 

construção dos vultosos prédios projetados para a Escola, marcados por linhas 
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arquitetônicas que simbolizavam e confirmavam o discurso de progresso e 

modernidade que se pretendia difundir e infundir naquele momento. 

Os cursos previstos para serem ministrados pela Instituição, constantes no ato 

legal que a criou, também retratavam toda uma realidade do sistema educacional da 

segunda metade da década de 1950, período em que as ações governamentais, no 

que tange às questões educacionais, limitaram-se ao incremento da formação de 

técnicos para atuarem no mercado de trabalho.  

Sabemos que a década de 1950 foi um período da história da educação 

caracterizado como um momento de retomada das lutas ideológicas e dos debates 

acerca da organização do sistema educacional, principalmente no que se refere às 

questões suscitadas pelo projeto da 1ª Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, promulgada no ano de 1961. Entretanto, no que refere-se à organização 

educacional propriamente dita foi mantida nesse período a estrutura instaurada pelas 

Leis Orgânicas do Ensino 

Analisando o cotidiano da Instituição, nos primeiros anos de suas atividades, 

percebemos também que sua estrutura e organização física e administrativa foram 

pensadas e efetivadas de tal forma que fizessem das dimensões da Instituição 

(física, administrativa e sócio-cultural), oportunidades de formação de seus alunos. 

Assim, os espaços, os tempos, os gestos, os valores, os hábitos eram controlados e 

ordenados para esse fim.  

Pelo estudo de suas práticas escolares, podemos perceber ainda que os 

ideais e os discursos em voga naquele período estavam presentes no cotidiano da 

Instituição, visando fazer da Escola um instrumento de reprodução social. 

Entretanto, ao lado de todas essas questões que permitem pensar a escola 

como transmissora de uma cultura produzida por uma elite condutora, a análise de 
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seu cotidiano permite também perceber que, ao mesmo tempo em que ela está 

ligada a um sistema mais amplo e comporta ações e estruturas comuns a outras 

Instituições, ela existe de forma própria, singular e esta especificidade está 

diretamente relacionada às relações estabelecidas com seu contexto, ou seja, com 

as manifestações sociais e culturais presentes nas pequenas estratégias do dia-a-dia 

escolar e nas diversas formas de apropriação e representação de valores, saberes e 

poderes por parte dos sujeitos escolares. 

Se considerarmos, por exemplo, que mesmo sendo criada com a finalidade 

precípua de incutir nos filhos dos produtores rurais a importância da vida campesina 

e ensinar-lhes as mais modernas técnicas agrícolas como meio de mantê-los no 

campo, evitando o êxodo rural e conflitos sociais advindos desse fenômeno; se 

considerarmos ainda que a educação profissional, principalmente a agrícola, foi 

pensada e concebida no Brasil como meio de estratificação social, que daria para os 

filhos dos trabalhadores braçais uma instrução compatível com sua origem social, 

mantendo assim uma estrutura já vigente, podemos perceber que a Escola Agrícola 

de Rio Pomba/MG, ao privilegiar em seu curso ginasial os conteúdos comuns aos 

cursos secundários em detrimentos daqueles relacionados aos cursos 

profissionalizantes agrícolas, possibilitando a seus alunos o acesso a uma educação 

considerada própria à elite, dando-lhes a oportunidade de transformação de sua 

realidade sócio-econômica e por isso “desviando-se” do propósito com o qual ela 

fora concebida, produziu uma cultura própria, autêntica e original. 

Suas especificidades podem ser percebidas também quando analisamos 

outras ações dos sujeitos escolares. Um primeiro ponto que podemos destacar 

nessa questão é o esforço empreendido por servidores da Instituição para 

localização dos alunos que residiam em locais de difícil acesso (zonas rurais mais 
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distantes) e que teriam sido aprovados nos exames de seleção para ingresso no 

curso “Ginasial Agrícola”. Essa ação pode ser considerada como um fator que 

modificou o destino de muitos alunos, que certamente não teriam as mesmas 

oportunidades sem essa intervenção da Escola.  

Outro ponto referente aos sujeitos escolares e que está relacionado às 

singularidades da Instituição é a admissão de alunas no Curso “Ginasial Agrícola”. 

Muito provavelmente os idealizadores da Escola não poderiam imaginar que uma 

instituição em regime de internato, voltada para a área agrícola fosse atender a um 

corpo discente também composto por pessoas do sexo feminino. Por certo, a 

admissão de alunas por parte da Instituição influenciou e diferenciou o processo de 

formação dos alunos e a própria dinâmica da Escola. 

Poderíamos enumerar uma série de outras ações e vivências escolares, 

abordadas ao longo do trabalho, que fizeram com que a Instituição existisse de 

forma própria e que por isso lhe conferem uma identidade. Poderíamos, por 

exemplo, citar a relação estabelecida entre os segmentos da escola (alunos, 

professores, direção e servidores), as formas de resistência dos alunos ao sistema 

estabelecido pela Instituição (as fugas, as manifestações individuais e coletivas) ou 

suas relações com a comunidade urbana, mas o que importa, em última instância é 

perceber que, como registrado por Faria Filho (1991, p.205) nas conclusões de seu 

trabalho sobre a história do Instituto João Pinheiro, “a história da Instituição é 

marcada não por uma lógica unívoca, uma única direção. Pelo contrário, os diversos 

sujeitos envolvidos em sua história subvertem os desígnios definidos pelos seus 

fundadores e mesmo pela Direção”. 
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Assim, podemos concluir que uma Instituição Escolar, inserida em um 

panorama mais amplo – o sistema educativo – comunga de objetivos, estruturações 

e organizações comuns a outros estabelecimentos de ensino, mas que, 

inseridas em contextos geográficos e em tempos históricos 
marcados por fatores de natureza sociocultural, conjunturas e 
circunstâncias históricas específicas, estas instituições, se bem que 
estruturadas por uma matriz de base e perseguindo objetivos 
comuns, existem de forma própria e este quadro existencial fomenta 
representações e apropriações, elas mesmas diferenciadas. 
(MAGALHÃES, 2004, p.69). 

 
Reconhecer que a Escola Agrícola de Rio Pomba/MG assim como as demais 

instituições escolares existem de forma própria e que no seu cotidiano “engendram e 

desenvolvem culturas, representações, formas de organização, relacionamento e 

ação que se constituem fatores de diferenciação e de identidade” (MAGALHÃES, 

2004, p.69) possibilita compreender que as escolas exercem influência e produzem 

impactos na vida em sociedade. Entretanto essa cultura produzida pela escola não 

se faz independente de seu contexto social e, assim sendo, ao mesmo tempo em 

que exerce, ela sofre influência da sociedade. “A escola é tanto produtora quanto 

produto da sociedade como um todo”. (FARIA FILHO, 2003, p.81). 

Finalizando nossas considerações, podemos registrar que o desenvolvimento 

desse trabalho permitiu-nos perceber que alguns temas aqui tratados muito teriam a 

contribuir com a história da educação, de um modo geral e com a Escola, em 

particular se fossem verticalizados e aprofundados. Entre eles destacamos como 

possibilidades de futuros estudos o “destino dos alunos egressos do “Curso Ginasial 

Agrícola e do Curso de Extensão de Economia Rural Doméstica”, que possibilitariam 

analisar as questões relativas à profissão, à localidade de suas moradias, suas 

condições sócio-econômicas e assim perceber até que ponto o destino desses 

alunos correspondem àquele esperado pelos idealizadores da Instituição e pelos 

sujeitos responsáveis pela organização e execução de suas atividades. 
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Em outra direção, esse estudo desperta o interesse pela investigação histórica 

da Instituição referente aos anos seqüentes àqueles abordados nesta pesquisa, 

considerando que a partir de 1968 ela muda significativamente o seu perfil, 

extinguindo o curso ginasial e passando a ministrar cursos técnicos.  

O estudo sobre a estrutura física da Escola, analisada neste trabalho, leva-

nos também a uma outra problemática de significativa importância para os estudos 

sobre a cultura escolar. Assim, um último tema que gostaríamos de destacar por 

considerá-lo também como sendo de grande relevância para os estudos sobre a 

Instituição é a reorganização, os usos e as funções de seus espaços ao longo de 

sua trajetória histórica, considerando que, como mencionado no capítulo II, nas 

décadas posteriores aos anos de 1960, a Escola teve sua área ampliada e em 

função dessa expansão territorial seus espaços foram reorganizados e suas funções 

foram modificadas. Além dessa expansão territorial, a edificação de novos estruturas 

físicas e as reformas empreendidas nas construções já existentes, constituem-se em 

objetos que, ao nosso ver, também são merecedores de uma análise histórica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 196

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

ARRUDA, Maria Aparecida. Origem da Universidade Federal de Viçosa: 
modernidade, agricultura de exportação e importação de modelos (1922 – 1970). 
Cadernos de História da Educação. Número 2 – janeiro a dezembro de 2003. 
Uberlândia: Editora da Universidade Federal de Uberlândia. p.141 –148. 
 
ADÃO, Áurea; MATOS, Sérgio Campos. A Imprensa Periódica: memória da 
educação. IN: TEODORO, António (org.). Histórias (Re) Construídas. São Paulo: 
Cortez Editora, 2004. p.59 – 77. 
 
AGUIAR, José Márcio. Coletânea da Legislação Federal do Ensino: Da Reforma 
BenjaminConstant a Reforma Darcy Ribeiro Volume 1. Belo Horizonte: Lâncer, 1997. 
 
ALMEIDA, Jane Soares. Mulheres na Educação: Missão, Vocação e Destino? A 
Feminização do magistério ao longo do século XX. In: SAVIANE, Demerval. O 
legado educacional do século XX no Brasil. Campinas, São Paulo: Autores 
Associados, 2004. (Coleção Educação Contemporânea) p. 59 –107. 
 
ALVES, Judith Alda. A “Revisão da Bibliografia” em teses e dissertações: meus 
tipos inesquecíveis. Cadernos de Pesquisa, nº 81. São Paulo: 1992. p.53 – 60. 
 
ALVES, Nilda & CIAVATTA, Maria (orgs). A leitura de imagens na pesquisa social: 
história, comunicação e educação.São Paulo: Cortez, 2004. 
 
ARRUDA, Maria Aparecida. Origem da Universidade Federal de Viçosa: 
modernidade, agricultura de exportação e importação de modelos (1922 – 1970). 
Cadernos de História da Educação. Nº 02 / janeiro a dezembro de 2003. p.141 – 
148. 
 
BARROS, Edgard Luiz de. O Brasil de 1945 a 1964. São Paulo: Contexto, 1994.  
 
BENEVIDES, Maria Victoria. O governo Kubitschek: a esperança como fator de 
desenvolvimento. IN: GOMES, A. C. (org). O Brasil de JK. Rio de Janeiro, Ed. da 
Fund. Getúlio Vargas/CPDOC, 1991 p. 09-22. 
 
BIRARDI, A.; CASTELANI, G. R.; BELATTO, L. F. O Positivismo, Os Annales e a 
Nova História. In: Klepsidra – Revista Virtual de História. Ed.7 (abril/maio): 2001. 
Disponível em www.klepsidra.net/klepsidra7/annales.rtf  Acesso em 10/09/04. 
 
BOGDAN R. C. BIKLEN S. K. Investigação Qualitativa em Educação. Uma 
Introdução à Teoria e aos Métodos. Porto Cordex / Portugal: Porto Editora, 1994.  

http://www.klepsidra.net/klepsidra7/annales.rtf


 197

BOMENY, Helena. Utopias de cidade: as capitais do modernismo. IN: GOMES, A. 
C. (org). O Brasil de JK. Rio de Janeiro, Ed. da Fund. Getúlio Vargas/CPDOC, 1991. 
p. 144 – 161. 
 
BOTO, Carlota. Nova História e seus Velhos Dilemas. Revista USP, nº 23 
(set/nov). Coordenadoria de Comunicação Social da USP. São Paulo: 1994. p.23 – 
33. 
 
BRANDÃO, Zaia. A Historiografia da Educação na Encruzilhada. In: SAVIANI, 
Demerval; LOMBARDI, Claudinei; SANFELICE, José Luís. Historia e História da 
Educação. 2 ed. Campinas, SP: Autores Associados: HISTEDBR, 2000 – Coleção 
Educação Contemporânea. p. 100 – 114. 
 
BRANDÃO, Zaia. Para além das ortodoxias: a dialética micro/macro na sociologia 
da educação. Disponível em www.anped.org.br/23/textos/te14.PDF  Acesso em 
25/08/04 
 
BRASIL. Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1.990 ( Regime Jurídico do Servidores 
Públicos Civis da União). Juiz de Fora, Edufjf:1991. 
 
BUFFA, Éster. História e Filosofia das Instituições Escolares. In: ARAUJO, J. C. 
S.; GATTI, D. J. (org) Novos temas em História da Educação Brasileira: instituições 
escolares e educação na imprensa. Campinas, SP: Autores Associados; Uberlândia, 
MG: EDUFU, 2002.  p. 25 – 38. 
 
BUFFA, Éster; NOSELLA, Paolo. A Escola Profissional de São Carlos. São 
Carlos: EDUFSCar, 1998. 
 
BURKE, Peter. A Revolução Francesa da Historiografia: a Escola dos Annales 
(1929 – 1989). São Paulo: Editora Universidade Estadual Paulista, 1991. 
 
______. Testemunha Ocular: história e imagem. Bauru. São Paulo: EDUSC, 2004. 
 
CAPELATO, Maria Helena. Os arautos do liberalismo : imprensa paulista 1920 – 
1945. São Paulo: Editora Brasiliense, 1989. p.209 – 246. 
 
CAPPELLE, Mônica Carvalho Alves. A dinâmica do poder no espaço 
organizacional: uma análise das práticas de gestão da força de trabalho. 
Dissertação de Mestrado. Lavras: UFLA, 2002. 
 
CARDOSO, Miriam Limoeiro. Ideologia do Desenvolvimento Brasil: JK-JQ. 2 ed. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978. p.261-288 
 
CHANTOUS, D. S. R. A.; CARVALHO, C.H. História Oral: Construindo 
interpretações preliminares sobre a Escola Estadual de Uberlândia. (1912 – 1944). 
In: LOPES, A. A. B. M., et al. História da Educação em Minas Gerais. Belo Horizonte: 
FCH / FUMEC, 2002. p. 91 - 98. 
 
 
 

http://www.anped.org.br/23/textos/te14.PDF


 198

CIASH – Consultoria, Investigação e Assessoria nas áreas Humana e Social – 
SNASEFE – Sindicato Nacional da Educação Federal Básica e Profissional. Impacto 
do Decreto 2.208 /97: Pesquisa Sobre a Rede Federal de Educação Profissional. 
Brasília-DF: In Soluções, 2003. 
 
CLARETO, Sônia Maria. Etnografias e Pesquisas Interpretativas: Crises da 
Modernidade e Enfrentamentos de seus Impactos (no prelo).Juiz de Fora: 2004. 
 
COLOMBO, Irineu. Escola para Menores Queiroz Filho: entre a escola e a prisão 
(1965 – 1992). IN: BENCOSTTA, Marcus Levy Albino (org.). História da educação, 
arquitetura e espaço escolar. São Paulo: Cortez, 2005. 
 
CONSTITUIÇÃO DE 1937. Disponível em www.planalto.gov.br/ccivil-
03/constituicao%E7ao37.htm. Acesso em outubro/2004 
 
CUNHA, Célio da. Educação e autoritarismo no Estado Novo. 2 ed. São Paulo: 
Cortez: Autores Associados, 1989. (Coleção educação contemporânea. Série 
memória da educação.) 
 
Dados estatísticos sobre a cidade de Rio Pomba. Disponível em www.ibge.gov.br 
Acesso em 08/08/2004. 
 
DAYRELL, Juarez. A escola como espaço sócio-cultural. In:______. Múltiplos 
Olhares sobre a Educação e Cultura. Belo Horizonte: UFMG, 1996. p.136 – 161. 
 
DECCA, Edgar Salvadori de. Questões Teórico-Metodológicas da História. In: 
História e história da educação. 2 ed. Campinas, SP: Autores Associados: HISTEBR, 
2000 – (Coleção Educação Contemporânea). p.17 – 24. 
 
Decreto no. 58.130 de 31 de março de 1966. In: MEC - Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional: texto definitivo com índice remissivo e legislação respectiva. 3a  
edição, Rio de Janeiro: Gráfica Tupy Ltda. 
 
DEMARTINI, Zeila de Brito Fabri. Algumas Reflexões Sobre a pesquisa Histórico-
Sociológica Tendo como Objeto a Educação da População Brasileira. In: 
SAVIANI, Demerval; LOMBARDI, Claudinei; SANFELICE, José Luís. Historia e 
História da Educação. 2 ed. Campinas, SP: Autores Associados: HISTEDBR, 2000 – 
Coleção Educação Contemporânea. p. 65 – 78. 
 
Diário do Congresso Nacional.– Disponível em www2.câmara.gov.br/publicações 
(acesso em abril/2005) 
 
ESCOLANO, Augustin. Arquitetura como programa. Espaço-escola e currículo. In: 
VIÑAO FRAGO, Antonio. & ESCOLANO, Augustin. Currículo, Espaço e 
Subjetividade: a arquitetura como programa. Rio de Janeiro, DP&A, 2001. 
 
FARIA FILHO, Luciano Mendes. O processo de escolarização em Minas Gerais: 
questões teórico-metodológicas e perspectivas de análise. In: FONSECA, T. N. L.; 
VEIGA, C. G. (org). História e Historiografia da Educação no Brasil. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2003. p.77 – 98. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil-03/constituicao%E7ao37.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil-03/constituicao%E7ao37.htm
http://www.ibge.gov.br/


 199

 
______. República, Trabalho e Educação: a experiência do Instituto João Pinheiro 
– 1909/1934. Dissertação de Mestrado / Faculdade de Educação / Universidade 
Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 1991. 
 
_______. Dos Pardieiros aos Palácios: cultura escolar e urbana em Belo Horizonte 
na Primeira República. Passo Fundo: UPF, 2000. p.59 –142. 
 
_______. O jornal e outras fontes para a história da educação mineira do século 
XIX: uma introdução. In: ARAUJO, J. C. S.; GATTI, D. J. (org) Novos temas em 
História da Educação Brasileira: instituições escolares e educação na imprensa. 
Campinas, SP: Autores Associados; Uberlândia, MG: EDUFU, 2002 
 
FARO, C.; SILVA, S. L. Q. A década de 50 e o Programa de Metas. In: GOMES, A. 
C. (org). O Brasil de JK. Rio de Janeiro, Ed. da Fund. Getúlio Vargas/CPDOC, 1991. 
p.44-70. 
 
FAUSTO, Boris. História do Brasil. 8ª ed. São Paulo: Editora da Universidade de 
São Paulo: Fundação para o Desenvolvimento da Educação, 2000. p.397 – 515. 
 
FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. Educação no Brasil Anos 60. O pacto do 
silêncio. São Paulo: Edições Loyola, 1985. 
 
FERREIRA, Roberto Nogueira. Cem Anos Luz! “O Imparcial”: 1896 – 1996. Um 
jornal, um jornalista, uma cidade. Brasília: R.N.Ferreira, 1996. 
 
FONSECA, T. N. L. História da Educação e História Cultural. In: ______. História 
e Historiografia da Educação no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica, 2003. p.49 – 76. 
 
FRAGO, Antonio Viñao. Espaços, Usos e Funções: a localização  e a disposição 
física da direção escolar na escola graduada. IN: BENCOSTTA, Marcus Levy Albino 
(org.). História da educação, arquitetura e espaço escolar. São Paulo: Cortez, 2005. 
 
FRAGO, Antonio Viñao. ESCOLANO, Augustin. Currículo, Espaço e Subjetividade: 
a arquitetura como programa. Rio de Janeiro, DP&A, 2001. 
 
FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes, 1977. 
p.125 – 200. 
 
GARIGLIO, José Ângelo. O ensino de Educação Física nas engrenagens de uma 
escola profissionalizante. IN: SOUZA, Eustáquio Salvadora & VAGO, Tarcísio 
Mauro. Trilhas e Partilhas: Educação Física na cultura escolar e nas práticas sociais. 
UFMG / Belo Horizonte, 1997. p.95 – 112. 
 
_______. A Educação Física no currículo de uma escola profissionalizante: um 
caso sui generis. Revista Brasileira de Ciências do Esporte. Campinas, volume 23, 
número 2, janeiro de 2002. p.69 – 88. 
 



 200

GARNICA, A. V. M. História Oral e Educação Matemática: de um inventário a uma 
regulação. In: Zetetipé, v.11, nº19, Campinas: Faculdade de Educação – Unicamp, 
2003, p. 9 – 55. 
GATTI, Bernadete. Algumas Considerações sobre procedimentos 
metodológicos nas pesquisas educacionais. Educação em Foco, Juiz de Fora: 
volume 07, número 01, 2002. 
 
GATTI, Décio Júnior. A história das instituições educativas: inovações 
paradigmáticas e temáticas. In: ARAUJO, J. C. S.; GATTI, D. J. (org) Novos temas 
em História da Educação Brasileira: instituições escolares e educação na imprensa. 
Campinas, SP: Autores Associados; Uberlândia, MG: EDUFU, 2002.  p. 3 - 24. 
 
______. Reflexões teórico-metodológicas sobre a pesquisa histórico-
educacional no campo das instituições educacionais. In: LOPES, A. A. B. M., et 
al. História da Educação em Minas Gerais. Belo Horizonte: FCH / FUMEC, 2002. p. 
527 – 531. 
 
GHANTOUS, Daniella Soraya Resende Araújo CARVALHO Carlos Henrique de. 
História Oral: Construindo interpretações preliminares sobre a Escola Estadual 
de Uberlândia. In: LOPES, Ana Amélia Borges de Magalhães et all. História da 
Educação em Minas Gerais. Belo Horizonte: FCH / FUMEC, 2002. p.91 – 98. 
 
GOMES, Angela de Castro. Qual a cor dos anos dourados? IN: GOMES, Angela 
de Castro (org.). O Brasil de JK.Rio de Janeiro. Editora da Fundação Getúlio Vargas, 
1991. p.01 – 09. 
 
GONDRA, José G. Medicina, Higiene e Educação Escolar. IN: 500 anos de 
educação no Brasil. Org. Lopes, E.; Faria Filho, L; Veiga, Cyntia. Belo Horizonte. 
Autêntica, 2ª edição, 2000. p.519 –550. 
 
GUIMARÃES, César. Vargas e Kubitschek: a longa distância entre a Petrobrás e 
Brasília. IN: CARVALHO, Maria Alice Rezende de. República no Catete. Rio de 
Janeiro: Museu da República, 2001. p.155 – 175. 
 
IGNÁCIO, Paulo César de Souza. Da educação tecnológica a formação 
profissional: a reforma do ensino técnico em questão. Dissertação de Mestrado em 
Educação, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2000. 
 
LE GOFF, Jacques. Documento / Monumento. In: ______. História e Memória. 3 
ed. Campinas / SP: Editora da UNICAMP, 1994. p.535 – 553. 
 
______. História. In: ______. História e Memória. 3 ed. Campinas / SP: Editora da 
UNICAMP, 1994. p.17 – 166. 
 
LEOPOLDI, Maria Antonia P. Crescendo em em meio à incerteza: a política 
econômica do governo JK (1956 – 1960). In: GOMES, A. C. (org). O Brasil de JK. Rio 
de Janeiro, Ed. da Fund. Getúlio Vargas/CPDOC, 1991 p. 71 a 99. 
 
LOPES, Jader Janer Moreira. Espaço escolar, democracia e pensamento 
educacional brasileiro. (no prelo). Niterói/RJ, 2005. 



 201

LUDKE, Menga. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 
1986. 

MAGALHÃES, Justino Pereira de. Contributo para a História das Instituições 
Educativas – entre a memória e o arquivo. IN:MAGALHÃES, Justino & 
FERNANDES, Rogério. Para a História do Ensino Liceal em Portugal: Actas dos 
Colóquios do I Centenário da Reforma de Jaime Moniz. (1894 – 1985). Universidade 
do Minho, Braga, 1999. p. 63 – 77. 

_______. Um contributo para a história do processo de escolarização da 
sociedade portuguesa na transição do antigo regime. Instituto de Educação e 
Psicologia da Universidade do Minho. IN: Educação, Sociedade e Culturas, número 
5, 1996. p.7 – 33. 

_______. Tecendo nexos: história das instituições educativas. Bragança 
Paulista: Editora Universitária São Francisco, 2004 (Estudos CDAPH. Série 
historiográfica) 

_______. Um apontamento metodológico sobre a história das instituições 
educativas. IN: CATANI, Denice Bárbara & SOUSA, Cynthia Pereira. (orgs.) 
Práticas Educativas, culturas escolares, profissão docente. São Paulo: Escrituras 
Editora, 1998. 

MANFREDI, Silvia Maria. Educação Profissional no Brasil. São Paulo: Cortez, 
2002. 

MEC/SEMTEC. Educação Profissional: Legislação Básica. 5ª edição. Brasília: 
2001. 

 MEC/SEMTEC. Educação Profissional: referenciais curriculares nacionais da 
educação profissional de nível técnico. Ministério da Educação – Brasília: 2000. 

MEIHY, J. C. S. Manual de História Oral. 4ª ed. São Paulo: Edições Loyola, 2002. 
 
MENDES, A. P. A., et al. A história oral: resgatando o movimento estudantil no 
Regime Militar. In: LOPES, A. A. B. M., et al. História da Educação em Minas Gerais. 
Belo Horizonte: FCH / FUMEC, 2002. p. 83 - 90. 
 
MOTA, Aldenira & PACHECO, Dirceu Castilho (orgs). Escolas em Imagens. Rio de 
Janeiro: DP&A, 2005. 
 
MOTTA, Marly Silva da. Histórias de vida e história institucional: a produção de 
uma fonte histórica. Rio de Janeiro: CPDOC, 1995. 
 
NAGLE, Jorge. A Educação na Primeira República. In Fausto Boris (Org.) História 
Geral da Civilização Brasileira. Tomo III. O Brasil Republicano. 2º vol. Sociedade e 
Instituições (1899 – 1930). Ed Bertran S/A. 1990. p. 261 – 291. 
 
NOSELLA, Paolo; BUFFA, Éster. Schola Mater: a Antiga Escola Normal de São 
Carlos. São Carlos: EDUFSCar, 1996. 



 202

 
NUNES, Clarice. História da Educação Brasileira: novas abordagens de velhos 
objetos. Revista Teoria e Educação.n.6, 1992a. p 151 – 182. 
 
______. O ensino de grau médio entre a Lei 4.024/61 e a Lei 5.692/71: (des) 
venturas de uma trajetória. Seminário sobre a relação educação, sociedade, 
estado pela mediação jurídico-institucional. Palestra proferida em 04/12/1992b. (no 
prelo) 
 
______. História da Educação: Interrogando a prática do ensino e da pesquisa. In: 
LOPES, A. A. B. M., et al. História da Educação em Minas Gerais. Belo Horizonte: 
FCH / FUMEC, 2002. p. 38 – 55. 
 
O IMPARCIAL. Rio Pomba/MG: Gráfica “O Imparcial” Exemplares dos jornais 
semanais dos anos de 1950 a 1971 e exemplar do dia 31/07/2005. 
 
O IMPARCIAL – Edição Extraordinária. Rio Pomba: Gráfica “O Imparcial”, 1958. 

OLIVEIRA, Lúcia Helena M. M. GATTI, Décio Junior. História das Instituições 
Educativas: Um Novo Olhar Historiográfico. In: Cadernos de História da 
Educação – v. 1 – nº 1 – jan/dez.2002. p.73 – 76. 

OLIVEIRA, Milton Ramon Pires de. Civilizar e Modernizar: o ensino agrícola no 
Brasil republicano (1889 – 1930). IN: História da Educação / ASPHE (Associação 
Sul-Rio-Grandense de Pesquisadores em História da Educação) FAE/UFPel. N.15 
Abril / 2004 – Pelotas:ASPHE – Semestral. p. 129 –142. 

OLIVEIRA, Zuleica Lopes Cavalcanti de. A provisão da família: redefinição ou 
manutenção dos papéis? IN: SCALON, Clara Araújo Celi (org.). Gênero, família e 
trabalho no Brasil. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005. p.123 – 148. 

PIMENTEL, Alessandra. O método da análise documental: seu uso numa pesquisa 
historiográfica.  Cadernos de Pesquisa, nº 114. São Paulo: 2001. 
 
RAMOS, Bruna Sola da Silva. Práticas Discursivas no Fórum Virtual de 
Discussões do Projeto.Veredas: uma alternativa de aprendizagem? Dissertação de 
Mestrado / UFJF / Programa de Pós – Graduação em Educação. Juiz de Fora: 
Março/2004  
 
REIS, Iris da Silva. Escolas Agrotécnicas Federais – EAF´s. Objetivo e Novas 
Funções na Década de 90. Dissertação de Mestrado. Seropédica / RJ: UFRRJ, 
2001. 
 
RETROSPECTIVA HISTÓRICA DA ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE RIO 
POMBA - MG. Rio Pomba: 1991(Acervo do Centro Federal de Educação 
Tecnológica de Rio Pomba/MG). 
 
RIBEIRO, Maria Luisa Santos. História da Educação Brasileira: organização 
escolar. Campinas, SP: Autores Associados, 1995. 
 



 203

RODRIGUES, Ângelo Constâncio. A Educação Profissional Agrícola de Nível 
Médio: O sistema Escola-fazenda na Gestão Nacional do Ensino Agropecuário-
COAGRI (1973 – 1986). Dissertação de Mestrado. Belo Horizonte: UFMG, 1999. 
 
ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. História da Educação no Brasil. Petrópolis, 
Editora Vozes, 1996. 
 
ROSA, Maria da Glória de. História do Ensino Agrícola no Brasil República. 
UNESP/ Campus de Marília: 1980. 
 
SANTIAGO, Sinval Batista. História do Município de Rio Pomba. Belo Horizonte: 
Imprensa Oficial, 1991. 
 
SANTOS, Jailson Alves. A Trajetória da Educação Profissional. In 500 anos de 
educação no Brasil. Org. Lopes, E., Faria Filho, L; Veiga, Cyntia. Belo Horizonte. 
Autêntica, 2ª edição, 2000. p. 205 – 224. 
 
SAVIANI, Demerval. O debate teórico e metodológico no campo da história e 
sua importância para a pesquisa educacional. In: História e história da educação. 
2 ed. Campinas, SP: Autores Associados: HISTEBR, 2000 – (Coleção Educação 
Contemporânea). p. 7 – 16. 
 
SEBRAE/MG. Rio Pomba – Diagnóstico Municipal. Programa SEBRAE de 
Desenvolvimento Local. Belo Horizonte: 2001. 
 
SILVA, J. M.; SILVEIRA, E. S. Apresentação de trabalhos acadêmicos: normas e 
técnicas. Juiz de Fora: Templo, 2004. 
 
SCHWARTZMAN, Simon; BOMENY, Maria Helena Bousquet; COSTA, Vanda Maria 
Ribeiro. Tempos de Capanema. Rio de Janeiro: Paz e Terra; São Paulo: Editora da 
Universidade de São Paulo, 1984. 
 
SOUZA, Rosa Fátima de. Prefácio. In: BENCOSTTA, Marcus Levy Albino (org.). 
História da educação, arquitetura e espaço escolar. São Paulo: Cortez, 2005 
 
STEPHANOU, Maria. Discursos Médicos e a Educação Sanitária na Escola 
Brasileira. In: STEPHANOU, Maria & BASTOS, Maria Helena Câmara (orgs.). 
Histórias e memórias da educação no Brasil. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005. 
 
TAMBARA, Elomar. Problemas Teórico-Metodológicos da HisTória da 
Educação. In: SAVIANI, Demerval; LOMBARDI, Claudinei; SANFELICE, José Luís. 
Historia e História da Educação. 2 ed. Campinas, SP: Autores Associados: 
HISTEDBR, 2000 – Coleção Educação Contemporânea. p. 79 – 87. 
 
VEIGA, Cynthia Greive. História Política e História da Educação. In: FONSECA, T. 
N. L. História e Historiografia da Educação no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica, 
2003. p.13 – 48. 
 



 204

VELLOSO, Mônica Pimenta. A dupla face de Jano: romantismo e populismo. In: 
GOMES, A. C. (org). O Brasil de JK. Rio de Janeiro, Ed. da Fund. Getúlio 
Vargas/CPDOC, 1991 p. 122 - 143. 
 
VIANNA, Luiz Werneck. O estado Novo e a Ampliação Autoritária da República. 
In: CARVALHO, Maria Alice Rezende de. Republica no Catete. Rio de janeiro: 
Museu da República, 2001, 180p. 
 
WARDE, Mirian Jorge. Questões Teóricas e de Método: A história da Educação 
nos Marcos de uma História das Disciplinas. In: SAVIANI, Demerval; LOMBARDI, 
Claudinei; SANFELICE, José Luís. Historia e História da Educação. 2 ed. Campinas, 
SP: Autores Associados: HISTEDBR, 2000 – Coleção Educação Contemporânea. 
p.88 – 99. 
 
WERLE, Flávia Obino Corrêa. História das instituições escolares:de que se fala? 
In: LOMBARDI, José Claudinei & NASCIMENTO, Maria Isabel Moura. Fontes, 
História e Historiografia da Educação. Campinas, São Paulo: Autores Associados, 
2004. p.13 – 36. 
 
_______. Ancorando quadros de formatura na história institucional. IN: CD-
ROM / 28ª Reunião Anual da ANPED. Caxambu/MG, 2005.  
 
YAZBECK, Lola (Dalva Carolina de Menezes). As Origens da Universidade de Juiz 
de Fora. Juiz de Fora: Editora UFJF; 1999. 
 
 

RELATOS ORAIS 
 
Ana Luiza de Oliveira (ex-aluna). Entrevista. Rio Pomba / MG, 28 de abril de 2005. 
 
Antônio Lisboa Silveira Filho (ex-aluno). Entrevista. Ubá / MG, dia 19 de abril de 
2005. 
 
Antônio Loures de Oliveira (ex-aluno). Entrevista. Piraúba / MG, dia 14 de abril de 
2005. 
 
Antônio Vieira Senra (ex-aluno). Entrevista. Rio Pomba / MG, 14 de abril de 2005. 
 
Arthur de Toledo Duarte (ex-servidor técnico-administrativo). Entrevista. Rio 
Pomba/MG, 14 de outubro de 2004. 
 
Braz Dias de Mendonça (ex-aluno). Entrevista. Juiz de Fora / MG, abril de 2005. 
 
Carlos Antônio Dutra de Toledo. Entrevista. Tabuleiro / MG, 26 de abril de 2005. 
 
Carlos Eugênio Martins (ex-aluno). Entrevista. Juiz de Fora / MG, 25 de abril de 
2005. 
 
Denair Comini Silva (ex-aluna). Entrevista. Rio Pomba / MG, 29 de abril de 2005. 
 



 205

Geraldo Magella Correa Netto Cunha (ex-professor). Entrevista. Rio Pomba / MG, 
27 de abril de 2005. 
 
Isabel de Abreu Martins Moreira (ex-aluna). Entrevista. Piraúba / MG, 29 de abril de 
2005. 
 
Lúcio Marcos Ferreira Xavier (ex-aluno). Entrevista. Guarani / MG, 14 de abril de 
2005. 
 
Luiz Fernando Medina do Vale (ex-aluno). Entrevista. Ubá / MG, 19 de abril de 
2005. 
 
Maria Marotta (ex-professora). Entrevista. Rio Pomba / MG, 24 de setembro de 
2004. 
 
Maria Luiza Soares Baía (ex-aluna). Entrevista. Rio Pomba / MG, 29 de abril de 
2005. 
 
Sebastião Furtado de Mendonça (ex-professor). Entrevista. Rio Pomba / MG, 14 de 
outubro de 2004. 
 
Sólon Moreira Santiago (ex-servidor técnico-administrativo). Entrevista. Rio Pomba / 
MG, 23 de setembro de 2004. 
 
Wilson José de Melo (ex-professor). Entrevista. Rio Pomba / MG, 14 de outubro de 
2004. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 206

ANEXO A – Certificado de conclusão do curso “Ginasial Agrícola” – Diploma de 
“Mestre Agrícola”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: arquivo do Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Pomba/MG 
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ANEXO B – Certificado do Curso de Extensão de Economia Rural Doméstica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: arquivo pessoal da ex-aluna Maria Sebastiana Venâncio 
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ANEXO C – Vista parcial* do Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio 

Pomba/MG (década de 1990) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: arquivo do Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Pomba/MG 

* Outras áreas que atualmente pertencem à Instituição não estão focadas nesta fotografia. 


