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Resumo

A  presente  pesquisa  tem  como  objetivo  principal  identificar  e  analisar  as 
contribuições  da  Escola  Agrotécnica  Federal  de  Rio  Pomba,  atualmente, 
denominada  Campus Rio  Pomba  do  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e 
Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, para o desenvolvimento econômico, social  
e humano do município de Rio Pomba. Trata-se de um estudo de caso, que tem 
como  objetivo  fazer  uma  análise  da  instituição  e  de  suas  contribuições  ao 
desenvolvimento da comunidade local.  Para a construção do trabalho realizou-se 
pesquisa de natureza quantitativa e qualitativa, utilizando-se de dados econômicos, 
sociais, humanos, pesquisa bibliográfica, documentos institucionais e relatos orais e 
escritos. A partir do referencial teórico sobre educação e desenvolvimento, com base 
em  indicadores  econômicos,  sociais  e  humanos  e  análises  empíricas  pôde-se 
compreender as contribuições da instituição para o desenvolvimento do município de 
Rio Pomba. Concluiu-se que a principal contribuição da instituição pesquisada para 
o desenvolvimento econômico local está relacionada à sua própria natureza, com a 
oferta  de  qualificação  necessária  aos  filhos  dos  pequenos  produtores  rurais  do 
município.  Contribuiu  ainda,  para  a  transição  da  economia  local,  que  era 
predominantemente primária, para uma economia de serviços, propiciando para  a 
comunidade local  a  qualificação  exigida  pelo  mercado  de  trabalho.  Para  o 
desenvolvimento social do município contribuiu qualificando os discentes para uso 
adequado do meio ambiente, para a inclusão social de pessoas menos privilegiadas 
da sociedade, ao preparar as pessoas para o convívio social e para vivência cidadã. 
Análises sobre renda, saúde e educação possibilitaram verificar o desenvolvimento 
social do município. Por fim, verificou-se a evolução do Índice de Desenvolvimento 
Humano  e  seus  principais  indicadores,  constatando-se  que  o  índice  que  mais 
cresceu em termos absolutos foi o referente à educação, evidenciando a importância 
desta para o desenvolvimento local.  

Palavras-chave: Educação. Desenvolvimento Econômico, Social e Humano. Escola 
Agrotécnica Federal de Rio Pomba.



Abstract

The main objective of this research is to identify and analyze the contributions of the  
Rio Pomba Federal Agrotechnic School, currently known as the Rio Pomba Campus  
of the Federal Institute of Education, Science and Technology of the Southeast of  
Minas Gerais, for the economic, social and human development of municipality of  
Rio Pomba. It is a case study, which aims to make an analysis of the institution and  
its contributions to the development of the local community. For the construction of  
the  work,  quantitative  and  qualitative  research  was  carried  out,  using  economic,  
social,  human  data,  bibliographic  research,  institutional  documents  and  oral  and  
written reports. Based on the theoretical reference on education and development,  
based on economic, social and human indicators and empirical analyzes, we can  
understand the contributions of the institution to the development of the municipality  
of  Rio  Pomba.  It  was  concluded  that  the  main  contribution  of  the  institution  
researched to  local  economic development  is  related to  its  own nature,  with  the  
necessary  qualification  for  the  children  of  the  small  rural  producers  of  the  
municipality. It also contributed to the transition from the local economy, which was  
predominantly primary, to a service economy, providing the local community with the  
qualification  required  by  the  labor  market.  For  the  social  development  of  the  
municipality  contributed  by  qualifying  students  for  the  appropriate  use  of  the  
environment, for the social inclusion of less privileged people in society, in preparing  
people for social interaction and for living citizens. Analyzes on income, health and  
education  made  it  possible  to  verify  the  social  development  of  the  municipality.  
Finally, the evolution of the Human Development Index and its main indicators were  
verified, showing that the index that grew the most in absolute terms was the one  
related to education, showing the importance of this for local development.

Keywords: Education.  Economic,  Social  and  Human  Development.  Federal  
Agrotécnica School of Rio Pomba.
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1.  Introdução

Em meio ao turbilhão de mudanças ocorridas no mundo, ocasionadas tanto pelos 

avanços  tecnológicos,  quanto  pela  globalização  mundial,  a  educação  tornou-se 

fundamental para o desenvolvimento da sociedade. Mas não mais aquela educação 

tradicional, descontextualizada e fragmentada. O mundo contemporâneo, conduzido 

pela  era  do  conhecimento,  exige  uma  educação  sistêmica,  contextualizada  e 

interativa  com  a  comunidade  onde  se  insere,  agregando  conhecimento  e 

desenvolvimento como via de mão dupla. (Maia, 2006). 

Na  atualidade,  educação,  responsabilidade  social,  desenvolvimento  econômico-

social,  desenvolvimento  humano  e  sustentabilidade  são  temas  que  vem  sendo 

entrelaçados e amplamente discutidos por organizações nacionais e internacionais, 

na busca da integração cada vez maior da educação com o cotidiano da sociedade, 

em prol de um ensino de qualidade e de uma sociedade mais justa e democrática.  

Além disso, temas como economia do conhecimento e capital humano passaram a 

fazer parte de discussões que envolvem o futuro da humanidade em um mundo 

tecnológico e globalizado. 

Noutro  ponto,  a  integração das instituições de ensino  com a região  onde  estão 

inseridas,  assim  como  sua  pertinência  social  passaram  a  compor  uma  díade 

norteadora para a construção de um modelo de desenvolvimento que inclua todos, 

que seja sustentável e que desenvolva o homem em sua integralidade. (Goergen, 

2008).

Sendo assim, é possível  dizer  que as instituições de ensino assumem papel  de 

suma  importância  no  contexto  global  contemporâneo  quando  se  fala  em 

desenvolvimento econômico, social e humano, mas também e, principalmente, no 

contexto local, na medida em que pode contribuir sobremaneira para a construção 

de  habilidades  técnico-profissionais  com atributos  contextualizados,  redução  das 

diferenças econômicas locais,  com melhora na qualificação e empregabilidade e, 

diminuição  das  desigualdades  sociais,  com  a  formação  de  um  cidadão  mais 

consciente e crítico.

É  verdade  que,  quando  comparamos  o  Brasil  com  países  que  investiram  em 

educação como mola propulsora para o desenvolvimento é possível perceber nosso 

atraso histórico. Além disso, o caráter assistencialista da educação, condicionador 
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das  massas  e  a  pouca  intervenção  do  Estado  objetivando  a  diminuição  das 

desigualdades  econômico-sociais,  são  heranças  do  período  colonial  que  ainda 

pesam sobre a escola e sobre o ensino no país. 

É da sabença correntia que o neoliberalismo mundialmente instalado preconiza uma 

educação para o mercado de trabalho, muitas vezes com total distanciamento entre 

o ensino, a pesquisa e a extensão, determinando uma aprendizagem baseada nas 

funções universais da educação sistemática, que focam o ensino das técnicas de ler, 

escrever e contar, conforme menciona Hora (1994).

O  fato  é  que  a  globalização  é  um  processo  irreversível,  que  influencia  e  é 

influenciado pela vida moderna e que tem modificado fortemente a sociedade e as 

pessoas. Além disso, é algo inacabado, em construção e em mudança permanente, 

mas de direção imprevisível, com avanços, recuos e retrocessos. (Giroletti, 2009). 

Sendo assim, as instituições de ensino podem ser a peça chave para condução 

desse  processo,  articulando-se  e  integrando-se  à  educação  não  formal 

proporcionada pela era da informação, “a fim de formar cidadãos mais preparados e 

qualificados para o novo tempo” e “para a participação na vida social, econômica e 

cultural, a fim de não ensejar novas formas de divisão social, mas sim, a construção 

de  uma  sociedade  democrática  na  forma  e  no  conteúdo.”  (Libâneo,  Oliveira  e 

Toschi, 2012, p. 63 e 128). 

Nesse sentido, é crescente a importância da educação dentro do contexto global e 

mais ainda para o contexto local. Vivenciamos a era da informação e dos avanços 

tecnológicos, sustentados por uma economia globalizada, uma industrialização cada 

vez mais especializada e uma educação por hora e, às vezes, descontextualizada. 

Cada vez mais percebe-se que a educação formal precisa estar se reinventando 

para atender uma evolução mundial acelerada.

Noutro ponto, é fato que a demanda por mão de obra cada vez mais habilitada é 

resultado do progresso industrial e tecnológico e, no caso do Brasil, progresso este 

lento e tardio ocorrido, principalmente, após a década de 50, conforme destacado 

criticamente pela literatura. Reflexo desse progresso atingiu todas as modalidades 
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de ensino no país, elevando a demanda, principalmente, pela educação superior. 

Quanto  ao  ensino  técnico,  por  compreender  o  saber-fazer,  ele  se  tornou  parte 

fundamental  para  o  desenvolvimento  de uma nação que busca desenvolvimento 

econômico conjugado com desenvolvimento social e humano.

Assim,  investigar  as  contribuições  de  uma  instituição  de  ensino,  a  Escola 

Agrotécnica Federal  de Rio Pomba, para o desenvolvimento econômico, social  e 

humano  da  região  onde  está  inserida,  compreendendo  sua  trajetória  e  suas 

transformações, é uma tarefa importante, pois poderá estimula novas reflexões por 

parte  dos  gestores  da instituição pesquisada,  para  o  desafio  da  implantação de 

novas  ações  que  possibilitem  conjugar  desenvolvimento  institucional  com 

desenvolvimento local, de maneira constante, permanente e integralizada.

Demais disso,  tendo em vista  tratar-se de uma Instituição de Ensino,  com base 

Profissional,  Técnica  e  Tecnológica,  que  há  mais  de  56  anos  contribui, 

principalmente,  com  a  profissionalização  de  jovens  e  adolescentes,  relatar  sua 

história, suas conquistas e seus desafios dará corpo, nome, sobrenome e cores às 

suas  contribuições  e  às  suas  várias  fases  institucionais.  É,  também,  de  suma 

importância  para  uma  instituição  de  ensino  sexagenária,  que  ao  longo  de  sua 

trajetória influenciou e foi influenciada por todas as transformações da sociedade, 

tanto educacionais, quanto econômico-sociais. 

Cabe contextualizar que a origem da citada instituição data de 29 de dezembro de 

1956, quando por meio da Lei 3.092/56, publicada no Diário Oficial da União em 02 

de  janeiro  de  1957,  foi  criada  com a  denominação  de  “Escola  Agrícola  de  Rio 

Pomba”. Na época, era subordinada ao Ministério da Agricultura e utilizava terras e 

benfeitorias  do  Departamento  Nacional  de  Produção  Animal  e  da  Estação 

Experimental de Fumo do Serviço Nacional de Pesquisas Agrônomas. E, baseado 

no plano de metas do então presidente Juscelino Kubitscheck, objetivava atender 

aos anseios políticos, econômicos e sociais vigentes. Foi inaugurada pelo deputado 

Último de Carvalho em 16 de agosto de 1962.1 

1Texto recuperado da página  http://www.riopomba.ifsudestemg.edu.br,  com adaptações da autora, 
acesso em setembro de 2017.

http://www.riopomba.ifsudestemg.edu.br/
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Foi idealizada como uma escola voltada para as necessidades do meio rural, numa 

metodologia  adaptada  ao  sistema  escola-fazenda.  Hoje,  é  uma  organização 

educacional composta por  campi  multirregionais e multissociais, tendo iniciado sua 

estrutura como Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de 

Minas Gerais a partir da edição da Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008.2

À  época  da  criação  da  escola,  quando  se  tratava  de  educação  formal,  as 

dificuldades  eram  muitos  grandes.  Além  de  não  existirem  escolas  próximas,  a 

grande maioria das famílias não possuíam condições financeiras para enviar seus 

filhos para estudar nas capitais.3 Assim, estudar em uma instituição que surgiu na 

perspectiva  de  propiciar  ensino  público,  gratuito  e  de  qualidade,  era  de  suma 

importância  para  os  filhos  dos  pequenos  produtores  rurais  do  município  de  Rio 

Pomba e da região.

Quanto à cidade, Rio Pomba é conhecida como “Cidade Sedução”. O início de sua 

colonização ocorreu por volta do final do século XVII e início do século XVIII, após 

declínio da exploração aurífera no Estado de Minas Gerais e, em razão da busca por  

novas terras, principalmente para a plantação de lavoura cafeeira. 

Considerada a mais importante das povoações existentes na Zona da Mata mineira 

à  época,  em  1828,  já  possuía  ensino  formal.  Tratava-se  de  uma  escola  de  1º 

(primeiro) grau quando, ainda, era denominada Freguesia do Mártir São Manoel da 

Pomba e  Peixe.  Santiago (1991)  relata que:  “A imperial  Vila  de  São Manoel  da 

Pomba  era  a  mais  importante  das  nove  povoações  então  elevadas  à  mesma 

categoria, encabeçado, por isso mesmo a relação do art. 1º do Decreto de 13 de 

outubro de 1831, que fez de Rio Pomba a primeira vila, o primeiro município e o 

primeiro termo judiciário da Zona da Mata”, cuja instalação ocorreu em 25 de agosto 

de 1832. (Santiago 1991, p. 79).

Sua extensão territorial é de 252,4 km², servida por importantes rodovias federais 

como a BR 040, BR 116, BR 482, dentre outras. Antigas e importantes ferrovias,  

como a  Central  do  Brasil  e  a  Estrada de Ferro  Leopoldina  fazem parte  de  sua 

2 Ibidem, cit. 1, nota de rodapé nº 1.
3 Ibidem, cit. 1, nota de rodapé nº 1. 
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história,  além  de  possuir  expressiva  influência  regional  como  centro  de  ensino, 

principalmente, nas áreas de agricultura, agroindústria e zootecnia. (IBGE, 2010).

O propósito deste trabalho é analisar a relação entre educação e desenvolvimento 

local,  tomando  como  referência  a  influência  de  uma  instituição  de  ensino  no 

desenvolvimento de uma região. Para tanto, parte-se da seguinte questão geradora: 

quais  as  contribuições  da  Escola  Agrotécnica  Federal  de  Rio  Pomba  para  o 

desenvolvimento econômico, social e humano do município de Rio Pomba?

O objetivo principal da presente pesquisa é identificar e analisar as contribuições da 

Escola  Agrotécnica  Federal  de  Rio  Pomba  para  o  desenvolvimento  econômico, 

social  e humano do município onde está inserida.  Para alcançar o objetivo geral 

delineado, foram traçados os seguintes objetivos específicos: 

• descrever  os  conceitos  sobre  educação  e  desenvolvimento  e 

estabelecer suas possíveis relações;

• apresentar  um breve histórico sobre a ocupação e o povoamento da 

Zona da Mata e do município de Rio Pomba;

• descrever  a  evolução  do  ensino  técnico  e  tecnológico  no  Brasil, 

contextualizar a história da Escola Agrotécnica Federal de Rio Pomba e 

suas variâncias institucionais;

• identificar e analisar as contribuições da Escola Agrotécnica Federal de 

Rio  Pomba para  o  desenvolvimento  econômico,  social  e  humano do 

município de Rio Pomba; 

• contribuir  com  ideias  que  estimulem  reflexões  e  que  desafiem  a 

implementação de novas ações que possibilitem maior contribuição da 

instituição pesquisada ao desenvolvimento local. 

Esta  dissertação  está  dividida  em  seis  capítulos.  No  primeiro,  a  introdução, 

apresenta-se  uma  síntese  das  principais  questões  que  norteiam  educação  e 

desenvolvimento na atualidade e um breve histórico da instituição pesquisada, que 

embasam a questão norteadora do estudo. Em seguida, são descritos o objetivo 

geral e os específicos, que constituem a base para a identificação e análise das 
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contribuições da  Escola  Agrotécnica  Federal  de  Rio  Pomba ao  desenvolvimento 

econômico, social e humano local.

No segundo capítulo,  apresenta-se a  revisão bibliográfica  contendo os  principais 

temas que permeiam a relação entre educação e desenvolvimento. Dentro desta 

perspectiva  foram  abordados  temas  como:  desenvolvimento  local  e  pertinência 

social,  dimensões  do  desenvolvimento,  educação  técnica  e  tecnológica  e 

desenvolvimento local, breve histórico sobre educação no Brasil e histórico sobre 

ensino técnico e tecnológico no Brasil. 

No terceiro capítulo, descrevem-se os procedimentos metodológicos utilizados para 

coleta  e  análise  dos  dados.  Foram  realizados  levantamentos  nos  arquivos 

institucionais,  no  Museu  Histórico  de  Rio  Pomba  e  em publicações  do  Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento - PNUD, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea, da 

Fundação João Pinheiro - FJP, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão – MPDG (MEC) e do  Atlas Brasil de Desenvolvimento Humano. 

O capítulo quarto é dedicado à contextualização do objeto da pesquisa, contendo 

um breve histórico sobre a ocupação e o povoamento na Zona da Mata mineira e no 

município de Rio Pomba, o histórico da escola pesquisada, delineando suas fases 

institucionais, e o desenvolvimento de Rio Pomba. Os referidos dados subsidiaram o 

estabelecimento  da  relação  entre  a  instituição  pesquisada  e  o  desenvolvimento 

local. 

No  quinto  capítulo  apresenta-se  a  análise  dos  dados  sobre  as  contribuições  da 

Escola Agrotécnica para o desenvolvimento de Rio Pomba. Nele, descrevem-se os 

resultados da pesquisa destacando, por conseguinte, a importância desta instituição 

de ensino dentro do cenário local. 

Por fim, no sexto capítulo, apresentam-se as considerações finais, as referências 

que deram suporte ao trabalho e os anexos. A seguir apresenta-se o referencial 

teórico, contendo os principais temas que deram suporte à pesquisa.
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2.  Educação e Desenvolvimento

Se o sentido do trabalho em questão é identificar as contribuições de uma instituição 

de ensino, a Escola Agrotécnica Federal de Rio Pomba, para o desenvolvimento do 

município de Rio Pomba, em termos econômicos, social  e humano, neste tópico 

apresenta-se o referencial teórico que embasou a pesquisa. 

É fato que educação e desenvolvimento são temas de importância fundamental para 

o  futuro  da  humanidade.  Para  ilustrar,  destaca-se  um  importante  documento 

aprovado pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em 

1948,  denominado  “A  Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos  -  DUDH”.  O 

referido traz em seu bojo questões como: a luta universal contra a opressão e a 

discriminação, a defesa da igualdade e dignidade das pessoas, além de reconhecer 

que os direitos humanos e as liberdades fundamentais devem ser aplicados a cada 

cidadão do planeta. (DUDH, 1948).

Em seu artigo 26, parágrafo 2º (DUDH, 1948), constam importantes observações 

sobre a educação ressaltando que “a instrução será orientada no sentido do pleno 

desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos 

direitos  humanos  e  pelas  liberdades  fundamentais.  A  instrução  promoverá  a 

compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou 

religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da 

paz.” 

A citada declaração foi um marco para que as nações começassem a pensar sobre 

a importância do desenvolvimento pleno do ser humano e o papel da educação, 

como propiciadora e fortalecedora dos direitos e liberdades individuais. Assim, neste 

capítulo  serão  discutidos  alguns  temas  como:  os  conceitos  de  educação  e 

desenvolvimento e sua evolução; a relação entre educação e desenvolvimento; o 

desenvolvimento local e pertinência social; as dimensões do desenvolvimento que 

subsidiaram a pesquisa; a educação técnica e tecnológica e desenvolvimento local; 

um breve histórico  da educação no Brasil;  e,  o  ensino técnico e tecnológico  no 

Brasil. 
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2.1.  Conceituando educação

Muitas são as referências sobre a importância da educação e sua abrangência. Ela 

foi considerada importante para os tempos mais antigos, assim como é relevante 

para os modernos tempos. (Vianna, 2006).

Estudos comprovam que “o conceito de educação sofreu influência do nativismo e 

do  empirismo.  Pelo  primeiro,  a  educação  refere-se  ao  desenvolvimento  das 

potencialidades  interiores  do  homem,  cabendo  ao  educador  estimular  sua 

exteriorização.  Pelo  segundo,  a  ênfase na aquisição do conhecimento  realiza-se 

pela experiência.” (Martins, 2004, p. 13). 

Em  um  sentido  mais  amplo, educação poderia  ser  o  meio  onde  os  hábitos,  os 

costumes e os valores de uma comunidade são transferidos de uma geração para a 

seguinte, mediante um processo de socialização dos indivíduos. Em sentido mais 

estrito, é possível dizer que educação é o ato de educar, de instruir uma pessoa, 

para  que  esta  adquira  conhecimentos  e  habilidades  para  saber-fazer. (Vianna, 

2006).

Na  Grécia,  surgiram  as  primeiras  reflexões  sobre  o  processo  de  ensino-

aprendizagem. Platão defendia a tese de que nascemos com ideias natas, que não 

são modificadas pela interação com o meio. Em contraposição, Aristóteles defendia 

que tudo era desenvolvido por meio da experiência e o contato com o mundo era a  

única forma de se obter conhecimento. Por sua vez, Sócrates afirmava que, para se 

alcançar conhecimento, era necessário à utilização da razão e da educação. Já os 

romanos  davam  maior  ênfase  ao  sentido  de  educação.  Ela  deveria  incutir  no 

cidadão virtudes como a coragem, a prudência, a honestidade, a seriedade, virtudes 

estas que seriam alcançadas pela vivência em família. (Vianna, 2006).

Já na idade moderna, John Locke afirmava que a educação era parte do direito à 

vida, pois, somente assim, se formariam seres conscientes e livres. Por sua vez, 

Jean Jacques Rousseau afirmava que a educação tinha, por finalidade, ensinar a 

criança a viver  e  a exercer  sua liberdade.  Cabe ressaltar  que Rousseau foi  um 

grande filósofo e formador de princípios educacionais que se sustentam até hoje. Ele 
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escreveu o primeiro tratado sobre filosofia da educação do mundo ocidental,  em 

1762,  denominado Livro I  de Emílio.  Este traz em seu bojo a afirmação de que 

“Nascemos fracos, precisamos de forças; nascemos estúpidos, precisamos de juízo. 

Tudo o que não temos ao nascer, e de que precisamos quando grandes nos é dado 

pela  educação.”  (ROUSSEAU,  1999,  p.  8).  Outro  grande  pensador  da  idade 

moderna, Immanuel Kant, afirmava que a educação deve ter por objetivo cultivar a 

moral e fazê-la presente nas ações do dia a dia.  (Vianna, 2006).

Constata-se que na visão dos pedagogos modernos, o processo educacional não 

reside  apenas nas escolas,  pois  ela  não é  a  única  responsável  pela  educação.  

Ressaltam que, a educação tem uma dimensão maior do que propriamente ensinar 

e instruir e, portanto, o processo educacional não se esgota com as etapas previstas 

na legislação. (Vianna, 2006).

No Brasil, um dos mais célebres educadores, Paulo Freire, menciona que a escola 

deve ter por objetivo ensinar o aluno a entender o mundo para poder transformá-lo. 

O  referido  autor  incorporou  ao  conceito  de  educação  um  viés  social  e  político 

quando  afirmou  em  seu  livro  “Pedagogia  do  Oprimido”  que  vivemos  em  uma 

sociedade dividida em classes, na qual uns são mais favorecidos que outros e que a 

libertação  só  ocorrerá  quando  o  oprimido  estiver  disposto  a  transformar  sua 

realidade. (Freire, 2005b).

Como é possível perceber, desde os tempos mais remotos já se discutiam as bases 

do  conhecimento  humano  e  sua  importância  e  influência  sobre  as  dimensões 

econômica, social e humana. Muitos outros pesquisadores da modernidade como, o 

francês  Durkheim,  o  italiano  Gramsci,  o  americano  Dewey  e  o  brasileiro  Darcy 

Ribeiro,  trouxeram  à  baila  a  referida  discussão  com  novos  conceitos  de  suma 

importância para o desenvolvimento de uma nação.

É consenso entre os estudiosos sobre educação de que esta é uma das peças-

chave para solução, ou, pelo menos, para a redução de problemas na sociedade 

relacionados às desigualdades econômicas e à vulnerabilidade social.  Sem dúvida, 

a educação escolar é a ferramenta que gera a cidadania e que é capaz de tornar 

uma nação desenvolvida. Mas, também, é consenso que se não houver incentivo do 
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Estado, com a construção de políticas públicas adequadas, eficazes e eficientes, 

que  tornem  a  educação  a  via  para  o  desenvolvimento  pleno  do  país,  ela não 

conseguirá  arcar  sozinha  com  os  problemas  históricos  originários  dos  países 

emergentes. (Maia, 2006). O citado autor menciona que a melhoria da educação tem 

efeito social amplo, refletindo-se diretamente na cultura, tecnologia, economia e no 

desenvolvimento como um todo. Além disso, destaca que essa é fator que contribui 

para uma distribuição de renda mais igualitária. É promotora da cidadania, da saúde 

e da proteção do meio ambiente. (Maia, 2006). 

É  verdade  que  poderíamos  aqui  continuar  a  ressaltar  inúmeros  pensadores  e 

doutrinadores que contribuíram para a formação conceitual sobre educação, embora 

não seja esse o propósito da pesquisa. Objetiva-se aqui destacar que o conceito de 

educação  foi  desenvolvido  por  vários  pensadores  da  antiguidade  e  continua  se 

constituindo na contemporaneidade. A ênfase é numa educação de qualidade, que 

contribua à justiça social e ao desenvolvimento econômico e sustentável. 

2.2.  Conceituando desenvolvimento 

 
De uma maneira geral, o vocábulo desenvolvimento remete à ideia de progresso, de 

crescimento, de passagem de um estado qualitativo e quantitativamente superior ao 

anterior. (Maia, 2006)

Se  analisarmos  o  termo  segundo  o  dicionário  Michaelis  on  line temos  que 

desenvolvimento  é  “ato  ou  efeito  de  desenvolver(-se);  desenvolução;  passagem 

gradual (da capacidade ou possibilidade) de um estágio inferior a um estágio maior, 

superior,  mais aperfeiçoado etc.;  adiantamento, aumento, crescimento, expansão, 

progresso;  aumento  das  condições  ou  qualidades  físicas  (força,  tamanho,  vigor, 

volume  etc.);  crescimento;  aumento  da  capacidade  ou  competência  (moral, 

psicológica, espiritual, intelectual etc.); amadurecimento, crescimento, evolução.”4

Amaro (2003, p.1), menciona que:

Nestes últimos 60 anos, e em particular nos últimos 30 anos, o conceito 
conheceu várias versões, tornando-se mais complexo e menos linear na sua 

4 Dicionário Michaelis on line recuperado de: http://michaelis.uol.com.br/busca?id=OWQE, acesso em 
setembro de 2017.

http://michaelis.uol.com.br/busca?id=OWQE


28

concepção e aplicação. Essa complexidade foi enriquecida pela contribuição 
de várias disciplinas e pelas experiências de várias práticas, tornando-se, 
por seu turno, portadora de múltiplos desafios, quer no que se refere às 
abordagens  interdisciplinares  que  exige,  quer  no  que  diz  respeito  às 
estratégias e aos métodos de intervenção que implica. 

Amaro (2003, p. 1) especifica que o “conceito de desenvolvimento tem sido um dos 

mais  importantes  e  polêmicos  nas  Ciências  Sociais”  e  que,  devido  à  sua 

interdisciplinaridade,  nem sempre foi  fácil  estabelecer  fronteiras entre a teoria,  a 

ideologia,  a  doutrina,  a  utopia  e  as  práticas  sociais.  Para  ele,  a  origem de sua 

conceituação  surgiu  da  necessidade  de  resolver  os  problemas  atinentes  ao 

subdesenvolvimento  e  à  organização  estratégica  dos  países  em  superação  do 

domínio colonial e das guerras de independência nacional. 

Maia (2006,  p.  25) destaca que  “a ideia de desenvolvimento quase sempre vem 

associada à ideia de acumulação de capital, crescimento econômico, aumento de 

renda, da produção e do consumo, aumento da produtividade, evolução tecnológica, 

entre outros componentes econômicos”, e que nas últimas décadas, ”o conceito de 

desenvolvimento,  além  das  questões  econômicas,  passou  a  abarcar  também 

aspectos culturais, sociais e ambientais.”

Sendo assim, o termo desenvolvimento tem sido tratado como uma das maiores 

preocupações da atualidade, principalmente entre países em desenvolvimento. Isso 

porque, aquele conceito de desenvolvimento utilizado até a segunda guerra mundial,  

vinculado  estritamente  ao  crescimento  da  economia  de  um  país,  passou  a  ser 

associado às mudanças qualitativas no modo de vida das pessoas, assim como ao 

nível de progresso e bem-estar da população de um país no seu conjunto. (Maia, 

2006).

2.3.  Relação entre educação e desenvolvimento

Partindo de um exame crítico da história sobre a Educação no Brasil constata-se 

que ela não foi considerada de importância vital para o desenvolvimento do país. 

Além disso, a educação formal, pública e de qualidade, também não foi acessível a 

todos os membros da sociedade brasileira, de seu descobrimento aos anos mais 

recentes. 
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Estudiosos sobre o desenvolvimento do sistema educacional do Brasil revelam que 

suas bases se estabeleceram por meio do ideário liberal, cuja missão era redimir os 

homens do seu duplo pecado histórico: a ignorância correspondente à miséria moral 

e à opressão e a miséria política. (Zanotti, 1972). Gradativamente, esse sistema foi 

sendo tomado pela lógica tecnicista do mundo capitalista (Cunha, 1975), restando 

subordinado às várias fases e às mudanças econômicas ocorridas no Brasil e no 

mundo.

Noutro ponto, muito se discute na literatura sobre quais as principais causas que nos 

impede de efetivamente desenvolver.  Aqui  cabe destacar Goldembeg (1993) que 

menciona que esse atraso está associado à tardia valorização política da educação 

como mola propulsora para o desenvolvimento. Ele menciona que, quando ainda 

éramos  escravocratas,  já  se  ampliavam  a  cidadania  e  a  universalização  da 

educação  nos  países  desenvolvidos  e  em  regiões  que  a  consideravam  como 

alavanca para o desenvolvimento.

Tais fatos apontam marcas de heranças deixadas pelos países colonizadores sobre 

países colonizados como o Brasil e, em parte, justificam o enorme atraso que nosso 

país  enfrenta  para  superar  problemas  como  pobreza,  desigualdades  sociais, 

desigualdades regionais, discriminação, utilização inadequada de recursos naturais 

e várias outras mazelas atribuídas pela literatura aos países subdesenvolvidos e aos 

que  não  valorizaram a  educação  como  fonte  inesgotável  de  desenvolvimento  e 

evolução. 

Nesse sentido,  Carvalho  e  Kanishi  (2000),  mencionam que o conhecimento  tem 

como consequência a geração de riqueza para quem o possui, sendo, portanto, o 

ponto  central  da  sociedade  do  conhecimento  e  o  ponto  nevrálgico  entre  países 

centrais e periféricos. 

Fato é que o debate sobre a relação da educação com o desenvolvimento ainda é 

recente dentro do arcabouço teórico, mas muito já se discute sobre a importância da 

integração das instituições de ensino com a região onde está inserida, em busca de 

produção de conhecimento qualitativo. Além disso, o mundo já percebeu que um 

país  sem educação de qualidade não consegue progredir  de  forma constante  e 
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harmônica,  assim  como  não  consegue  superar  desníveis  econômicos,  sociais  e 

humanos somente com investimentos em economia. (Maia, 2006).

Conforme  menciona  Libâneo  (2008) estão  sendo  implantadas  reformas 

educacionais, no mundo todo, para adequar o sistema de ensino às mudanças na 

economia e na sociedade. Sabe-se que a educação não é o único remédio para 

todos os problemas do mundo, mas essa “tem dado provas ao longo da história da 

humanidade de sua capacidade de transformar e induzir mudanças e progressos na 

sociedade.” (Fagundes e Giroletti, 2013, p. 3).

Na obra Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire (2005a, p. 61) menciona que, “(...) 

como experiência especificamente humana, a educação é uma forma de intervenção 

no mundo.” No texto Primeiras Palavras, Paulo Freire (2003, p.10) afirma que a “(...) 

educação é um fator fundamental na reinvenção do mundo.” 

Sendo assim, podemos dizer que a educação é um processo constante de criação 

do conhecimento, um modo de intervenção na realidade e um elemento basilar para 

recriá-la. Nele, há uma busca contínua da transformação da realidade por meio da 

ação/reflexão  humana  que  cria  o  conhecimento,  transformando-o  em  processo 

social. (Freire, 2006).

Assim, buscou-se compreender aspectos particulares da instituição estudada e as 

suas  contribuições  para  o  desenvolvimento  econômico,  social  e  humano  do 

município  de  Rio  Pomba,  a  partir  da  análise  de  suas  fases  institucionais  e 

confrontando-as com o contexto histórico do município. 

2.4.  Desenvolvimento local e pertinência social

De  acordo  com  Souza  (2004),  no  âmbito  da  ação  coletiva,  a  questão  do 

desenvolvimento local vem sendo fortemente enfatizado a partir do paradigma da 

organização  industrial,  especificamente  quanto  à  forma  dos  arranjos  produtivos 

locais. O citado autor ressalta que o desenvolvimento local não se faz somente em 

função da organização industrial e de arranjos produtivos locais. Buscar uma vida 

digna a cada cidadão e ter acesso pleno aos direitos civis, à educação de qualidade 
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e às oportunidades de trabalho e à renda são fatores imprescindíveis para o pleno 

desenvolvimento,  constituindo  um  processo  de  longo  prazo.  E,  dentro  desse 

contexto, menciona que a educação tornou-se pilar para o desenvolvimento, mesmo 

sob a ótica da expansão capitalista, que atribui à educação formal e informal um 

papel determinante para o desenvolvimento econômico e social. 

Para  Souza  (2004),  níveis  de  educação  elevados  podem  melhorar  índices  de 

produtividade,  elevar  salários,  modificar  a  vida  econômica e  social,  aumentar  as 

taxas do produto interno bruto (PIB) e estimular os processos econômicos como um 

todo. 

Nesse diapasão, assenta-se o conceito de capital humano que é uma construção da 

teoria econômica desenvolvida, pioneiramente, por Theodore Schultz, no início dos 

anos 1960. Pela referida teoria “a característica distintiva do capital humano é a de 

que é ele parte do homem. É humano porquanto se acha configurado no homem, e 

é capital porque é uma fonte de satisfações futuras, ou de futuros rendimentos, ou 

ambas as coisas”. (Schultz, 1973, p. 53). 

As discussões sobre  o capital  humano foram amplamente difundidas a partir  da 

publicação  pela  Organização  das  Nações  Unidas  para  a  Educação,  Ciência  e 

Cultura  (UNESCO),  em  1971,  da  coletânea  “Readings  in  the  economics  of  

education”, que abordou explicitamente a questão da necessidade de investimento 

em educação e a importante relação dessa com o desenvolvimento econômico dos 

países. (Pires, 2005).

O  fato  é  que  a  sociedade  mundial  está  vivenciando  profundas  transformações, 

desencadeadas a partir  de meados do século XX que,  conforme Castells (1999) 

foram influenciadas, principalmente, pelos avanços das tecnologias de informação e 

da comunicação, pelos aspectos da globalização e da competitividade do mercado 

mundial. E, à medida que a globalização propicia transformações consideráveis no 

espaço  territorial  e  nas  relações  interpessoais,  os  fenômenos  regionais  e  locais 

tornam-se mais complexos e evidentes. Assim, “é preciso situar as informações e os 

dados em seu contexto para que adquiram sentido.” (Morin, 2000, p. 36). 
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Buarque  (2002,  25-30)  afirma  que  o  “desenvolvimento  local  é  um  processo 

endógeno registrado em pequenas unidades territoriais e agrupamentos humanos, 

capaz de promover o dinamismo econômico e a melhoria da qualidade de vida da 

população”. Ressalta que, ele “representa uma singular transformação nas bases 

econômicas e na organização social em nível local, resultante da mobilização das 

energias  da  sociedade,  explorando  suas  capacidades  e  potencialidades 

específicas”. 

Dessa  forma,  é  possível  dizer  que  o  desenvolvimento  local  ocorreria  caso 

acontecesse o crescimento econômico, associado à melhora na qualidade de vida 

das  pessoas  e  à  conservação  do  meio  ambiente.  Assim,  “não  só  a  economia 

precisaria estar bem, mas também as pessoas e o meio ambiente”. (Maia, 2006).

Dowbor  (2001)  diz  que,  na  prática,  o  conceito  de  desenvolvimento  local  leva  a 

campo cinco dimensões, que compõem novas concepções teórico-práticas, que são: 

a inclusão social; o fortalecimento e a diversificação da economia local; a inovação 

na gestão pública; a proteção ambiental e o uso racional de recursos naturais; e a 

mobilização social. O autor destaca que todas essas dimensões fazem parte de um 

conjunto de ações coletivas necessárias para que se procedam às mudanças, tanto 

sociais, quanto econômicas e que propiciem desenvolvimento. 

Isso  porque,  hoje,  a  sociedade  da  informação  conjugada  à  economia  do 

conhecimento exige substituir um pensamento que separa por um pensamento que 

une e essa ligação exige a substituição da causalidade unilinear e unidimensional 

por uma causalidade circular e multirreferencial. (Morin, 2007).

Em seu livro os “Sete saberes da humanidade”, Morin (2007) menciona que a “era 

planetária  necessita  situar  tudo  no  contexto  e  no  complexo  planetário.  O 

conhecimento do mundo como mundo é necessidade ao mesmo tempo intelectual e 

vital.”  Menciona  que  “para  articular  e  organizar  os  conhecimentos  e  assim 

reconhecer  e  conhecer  os  problemas  do  mundo  é  necessária  à  reforma  do 

pensamento” e, esta, “é a questão fundamental da educação (...)”.( Morin, 2007, p. 

35).
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Além disso, a necessidade de organização do conhecimento, segundo Morin (2007, 

p. 35) “confronta-se à educação do futuro, pois existe inadequação cada vez mais 

ampla,  profunda  e  grave  entre,  de  um  lado,  os  saberes  desunidos,  divididos, 

compartimentados  e,  de  outro,  as  realidades  ou  problemas  cada  vez  mais 

multidisciplinares,  transversais,  multidimensionais,  transnacionais,  globais  e 

planetários.

Nessa  perspectiva,  Goergen  (2008),  no  trabalho  intitulado  “Educação  superior  e 

responsabilidade social: do discurso à ação”, propõe repensar a educação em todos 

os seus níveis, da primária à superior. Ressalta que, os temas da globalização, do 

desenvolvimento sustentável e da degradação do meio ambiente ganharam grande 

visibilidade discursiva, mas a educação superior continua a mesma. Além disso, o 

citado autor traz à discussão a questão da pertinência social, a partir da qual não 

basta à universidade construir pontes extensivas à sociedade, mas é preciso que ela 

repense por inteiro sua atuação na perspectiva do social. Nesse diapasão, haveria 

necessidade do deslocamento de um olhar externo para um olhar interno, para que 

o sentido social se torne inerente às próprias atividades de ensino e pesquisa. 

Morin afirma ainda que:

O conhecimento pertinente deve reconhecer esse caráter multidimensional e 
nele inserir estes dados: não apenas não se poderia isolar uma parte do 
todo, mas as partes umas das outras; a dimensão econômica, por exemplo, 
está  em  inter-retroação  permanente  com  todas  as  outras  dimensões 
humanas; além disso, a economia carrega em si, de modo “hologrâmico”,  
necessidades,  desejos  e  paixões  humanas  que  ultrapassam  os  meros 
interesses econômicos. (Morin, 2007, p. 36).

Segundo Goergen (2010, p. 64):

“a tese da pertinência social da universidade precisa, portanto, ter em conta 
a  nova  racionalidade  de  funcionamento  da  sociedade  globalizada  e 
informatizada  que  envolve  tanto  a  dimensão  global,  de  recorte 
predominantemente econômico, quanto também a regional,  de traço mais 
bem cultural.” 

Continua dizendo o autor que:
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“no  entanto,  as  fronteiras  entre  o  global  e  o  local  ao  mesmo tempo  se 
afrontam  e  se  unem,  formando  cenários  multideterminados,  mutantes  e 
perpassados  por  interesses  conflituosos,  razão  pela  qual  a  universidade 
precisa submetê-los a um aprofundado exame crítico antes de vincular a 
eles suas atividades de pesquisa, ensino e extensão”. 

Assim, considerando que as instituições de ensino compõem todo esse processo de 

transformação  econômico-social  e  humana,  atuando  como  propagadora  da 

sociedade do conhecimento, integradora social e cultural e como força construtora 

do capital humano, investigar qual é o seu papel no contexto do desenvolvimento 

local propiciará compreender aspectos particulares da instituição estudada e as suas 

contribuições para a realidade do município onde se encontra inserida.

2.5.  Dimensões do desenvolvimento

Nesta pesquisa, foram utilizadas as dimensões econômicas, sociais e humanas para 

analisar  o  desenvolvimento  local.  Com  as  dimensões  predefinidas  foram 

estabelecidos os indicadores que subsidiaram a análise dos dados propriamente 

dita. Nesse sentido, Trzesniak (1998), menciona que no caso das ciências sociais 

faz-se necessário a utilização de indicadores para a mediação do desenvolvimento 

de uma determinada região, por não haver relação direta entra a causa e o efeito do 

fenômeno investigado.

Tendo em vista que o principal objetivo desta pesquisa é identificar e analisar as 

contribuições da Escola Agrotécnica Federal de Rio Pomba para o desenvolvimento 

econômico, social e humano da região onde está inserida, apresenta-se, a seguir, as 

dimensões trabalhadas e os respectivos indicadores utilizados.

2.5.1.  Crescimento e desenvolvimento econômico 

Correia e Dias (2016) afirmam que o termo crescimento econômico foi amplamente 

discutido  na  década  de  1970,  com  seus  reflexos  na  economia  e  nos  recursos 

ambientais, culminando com a primeira Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente,  em  Estocolmo,  em  1972.  Da  referida,  originou-se  o  termo 

ecodesenvolvimento, segundo o qual, desenvolvimento econômico e a preservação 
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ambiental deveriam ser tratados como temas interdependentes para que as nações 

alcançassem desenvolvimento pleno. 

Bresser-Pereira (2004, p. 6) destaca que: 

“O desenvolvimento econômico é um fenômeno dos últimos 250 anos. Antes 
da formação dos Estados nacionais e da revolução industrial as sociedades 
experimentavam momentos de prosperidade econômica, mas não se podia 
falar em desenvolvimento na medida em que faltava a esses processos o 
caráter deliberado e autossustentado que lhe é próprio. Foi só depois da 
mudança estrutural e cultural representada pela revolução capitalista é que 
surgiu a instituição fundamental dos tempos modernos – o Estado nacional – 
e  as  sociedades  passaram  a  ter  condições  de  promover  seu 
desenvolvimento.”

Assim,  é  fato  que  as  discussões  sobre  os  temas  supracitados  ainda  são  muito 

recentes e amplas dentro do arcabouço teórico,  acompanhando todo o processo 

desenvolvimentista das nações. Nesse contexto, Maia (2006) menciona que:

“A  partir  da  década  de  90,  organismos,  tanto  internacionais  quanto 
nacionais, passaram a realizar estudos visando investigar o que realmente 
traria o pleno desenvolvimento para os países.  Novos conceitos e novas 
abordagens  resultaram  desses  estudos,  marcados  sobretudo  pela 
interdisciplinaridade entre as ciências.  A constatação da insuficiência das 
análises  econômicas  abriu  espaço  para  as  análises  sociais,  humanas  e 
ambientais.  Conceitos  como o  de sustentabilidade e  de responsabilidade 
social entraram em pauta nas discussões e nos planejamentos dos países e 
das diversas organizações no mundo inteiro.  Outros fatores deveriam ser 
considerados na busca pelo desenvolvimento: não só a economia precisaria 
estar bem, mas também as pessoas e o meio ambiente.” (Maia, 2006, p. 16).

Dentro  dessa gama de estudos constatou-se  que a acumulação e  a  difusão do 

conhecimento  contribuem  com  a  inovação  e  modificam  o  desenvolvimento  das 

forças  produtivas,  dinamizando  a  produção  e,  por  conseguinte,  promovendo 

crescimento econômico. (Carmo, 2008). E, nesse ponto de vista, a educação formal 

ocupa um importante  espaço “devendo ser  estabelecida de maneira sistêmica e 

complexa, relacionando-se de forma íntima com as novas demandas da sociedade e 

do mundo do trabalho”. (Giroletti e Muriel, 2009, p. 99).

Levando  em  consideração  que  crescimento  e  desenvolvimento  econômico  são 

temas  de  grande  interesse  de  várias  frentes  das  teorias  do  desenvolvimento  é 
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possível localizar muitos estudos e teorias elaborados com o intuito de conceituá-los, 

assim como objetivando responder às causas das disparidades no crescimento e no 

desenvolvimento  econômico  de  diferentes  regiões.  Além disso,  em  uma  análise 

crítica da literatura percebe-se que algumas vezes os termos se confundem ou são 

tratados como se fossem sinônimos. 

Conforme menciona Furtado (1986, p. 79):

“Podemos, portanto, admitir que o crescimento é o aumento da produção, ou 
seja,  do  fluxo  de  renda,  ao  nível  de  um  subconjunto  econômico 
especializado,  e  que  o  desenvolvimento  é  o  mesmo  fenômeno  quando 
observado do ponto de vista de suas repercussões no conjunto econômico 
de estrutura complexa que inclui o referido setor especializado”. 

Ainda segundo Furtado (1978, p.132), “a acumulação de capital acompanha todas 

as formas de desenvolvimento e se pode dizer que ela é condição necessária ao 

desenvolvimento”. 

Já  Amartya  Sen  (1999)  traz  uma  nova  compreensão  ao  conceito  de 

desenvolvimento.  Afirma que  ocorrerá  desenvolvimento  se  houver  expansão  das 

capacidades  humanas  ou  aumento  da  liberdade.  Para  o  autor,  o  crescimento 

econômico  não  pode  ser  considerado  um  fim  em  si  mesmo,  tendo  que  estar 

relacionado à melhoria de vida dos indivíduos e ao fortalecimento das liberdades.

Bresser-Pereira (2008a), por sua vez, ressalta que o desenvolvimento econômico 

sempre se caracterizou por aumento da renda per capita e por melhoria dos padrões 

de  vida.  Menciona,  também,  que  distinguir  crescimento  de  desenvolvimento 

econômico no plano histórico só faz sentido a partir de uma perspectiva teórica que 

supõe possível e frequente o aumento da renda per capita sem mudanças profundas 

na sociedade, quando isso só pode ocorrer em situações muito particulares. E traz 

para  a  discussão  outras  questões  como  desenvolvimento  humano  e  progresso 

social.

Segundo Siedenberg (2006), a ideia de crescimento está relacionada às mudanças 

de  caráter  predominantemente  quantitativo,  enquanto  que  desenvolvimento 

econômico envolveria mudanças qualitativas, sociais e econômicas, ocorridas em 
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uma determinada região ou país.  Demais disso, a literatura destaca a abertura de 

espaço  para  análises  sociais,  humanas  e  ambientais  da  conjuntura  econômica 

vivenciada  pelo  mundo  globalizado,  onde  conceitos  como  sustentabilidade, 

responsabilidade social e globalização entraram em pauta. Em especial, a educação 

passou  a  ser  merecedora  de  atenção  e  preocupação,  por  ser  ela  a  base  de 

sustentação  para  todos  os  outros  fatores  e  um  dos  sustentáculos  do 

desenvolvimento.

Sendo assim,  neste  estudo partiu-se  do pressuposto  de que “a  educação é  um 

componente necessário ao desenvolvimento de um país ou de uma região, embora 

ela não seja o único fator gerador do desenvolvimento.” Demais disso, buscou-se 

com a presente  pesquisa  verificar  a  relação entre  desenvolvimento  e  educação, 

tratando os referidos temas “como via de mão dupla, numa relação de causalidade 

mútua, em que mais educação gera mais desenvolvimento e mais desenvolvimento 

gera mais educação.” (Maia, 2006, p. 17).

2.5.2.  Desenvolvimento social

Oliveira, Viana, Boveto e Sarache (2013) trazem para a reflexão o fato de que as 

instituições de ensino, como formadoras de competências, assumem um importante 

papel na formação dos seus discentes, tanto em aspectos educacionais e humanos, 

quanto sociais. Observam que as escolas devem ter como prioridade a promoção do 

conhecimento que liberte a pessoa da condição do não conhecer, do não saber e, 

especialmente, da ausência do aprender, por depender da estrutura social da qual 

faz parte, isto é, de sua realidade cotidiana. Afirmam que, ao lado do conhecimento 

científico, prioritário na escola, o cotidiano do aluno e as relações entre o conteúdo 

ensinado e a vida devem estar presentes, para que o aprendiz tenha condições de 

aquilatar a relevância do conhecimento em seu cotidiano. Assim, é preciso que o 

aluno realmente compreenda e se sinta parte constituinte desse processo.

Jacques Delors (2010),  coordenador da Comissão Internacional que elaborou um 

relatório para a UNESCO sobre a educação para o século XXI, intitulado “Educação: 

um tesouro a descobrir”,  menciona que  perante os múltiplos desafios suscitados 

pelo futuro, a educação surge como um trunfo indispensável para que a humanidade 
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tenha a possibilidade de progredir na consolidação dos ideais da paz, da liberdade e 

da justiça social.

A citada Comissão Internacional  traz como conclusão de seus trabalhos a fé  no 

papel essencial da educação para o desenvolvimento contínuo das pessoas e das 

sociedades, não como um remédio milagroso, mas como a via mais eficaz para se 

alcançar  desenvolvimento  humano mais  harmonioso e  autêntico  e que contribua 

para a diminuição dos problemas que acometem a sociedade contemporânea como 

a pobreza, a exclusão social, as incompreensões, as opressões, as guerras, dentre 

outros.

O relatório para a UNESCO (2010), que contém análises, reflexões e propostas, em 

seu  capítulo  4,  apontou  como  a  principal  consequência  da  sociedade  do 

conhecimento a necessidade de uma aprendizagem ao longo de toda a vida (lifelong 

learning)  fundada  em  quatro  pilares,  que  são  ao  mesmo  tempo  pilar  do 

conhecimento e da formação continuada, quais sejam:

“• Aprender  a  conhecer,  combinando  uma  cultura  geral,  suficientemente 
ampla,  com  a  possibilidade  de  estudar,  em  profundidade,  um  número 
reduzido de assuntos, ou seja: aprender a aprender, para beneficiar-se das 
oportunidades oferecidas pela educação ao longo da vida.

• Aprender a fazer, a fim de adquirir não só uma qualificação profissional, 
mas, de uma maneira mais abrangente, a competência que torna a pessoa 
apta a enfrentar numerosas situações e a trabalhar em equipe. Além disso, 
aprender a fazer no âmbito das diversas experiências sociais ou de trabalho, 
oferecidas aos jovens e adolescentes, seja espontaneamente na sequência 
do contexto local ou nacional, seja formalmente, graças ao desenvolvimento 
do ensino alternado com o trabalho. 

• Aprender  a  conviver,  desenvolvendo  a  compreensão  do  outro  e  a 
percepção das interdependências – realizar projetos comuns e preparar-se 
para  gerenciar  conflitos  –  no  respeito  pelos  valores  do  pluralismo,  da 
compreensão mútua e da paz. 

• Aprender a ser, para desenvolver, o melhor possível, a personalidade e 
estar  em  condições  de  agir  com  uma  capacidade  cada  vez  maior  de 
autonomia, discernimento e responsabilidade pessoal. Com essa finalidade, 
a educação deve levar em consideração todas as potencialidades de cada 
indivíduo: memória, raciocínio, sentido estético, capacidades físicas, aptidão 
para comunicar-se.” (Delors, 2010, p. 31).
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Além disso, o referido relatório (2010, p. 28), traz alerta no sentido de que “compete 

à educação garantir às crianças e aos adultos as bases culturais que lhes permitam 

decifrar,  na  medida  do  possível,  as  mudanças  em  curso;  tal  postura  supõe  a 

elaboração  de  uma  triagem  no  volume  de  informações,  a  fim  de  facilitar  sua 

interpretação e de situar os acontecimentos em uma história geral”. Isto porque, os 

“sistemas  educacionais  devem fornecer  respostas  para  os  múltiplos  desafios  da 

sociedade  da  informação,  na  perspectiva  de  um  enriquecimento  contínuo  dos 

saberes e do exercício de uma cidadania adaptada às exigências do nosso tempo”. 

Diante  de  importantes  reflexões,  que  situam  a  educação  dentro  das  novas 

exigências da sociedade,  Reis e Bandos (2012) destacam que vivemos em uma 

sociedade globalizada, onde espaço e tempo adquiriram novos sentidos e contextos, 

e onde há, cada vez mais, conexão e interligação em todos os aspectos da vida. 

Eles mencionam que geralmente, de forma direta ou indireta, um problema ocorrido 

em uma localidade acaba atingindo seu entorno ou até mesmo toda a sociedade. 

Assim,  educação  de  qualidade,  integral  e  que  possibilite  inclusão  social  são  os 

princípios  fundamentais  para  que  uma  sociedade  progrida  de  forma  efetiva  e 

harmônica. 

Os citados autores trazem a importância do contexto social  dentro da educação, 

como causa e consequência de um processo que se constrói na vivência do dia a 

dia. Mencionam que o aprendizado dos alunos, além dos conhecimentos formais, 

deve  incluir  os  problemas  enfrentados  pela  sociedade  em  geral  e,  de  forma 

particular, da sua região ou cidade, para que possam ser criadas soluções viáveis ou 

inovações,  de  forma  integrada  e  coletiva.  Ressaltam  que  a  interação  e  a 

proximidade com a comunidade local agregam desenvolvimento quando se busca a 

construção do conhecimento, interligando as dimensões humanas e da sociedade. 

(Reis e Bandos, 2012).

Noutro ponto, segundo Martinelli (2006), não há como se falar em desenvolvimento 

social sem levar em consideração a visão sistêmica. Menciona que esta não é uma 

tarefa fácil, mas de complexidade elevada e de necessidade elementar nos tempos 

atuais. Segundo ele, a abordagem sistêmica consiste na maneira de resolver ou de 

propor soluções seguindo uma metodologia, gerenciando as questões de forma mais 
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ampla e ordenada. No Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE, 2007) a visão 

sistêmica da educação: 

“aparece como corolário da autonomia do indivíduo. Só ela garante a todos e 
a cada um o direito a novos passos e itinerários formativos. Tal concepção 
implica,  adicionalmente,  não apenas compreender o ciclo  educacional  de 
modo integral,  mas,  sobretudo,  promover  a  articulação entre  as  políticas 
especificamente orientadas a cada nível, etapa ou modalidade e, também, a 
coordenação entre os instrumentos das políticas públicas disponíveis. Visão 
sistêmica,  implica,  portanto,  reconhecer  as  conexões  intrínsecas  entre 
educação básica, educação superior, educação tecnológica e alfabetização 
e, a partir dessas conexões, potencializar as políticas de educação de forma 
que se reforcem reciprocamente.” (BRASIL, 2007, p. 12-13).

Assim, “a educação é uma maneira de dotar cada nova geração com aquilo de que 

necessitará para o futuro. Por meio dela, as novas gerações tornam-se mais aptas,  

para o convívio social e para a tolerância às diferenças pessoais e de grupos, e os 

valores  sociais  importantes  para  uma  sociedade  mais  harmoniosa  podem  ser 

transmitidos. Melhoras de condições de vida na sociedade têm na educação um 

importante pilar.” (Maia, 2006, p. 24).

No Relatório de Monitoramento Global da Educação – GEM (2016),  emitido pela 

Organização  das  Nações  Unidas  para  Educação,  Ciência  e  Cultura  (UNESCO), 

consta que “a educação apenas realizará todo o seu potencial de fazer o mundo 

avançar se as taxas de participação escolar melhorar profundamente, o aprendizado 

se tornar uma empreitada ao longo da vida e os sistemas educacionais englobarem 

totalmente o desenvolvimento sustentável”. (GEM, 2016)5.

Desta  feita,  as  discussões  na  literatura  em  torno  do  binômio  educação-

desenvolvimento  tornam  clara  a  relação  mútua  entre  os  referidos  conceitos, 

resultando  na  lógica  de  que:  investindo-se  em  educação  gera-se  maior 

desenvolvimento  econômico-social  e  que,  alcançando-se  desenvolvimento 

econômico-social há a possibilidade de se investir em um novo modelo educacional, 

adequado e integrado ao mundo contemporâneo.

5 Relatório de Monitoramento Global da Educação, GEM 2016, recuperado de 
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745POR.pdf, acesso em outubro de 2017.

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745POR.pdf
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2.5.3.  Desenvolvimento humano

Segundo  alguns  estudiosos  o  conceito  de  desenvolvimento  humano  teve  suas 

origens no pensamento clássico, fruto das ideias de Aristóteles, ao mencionar que o 

objetivo maior do desenvolvimento era tornar o indivíduo plenamente capacitado. 

Nesse sentido, a plena capacitação envolveria a aquisição de educação formal e 

informal que possibilitassem ao ser humano tornar-se cidadão pleno em direitos e 

deveres. 

Diferentemente da perspectiva do desenvolvimento econômico, que pressupõe que 

viver  bem está  intimamente  relacionado  aos  recursos  ou  à  renda  gerados  pela 

sociedade, quando se fala em desenvolvimento humano o foco volta-se para o ser 

humano e suas capacidades. (Maia, 2006).

A  Declaração Universal dos Direitos Humanos - DUDH (1948),  em seu artigo 22 

menciona que:

“Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança 
social, à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e 
de  acordo  com  a  organização  e  recursos  de  cada  Estado,  dos  direitos 
econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre 
desenvolvimento da sua personalidade.”

O citado artigo demonstra a amplitude do conceito de desenvolvimento humano e 

sua  estreita  relação  com  o  desenvolvimento  econômico,  assim  como,  a 

indissociabilidade desse com as questões sociais. 

No "Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o 

Século XXI" (1998, p.82), em seu capítulo 3, consta que: 

“Um dos principais papéis reservados à educação consiste, antes de mais, 
em  dotar  a  humanidade  da  capacidade  de  dominar  o  seu  próprio 
desenvolvimento. Ela deve, de fato,  fazer com que cada um tome o seu 
destino nas mãos e contribua para o progresso da sociedade em que vive, 
baseando o desenvolvimento na participação responsável dos indivíduos e 
das comunidades.”

Consta, também, do referido relatório que: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Declara%C3%A7%C3%A3o_Universal_dos_Direitos_Humanos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_cl%C3%A1ssica
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“O  desenvolvimento  humano  é  um  processo  que  visa  ampliar  as 
possibilidades  oferecidas  às  pessoas.  Em  princípio,  estas  possibilidades 
podem ser infinitas e evoluir com o tempo. Contudo, em qualquer nível de 
desenvolvimento, as três principais, do ponto de vista das pessoas, são ter 
uma  vida  longa  e  com  saúde,  adquirir  conhecimentos  e  ter  acesso  aos 
recursos  necessários  a  um  nível  de  vida  decente.  Na  falta  destas 
possibilidades  fundamentais,  muitas  outras  oportunidades  permanecerão 
inacessíveis.” (1998, p. 81).

Nesse  contexto,  pode-se  dizer  que,  na  contemporaneidade,  objetiva-se  alcançar 

qualidade  de  vida  conjugada  com  melhorias  sociais,  políticas  e  culturais  e, 

principalmente,  educacionais.  Demais  disso,  desenvolvimento  humano  é  um 

processo  pelo  qual  uma  sociedade  melhora  a  vida  dos  seus  cidadãos, 

proporcionando aumento de renda e de consumo, que atendam as necessidades 

básicas e complementares, e que proporcionem uma vivência cidadã. (Maia, 2006).  

Na visão de Goergen (2008, p. 7), o desenvolvimento humano e sustentável só será 

alcançado se assumido pela sociedade como um todo. Ele afirma que “(...)  essa 

difícil  missão  exige  o  empenho  especial  daquelas  instâncias  que  desfrutam  de 

condições  privilegiadas  nos  rumos  da  sociedade”.  Nesse  contexto,  governo, 

sociedade e instituições de ensino seriam os condutores de todo esse novo projeto 

de sociedade e de educação.

2.6.  Educação técnica e tecnológica e desenvolvimento local

Neste item, apresenta-se um breve histórico sobre o surgimento da educação formal 

no  Brasil,  a  história  do  ensino  técnico  e  tecnológico  e  a  evolução  histórica  da 

instituição pesquisada.  Além disso,  serão apresentados dados históricos sobre a 

cidade  de  Rio  Pomba,  com  o  objetivo  de  auxiliar  na  compreensão  sobre  a 

importância da instituição e suas contribuições para o desenvolvimento da localidade 

onde se encontra inserida. 

Constata-se, por meio da literatura pesquisada, que desde o início da colonização 

do Brasil  houve modificações substanciais em relação aos aspectos econômicos, 

social e humano e muito se avançou no estabelecimento de instituições de ensino 

no país, mas uma educação formal de qualidade, inclusiva e integral ainda é um 

sonho em construção. (Souza, 1991).
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No estudo da evolução da educação no Brasil é possível constatar um grande atraso 

em seu sistema de ensino, o qual estruturou suas bases em um sistema defasado e 

restrito  a  uma pequena parcela  da  população.  Isso  se  deu,  em parte,  porque o 

processo de ensino existente em Portugal, à época da colonização, já possuía uma 

grande defasagem em relação aos países como Alemanha,  França e Inglaterra.  

Enquanto que os referidos países já  avançavam nos estudos da astronomia,  da 

botânica,  da  zoologia  e  da  geologia,  Portugal  ainda  estava  restrito  aos  estudos 

literários. (Vergara, 2004).

Após a expulsão da família real pela França e com a chegada desta no Brasil, D. 

João VI criou institutos de ensino de Medicina, de Engenharia e de Direito, para 

possibilitar aos filhos aristocratas estudo, tendo em vista que não mais podiam ir 

estudar no Velho Mundo. (Manfredi, 2002).

Dentro  desse  contexto,  em  1808,  o  sistema  de  ensino  no  Brasil  começava 

efetivamente  a  se  estruturar,  tendo sua natureza profissionalizante,  voltada para 

atender  as  demandas  da  aristocracia,  assim como dos  centros  urbanos  que  se 

formavam.  Além  disso,  Mendonça  (2000)  afirma  que  as  instituições  de  ensino 

criadas no Brasil, por D. João VI, objetivavam, principalmente, a defesa da colônia, 

estando voltada para a instrução de oficiais, engenheiros civis e militares. 

Manfredi (2002) menciona que, a historicidade do trabalho e das profissões, que 

remontam ao início da colonização do Brasil, demonstra que as práticas educativas 

em geral  e o preparo para o trabalho se fundiam com as práticas cotidianas de 

socialização  e  convivência.  É  possível  dizer  que  ali  se  constituiu  a  raiz  da 

conjugação entre “saberes e fazeres” debatidos, hoje, como forma de reconstrução 

da educação para a contemporaneidade, integralizada com a vida em comunidade. 

A citada autora  diz que  se hoje  o imaginário social  entende a escola como uma 

instituição que tem por função preparar os jovens para o ingresso no mercado de 

trabalho, historicamente, a constituição da escola não esteve vinculada somente à 

formação para o trabalho. Afirma que, ela foi criada para preparar grupos seletos de 

pessoas para  o exercício  do comando,  do  poder  e da  direção social.  (Manfredi, 

2002).  Já  as  demais  atividades  manuais, necessárias  à  manutenção  e 
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desenvolvimento  dos  núcleos  urbanos,  eram  destinadas  aos  escravos,  índios  e 

africanos  (Cunha,  2000),  sendo  desenvolvidas  por  meio de  uma  aprendizagem 

prática e, muitas vezes, informal. 

A partir do Brasil império, o sistema educacional ora obedecia ao sistema produtivo, 

ora às necessidades emergentes do Estado, ora acontecia em contraposição a este. 

Foi mantido pelo próprio Estado, por entidades filantrópicas ou pelos liceus de artes 

e ofícios, ou entidades particulares  que possuíam ora caráter assistencialista, ora 

católico humanista. (Manfredi, 2002). 

E foi a partir de reestruturações e aglutinações, bem como de movimentos sociais e 

inciativas políticas, que as instituições existentes no país vieram a dar origem às 

escolas, às universidades e às faculdades profissionalizantes, que, hoje, constituem 

meios que  poderão  auxiliar  no  combate  às  mazelas  que  assolam  a  sociedade 

contemporânea.  Cunha  (2000) destaca  que,  embora  com  todas  as  ressalvas 

existentes em relação à sua natureza no delinear da história educacional no Brasil,  

nesse  processo,  vários  acontecimentos  conduziram,  direta  ou  indiretamente,  a 

evolução da educação profissional no país.

O documento que deu início ao ensino profissional existente no Brasil, o Decreto 

7.566, editado em 1909, pelo então presidente Nilo Peçanha, autorizou a criação 

nas  capitais  dos  Estados  da  República  das  chamadas  Escolas  de  Aprendizes 

Artífices. As referidas escolas ofereceriam ensino profissional primário e gratuito e 

tinham por finalidade não só habilitar os filhos dos desfavorecidos da fortuna com o 

indispensável  preparo  técnico  e  intelectual,  como  fazê-los  adquirir  hábitos  de 

trabalho profícuo, que os afastariam da ociosidade ignorante, do vício e do crime. 6

As Escolas de Aprendizes e Artífices surgiram em um momento em que a economia 

do país era baseada, principalmente, na atividade rural e a industrialização, ainda 

incipiente. O decreto editado por Nilo Peçanha foi um marco para o referido tipo de 

ensino no país e, mais do que qualificação para o trabalho, possuía caráter voltado 

para  a  inclusão  social.  Assim,  começou  um  esforço  público  de  organização  da 

6Preâmbulo do Decreto 7.566/1909, recuperado de 
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf3/decreto_7566_1909.pdf, acesso em janeiro de 2018.

http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf3/decreto_7566_1909.pdf
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formação  profissional,  mesclando  o  viés  assistencialista  à  preparação  de 

trabalhadores  para  o  processo  de  modernização  e  industrialização  que  se 

configurava no país. (MEC, 2016).

Com a  Revolução  de  1930,  no  governo  de  Getúlio  Vargas,  ocorreu  uma  maior 

valorização do trabalhador através da regulamentação social e trabalhista, legislação 

esta que possibilitou um novo delinear nas relações de trabalho e emprego no país. 

Demais disso, é necessário considerar que, dentro do contexto de transição de uma 

sociedade rural e escravocrata para uma ordem industrial, o Estado atuou como um 

importante  condicionador  de  mudanças,  fortalecendo  e  realizando  reformas 

educacionais no ensino profissionalizante. (MEC, 2016).

Com  a  Constituição  de  1937,  as  Escolas  de  Aprendizes  Artífices  foram 

transformadas em Liceus Industriais, período em que o ensino técnico passou a ser 

considerado  um  elemento  estratégico  para  o  desenvolvimento  da  economia, 

acompanhando o processo de industrialização que se encontrava mais acelerado, 

proporcionando  a  qualificação  necessária  do  trabalhador  e,  por  consequência, 

melhorias de vida à classe trabalhadora.  A  Constituição do Brasil de  1937  foi  a 

primeira  a  tratar  especificamente  de  ensino  técnico,  profissional  e  industrial, 

estabelecendo no artigo 129:

“(…)  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 de iniciativa dos Estados, dos Municípios e dos 
indivíduos ou associações particulares e profissionais. 

É dever das indústrias e dos sindicatos econômicos criar, na esfera de sua 
especialidade,  escolas  de  aprendizes,  destinadas  aos  filhos  de  seus 
operários ou de seus associados. “A lei regulará o cumprimento desse dever 
e os poderes que caberão ao Estado sobre essas escolas, bem como os 
auxílios,  facilidades  e  subsídios  a  lhes  serem  concedidos  pelo  poder 
público.” (Constituição dos Estados Unidos do Brasil, artigo 129). 7

Já em 1942, Gustavo Capanema, Ministro da Educação e Saúde, promoveu uma 

grande reforma no sistema educacional brasileiro ao equiparar o ensino profissional 

7Constituição dos Estados Unidos do Brasil, recuperada de 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao37.htm, acesso em janeiro 2018.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao37.htm
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e técnico ao nível médio. Na mesma ocasião, os Liceus Industriais receberam nova 

denominação, Escolas Industriais e Técnicas. (MEC, 2016). Vieira e Junior (2016, p. 

6) ressaltam que: “Em 1942, também, surgiu o chamado Sistema S4, com a criação 

do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)”, que tinha por finalidade 

fornecer  formação  profissional  e  acesso  ao  lazer  e  cultura  aos  trabalhadores 

brasileiros.

Os projetos do governo federal, que buscavam estimular o desenvolvimento do país, 

prosseguiam e, em 1943, foi criada a Lei Orgânica da Educação Nacional do Ensino 

Comercial, por meio do Decreto-lei 6.141, de 28 de dezembro do citado ano. Esse 

Decreto estabeleceu as bases de organização e de regime do ensino comercial do 

país, que tinha por finalidade formar profissionais aptos ao exercício de atividades 

específicas  no  comércio  e,  bem  assim,  de  funções  auxiliares  de  caráter 

administrativo nos negócios públicos e privados.

Considerado um período áureo,  a  era Vargas,  mais precisamente a partir  1945, 

marcou a história do ensino no país, trazendo a expansão universitária e a luta pela 

autonomia das universidades, refletindo um momento de grande desenvolvimento, 

provocado pelo processo de industrialização que se estabelecia. (MEC, 2016). Em 

1946, foram criados o Serviço Nacional  de Aprendizagem Comercial  (SENAC), o 

Serviço  Social  do  Comércio  (SESC)  e  o  Serviço  Social  da  Indústria  (SESI), 

impulsionando ainda mais a educação profissional no país. 

Na contramão, as décadas seguintes de 1950 e 60, foram marcadas pela presença 

forte de ideologias políticas, que objetivavam sustentar os governos vigentes. Entre 

1956  e  1961,  no  então  governo  de  Juscelino  Kubitschek,  houve  uma  profunda 

aproximação  entre  Estado  e  economia,  objetivando  a  formação  de  profissionais 

orientados para as metas de desenvolvimento do país. Dentro desse período, as 

escolas  Industriais  e  Técnicas  foram  transformadas  em  autarquias,  passando  a 

denominação  para  Escolas  Técnicas  Federais,  tendo  autonomia  didática  e  de 

gestão. (MEC, 2016). Em 1961, foi promulgada a primeira Lei de Diretrizes e Bases 

da  Educação  brasileira,  de  n.º  4.024/1961  (Brasil,  1961),  trazendo  a  integração 

completa do ensino profissional  ao sistema regular de ensino e estabelecendo a 

plena  equivalência  entre  os  cursos  profissionais  e  propedêuticos  para  fins  de 
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prosseguimento nos estudos. (MEC, 2016). Paralelamente a esses acontecimentos, 

fortes  movimentos  estudantis  surgiam buscando  a  abertura  das  universidades  à 

população  e  a  liberdade  de  expressão.  (Mendonça,  2000).  Foi  quando  o  golpe 

militar, em 1964, impôs várias intervenções dentro das universidades, na tentativa 

de reprimir os movimentos estudantis que cada vez mais se insurgiam. Contudo, a 

mobilização estudantil mostrava-se forte, já generalizada pelo país, tendo ganhado 

força  e  forma  através  da  Reforma  Universitária  de  1968,  que  interligou  ensino, 

pesquisa e extensão como pilares inseparáveis para a educação. (MEC, 2016).

A partir da década de 70 é possível perceber o alastramento do ensino superior pelo 

país,  em decorrência das políticas públicas que eram implantadas,  seguido pelo 

crescente  surgimento  de  instituições  privadas  atuantes  nesse  nível  de  ensino. 

Merece ênfase o fato de que todo esse processo teve reflexos na industrialização, 

que requeria maior qualificação para o mercado de trabalho, atendendo a demanda 

interna, a globalização que avançava por meio das novas tecnologias e o avanço do 

capitalismo, já configurado pelas políticas do neoliberalismo. (Souza, 1991).

Nesse mesmo período, no auge do crescimento econômico do país, houve uma forte 

expansão da oferta  de ensino  técnico  e profissional.  Em 1978,  por  meio  da Lei 

6.545,  surgiram os três  primeiros  Centros  Federais  de  Educação Tecnológica,  o 

CEFET do Paraná, o CEFET de Minas Gerais e o CEFET do Rio de Janeiro, que 

tinham como objetivo formar engenheiros de operação e tecnólogos. Era o início do 

ensino tecnológico e universitário dentro das instituições que até então ofertavam o 

ensino técnico de nível médio. (MEC, 2016).8

Segundo  Campello  (2007),  o  Decreto  87.310/82,  em  seu  artigo  3º,  delimitou  a 

atuação  dos  CEFETs no  oferecimento  exclusivo  de  cursos  na  área  tecnológica, 

como continuidade do ensino técnico de 2º grau, diferenciando-os das instituições 

que  ofertavam  o  ensino  universitário.  Tratava-se  de  cursos  superiores  de  curta 

duração, diferenciados dos cursos universitários. 

8 Segundo o Ministério da Educação, o curso técnico é um curso de nível médio e profissional. Já o  
tecnológico é um curso superior,  uma modalidade de graduação, assim como o bacharelado e a 
licenciatura.  Texto  recuperado  de  http://portal.mec.gov.br/projovem-campo--saberes-da-terra/353-
perguntas-frequentes-911936531/educacao-tecnologica-1056103719/13144-qual-a-diferenca-entre-
cursos-tecnicos-e-tecnologicos, acesso em abril de 2018.

http://portal.mec.gov.br/projovem-campo--saberes-da-terra/353-perguntas-frequentes-911936531/educacao-tecnologica-1056103719/13144-qual-a-diferenca-entre-cursos-tecnicos-e-tecnologicos
http://portal.mec.gov.br/projovem-campo--saberes-da-terra/353-perguntas-frequentes-911936531/educacao-tecnologica-1056103719/13144-qual-a-diferenca-entre-cursos-tecnicos-e-tecnologicos
http://portal.mec.gov.br/projovem-campo--saberes-da-terra/353-perguntas-frequentes-911936531/educacao-tecnologica-1056103719/13144-qual-a-diferenca-entre-cursos-tecnicos-e-tecnologicos
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De  1980  a  1990,  a  globalização  e  a  nova  configuração  da  economia  mundial 

atingiram o Brasil, provocando um cenário de profundas mudanças e polêmicas, em 

que a intensificação da aplicação da tecnologia se associa a uma nova configuração 

dos processos de produção. (MEC, 2016).

A partir de 1994, a Lei 8.948 instituiu o Sistema Nacional de Educação Tecnológica, 

transformando,  gradativamente,  as  Escolas  Técnicas  Federais  e  as  Escolas 

Agrotécnicas Federais em Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs), 

tendo por pano de fundo a revolução tecnológica ocorrida nas décadas anteriores. 

(MEC, 2016).

Em meio às grandes transformações que ocorriam na política e na economia do 

Brasil, em 20 de novembro de 1996, foi editada a Lei 9.394, que estabeleceu as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Nela constou um capítulo próprio 

para Educação Profissional.  De acordo com Campello (2007), a edição do Decreto 

2.406/97 alterou a natureza dessas instituições,  transformando-as em instituições 

especializadas de educação profissional. A autora afirma, ainda, que a Lei 9.394/96, 

em  seu  artigo  36,  §4º  e  o  artigo  2º  do  Decreto  2.208/97  regulamentaram  o 

desenvolvimento  da  educação  profissional,  que  agora  poderia  ocorrer  tanto  em 

escolas  de  ensino  regular,  quanto  em  instituições  especializadas  em  educação 

profissional, como parte do Programa de Expansão da Educação Profissional. (MEC, 

2016).

Outro  importante  documento  para  a  educação profissional  técnica  e  tecnológica, 

editado pelo Conselho Nacional de Educação – Conselho Pleno, foi a Resolução nº  

03,  de  18  de  dezembro  de  2002.  Por  meio  dela  foram instituídas  as  Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para a organização e o funcionamento dos cursos 

superiores de tecnologia. 

Em  2008,  prestes  a  completar  o  centenário  da  Rede  Federal  de  Educação 

Profissional  e  Tecnológica,  a  Lei  11.892  de  29  de  dezembro  reorganizou, 

novamente, todo o sistema de ensino possibilitando a criação dos Institutos Federais 

de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia,  que  absorveriam os  CEFETs e  as  Escolas 

Técnicas remanescentes. Por isso, o século XXI tem sido considerado um marco na 
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retomada do desenvolvimento no país, por meio do estabelecimento de estratégias 

educacionais  que  superem  a  fragmentação  estrutural  do  sistema  de  ensino, 

historicamente implantado no Brasil. (MEC, 2016).

Em 2011, a Lei 12.513 criou o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (Pronatec), outro grande marco no ensino profissional do país. Entre 2011 

e 2016 a Rede Federal  atinge a marca de 644 unidades em atividade no país. 

(Figura 01).

Figura  01  –  Expansão  da  Rede  Federal  de  Educação  Profissional,  Científica  e 
Tecnológica - em unidades.

Fonte:  Figura  recuperada  de  http://redefederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal,  acesso  em 
janeiro de 2018.

É possível  dizer  que a política educacional  profissionalizante é um reflexo e um 

ajuste  às  influências  econômicas,  sociais  e  culturais  do  desenvolvimento  da 

sociedade brasileira. Há de se constatar que, o Estado brasileiro teve a preocupação 

de possibilitar  a inserção de jovens pertencentes às diferentes origens e classes 

sociais ao mercado de trabalho e, de responder à emergência dos processos de 

industrialização e urbanização e à demanda da economia do país por mão de obra 

qualificada.9

9O  presente  capítulo  foi  construído  tendo  por  base  os  arquivos  do  Ministério  da  Educação,  
recuperados de http://redefederal.mec.gov.br/historico, acesso em janeiro de 2018.

http://redefederal.mec.gov.br/historico
http://redefederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal
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3.  Procedimentos metodológicos

A questão norteadora da pesquisa é identificar e analisar as contribuições da Escola 

Agrotécnica Federal  de Rio Pomba para o desenvolvimento do município de Rio 

Pomba, em termos econômicos, social e humano. 

O recorte temporal da pesquisa compreende o período de 1979, quando a Instituição 

era denominada Escola Agrotécnica Federal,  até  2008,  ano em que foi  criado o 

Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais,  Campus Rio Pomba. Em relação ao 

histórico do município, o período utilizado para análise compreende dados de 1970 

até 2010.  Para alcançar os objetivos propostos nesta pesquisa, para  uma melhor 

compreensão do histórico institucional e da evolução dos dados econômicos, sociais 

e humanos, também serão apresentados dados fora desse recorte temporal. 

A metodologia utilizada caracteriza-se como estudo de caso desenvolvido por meio 

de pesquisa descritiva exploratória, com abordagem quantitativa e qualitativa. Nesse 

sentido,  Yin (2001) menciona que o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa 

que  compreende  um  método  que  abrange  tudo  em  abordagens  específicas  de 

coletas e análise de dados, sendo útil quando o fenômeno a ser estudado é amplo e 

complexo e não pode ser estudado fora do contexto onde ocorre naturalmente. 

A unidade de análise e de observação foi  a  Escola  Agrotécnica  Federal  de  Rio 

Pomba, hoje denominada  Campus Rio Pomba do Instituto Federal  de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais.  Além disso, a cidade de Rio 

Pomba, também, constituiu-se como unidade de observação para análise de dados 

referentes ao desenvolvimento econômico, social e humano local. 

As fontes  para levantamento  de dados são:  análise dos documentos da Escola, 

análise de documentos do Museu Histórico de Rio Pomba, arquivos tipográficos do 

Jornal Imparcial e pesquisa bibliográfica que se refere ao desenvolvimento de Rio 

Pomba. Nesse sentido, a técnica de levantamento de dados e informações por meio 

de pesquisa documental, conforme menciona Gil (2002, p. 41), “tem como objetivo 

proporcionar  maior  familiaridade  com  o  problema,  com  vistas  a  torná-lo  mais 
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explícito  ou a construir  hipóteses”.  Já a pesquisa  bibliográfica,  segundo Boccato 

(2006), possibilita:  

“a resolução de um problema (hipótese) por meio de referenciais teóricos 
publicados, analisando e discutindo as várias contribuições científicas. Esse 
tipo  de  pesquisa  trará  subsídios  para  o  conhecimento  sobre  o  que  foi 
pesquisado, como e sob que enfoque e/ou perspectivas foi tratado o assunto 
apresentado na literatura científica. Para tanto, é de suma importância que o 
pesquisador realize um planejamento sistemático do processo de pesquisa, 
compreendendo  desde  a  definição  temática,  passando  pela  construção 
lógica  do  trabalho  até  a  decisão  da  sua  forma  de  comunicação  e 
divulgação.” (Boccato, 2006, p. 266).

Para a complementação dos dados e informações obtidos por meio dos documentos 

institucionais  e  da  pesquisa  bibliográfica,  foram  realizadas  entrevistas  com  ex-

diretores  da  instituição  pesquisada.  Estes  foram  escolhidos  intencionalmente  e 

convidados a participar da pesquisa pessoalmente pela pesquisadora. Dos quatro 

escolhidos apenas um ex-diretor não pôde participar da pesquisa. Para iniciar as 

entrevistas foram apresentados: a questão norteadora do trabalho e os objetivos 

geral e específicos da pesquisa. Foi possibilitado, também, aos entrevistados que 

estes  apresentassem  relatos  orais  ou  escritos,  por  questões  de  tempo  e  de 

disponibilidade dos mesmos, tendo por base a questão norteadora do trabalho. 

Foram utilizados, ainda, dados e indicadores econômicos, sociais e humanos, os 

quais  auxiliaram  na  análise  das  contribuições  da  instituição  pesquisada  para  o 

desenvolvimento do município onde se encontra inserida. Esses dados e indicadores 

foram extraídos  das  seguintes  fontes:  (i)  arquivos  institucionais  do  Campus Rio 

Pomba;  (ii)  dados estatísticos  extraídos de publicações do Instituto  Brasileiro  de 

Geografia  e  Estatística  (IBGE),  do  Programa  das  Nações  Unidas  para  o 

Desenvolvimento (PNUD), do Instituto de Pesquisa Aplicada (IPEA), da Fundação 

João  Pinheiro  (FJP),  do  Ministério  do  Planejamento,  Desenvolvimento  e  Gestão 

(MPDG) e do Atlas Brasil de Desenvolvimento Humano. 

A análise dos dados seguiu, inicialmente, o método dialético proposto por Minayo 

(1998),  por  meio  do  qual  foi  feita  a  ordenação  e  a  classificação  de  dados 

relacionados  à  questão  geradora.  Em  seguida,  foi  realizada  a  análise  destes. 

Conforme citado autor, uma pesquisa percorre três fases durante sua construção: a) 

a primeira, que é a fase exploratória, pela qual se conhece e compreende o objeto 
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de estudo, delimitando-se o problema a ser investigado; b) em seguida, ocorre a 

coleta  de  dados,  onde  se  busca  informações  para  responder  ao  problema  de 

pesquisa;  e  c)  a  última fase,  onde se faz a análise de dados,  por  inferências e 

interpretações.

Assim,  para  identificar  as  contribuições  da  Escola  Agrotécnica  Federal  para  o 

desenvolvimento  econômico  do  município  de  Rio  Pomba,  inicialmente  foram 

verificados  dados  relacionados  aos  cursos  ofertados  pela  instituição,  número  de 

alunos matriculados e formados. Esses dados possuem relação direta com a própria 

atividade-fim  da  instituição,  a  partir  do  momento  que  ela  qualifica  as  pessoas 

conforme demandas do mercado de trabalho, possibilitando o aumento da renda, 

melhora nas condições de vida, maior empregabilidade, dentre outras contribuições. 

Foram  utilizados,  também,  indicadores  relacionados  à  evolução  dos  setores 

primários,  secundários  e  terciários  da  economia,  a  fim de demonstrar  “como as 

parcelas  da  população  economicamente  ativas  deixam  de  ser  empregadas  em 

atividades ligadas à agropecuária, silvicultura e extração vegetal e são empregadas 

em atividades industriais, comerciais e de serviços”. (Maia, 2006, p. 34). Além disso, 

foi utilizado o indicador referente ao produto interno bruto (PIB), objetivando verificar 

as  atividades econômicas  existentes  na localidade pesquisada,  assim como sua 

evolução e variações. Para relacionar o desenvolvimento econômico do município 

com a  instituição  de  ensino  pesquisada  foram realizadas  análises  qualitativas  e 

quantitativas dos dados.

Para  verificar  as  contribuições  da  Escola  Agrotécnica  Federal  para  o 

desenvolvimento  social  do  município  de  Rio  Pomba foram utilizados  indicadores 

relacionados à demografia, à qualificação dos docentes da instituição, ao índice de 

qualidade institucional – IQE, ao analfabetismo no município, à saúde e qualidade de 

vida, renda, índice de desigualdade e ao coeficiente de GINI. Cabe ressaltar que, o 

Gini  originou-se do estatístico italiano Corrado Gini,  que criou esse indicador em 

1912.  É  uma  medida  da  desigualdade  de  renda  em um país,  ou  simplesmente 

representa o grau de concentração de renda em uma sociedade.  O índice varia 

numa escala de 0 a 1 e quanto mais próximo de zero, melhor é o resultado. Isso 

acontece porque um Gini igual à zero representaria uma sociedade mais igualitária. 
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E igual a 1 representaria uma sociedade muito desigual. Assim, esse coeficiente 

representa  não  apenas  quanta  riqueza  é  produzida,  mas  como  ela  está  sendo 

distribuída.  (Atlas  Brasil,  2013).  Para  relacionar  o  desenvolvimento  social  com a 

instituição pesquisada foram realizadas análises qualitativa e quantitativa dos dados.

Para  identificar  as  contribuições  da  Escola  Agrotécnica  Federal  para  o 

desenvolvimento  humano  do  município  de  Rio  Pomba  foi  usado  o  Índice  de 

Desenvolvimento Humano (IDH) e seus componentes,  constante do Relatório de 

Desenvolvimento Humano (RDH), publicado anualmente pelo Programa das Nações 

Unidas  para  o  Desenvolvimento -  PNUD.  Cabe  destacar  que,  o  PNUD tem por 

propósito promover o desenvolvimento e erradicar a pobreza no mundo. Possui dois 

importantes indicadores sociais  estatísticos que são o índice de desenvolvimento 

humano e  o índice  de  pobreza  multidimensional,  que  fornecem  medidas 

comparativas para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento humano e 

para  auxiliar  na  classificação  dos  países  em  desenvolvidos  (desenvolvimento 

humano muito alto), em desenvolvimento (desenvolvimento humano médio e alto) e 

subdesenvolvidos  (desenvolvimento  humano  baixo).  A  estatística  é  composta  a 

partir  de  dados  de expectativa  de  vida  ao  nascer, educação e PIB  per 

capita recolhidos  em  nível  nacional.  Foi  analisado,  também,  o  Índice  de 

Desenvolvimento Humano Municipal  -  IDHM, com o intuito  de verificar  os dados 

referentes ao município pesquisado. Para relacionar o desenvolvimento humano do 

município de Rio Pomba com a instituição de ensino pesquisada foram realizadas 

análises qualitativas e quantitativas dos dados.

O  conjunto  de  fontes  selecionado  forneceu  dados  essenciais  para  responder  a 

questão norteadora da pesquisa, possibilitando uma ampla compreensão do objeto 

estudado.  No  próximo  capítulo,  analisa-se  a  ocupação  da  região,  a  criação  da 

cidade de Rio Pomba e implantação da Escola Agrotécnica Federal, apresentando-

se a parte histórica da pesquisa.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_pa%C3%ADses_por_PIB_(Paridade_do_Poder_de_Compra)_per_capita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_pa%C3%ADses_por_PIB_(Paridade_do_Poder_de_Compra)_per_capita
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_educa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Expectativa_de_vida_ao_nascer
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%8Dndice_de_pobreza_multidimensional&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_o_Desenvolvimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_o_Desenvolvimento
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4.   A cidade de Rio Pomba e a implantação da Escola Agrotécnica Federal 

O nosso propósito é analisar as contribuições da Escola Agrotécnica Federal de Rio 

Pomba  para  o  desenvolvimento  do  município  de  Rio  Pomba,  em  termos 

econômicos,  social  e  humano.  Neste  capítulo,  faz-se  uma caracterização 

socioeconômica da Zona da Mata mineira  e do município de Rio Pomba.  Serão 

apresentados os elementos principais da formação histórica da região e a situação 

geográfica,  demográfica  e  socioeconômica  do  município.  Em  seguida,  será 

contextualizada  a história  da  instituição  pesquisada,  destacando  o  contexto 

socioeconômico e humano dentro de cada fase institucional.

4.1.  A Zona da Mata mineira: Ocupação, Povoamento e Desenvolvimento

Os primeiros grupos humanos que ocuparam as terras atualmente pertencentes à 

região  da  Zona  da  Mata  mineira  foram  tribos  indígenas.  Muitas  delas  eram 

provenientes  da  costa  ou  da  região  das  minas,  deslocadas  em  função  dos 

confrontos tidos com o avanço das frentes de expansão colonial. (Mattos, 2016).

Vários teriam sido os fatores que induziram a ocupação e o povoamento da Zona da 

Mata. Entre eles, mencionam-se: o fascínio exercido pelo ouro sobre as pessoas, 

embora  não  houvesse  a  existência  do  metal  na  área;  a  restrição  imposta  pela 

administração  colonial  à  ocupação  de  espaços  não  povoados,  com o  intuito  de 

combater os possíveis descaminhos do ouro; a barreira natural formada por matas 

impenetráveis e por tribos indígenas que habitavam a região; e, a política do Reino 

que visava impor a especialização produtiva na extração do ouro teriam sido os 

motivos  norteadores  do  povoamento  tardio  da  Zona  da  Mata  mineira,  segundo 

Carneiro e Matos (2010).

Pela literatura histórica, sociológica e econômica, clássica e recente, a ocupação da 

região da Mata mineira efetivamente aconteceu no decorrer das últimas décadas do 

século  XVIII,  devido  à  crise  da  mineração  e  ao  afrouxamento  das  proibições 

portuguesas de devassamento desse espaço,  conhecido como “áreas proibidas”. 

Seu povoamento ocorreu ao longo do século XIX, com a expansão da atividade 

cafeeira.  Giroletti  (1988, p. 28-29), afirma que, a partir do final do século XVIII,  o 
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ouro já não tinha um peso significativo nas exportações da economia mineira e o 

desenvolvimento da cafeicultura desencadeou um período de grandes migrações 

internas e dispersão da população pelas diversas localidades da região da Zona da 

Mata mineira, a qual se tornou um pólo de atração. O citado autor menciona que a 

“cafeicultura se desenvolveria, no início do século XIX, no solo virgem da Zona da 

Mata, nos vales do Rio Pomba, do Paraibuna, e depois, através do vale do Paraíba, 

atingiria o Sul de Minas. Num momento posterior, a cultura do café se difundiria no 

nordeste do Estado, nos vales do Rio Doce e Mucuri e, mais tarde, no sudeste de  

Minas”.  (Giroletti,  1988,  p.  27).  Destaca,  ainda,  que  o  desenvolvimento  da 

cafeicultura não só foi responsável pelo povoamento e a ocupação da Zona da Mata, 

como dele dependeu a reorganização da economia de Minas Gerais, à medida que 

desencadeou a  ampliação do setor  de  mercado externo,  a  redução do setor  de 

subsistência  e  o  crescimento  do  setor  de  mercado  interno.  (Giroletti,  1988).  Na 

Tabela 01 apresenta-se o crescimento da população da Zona da Mata de 1822, ano 

da Independência,  até 1920.  Por  ela  constata-se que,  neste  ano,  sua ocupação 

territorial havia sofrido aumento expressivo. 

Tabela 01 - Crescimento populacional da Zona da Mata mineira – 1822-1920.
Anos Habitantes Índice
1822 22.000 100
1872 250.000 1136
1890 430.000 1954
1920 840.000 3818
Total 818.000 3718

Fonte: Pedrosa (p. 96) citado por Giroletti. D. Industrialização de Juiz de Fora: 1850 a 1930, com 
adaptações da autora.

A expansão crescente da lavoura cafeeira continuava estimulando o crescimento e a 

ocupação da região da Zona da Mata mineira,  assim como a modernização dos 

meios de transporte. A construção da Rodovia União Indústria, interligou Minas ao 

Rio de Janeiro, possibilitou a exportação de café e o comércio de importação com a 

então  capital  do  Brasil.  Segundo  Giroletti  (1988): “Eram  144  km  de  estrada 

macadamizada que permitia o tráfego de carruagens e da qual saíam ramais para o 

Pompa,  Mar  de  Espanha,  Ubá,  Rio  Novo  e  Rio  do  Peixe.  Havia  estações  com 

armazéns de mercadorias e mudas de animais em 10 ou 12 milhas de distância.”  

(Giroletti, 1988, p. 34 citando Esteves, 1915, p. 60).  Veio em seguida à expansão 

das ferrovias no Rio de Janeiro, Minas e na Zona da Mata. As ferrovias D. Pedro II,  
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construída no sentido leste-oeste e, Leopoldina, no sentido norte-sudeste. (Giroletti, 

1988). 

Segundo Netto e Diniz (2005), a Zona da Mata apresentou grande dinamismo no 

contexto do ciclo cafeeiro até 1930, quando outras atividades econômicas, como a 

indústria,  o  comércio  e  o  setor  financeiro,  em  decorrência,  também  foram 

dinamizadas.  A  partir  desse  ano,  segundo  os  autores,  quando  inicia  a 

industrialização de outras regiões do Brasil, a Zona da Mata começou a passar por 

um período de esgotamento econômico e político. Além disso, mencionam que a 

região era caracterizada por uma forte heterogeneidade entre seus municípios. Nela 

convivem áreas de relativo destaque, ao lado de zonas deprimidas com indicadores 

comparáveis às regiões mais pobres do Estado e do país. Ocupando o terceiro lugar 

na economia mineira, apresentava uma renda  per capita  baixa e um desempenho 

insatisfatório,  não  condizente  com  suas  potencialidades.  Netto  e  Diniz  (2005) 

mencionam, ainda, que a industrialização mostrava-se incipiente e concentrada em 

alguns  municípios.  A  agropecuária,  por  sua  vez,  era  voltada ao atendimento  do 

mercado  local,  com  poucas  exceções  como:  a  cafeicultura,  a  suinocultura  e  a 

avicultura, localizadas em áreas específicas, que se destinavam ao comércio interno 

e externo. 

Em contrapartida, Castro e Soares (2010) citam as potencialidades da Zona da Mata 

de  Minas  Gerais,  por  ser  uma  região  de  destaque  no  cenário  histórico  e 

socioeconômico do Estado,  tendo uma localização privilegiada. Afirmavam que a 

região possuía uma infraestrutura em boas condições, que favorecia o acesso aos 

melhores  e  maiores  mercados  nacionais.  Para  eles,  tratava-se  de  uma  região 

cortada por importantes rodovias federais e estaduais, tendo proximidade e conexão 

com importantes  metrópoles  como  São  Paulo,  Rio  de  Janeiro  e  Espírito  Santo. 

(Figura 02).
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Figura 02 – Mapa da localização geográfica da Zona da Mata mineira e do município 
de Rio Pomba.

Fonte: Recuperado de IBGE cidades, acesso em janeiro de 2018.

De acordo com o Centro de Estatística e Informações da Fundação João Pinheiro, 

em 2011,  a  Zona da Mata participava com 7,5% no Produto Interno Bruto -  PIB 

mineiro, apresentando um crescimento percentual de 0,2% em relação ao ano de 

2010. A agropecuária, a indústria e o setor de serviços geraram, respectivamente, 

9,3%, 5,0% e 8,8%. A agropecuária representou 11,3% do Valor Adicionado (VA)10 

da região destacando-se a produção de lenha e de carvão vegetal, o cultivo de café 

e a pecuária,  a  produção de bovinos,  suínos e aves.  A indústria  contribuiu  com 

21,6% do VA local, tendo maior peso a indústria de transformação, com ênfase nos 

setores metalúrgico, têxtil, moveleiro e automobilístico. Os serviços representaram 

67,1% do VA local, destacando-se o comércio, principalmente com as vendas de 

bebidas  (refrigerante  e  cerveja),  café,  produtos  de  perfumaria  e  cosméticos, 

combustíveis e automóveis. O destaque maior da economia da região era o setor de 

serviços, que detinha quase 70% de toda a economia local.

O Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE, 2010) divide Minas Gerais em 

12 mesorregiões e 66 microrregiões, considerando a identidade regional, sem perder 

de  vista  a  interdependência  entre  os  municípios.  (Diniz  e  Batella,  2005).  As  12 

mesorregiões estabelecidas pelo IBGE para Minas Gerais são: Noroeste de Minas, 

Norte de Minas, Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, 

Central  Mineira,  Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  Vale  do  Rio  Doce,  Oeste  de 
10 Valor econômico adicionado ou simplesmente valor adicionado ou, ainda, valor agregado é uma 
noção que permite medir o valor criado por um agente econômico. É o valor adicional que adquirem 
os bens e serviços ao serem transformados durante o  processo produtivo.  Texto  recuperado de 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Valor_econômico_adicionado, acesso em janeiro de 2018.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Valor_econ%C3%B4mico_adicionado
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Minas, Sul e Sudoeste de Minas, Campos das Vertentes e Zona da Mata. (Figura 

03).

Figura 03 – Mapa da localização geográfica das mesorregiões do Estado de Minas 
Gerais.

Fonte: Governo do Estado de Minas Gerais.11 

Consta  do  Relatório  de  Gestão  2016,  da  Companhia  de  Desenvolvimento 

Econômico de Minas Gerais (Codemig), que Minas Gerais “é um Estado repleto de 

oportunidades,  com  posição  geográfica  privilegiada,  abundância  em  recursos 

naturais  e  mão  de  obra  qualificada”.  O  referido  documento  diz  que:  “com  853 

municípios,  distribuídos  em  uma  extensão  territorial  de  587  mil  km²,  com  20,7 

milhões de habitantes, Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 516,6 bilhões e PIB per 

capita  de  R$  24,9  mil,  o  Estado  possui  também  desafios,  como  aumentar  o 

dinamismo  de  sua  economia  e  diminuir  as  desigualdades  entre  suas  diversas 

regiões”.12

Do ponto de vista geográfico, a região tem um relevo rugoso, com altos morros e 

serras e é banhada por vários rios como o Paraibuna, o Pomba, o Muriaé pelos 

vales da Serra da Mantiqueira e pelos rios Piranga, Casca e Manhuaçu pela região 

11 Figura  recuperada  de http://mg.gov.br/conteudo/conheca-minas/geografia/localizacao-geografica, 
acesso em janeiro de 2018.
12 Companhia  de Desenvolvimento  Econômico  de  Minas  Gerais  (Codemig).  Relatório  de  Gestão 
2016.  Recuperado  de  http://www.codemig.com.br/wp-content/uploads/2016/08/informacoes-
financeiras-relatorio_gestao_2016-versao-final.pdf, acesso em janeiro de 2018.

http://www.codemig.com.br/wp-content/uploads/2016/08/informacoes-financeiras-relatorio_gestao_2016-versao-final.pdf
http://www.codemig.com.br/wp-content/uploads/2016/08/informacoes-financeiras-relatorio_gestao_2016-versao-final.pdf
http://mg.gov.br/conteudo/conheca-minas/geografia/localizacao-geografica
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norte.13 Além das importantes rodovias federais como a BR 040, BR 116, BR 482, 

dentre outras, possui antigas e importantes ferrovias como a Central do Brasil e a 

Estrada de Ferro Leopoldina. (Figura 04).

Figura  04  –  Mapa  da  localização  geográfica  da  Zona  da  Mata  mineira  e  suas 
microrregiões. 

Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística14

A seguir, analisa-se o contexto histórico da cidade de Rio Pomba, que é um dos 

dezessete municípios pertencentes à microrregião de Ubá.

13 Dados recuperados de http://portal.riopomba.mg.gov.br/pagina/7/Dados-Demograficos, acesso em 
janeiro de 2018.
14 Dados extraídos do IBGE, disponível em https://www.ibge.gov.br/, acesso em janeiro de 2018.

 

https://www.ibge.gov.br/
http://portal.riopomba.mg.gov.br/pagina/7/Dados-Demograficos
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4.2. A cidade de Rio Pomba: criação e desenvolvimento

A origem da povoação de São Manoel da Pomba e Peixe dos Índios Coroados e 

Coropós,  hoje cidade de Rio Pomba, remonta ao início  do século XVIII,  quando 

estava o Brasil em pleno período de colonização. Tratava-se de uma área de vasta 

mata, barreira natural que dificultou, por muitos anos, a colonização da localidade, 

assim como aconteceu  em muitas  outras  regiões  pertencentes  à  Zona da  Mata 

mineira. (Santiago, 1991).

O  processo  de  povoamento  e  ocupação  da  incipiente  região  foi  iniciado  após 

expedição da carta régia, por D. João V, em 16 de fevereiro de 1718, que solicitava 

a autorização para a criação da freguesia do Mártir São Manoel da Pomba e Peixe 

dos Índios Coroados e Coropós, subordinada ao Bispado de São Sebastião do Rio 

de Janeiro. (Santiago, 1991).

Nomeado Vigário e autorizado a aldear e civilizar os índios dos sertões e matas do 

rio Pomba, Padre Manoel de Jesus e Maria, celebrou a primeira missa na região em 

dia  25  de  dezembro  de  1767.  No  termo  de  posse  lavrado  por  ele,  no  dia  da 

celebração  da  primeira  missa,  constam  os  “nomes  e  assinaturas  de  Inácio  de 

Andrade Ribeiro, Manoel Durão, Silvestre Rodrigues Alves, João Moreira de Jesus, 

Joaquim Cordeiro, José Vieira e Valentim Dias dos Santos. Ao que parece, foram os 

signatários do termo de posse do novo Vigário os primeiros colonizadores a fixar  

residência na nova freguesia”, os quais se dedicavam à agricultura e às atividades 

comerciais. (Santiago, 1991, p. 47).

Santiago (1991, p. 49), retrata que, em 1768, foi construída a primeira estrada no 

povoado de São Manoel  do Rio da Pomba e Peixe,  “permitindo livre trânsito de 

tropas de carga de víveres, especiarias e outras utilidades necessárias aos pioneiros 

e desbravadores,  estabelecendo o comércio  entre os índios e os mineradores e 

interligando a localidade a Ouro Preto e às aldeias filiais na região do Xopotó.” Era o 

início do desenvolvimento da região.

Segundo  relatos,  as  tribos  indígenas,  após  árduas  lutas  e  conflitos  durante  o 

processo de colonização da região, foram dominadas e, aos poucos, catequizadas e 
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incorporadas  aos  trabalhos  agrícolas.  O  diretor  da  freguesia,  Padre  Manoel, 

ensinou-lhes a religião e fez construir a primeira igreja Matriz, em 1776. Em 1811, 

veio a falecer, tendo sido sepultado na Matriz local. (Santiago, 1991)

Considerada a mais importante das povoações existentes na Zona da Mata mineira, 

em 1828 já  possui  o  ensino formal.  Tratava-se de uma escola de primeiro grau 

quando, ainda, era denominada Freguesia do Mártir São Manoel da Pomba e Peixe 

dos Índios Coroados e Coropós.  (Santiago, 1991). Segundo o autor, em 1829, “as 

capelas  filiais  de  Mercês,  Dores do Turvo,  São José do Barroso,  Santa Rita  do 

Turvo,  São  Sebastião  do  Casca  Pequeno,  Bonfim,  Rio  Novo,  São  João 

Nepomuceno,  Santo  Antônio  do  Porto  e  São  José  do  Paraopeba,  pertenciam à 

paróquia do Mártir São Manoel da Pomba e Peixe dos Índios Coroados e Coropós, 

que juntas constituíam uma população de 12.695 almas.” (Santiago, 1991, p. 51).

Continuava progredindo a aldeia da Pomba e Peixe, tendo passado a denominar-se 

“Arraial da Pomba”, até 1831, quando foi elevada a categoria de vila subordinada ao 

têrmo  de  Mariana.  No  dia  23  de  agosto  de  1832,  entre  festas  e  alegrias,  era 

levantado  no  “Largo  da  Alegria”  da  vila  o  Pelourinho,  padrão  de  jurisdição 

dominadora,  sob a presidência do Ouvidor  da Comarca de Mariana,  Dr.  Antônio 

José Monteiro de Barros. 

Santiago (1991, pag. 79), relata que: “a imperial Vila de São Manoel da Pomba era a 

mais  importante  das nove povoações então elevadas à mesma categoria,  tendo 

encabeçado, por isso mesmo, a relação do artigo 1º” do “Decreto de 13 de outubro 

de 1831, que fez de Rio Pomba a primeira vila, o primeiro município e o primeiro 

termo judiciário da Zona da Mata”, cuja instalação ocorreu em 25 de agosto de 1832.  

Nesse sentido, Barbosa (1995) apresenta, por ordem cronológica, o marco temporal 

das primeiras Vilas erigidas na região da Mata mineira. (Tabela 2).
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Tabela 02 – Marco temporal das primeiras Vilas erigidas na região da Mata mineira.
Ano Nome anterior Nome da Vila Município atual

1831 São Manoel do Pomba São Manoel do Pomba Rio Pomba

1839 São João Batista São João Batista do Presídio Visconde do Rio Branco

1841 Guarapiranga Piranga Piranga

1841 São João Nepomuceno São João Nepomuceno São João Nepomuceno

1850 Santo Antônio do Juiz de Fora Santo Antônio do Paraibuna Juiz de Fora

1851 Cágado Mar de Espanha Mar de Espanha

1853 São Januário de Ubá São Januário de Ubá Ubá

1854 Feijão Cru Leopoldina Leopoldina

1855 Manoel Burgo São Paulo do Muriaé Muriaé

1857 São Sebastião e Almas Ponte Nova Ponte Nova

1871 Santa Rita do Durvo Santa Rita do Durvo Viçosa

1875 Meia Pataca Cataguases Cataguases

Fonte:  Dados coletados a partir de Barbosa (1995, págs. 84-85, 177-178, 187, 194, 214, 254, 264-
265, 286-287, 359, 368 e 370).

Em 1837, o município do Rio Pomba já contava com 20 (vinte) distritos atualmente 

designados: “a sede Rio Pomba, Viçosa, Visconde do Rio Branco, Ubá, Tocantins, 

Astolfo Dutra, Dores do Turvo, Conceição do Turvo, Mercês, Aracitaba, São José do 

Paraíba, Angustura, Mar de Espanha, Guarará, São João Nepomuceno, Rio Novo, 

Descoberto, Leopoldina, Cataguases e Paula Cândido.” (Santiago, 1991, pag. 99).

Até o ano de 1847, menciona Santiago (1991, pag. 112), que só existia na vila uma 

escola primária provincial. No citado ano, “o governo da Província editou a Lei nº 

321, de 22 de março, que criou uma escola de 2º grau”, trazendo mais avanço e 

desenvolvimento para a vila e para a região. 

“A Lei nº 881, de seis de junho de 1858, elevou a vila de Rio Pomba à categoria de  

cidade,  cuja instalação ocorreu em 20 de janeiro  de 1859,  sendo considerada a 

terceira  em ordem de instituição dentro  da  região  da Zona da Mata.”  (Santiago, 

1991, p. 127).

Santiago (1991, p. 129) menciona que, “graças ao Almanaque Administrativo, Civil e 

Industrial  da Província  de Minas Gerais”,  para o ano de 1864,  (“...)”  foi  possível 

constatar  que  a  cidade  possuía  26.280  habitantes,  distribuídos  entre  seus  sete 

distritos.
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Outro grande marco para a cidade de Rio Pomba, ocorreu em 1870, ano em que foi  

fundado o Clube Jerônimo de Souza, entidade de caráter artístico e cultural, “cuja 

finalidade era difundir  a arte musical,  o teatro,  o canto e a literatura”.  (Santiago, 

1991, p. 127). A localidade também é considerada berço cultural da Zona da Mata 

mineira.

No dia 25 de março de 1879, foi inaugurada a iluminação a gás na cidade, sinal de 

progresso àquela época. Em 1881, surgiu na cidade o primeiro jornal, denominado 

Bocaius, jornal este que relatava acontecimentos locais e regionais. Conforme diz 

Santiago ( 1991, p. 156) ele “foi o terceiro que circulou na Zona da Mata mineira.” 

Em 1884 foi iniciada “a construção do ramal ferroviário Guarani-Pomba e da estação 

local  da  estrada de Ferro  Leopoldina,  que possibilitariam um grande impulso ao 

comércio local, ao transporte de cargas e de pessoas.” (Santiago, 1991, p. 161). 

O ano de 1886 assinalou, para o município, acontecimentos marcantes. “A visita do 

Imperador  D.  Pedro  II,  que  compareceu  para  a  inauguração  da  via-férrea  de 

Leopoldina e do ramal que ligou a cidade do Pomba à Guarani, que trouxe grande 

pompa aos acontecimentos e orgulho para a população local”; e “a visita do grande 

tribuno Silva Jardim, que proferiu memorável conferência em prol da implantação do 

regime republicano no Brasil.” (Santiago, 1991, p. 162). Destaca-se que, o Pomba 

constituiu-se  como uma localidade  de grande importância  no  cenário  político  do 

estado de Minas Gerais e, desde seus primórdios recebia a atenção e a visita de 

ilustres representantes da política nacional.

Santiago (1991, p. 167), afirma que, em 1886, foi encontrado na região abundância 

do mineral amianto. “Além do ouro, da prata, do ferro, do cobre, de diamante que já 

eram  explorados,  o  amianto  atraiu  os  olhares  de  todo  o  país,  pelas  suas 

propriedades de durabilidade, elasticidade e resistência ao fogo,  ao vapor e aos 

ácidos mais energéticos”, tendo sido o município do Pomba o primeiro no Brasil a 

explorar  e  exportar  esse  mineral.  Até  esse  período,  as  fábricas  inglesas  eram 

abastecidas desse mineral pelo Canadá, que não possuía minas de boa qualidade e, 

pela Itália, cujas minas estavam quase esgotadas.
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Em 1888, “inaugurou-se no município a primeira fábrica de fumo e cigarro, que se 

tornaram, nos anos seguintes, os preferidos no mercado do Rio de Janeiro e pelos 

nobiliários  da  corte.”  (Santiago,  1991,  175).  Segundo  relatos  de  historiadores,  o 

cultivo e a venda de fumo representava uma das principais atividades econômicas 

do município à época. 

Relatos sobre a prosperidade da localidade são destacados por Santiago (1991, p.  

223,  citando  Capri,  1916),  que  menciona  que  o  “Pomba é  uma rica  florescente 

cidade que estende-se alegre e pitoresca em seu amplo anfiteatro de serras”. Conta 

com 11 ruas e, aproximadamente, 600 prédios térreos e assobradados. “A água é 

excelente e acha-se canalizada”. “As terras são ubérrimas e prestam-se a qualquer 

cultura.  Os  principais  produtos  são:  o  café,  cana,  cereais  e  fumo  de  afamada 

qualidade.  A  produção  de  café  é  avaliada  numa  média  de  350.000  arrobas; 

aguardente e fumo exportam-se em grande escala. A avicultura constitui indústria 

muito bem remunerada, pois é extraordinária a exportação de aves e ovos”. “Boas 

estradas de rodagem ligam a cidade com os distritos e municípios limítrofes”. “A 

área  territorial  do  município  é,  atualmente,  de  900  quilômetros  quadrados”  e  a 

população  “é  de  27.000  habitantes”,  dividida  entre  seus  distritos.  “Na  cidade 

funciona um Grupo Escolar de bela e sólida construção, inaugurado há pouco mais 

de um ano”. “Sobe a 500 o número de alunos matriculados, sendo de notar-se que a 

população urbana, na sede da cidade, não vai além de 3.000 almas”.

Um salto de desenvolvimento e prosperidade marcou a passagem do século XIX 

para o século XX. Em 1918, a cidade já possuía luz elétrica fornecida pela Usina 

Ituerê, localizada no município e que posteriormente passou para a propriedade da 

companhia  Força  e  Luz  Cataguases Leopoldina.  Contava,  também,  com o mais 

novo jornal do município, “O Imparcial”,  que passou a retratar o desenvolvimento 

cultural, social e econômico local. 

A  economia  local,  como  do  resto  da  Zona  da  Mata,  centrava-se  na  agricultura 

cafeeira e na pecuária. “A cidade possuía bom comércio e polarizava o movimento 

da  microrregião  formada  pelo  Pomba,  Taboleiro,  Silveiras,  Piraúba  e  Guarany.” 

(Ferreira, 1996, p. 46).
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Segundo  Ferreira  (1996),  “os  anúncios  contidos  no  jornal  O  Imparcial  de  1918 

mostravam  a  pujança  da  economia  local”  que  contava  com:  casa  de  tecidos  e 

armarinho,  casa  de  artigos  de  eletricidade,  sapatarias,  fábrica  de  manteiga, 

farmácias, casas de fumo, confeitaria, casa de bilhar, oficina de serralheiro, casa de 

alfaiataria, laticínio, sapataria e vendedor autônomo de tecidos, dentro outros. No 

mesmo ano, o jornal “O Imparcial”, em sua primeira edição, divulgava a instalação 

na cidade da “energia hydro-elétrica”. (Ferreira 1996, p. 47).

Em “agosto  de  1920,  acontece  à  inauguração  da  Usina  de  Açúcar  na  cidade.” 

(Ferreira, 1996, p. 55). Em 1921, a cidade “já contava com cinco automóveis para 

transporte de passageiros e um caminhão para fazer  o transporte  de cargas da 

estação ferroviária para o centro da cidade.” (Ferreira,1996, p. 57).

Em 1922, o Pomba “possuía 43.717 mil habitantes, distribuídos entre os distritos de 

Taboleiro,  Silveiras  e Piraúba.”  Nesse período,  o  Estado de Minas Gerais  era  o 

estado mais populoso do país com 5.888.174 habitantes. (Ferreira, 1996, p. 60). O 

município  possuía  grande  densidade  econômica  nessa  época,  contando  com 

empresas  e  atividades  que  envolviam:  sapatos,  alfaiataria,  engenho,  caldeireiro, 

ginásio escolar, casa de cedro, laticínios, dentistas, ferraria e agência de veículos da 

Ford. (Ferreira, 1996).

Em 1924, a economia Pombense continua em grande forma e “70% das páginas do 

Jornal O Imparcial eram de anúncios de comerciantes, industriais e prestadores de 

serviços locais.” (Ferreira, 1996, p. 68). Em 1925, a primeira agência bancária, “o 

Banco de Crédito Real  de Minas Gerais,  foi  instalada no município,  ampliando e 

facilitando a atividade financeira.” (Ferreira, 1996, p.73). Nesse ano, “existia cerca de 

6.000 prédios e 51.847 habitantes no município.” (Santiago, 1991, p. 228). Ferreira 

(1996)  destaca  que  “as  estradas  que  serviam o  município  eram amplas  e  bem 

tratadas, ligando-o a Viçosa, Rio Branco, Ubá, Tocantins, Juiz de Fora, Petrópolis e 

Rio  de  Janeiro,  dentre  outras”.  Menciona  que,  “em  1925,  a  colheita  do  café 

ultrapassou a cifra de 50.000 sacas ou 200.000 arrobas; que o plantio de açúcar, em 

1926, traz como corolário a indústria do açúcar e do álcool, por meio da usina São 

Luiz Gonzaga, que tinha uma produção de 2.000 sacas de açúcar e 30.000 litros de 
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água ardente;  e  que o  plantio  do  fumo perfazia  uma colheita  de  30.000 quilos, 

produto considerado de excelente qualidade.” (Ferreira, 1996, p. 75).

Em 1926, o município ganha a segunda empresa de veículos, agora a Chevrolet, 

que chegou para encher “os olhos” da população com os novos modelos de carro 

que eram destaque no país. (Ferreira, 1996). Economicamente próspera e em pleno 

progresso  possuía  uma  Usina  Açucareira,  um  Engenho  de  beneficiamento  de 

cereais denominado Progresso, uma fábrica de laticínios denominada J. J. Trindade, 

uma Granja denominada Açores, que foi referência estadual na atividade pecuária,  

além de inúmeras outras empresas e propriedades.15

Como agente executivo e presidente da Câmara Municipal de Rio Pomba, Dr. Odilon 

Duarte Braga, um ilustre cidadão de notória influência na política nacional da época, 

possibilitou mais progresso para o município com as seguintes obras: em 1928, “a 

criação e fixação do primeiro colégio para moças “Regina Coeli”;  a abertura das 

rodovias Ubá-Juiz de Fora, Rio Pomba-Mercês e Rio Pomba-Piraúba; a aquisição 

dos terrenos para a instalação das Estações Experimentais de Café, em Coronel 

Pacheco, e de fumo, em Rio Pomba.” (Santiago, 1991, p. 230).

Na década de 30, “eram distritos de Rio Pomba: Piraúba, Tabuleiro e Silveiras, que 

juntos  formavam  uma  população  de  61.084  habitantes,  sendo  que,  na  sede,  a 

população era de 21.095 habitantes.” (Santiago, 1991, p. 244). 

Conforme Capelle (2006), a criação da Estação Experimental de Fumo e o Posto de 

Criação da Divisão de Fomento da Produção Animal do Pomba foi  efetivada em 

1936.  A autora  menciona que se tratavam de órgãos autônomos,  instalados em 

terrenos  vizinhos,  com  estruturas  físicas  adequadas  as  suas  atividades  e  que 

ocupavam uma área total de 218 hectares. (Figura 05). De acordo com o Perfil dos 

Centros de Experimentação do Instituto de Experimentação Agrícola, em 1942, em 

Rio Pomba as pesquisas centravam-se no arroz, para fins de ensaios de competição 

de arroz e distribuição e, no fumo. (Alveal, 2003).

15 Texto recuperado de http://www.riopomba.mg.gov.br/mhrp/index.php, acesso em fevereiro de 2018.

http://www.riopomba.mg.gov.br/mhrp/index.php
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Figura 05: Imagem do prédio onde funcionava a Subestação Experimental de Fumo 
de Rio Pomba 

Fonte: IBGE, biblioteca, acesso em janeiro de 2018.

Giroletti (1989, p. 31, citando Alvim, 1929), menciona que nos anos de 1950 e 1951, 

a sede da cidade de Rio Pomba produzia 8.468 arrobas de café. Segundo Capelle 

(2006), nessa década: “A economia municipal girava em torno da agricultura e da 

pecuária”, sendo o café o principal produto produzido, seguido do fumo e da cana-

de-açúcar.  Produzia-se,  também,  em  considerável  quantia,  água  ardente,  assim 

como milho, arroz, feijão, batata e frutas. (Santiago, 2006, p. 44).   

Dados constantes da Enciclopédia dos Municípios Brasileiros (1956, p. 76), em Rio 

Pomba, no ano de 1955, a agricultura era a principal produção e o fumo, na parte de 

“fumo-de-corda”16, era o produto que agregava maior valor para o município. (Tabela 

03). 

16 Fumo de rolo, ou fumo crioulo, ou ainda fumo de corda, é um tipo de fumo (tabaco) torcido e 
enrolado,  normalmente  utilizado  para  confeccionar  cigarros  de  palha,  mas  também  consumido 
mascando-se  pequenos  pedaços.  Texto  recuperado  de  https://pt.wikipedia.org/wiki/Fumo_de_rolo, 
acesso em abril de 2018.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fumo_de_rolo
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Tabela 03 – Produção agrícola do município de Rio Pomba - 1955. 
Culturas 
agrícolas

Área (ha) Produção Valor
Unidade Quantidade Cr$ 1.000 % sobre o total

Milho
Café
Arroz
Fumo
Feijão
Outras
Total

1685
320
850
685
608
275

4423

Saco 60 kg
Arroba

Saco 60 kg
Arroba

Saco 60 kg
-----
-----

45560
18400
13600
32625

7068
-----
-----

8201
7176
4080
3589
2759
2100

27905

29,38
25,71
14,62
12,06
9,88
7,55

100,00
Fonte: Enciclopédia dos Municípios Brasileiro, 1959.

Segundo a Enciclopédia dos Municípios Brasileiros (1956, p. 77), a pecuária tinha 

bastante expressão na economia local, que era formada por pequenos produtores 

rurais. (Tabela 04). Eram usados na tração animal, na produção de leite e derivados 

e na alimentação da população local.

Tabela 04 – Composição da pecuária do município de Rio Pomba - 1955. 
REBANHOS NÚMERO DE CABEÇAS VALOR

Cr$ 1 000 % sobre o valor total
Asininos
Bovinos
Caprinos
Equinos
Muares
Ovinos
Suínos
Total

15
12.900

110
1.200

350
40

6.100
20.715

48
23.220

12
1.920

910
5

6.100
32.215

0,14
72,12

0,03
5,95
2,82
0,01

10,07
100,00

Fonte: Enciclopédia dos Municípios Brasileiros (1956, p. 77).

Quanto ao comércio, era feito em pequena escala com Juiz de Fora e com o Estado 

do  Rio  de  Janeiro,  principal  porto  de  exportação.  (Enciclopédia  dos  Municípios 

Brasileiros, 1956).

Na  década  de  50,  as  indústrias  de  Rio  Pomba  concentravam-se  na  área  de 

transformação  e  beneficiamento  e  empregavam  79,35% dos  operários  locais.  A 

organização industrial do referido município, conforme Enciclopédia dos Municípios 

Brasileiros (1956) era constituída de acordo com a Tabela 05.

Tabela 05 – Organização industrial do município de Rio Pomba - 1956. 
Tipo de indústria Número de 

estabelecimentos
Pessoal empregado

Indústria extrativa mineral
Indústria de transformação e beneficiamento
Indústria manufatureira e fabril

                       Total 

3
303

5
311

13
711
172
896

Fonte: Enciclopédia dos municípios brasileiros, 1959, com adaptações da autora.
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As principais fábricas do município, à época, eram: fábrica de tecido São Roque, de 

fiação  e  tecelagem de algodão;  fábrica  de  vassouras  Inconfidência  e  fábrica  de 

manteiga Uirapuru. A produção de fumo-de-corda e de creme de leite correspondia a 

uma arrecadação de 15,8 e 3,1 milhões de cruzeiros, respectivamente, de um total 

de 43,1 milhões de cruzeiros referentes ao valor da produção industrial do município. 

(Enciclopédia dos Municípios Brasileiros, 1956).

A população, de acordo com o Censo de 1950, apresentava os seguintes resultados 

descritos na Tabela 06.

Tabela 06 – Dados populacionais de Rio Pomba - censo de 1950.

DISCRIMINAÇÃO

PESSOAS PRESENTES, DE 05 ANOS OU MAIS

NÚMEROS ABSOLUTOS %SOBRE O TOTAL

Total Sabem ler e 
escrever

Não sabem ler 
e escrever (*)

Sabem
ler e escrever

Não sabem ler e
escrever (*)

Quadro 
urbano

Homens
Mulheres
Total

2.527 1.808 719 71,54 28,46

3.239 2.111 1.128 65,17 34,83

5.766 3.919 1.847 67,96 32,04

Quadro 
rural

Homens
Mulheres
Total

8.409 2.795 5.614 33,23 66,77

7.800 2.158 5.642 27,66 72,34

16.209 4.953 11.256 30,55 69,45

Total
Homens
Mulheres
Total

10.936 4.603 6.333 42,09 57,91

11.039 4.269 6.770 38,67 61,33

21.975 8.872 13.103 40,37 59,63

Fonte: Enciclopédia dos municípios brasileiros, com adaptações da autora.

Em 30 de dezembro de 1962,  o município assume a configuração territorial  que 

possui atualmente. De Rio Pomba foram desmembrados 73 municípios. (Santiago, 

1991). Há uma síntese desse processo na Tabela 07.
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Tabela 07 - Demonstrativo dos sucessivos desmembramentos de Rio Pomba e a 
formação de municípios.

RIO POMBA – MG Estrela D’Alva Piraúba
Além Paraíba Eugenópolis Recreio
Araponga Faria Lemos Rio Novo
Argirita Guarani Rodeiro
Astolfo Dutra Guarará Santana de Cataguases
Barão do Monte alto Guidoval Santo Antônio do Aventureiro
Bicas Guiricema São Francisco do Glória
Brás Pires Itamarati de Minas São Geraldo
Caiana Laranjal São João Nepomuceno
Cajuri Leopoldina São Miguel do Anta
Canaã Mar de Espanha São Paulo do Muriaé
Caparaó Maripá de Minas Senador Cortes
Carangola Mercês Senador Firmino
Cataguases Miradouro Silveirânia
Chiador Miraí Tabuleiro
Coimbra Palma Teixeira
Descoberto Patrocínio do Muriaé Tocantins
Divinésia Paula Cândido Tombos
Divino Pedra do Anta Ubá
Dona Eusébia Pedra Dourada Viçosa
Dores do Turvo Pequiri Vieiras
Ervália Piau Visconde do Rio Branco
Espera Feliz Pirapitinga Volta Grande

Fonte: Santiago (1991, p. 490), com adaptações da autora. Os nomes em negrito indicam cidades 
que sofreram novos desmembramentos.

Além  dos  municípios  anteriormente  citados,  segundo  Santiago  (1991),  foram 

transferidos de Rio Pomba para Barbacena e Santos Dumont cinco distritos. Quatro 

deles  tomaram-se  também  municípios  na  atualidade:  Aracitaba  (antigo  Bonfim), 

Desterro de Melo, Oliveira Fortes (ex Santana do Livramento), com a então capela 

filial de Paiva, e finalmente Conceição do Formoso. O território de Coronel Pacheco 

(outrora Lima Duarte), parte da freguesia do Piau, também pertenceu a Rio Pomba.

A  partir  da  década  de  60,  foi  reconfigurada  a  economia  do  município  em 

atendimento  às  demandas  locais,  mas  a  “cidade  continuou  sendo  ponto  de 

referência para os municípios vizinhos”. (Arantes, 2011, p.7). 

De 1970 a 1991, Rio Pomba sofreu variação populacional. A proporção de pessoas 

que residiam na zona rural declinou. Em 1979 eram 44,32% da população total. Caiu  

para 25,18% em 1991, uma redução de cerca de 58%. Isto indica que os problemas 

econômicos e sociais vividos pelo país, dentre eles o êxodo rural, atingiam, também, 

as pequenas cidades. Outro fator que ocasionou a diminuição populacional total em 

Rio Pomba foram os desmembramentos dos seus distritos, sendo o último ocorrido 
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em 1962. Apesar desse fato, de 1970 a 1991, houve aumento percentual de 2,06%, 

aproximadamente, na população total do município. (Tabela 08).

Tabela 08 - Participação da população rural e urbana - Rio Pomba - 1970-1991.
ANOS URBANA RURAL TOTAL

1970 8.122 6.466 14.588

1980 9.317 4.733 14.050

1991 11.148 3.748 14.896

Fonte: IBGE – censos demográficos de 1970, 1980 e 1991, com adaptações da autora.

Segundo o censo econômico de 1980, cerca de 35% da população de Rio Pomba 

trabalhava no ramo agropecuário,  em torno de 20% atuava no setor  industrial  e 

apenas 7,83% atuava no comércio de mercadorias. (Tabela 09).

Tabela 09 – População ocupada por setores econômicos – Rio Pomba – 1980. 
SETORES Nº DE PESSOAS % SOBRE O TOTAL

Agropecuário 1.679 34,89
Industrial17   981 20,39
Comércio de Mercadorias   377   7,83
Transporte, Comunicação e Armazenagem   105   2,18
Outros serviços18 1.669 34,69
Total de pessoas ocupadas 4.811 100,00

Fonte: Censo Econômico de 1980, com adaptações da autora. 

A  cidade  contava,  em  1985,  com  670  estabelecimentos  agropecuários,  35 

estabelecimentos  industriais,  109  estabelecimentos  comerciais  e  52 

estabelecimentos de prestação de serviços. (Censo Econômico, 1985). Pelos dados 

apresentados  constata-se  que  a  principal  atividade  econômica  de  Rio  Pomba 

concentrava-se no setor primário e era ligada ao ramo agropecuário. 

Na  década  de  1990,  os  principais  produtos  produzidos  estavam  relacionados  à 

extração e beneficiamento de matérias-primas originárias da lavoura temporária, da 

pecuária, da horticultura, da extração vegetal, da silvicultura, das indústrias rurais, 

da  produção  particular  dos  residentes  no  estabelecimento  rural  e  de  serviços 

auxiliares da agropecuária. Atendiam o mercado interno local e eram exportados 

para outras indústrias da região e do Estado. O setor de serviços compunha a maior 

17 Inclui indústria de transformação, mineração, construção e serviços industriais de utilidade pública.
18 Inclui prestação de serviços, atividades sociais, administração pública e outras atividades.
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parte do produto interno bruto. Por outros dados, vê-se que a proporção de pessoas 

extremamente pobres correspondia a 17,01% da população e o índice de GINI era 

de  0,57.  (Atlas  Brasil,  2013). Em  1999,  o  PIB  per  capita  era  de  R$  2.985,74, 

correspondendo a 42,98%, aproximadamente, da média nacional. (Tabela 10).

Tabela 10 - PIB - Produto interno bruto do município de Rio Pomba.
ANO AGROPECUÁRIO % INDÚSTRIA % SERVIÇO % TOTAL
1998 8.117 17,41 13.240 28,39 25.272 54,20 46.629
1999 8.118 16,90 10.459 21,76 29.481 61,34 48.058

PIB per capita em 1999: R$ 2.985,74.

Fonte: IBGE, 2000, com adaptações da autora.

Quanto à demografia, saúde e à qualidade de vida, de acordo com IBGE (1991) e o 

Atlas Brasil, nessa década o município de Rio Pomba possuía 14.884 mil habitantes, 

a taxa de envelhecimento era de 8,3, a esperança de vida ao nascer era de 69,0 

anos e a mortalidade infantil  correspondia a 26,9.  Cabe destacar que a taxa de 

envelhecimento é calculada pela proporção da população de 65 anos ou mais de 

idade em relação à população total. Em Rio Pomba, a taxa foi superior a do Estado 

de Minas Gerais, que apresentou índice de 4,83. A esperança de vida ao nascer é o 

indicador  utilizado  para  compor  a  dimensão  Longevidade  do  Índice  de 

Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM. Em Rio Pomba, esta apresentou taxa 

superior a do Brasil, que foi de 64,5 anos. Já a mortalidade infantil  é o indicador 

utilizado para compor a mortalidade de crianças com menos de um ano de idade. 

Em Rio Pomba, o indicador apresentou taxa de 26,9 óbitos por mil nascidos vivos, 

percentual  menor  que  o  do  Estado  e  do  Brasil,  que  foram  de  35,4  e  44,7, 

respectivamente. (IBGE, 1991 e Atlas Brasil, 2013). Quanto aos serviços básicos de 

saúde é possível constatar que em 1991: 94,33% da população possuía domicílio 

com água encanada; 90,05% possuía energia elétrica; e, 88,91% era atendida pela 

coleta de lixo. Todos esses dados demonstram que Rio Pomba fornecia à maioria da 

população os serviços básicos de saúde. (IBGE, 1991 e Atlas Brasil 2013).

De acordo com o IBGE cidades, o Índice de Desenvolvimento Humano do município, 

em  1991,  era  de  0,500,  considerado  grau  de  desenvolvimento  humano  médio, 

ocupando o 73º lugar entre os municípios mineiros. Pela Figura  06, vê-se que a 

maior parte dos municípios mineiros possuía o Índice de Desenvolvimento Humano - 
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IDH de até 0,337, grau considerado de desenvolvimento humano baixo, enquanto 

que Rio Pomba já apresentava desenvolvimento humano médio.

Figura 06 – Mapeamento dos municípios do Estado de Minas Gerais - IDH -1991.

Legenda:     

               até 0,337                   até 0,389                até 0,449                 mais que 0,449

Fonte: IBGE, cidades, acesso em abril 2018.

Em  2000,  de  acordo  com  o  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística,  a 

população de Rio Pomba era de 16.079 mil habitantes, sendo 13.005 residentes na 

zona urbana e 3.074 residentes na zona rural.19 A proporção de pessoas residindo 

na zona urbana era de aproximadamente 81%, enquanto que o número de pessoas 

residentes na zona rural correspondia a 19% da população total.  

Quanto ao desempenho da economia, houve mudanças importantes. (Tabela 11). O 

setor de serviços passou a representar mais de 50% da economia do município, em 

comparação com os setores  primários  e secundários.  A agropecuária,  até  então 

importante atividade econômico local, foi suplantada pelo setor de serviços.  O PIB 

per  capita  de  Rio  Pomba  continuava  em  crescimento  e,  em  2002,  era  de  R$ 

3.714,19, correspondendo a 43,89%, aproximadamente, da média nacional.

Tabela 11 – Produto interno bruto do município de Rio Pomba por setores – 2000 a 
2002.

ANO AGROPECUÁRIA % INDÚSTRIA % SERVIÇO % TOTAL
2000 7.562 14,60 12.847 24,75 31.480 60,65 51.889
2001 7.451 13,10 13.911 24,45 35.531 62,45 56.893
2002 8.762 14,30 14.457 23,60 38.022 62,10 61.241

PIB per capita em 2002: R$ 3.714,19.

Fonte: IBGE 2010, acesso em janeiro de 2018.

19 Dados recuperados do Censo Demográfico de 2000, participação da população residente segundo 
a localização do domicílio Brasil – 2000-2002, acesso em julho de 2017.
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Nesse  período,  os  principais  produtos  produzidos  continuavam  relacionados  à 

extração e beneficiamento de matérias-primas, para atendimento do mercado local e 

para a exportação para outras indústrias da região e do Estado. O comércio de Rio 

Pomba  encontrava-se  estável  e  contava  com  um  número  variado  de  casas 

comerciais.  Quanto  às industriais,  o  número era  pequeno e pouco variado,  com 

predominância de indústrias moveleiras e de laticínios. (Anastácio, 2008). (Tabela 

12).

Tabela 12 – Quantitativo de casas comerciais,  fábricas, indústrias e profissionais 
liberais - Rio Pomba – década de 2000.  

Comércio em Geral
Açougue 10 Comércio de toldos 2
Alfaiataria 2 Confecções 15
Artigo para presentes 3 Danceteria 1
Bares 29 Depósito de peças velhas para carros 3
Barraca de lanches 8 Despachante 2
Bazares 3 Farmácia 8
Borracharia 4 Ferro velho com comércio de sucata 5
Botequins 34 Funerária 1
Butique 3 Imobiliária 1
Carpintaria 3 Lanchonetes 13
Casa de autopeças 4 Madeireira 2
Casa de cachorro-quente 2 Marcenaria 7
Casa de óptica 2 Material de construção 3
Casa de pneus 2 Mercearia ou mercadinho 25
Casa de venda de calçados 3 Oficina de conserto de sapato 5
Casa de venda de imóveis 3 Oficina mecânica, eletricidade e lanternagem 13
Casa de vitamina 3 Olaria 1
Casas de eletrodomésticos 4 Padaria 6
Casas de louças 4 Papelaria 3
Comercio de floricultura 1 Posto de gasolina 4
Comércio de material fotográfico 2 Relojoaria 1
Comércio de móveis eletrônicos 3 Serralheria 3
Comércio de representações 2 Serraria 1
Comércio de sementes 2 Sorveteria 4
Comércio de sorvetes e picolés 1 Total 266

Fábricas e Indústrias
Fábrica de móveis 7 Indústria de laticínios e derivados de leite 6
Fábrica de sorvete 2 Indústrias de água ardente 2
Indústria de gaiolas 1 Indústrias de borracha para veículos 2
Indústria de mobiliários 13 Indústrias de doces 4
Indústria de palitos 1

Total 33Indústria de esquadria de madeira 1
Profissionais Liberais

Escritório de advocacia 22 Consultórios médicos 10
Escritório de engenheiros 03 Consultórios de dentistas 20
Escritórios de contabilidade 06 Total 61

Fonte: Elaborada pela autora a partir de Anastácio (2008).
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A taxa que indica a proporção de pessoas extremamente pobres havia reduzido 

cerca de 42% em relação à década de 1990, passando de 17,01% para 7% da 

população. O índice de GINI também reduziu de 0,57% para 0,56 nesse período, 

demonstrando uma pequena melhora na distribuição da riqueza entre a população 

do município. 

Quanto à demografia, saúde e à qualidade de vida, no ano de 2000, de acordo com 

IBGE (2010) e o Atlas Brasil 2013, o município possuía 16.359 mil habitantes, a taxa 

de envelhecimento era de 9,67, a esperança de vida ao nascer era de 73,4 anos e a 

mortalidade infantil correspondia a 19,3. Nesse ano, a taxa de envelhecimento foi 

superior a do Estado de Minas Gerais, que apresentou índice de 5,83. A esperança 

de vida ao nascer, também apresentou taxa superior a do Brasil em 2000, que foi de 

68,6 anos. E a taxa de mortalidade infantil foi menor do que a do Estado (27,8) e a 

do Brasil (30,6). (IBGE, 2010 e Atlas Brasil 2013).

Quanto  aos  dados  referentes  aos  serviços  básicos  de  saúde  ofertados  em Rio 

Pomba é possível constatar que, em 2000: 95,27% da população possuía domicílio 

com água encanada; 98,87% possuía domicílio com energia elétrica e, 98,02% dos 

domicílios eram atendidos pela coleta de lixo. Esses índices indicam que Rio Pomba 

fornecia esses serviços importantes à quase integralidade da sua população. (IBGE, 

2010 e Atlas Brasil 2013).

O índice de desenvolvimento humano do município, em 2000, era de 0,617. (IBGE, 

2000). Embora tenha havido um aumento significativo no percentual em comparação 

ao IDH em 1991,  o  município  continuou com grau de desenvolvimento  médio  e 

passou a ocupar o 123º lugar entre os municípios mineiros e 1.217ª posição no 

Brasil.  Constata-se,  também,  que  houve  um  aumento  significativo  no  grau  de 

desenvolvimento humano no Estado de Minas Gerais, não havendo mais municípios 

com IDH baixo. (Figura 07).
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Figura 07 – Mapeamento dos municípios do Estado de Minas Gerais - IDH - 2000.

Legenda:    

               até 0,501                  até 0,554                   até 0,6                    mais que 0,6

Fonte: IBGE, cidades, acesso em abril 2018.

Comparativamente, o IDH do município de Rio Pomba passou de 0,500, em 1991, 

para  0,617,  em 2000,  variação que corresponde a uma taxa de crescimento de 

23,40% e uma redução percentual de 76,60% no hiato de desenvolvimento humano, 

de acordo com dados do Atlas Brasil de Desenvolvimento Humano. Cabe destacar 

que, o hiato de desenvolvimento humano é medido pela distância entre o IDHM do 

município e o limite máximo do índice, que é 1,0. (IBGE, 2010 e Atlas Brasil, 2013).

Em  2010,  a  população  de  Rio  Pomba  havia  aumentado  significativamente.  Em 

comparação ao ano de 1970 era 14,74%, aproximadamente, maior. Enquanto que a 

população  urbana  aumentou  43,80%,  aproximadamente,  de  1970  a  2010,  a 

população rural  diminuiu  143,44% em relação  a  1970.  A proporção  de  pessoas 

residindo na zona rural de Rio Pomba declinou de 44,32% da população total em 

1970, para 15,52% da população total em 2010, ou seja, uma redução de 28,8%, 

aproximadamente, em cinco décadas. (Tabela 13).

Tabela 13 – População rural e urbana – Rio Pomba – 1970 a 2010.
Anos Urbana % Rural % Total %
1970   8122 55,68 6466 44,32 14588 100
1980   9317 66,31 4733 33,69 14050 100
1991 11136 74,82 3748 25,18 14884 100
2000 13005 80,88 3074 19,12 16079 100
2010 14454 84,48 2656 15,52 17110 100

Fonte: IBGE – Censos demográficos de 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010.

A  economia  do  município  transformou-se,  em  2010,  numa  economia  urbana 

formada, principalmente, pelo setor de serviços, que ocupava cerca de 60% do PIB 
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de Rio Pomba. (Tabela 14). Nesse ano, o PIB per capita do município era de R$ 

8.299,43,  valor  55,24%  maior  que  no  ano  de  2002  e  cerca  de  40%  da  média 

nacional.

Tabela 14 - PIB – Produto interno bruto do município de Rio Pomba – 1998, 1999, 
2000, 2001, 2002 e 2008.

Anos Agropecuário % Indústria % Serviços % Total
1998 8.117 17,41 13.240 28,39 25.272 54,20 46.629
1999 8.118 16,90 10.459 21,76 29.481 61,34 48.058
2000 7.562 14,60 12.847 24,75 31.480 60,65 51.889
2001 7.451 13,10 13.911 24,45 35.531 62,45 56.893
2002 8.762 14,30 14.457 23,60 38.022 62,10 61.241
2008       13.392 11,63 22.084    19,17 79.722 69,20 115,198

PIB per capita em 2010: R$ 8.299,43.

Fonte: IBGE, 2000 e 2010.

Dados referentes à demografia, saúde e qualidade de vida, de acordo com IBGE 

(2010) e o Atlas Brasil (2013), demonstram o posicionamento de Rio Pomba no ano 

de  2010.  Nesse  ano,  o  município  possuía  17.110  mil  habitantes,  taxa  de 

envelhecimento  de  11,29,  esperança  de  vida  ao  nascer  em  76,80  anos  e 

mortalidade infantil correspondente a 12,7. A taxa de envelhecimento foi superior a 

do Estado de Minas Gerais, que apresentou índice de 7,36. A esperança de vida ao 

nascer  apresentou taxa superior  a  do  Brasil,  em 2000,  que foi  de  73,9 anos.  A 

mortalidade infantil apresentou taxa menor que a do Estado, que foi de 15,1 e que a 

do Brasil, que foi de 16,7. A taxa que indica a proporção de pessoas extremamente 

pobres correspondia a 2,36% da população,  valor  este 14.65% menor do que o 

apurado na década de 1990. O índice de GINI também sofreu redução passando de 

0,57 para 0,47, sinalizando uma significativa melhoria na distribuição de renda no 

município. (IBGE, 2010 e Atlas Brasil, 2013).

Quanto aos dados referentes aos serviços básicos de saúde ofertados é possível 

constatar  que,  em  2000,  97,48%  da  população  possuía  domicílio  com  água 

encanada e tratada; 99,85% possuía domicílio com energia elétrica e, 99,85% dos 

domicílios eram atendidos pela coleta de lixo. Todos esses índices demonstram que 

Rio Pomba fornecia a quase integralidade da população os  serviços  básicos de 

saúde. (IBGE, 2010 e Atlas Brasil, 2013).
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De acordo com o IBGE cidades o índice de desenvolvimento humano do município 

de  Rio  Pomba,  em  2010,  era  de  0,714.  O  município  havia  atingido  grau  de 

desenvolvimento humano alto, passando a ocupar o 191º lugar entre os municípios 

mineiros.  Observa-se,  ainda,  que  houve  aumento  significativo  no  grau  de 

desenvolvimento humano no Estado de Minas Gerais,  principalmente em relação 

aos municípios que passaram a compor grau de desenvolvimento alto. (Figura 08).

Figura 08 – Mapeamento dos municípios do Estado de Minas Gerais - IDH - 2010.

Legenda:    

               até 0,633                   até 0,67                   até 0,703                  mais que 0,703

Fonte: IBGE cidades, acesso em abril 2018.

O IDH do município de Rio Pomba passou de 0,61, em 2000, para 0,714, em 2010, 

variação que corresponde a uma taxa de crescimento de 14,56%, aproximadamente, 

e  uma redução percentual  de  57,20% no hiato  de desenvolvimento  humano,  de 

acordo com dados do Atlas Brasil de Desenvolvimento Humano. (IBGE, 2010 e Atlas 

Brasil, 2013).

Por  todos  os  dados  apresentados  é  possível  perceber  que,  dentro  do  período 

analisado,  Rio  Pomba  apresentou-se  como  um  município  em  constante  e 

progressivo  estado  de  desenvolvimento.   A  seguir  apresenta-se  o  histórico  da 

instituição pesquisada e suas contribuições ao desenvolvimento econômico, social e 

humano do município.
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4.3. De  Escola  Agrotécnica  Federal  de  Rio  Pomba  a  Instituto  Federal  de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais 

O objetivo desse trabalho é analisar as contribuições de uma instituição de ensino, a 

Escola Agrotécnica Federal de Rio Pomba, para o desenvolvimento do município de 

Rio  Pomba,  em  termos  econômicos,  social  e  humano.  Neste  tópico,  será 

contextualizada a história da instituição, em suas diversas variâncias institucionais, 

desde sua fundação ao presente.

Tratar de mudanças ocorridas na estrutura organizacional de instituições de ensino 

exige,  acima  de  tudo,  que  se  faça  referência  às  mudanças  socioeconômicas 

vivenciadas  pela  sociedade,  tendo  em vista  a  estreita  relação  entre  esses  dois 

temas.  (Maia,  2006).  Nesse  sentido,  deve-se  lembrar  que,  na  década  de  30,  a 

economia brasileira passou de agroexportadora para o predomínio de sua indústria 

e, com o crescimento do capitalismo industrial, ocorreu aumentou na demanda por 

qualificação profissional. (Oliveira, 2010). Assim, na década de 1940, foram criadas 

pelo  Presidente  Vargas  escolas  e  cursos  técnicos  profissionalizantes,  em 

atendimento às necessidades das indústrias e, na sequência, do setor de serviços e 

da  agropecuária,  em  atendimento  ao  novo  modelo  de  desenvolvimento.  Essas 

escolas tornaram-se as grandes formadoras de mão de obra qualificada e uma das 

molas propulsoras para o desenvolvimento do país.

Portanto, antes de analisar as contribuições da Escola Agrotécnica Federal de Rio 

Pomba,  atualmente  denominada  Campus Rio  Pomba  do  Instituto  Federal  de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, ao desenvolvimento 

econômico,  social  e humano do município,  apresenta-se aqui  um breve histórico 

dessa instituição, em suas diversas fases, até sua dimensão atual.

4.3.1. De Escola Agrícola à Escola Agrotécnica Federal 

Em função do novo modelo de desenvolvimento do país, percebe-se que, a partir da 

década de 30, aumenta a necessidade de qualificação profissional para todos os 

setores que compõem a economia nacional. A demanda para a criação de escolas 

profissionalizantes voltadas à área agrícola aumentou, objetivando a modernização 
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da agricultura, a manutenção do homem no campo e o crescimento da produção 

agrícola.  (Arantes,  2011).  Nesse  contexto,  foi  criada  pela  Lei  3.092,  de  29  de 

dezembro de 1956, publica no Diário Oficial da União no dia 02 de janeiro de 1957, a 

Escola Agrícola de Rio Pomba, subordinada ao Ministério da Agricultura. (Figura 09). 

O artigo primeiro da mencionada lei destacava que:

“Art.  1º  É  criada,  no  Ministério  da  Agricultura,  a  Escola  Agrícola  de  Rio 
Pomba,  no  Estado de Minas Gerais,  subordinada à  Superintendência  do 
Ensino  Agrícola  e  Veterinário,  para  ministrar  os  cursos  previstos  na  Lei 
Orgânica do Ensino Agrícola.” 

Figuras 09 – Imagem do prédio central da Escola Agrícola de Rio Pomba.

Fonte: Imagem recuperada dos arquivos institucionais do Campus Rio Pomba.

Foi  instalada  nas  terras  e  benfeitorias  do  Departamento  Nacional  de  Produção 

Animal  e  da  Estação  Experimental  de  Fumo do  Serviço  Nacional  de  Pesquisas 

Agronômicas  em  Rio  Pomba,  pertencentes  ao  Ministério  da  Agricultura.20 Sua 

inauguração aconteceu em 16 de agosto de 1962 e contou com a presença ilustre 

de Juscelino Kubitschek, então presidente do país. (Figura 10).

20 Texto recuperado da página http://www.riopomba.ifsudestemg.edu.br, com atualizações, acesso em 
julho de 2017. 

http://www.riopomba.ifsudestemg.edu.br/
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Figura 10 - Imagem de Juscelino Kubitschek - inauguração da Escola Agrícola de 
Rio Pomba - 1962.

Fonte: Arquivos institucionais do Campus Rio Pomba.

Durante  o  regime  militar,  de  1964  a  1979,  ela  sofreu  várias  transformações 

institucionais. Segundo Oliveira (2010), em 1964, passou a denominar-se  Ginásio 

Agrícola de Rio Pomba, por meio do Decreto nº. 53.558-64. Em 1967, pelo Decreto 

nº.  60.731  o  Ginásio  Agrícola  de  Rio  Pomba  foi  transferido  para  a  esfera 

administrativa  do  Ministério  da  Educação  e  Cultura.  Em 1968,  pelo  Decreto  nº. 

62.178 o Ginásio Agrícola de Rio Pomba foi autorizado a extinguir gradativamente o 

Curso Ginasial. Passou a denominar-se Colégio Agrícola de Rio Pomba. Em 1975, 

foi criada a Coordenadoria Nacional do Ensino Agropecuário – COAGRI – Órgão 

Central  de Direção Superior  do MEC, subordinando todos os Colégios Agrícolas 

Federais existentes. Por fim, em 1979, o Decreto nº. 83.935 alterou a denominação 

do Colégio Agrícola de Rio Pomba para Escola Agrotécnica Federal de Rio Pomba. 

Todas  essas  transformações  parecem  acompanhar  as  mudanças  estruturais  e 

políticas que aconteciam no governo federal e visavam, principalmente, estimular o 

desenvolvimento  das  pequenas  cidades  do  país  que  sofriam  com  o  baixo 

crescimento, a baixa qualificação do seu capital humano e o êxodo rural. 

A criação da escola em Rio Pomba foi  bem recebida não só pela população do 

município de Rio Pomba, mas por todos os habitantes da região, pela criação direta 

e  indireta  de  novos  empregos,  pelo  aporte  e  circulação  de  capital  e  pela 
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oportunidade de formação técnica  profissional,  principalmente  para  os  filhos  dos 

produtores rurais. (Arantes, 2011).

Deve-se lembrar que, à época, havia pouca oferta de escolas e eram grandes as 

dificuldades de acesso à educação para a população rural e para os estratos mais 

pobres da população. Além de não existirem escolas próximas, a grande maioria das 

famílias não possuía condições financeiras para enviar seus filhos para estudar nas 

capitais. Assim, a criação da instituição, ao propiciar ensino público e gratuito, foi de 

suma importância para os filhos dos pequenos produtores rurais do município de Rio 

Pomba e da região.21

Na  avaliação  de  Capelle  (2006,  p.  46),  “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”. Além disso, de acordo com a 

autora “o êxodo rural, ocasionado pela falta de qualificação dos produtores rurais, foi 

um  grave  problema  causado  pela  supervalorização  da  economia  industrial  em 

detrimento da agrícola”. (Capelle, 2006, p. 41). Por isso, o estímulo à educação foi 

uma  sinalização  positiva  à  superação  desses  problemas  e  a  modernização  da 

produção agrícola do país.

Em 1971 formaram-se os últimos mestres agrícolas, titulação dada aos discentes do 

então Ginásio Agrícola de Rio Pomba. (Tabela 15). 

Tabela 15 – Número de alunos formados pelo Ginásio Agrícola de Rio Pomba – 
1964 a 1971.

ANOS MESTRES AGRÍCOLAS ANOS MESTRES AGRÍCOLAS
1964 22 1968 36
1965 27 1969 40
1966 44 1970 94
1967 29 1971 75
Total 122 Total 245

Fonte: Elaborada pela autora a partir de documentos institucionais da Escola Agrotécnica Federal de 
Rio Pomba. 

Sob  a  denominação  de  Colégio  Agrícola  de  Rio  Pomba  formou  um  número 

significativo de Técnicos Agrícolas.  (Tabela 16). Esse foi o primeiro curso de nível 

21 Ibidem, p.81, nota de rodapé nº 20.
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médio oferecido pela instituição, transformado depois em Técnico em Agropecuária. 

Ainda hoje, possui uma grande procura entre alunos interessados, além de atender 

a demanda da agricultura e da pecuária, atividades importantes para a economia da 

região, desde sua ocupação.

Tabela 16 – Número de alunos formados pelo Colégio Agrícola de Rio Pomba – 
1970 a 1979.

ANOS TÉCNICOS AGRÍCOLAS ANOS TÉCNICOS AGRÍCOLAS 
1970 133 1975 67
1971 106 1976 66
1972 48 1977 67
1973 66 1978 67
1974 61 1979 80
Total 414 Total 347

Fonte: Elaborada pela autora a partir de documentos institucionais da Escola Agrotécnica Federal de 
Rio Pomba. 

A partir  de  1980,  já  com a denominação de Escola Agrotécnica  Federal  de Rio 

Pomba  –  EAF  RP,  aumentou  significativamente  o  número  de  discentes  da 

instituição. Nesse ano, formaram novos 79 técnicos agrícolas. (Figura 11) 

Figura 11 – Imagem da turma de Técnico Agrícola - 1980-1982.

 

Fonte: Arquivos institucionais do Campus Rio Pomba. 

Subordinada às normas gerais do ensino agrícola, tinha como premissas: 

“Art. 2º O ensino agrícola deverá atender:

1. Aos interesses dos que trabalham nos serviços e misteres da vida rural,  
promovendo a sua preparação técnica e a sua formação humana.
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2.  Aos  interesses  das  propriedades  ou  estabelecimentos  agrícolas, 
proporcionando-lhes,  de  acordo com as suas necessidades crescentes  e 
imutáveis, a suficiente e adequada mão de obra.

3.  Aos  interesses  da  Nação  fazendo  continuamente  a  mobilização  de 
eficientes construtores de sua economia e cultura.” (Lei 9.613, de 1946).

De 1980 até o ano de 1997 formou cerca de 1900 discentes, fato que demonstra a 

importância do ensino agrícola para a qualificação da população e o fortalecimento 

da economia da região. (Tabela 17).

Tabela 17 – Número de alunos formados pela Escola Agrotécnica Federal de Rio 
Pomba – 1980 a 1997.

ANOS TÉCNICOS AGRÍCOLAS ANOS TÉCNICOS AGRÍCOLAS
1980 79 1989 67
1981 138 1990 104
1982 133 1991 94
1983 108 1992 50
1984 135 1993 103
1985 146 1994 103
1986 104 1995 73
1987 89 1996 156
1988 124 1997 94
Total 1.056 Total 844

Fonte: Elaborada pela autora a partir de documentos institucionais da Escola Agrotécnica Federal de 
Rio Pomba. 

Em 1983 o corpo docente da EAF RP era composto por vinte e quatro professores. 

Nesse  período,  não  havia  concurso  público  para  composição  do  quadro  de 

servidores da instituição e o critério  de recrutamento era a indicação.  (Cappelle, 

2006). (Figura 12).

Figura 12 – Imagem do corpo docente da Escola Agrotécnica de Rio Pomba – 1983.

Fonte: Arquivos institucionais do Campus Rio Pomba.
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O ensino agrícola tinha por finalidade, à época, a formação necessária e eficiente do 

capital  humano, em prol  dos interesses individuais e coletivos da sociedade. Em 

1993, com a edição da Lei 8.731, houve uma efetiva reconfiguração do ensino e 

dessas  instituições,  que,  a  partir  de  então,  tornaram-se  autarquias  federais, 

detentoras de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didática e disciplinar. 

Iniciava aí um novo período de reorganização e reestruturação destas escolas, as 

quais deveriam alinhar-se às demandas sociais locais e regionais. (MEC, 2016).

A Portaria nº 538, de 02 de abril de 1993, editada pelo Ministério da Educação e do  

Desporto dispôs sobre as normas gerais para elaboração dos Regimentos Internos 

das Escolas Agrotécnicas Federais, ressaltando em seu artigo primeiro que:

“As Escolas Agrotécnicas Federais, Unidades Administrativas da Secretaria 
de  Educação  Média  e  Tecnológica,  do  Ministério  da  Educação  e  do 
Desporto, integrantes do Sistema Federal de Ensino, na sua forma regular e 
supletiva,  vinculando a  valorização do trabalho ao processo educativo,  e 
atuando como centros de desenvolvimento rural, apoiando as atividades de 
educação  comunitária  e  básica  e  colaborando  para  o  crescimento  da 
agropecuária nacional.”

Assim,  a  oferta  inicial  de  curso  da  EAF-RP,  que  perdurou  de  1971  até  1997, 

consistia no Técnico Agrícola. A instituição funcionava sob o regime de internato e 

semi-internato, no sistema de Escola-Fazenda, onde o trabalho era um elemento 

integrante do processo de ensino-aprendizagem, envolvendo educação, trabalho e 

produção, numa metodologia de aprender a fazer e fazer para aprender.22

Pelo projeto da Escola Agrotécnica Federal de Rio Pomba, quando da criação do 

curso Técnico Agrícola, previa-se a oferta de cento e sessenta vagas, na primeira 

série do referido curso, dividida em quatro turmas de quarenta alunos. (Diretrizes de 

Funcionamento de Escola Agrotécnicas, 1991). (Tabela 18).

22 Texto extraído do documento que traçou as diretrizes de funcionamento da Escola Agrótecnica 
Federal. Brasília- DF/1989.
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Tabela 18 – Dados gerais sobre discentes da Escola Agrotécnica Federal de Rio 
Pomba - 1979.

Número de vagas Número de matrículas Origem dos alunos

160 vagas, distribuídas em 4 
turmas – A, B, C e D.

155 matriculados, distribuídos 
em turmas de 

aproximadamente 40 alunos.

12,9% oriundos de Rio Pomba;
4,4%  oriundos  de  outros 
Estados;
82,7%  oriundos  de  outros 
municípios do Estado de Minas 
Gerais.

Fonte: Arquivos institucionais do Campus Rio Pomba.

Dez anos depois, em 1989, o relatório de aproveitamento discente demonstrava o 

aumento do número de alunos da escola e o elevado índice de aprovação. (Tabela 

19). Nesse ano, eram trezentos e dez discentes matriculados no curso de Técnico 

Agrícola, representando um aumento de cerca de 200% em relação ao ano de 1979.

Tabela 19 – Relação de aproveitamento discente da Escola Agrotécnica Federal de 
Rio Pomba.- 1989.

Séries Matrícula final Aprovados Reprovados
1ª 111 103 8
2ª 112 106 6
3ª 87 86 1

Total 310 295 15
Fonte: Arquivos institucionais do Campus Rio Pomba.

Um ano depois,  em 1990,  eram trezentos e vinte alunos do sexo masculino em 

regime de internato, trinta e cinco alunos do sexo masculino em semi-internato e três 

alunos do sexo feminino em semi-internato.  Nesse ano, foram ofertadas cento e 

cinquenta vagas para a primeira série do curso de Técnico Agrícola. Em relação à 

procedência dos alunos, cerca de 10% do total  eram oriundos de Rio Pomba e, 

aproximadamente, 82% vinham de outros municípios do Estado de Minas Gerais. 

Entre os alunos oriundos de Rio Pomba, consta nos arquivos institucionais da EAF 

RP, que cerca de 40% provinham de sua zona rural. Esses fatos demonstram que a 

escola não beneficiava somente a população de Rio Pomba, mas todo o Estado de 

Minas Gerais e, em menor proporção, outros Estados do país. (Tabela 20). 
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Tabela  20 –  Procedência  dos  discentes  da  Escola  Agrotécnica  Federal  de  Rio 
Pomba - 1990.

Procedência Número de alunos Total
1ª série 2ª série 3ª série

Oriundos do município de Rio Pomba 8 11 18 37
Oriundos de outros municípios do Estado 124 89 82 295
Oriundos de outros estados 13 9 4 26

Total 145 109 104 358
Fonte: Arquivos institucionais do Campus Rio Pomba.

Quanto ao grau de instrução dos pais dos alunos, consta do relatório institucional de 

1990 que: 77,37% eram analfabetos, possuíam o 1º grau completo ou incompleto; 

45,25% possuíam área de atuação no setor primário; e 43,57% possuíam renda de 1 

a 4 salários-mínimos. Tais dados realçam que os discentes da instituição provinham 

de famílias simples, com baixo grau de instrução e de baixa renda.

A  instituição  prosseguia  em  processo  de  expansão  favorecida  pelas  políticas 

governamentais  que  estimulavam  as  escolas  de  natureza  profissionalizante  e 

agrícola  e,  no  final  de  1990,  já  eram  29  professores  atuando  e 358  discentes 

matriculados. 

Em 1997, a Portaria nº 185, de 19 de dezembro, autorizou em caráter experimental  

os  cursos  de  Técnico  Agrícola  com  habilitação  em  Agropecuária,  Agricultura, 

Agroindústria ou Zootecnia. O crescimento da instituição era visível e o aumento de 

profissionais para trabalharem na escola veio em consequência. 

Vários outros cursos passaram a ser ministrados pela instituição, dentre eles o curso 

Técnico em Processamento de Dados, reconhecido por meio da Portaria nº 25, de 

13  de  fevereiro  de  1997,  que  foi  de  grande  importância  para  comunidade.  A 

demanda por  cursos nessa área era nacional,  tendo em vista  que a  década de 

noventa foi  muito  influenciada por  novas tecnologias e pelo uso do computador, 

tanto para fins pessoais, quanto dentro das empresas e no mercado de trabalho, que 

buscavam acompanhar as exigências do mundo contemporâneo.

Em 1998, a configuração de um novo quadro demonstrativo de cargos, funções e 

salários trouxe para o município de Rio Pomba mais expectativa de crescimento e 

desenvolvimento. A possibilidade de novos servidores efetivos para trabalharem na 

EAF RP, com remunerações bem acima da média dos salários pagos à maioria das 



88

pessoas que trabalhavam nas atividades econômicas locais, tornou-se fato. Foi por 

meio do Decreto nº 2.548, editado pela Presidência da Casa Civil, que foi aprovado 

o Regimento Interno e o Quadro Demonstrativo dos Cargos de Direção e Funções 

Gratificadas  das  Escolas  Agrotécnicas  Federais.  O  artigo  primeiro  definia  como 

finalidades: 

“(...)  o  oferecimento  de  educação  tecnológica com  vistas  à  formação, 
qualificação,  requalificação  e  reprofissionalização  de  jovens,  adultos  e 
trabalhadores em geral, nos vários níveis e modalidades de ensino, para os 
diversos  setores  da  economia,  especialmente  nos  da  agricultura  e 
agroindústria; a realização de pesquisas tecnológicas e desenvolvimento de 
produtos  e  serviços,  em  articulação  com  os  setores  produtivos  e 
desenvolvimento de educação continuada.”

Era o início de uma nova fase, pois a instituição já não atuaria simplesmente na 

oferta de ensino técnico. A possibilidade de ministrar cursos tecnológicos ampliou os 

níveis de formação da escola e, dessa forma, aumentou sua presença e atuação no 

desenvolvimento da região. O Regulamento Interno da Escola Agrotécnica Federal 

de Rio Pomba foi aprovado em 21 de agosto de 1998, por meio da Portaria nº 915. 

Nesse período, a instituição possuía um organograma bem organizado e separado 

por área de atuação. (Figura 13).
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Figura 13 – Organograma da Escola Agrotécnica Federal de Rio Pomba.

Fonte: Recuperado de  www.ifsudestemg.edu.br, acesso em fevereiro de 2018.

Sua estrutura institucional estava dividida entre o Departamento de Desenvolvimento 

Educacional e o Departamento de Administração e Planejamento. O Departamento 

de  Desenvolvimento  Educacional  era  composto  pela  Coordenação  Geral  de 

Educação, pela Coordenação Geral de Pesquisa e Produção e pela Coordenação 

Geral  de  Assistência  ao  Educando.  Já  a  atividade  administrativa  da  instituição 

encontrava-se  subordinada  ao  Departamento  de  Administração  e  Planejamento. 

Possuía  uma  estrutura  relativamente  grande  e  uma  demanda  variada  de 

profissionais para atuarem na instituição. Isso representava para a população do 

município  de  Rio  Pomba  e  região,  além  de  bons  salários,  a  possibilidade  de: 

http://www.ifsudestemg.edu.br/
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ocupação de cargo público efetivo e, ainda, emprego temporário para a execução 

dos serviços  que eram terceirizados.  No final  da  década de 1990,  o  quadro  de 

servidores efetivos da escola estava composto por 58 professores e 123 servidores 

de serviços gerais. Entre os servidores de serviços gerais, cerca de 40% atuavam 

em atividades relacionadas à formação ofertada pela instituição.23

Em 1999,  eram por  volta  de 440 vagas distribuídas entre os cursos de Técnico 

Agrícola, Técnico em Processamento de Dados e Técnico Agrícola com habilitação 

em Agricultura, Zootecnia, Agropecuária ou Agroindústria. A Instituição tinha como 

característica básica a educação agropecuária e agroindustrial, em nível médio e 

técnico. (Oliveira, 2010). Formaram 262 técnicos nesse ano. (Tabela 21).

Tabela 21 – Distribuição de vagas por cursos, matrículas, número de formandos e 
origem dos alunos - 1999.

CURSOS MATRICULAS FORMANDOS
ALUNOS 

ORIUNDOS DE 
RIO POMBA

Técnico Agrícola 190 104  
Técnico em Agropecuária 76 52  
Técnico em Zootecnia 38 28 32
Técnico em Agroindústria 44 30  
Técnico em Processamento de Dados 75 48 12

Total 348 262 44
Fonte: Elaborada pela autora a partir de documentos institucionais do Campus Rio Pomba.

Os  cursos  mais  procurados  eram  o  Técnico  Agrícola,  o  Técnico  Agrícola  com 

habilitação  em  Agropecuária  e  o  Técnico  em  Processamento  de  Dados, 

correspondendo, respectivamente,  a  54,59%,  21,83%  e  21,55%,  do  total  de 

matriculados.  Quanto  à  procedência,  10%  dos  alunos  matriculados  nos  cursos 

Técnicos  Agrícolas  e  15%  dos  alunos  matriculados  no  curso  Técnico  em 

Processamento de Dados eram oriundos do município de Rio Pomba. Os demais 

vinham das diversas cidades circunvizinhas, assim como de outros Estados do país. 

Constatou-se,  também,  que  apenas  45,40%,  aproximadamente,  dos  alunos 

matriculados  chegaram  a  ser  diplomados.  (Livro  nº  3,  datado  de  22/03/2006, 

Registro de Matrículas da Escola Agrotécnica Federal de Rio Pomba). 

23 Tabela anexada à página 158 – Anexo 1 - Relação de cargos com quantitativo de servidores da 
Escola Agrotécnica Federal de Rio Pomba.
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Em 2001, a Resolução nº 1 do Conselho Diretor da Escola Agrotécnica Federal de 

Rio  Pomba aprovou os  cursos de Técnico  em Contabilidade e  Comercialização. 

Outra demanda que refletiu diretamente na economia local, que cada vez mais se 

aproximava de uma economia de serviços. Nesse mesmo ano, foi aprovado o curso 

de Técnico em Meio Ambiente, por meio da Resolução nº 05, acompanhando as 

exigências  do  mundo  pelo  conhecimento  e  cuidado  com  a  natureza  e  a 

sustentabilidade.

4.3.2.  O Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Pomba: CEFET RP

A possibilidade de transformação das Escolas Agrotécnicas em Centros Federais de 

Educação  Tecnológica  trouxe,  à  época,  muita  discussão  dentre  do  arcabouço 

teórico. Questionava-se quais seriam as verdadeiras intenções do governo federal 

frentes às mudanças propostas. Nesse sentido, Cunha (1975) afirmava que: 

“embora  aparentemente  estivesse  ocorrendo  uma  ampliação  da 
disponibilização  do  ensino  superior  em  instituições  públicas  federais,  a 
medida seria implantada, tão somente, para manter o poder do Estado sobre 
a  população  e  a  economia  do  país,  aumentando  a  qualificação  para  o 
mercado  de  trabalho,  com  cursos  profissionais  de  curta  duração, 
fragmentando o grau acadêmico de graduação.” (Cunha, 1975, p. 240). 

Em meio a esse cenário de discussões e questionamentos as transformações foram 

efetivadas.  Os  primeiros  Centros  Federais  de  Educação  Tecnológica  do  Brasil 

surgiram por meio da Lei 6.545, de 1978. Na verdade, tratou-se da transformação 

das Escolas Técnicas Federais de Minas Gerais, do Paraná e do Rio de Janeiro em 

Centros Federais.

Quanto ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Pomba – CEFET RP, 

ele foi implantado por meio do Decreto de 13 de novembro de 2002 (Figura 14). A 

transformação da Escola Agrotécnica Federal em Centro Federal, segundo Oliveira 

(2010), foi recebida “com muito orgulho e grandes expectativas para o futuro”. Para 

ela, a instituição deixava de ser uma Escola Agrotécnica para ser um Centro Federal 

de Educação Tecnológica, o que representava símbolo de status, desenvolvimento e 

o início de uma nova história, tanto para a comunidade acadêmica, quanto para o 

município. (Oliveira, 2010). 
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Figura 14 – Imagem do prédio central do CEFET RP.

Fonte: Arquivos institucionais do Campus Rio Pomba.

Nesse  período,  os  cursos  de  Técnico  em  Agropecuária,  em  Zootecnia  e  em 

Agroindústria passaram a ser ofertados integrados ao ensino médio. Foram iniciados 

os cursos de Técnico em Agrobusiness (Gestão do agronegócio),  ministrados de 

2002 a 2008, o Técnico em Contabilidade, ministrado em 2002 e 2003 e Técnico em 

Secretariado,  ministrado a  partir  de  2004,  que trouxeram para  o  município  mais 

qualificação para as pessoas que atuavam no setor de serviços. (Tabela 22). Os 

citados cursos formaram cerca de 110, 78 e 85 técnicos, respectivamente. O número 

de alunos matriculados na instituição continuava aumentando.

Tabela 22 – Número de alunos matriculados na 1ª série dos cursos técnicos - 2004.
CURSOS TÉCNICOS – CEFET RP

ANO DE 2004
CURSOS NÚMERO DE MATRICULADOS

Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio 195
Técnico em Zootecnia Integrado ao Ensino Médio 44
Técnico em Agroindústria Integrado ao Ensino Médio 45
Técnico em Informática 141
Técnico em Agricultura 16
Técnico em Meio Ambiente 29
Técnico em Secretariado 34
Técnico em Agronegócio 46

Total 703
Fonte: Elaborada pela autora a partir de documentos institucionais do Campus Rio Pomba. 

Por meio da Portaria 1.937, de 14 de dezembro 2006, foi aprovado o Estatuto do 

CEFET RP, aumentando suas competências para atuar no ensino superior.  Pelo 

artigo 4º, diretrizes que até então eram destinadas às instituições de ensino superior 

passaram a compor o seu rol de competências, como: 
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“ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores; ministrar 
educação de jovens e adultos; ministrar ensino médio; ministrar educação 
profissional técnica de nível médio; ministrar ensino superior de graduação e 
de pós-graduação lato sensu e stricto sensu; ministrar cursos de licenciatura, 
bem como programas especiais de formação pedagógica; realizar pesquisas 
aplicadas;  estimular  a  produção  cultural,  o  empreendedorismo,  o 
desenvolvimento científico e tecnológico e o pensamento reflexivo; estimular 
e apoiar a geração de trabalho e renda, especialmente a partir de processos 
de autogestão; e, promover a integração com a comunidade, contribuindo 
para  o  seu  desenvolvimento  e  melhoria  da  qualidade  de  vida.”  (Portaria 
1.937, de 14 de dezembro 2006). 

A principal finalidade do Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Pomba, 

CEFET RP era: 

“formar e qualificar profissionais no âmbito da educação tecnológica,  nos 
diferentes  níveis  e  modalidades  de  ensino,  para  os  diversos  setores  da 
economia,  bem  como  realizar  pesquisa  aplicada  e  promover  o 
desenvolvimento tecnológico de novos processos, produtos e serviços, em 
estrita articulação com os setores produtivos e a sociedade, especialmente 
de abrangência local e regional, oferecendo mecanismos para a formação 
continuada.” (Portaria nº 1.937, de 14 de dezembro de 2006).

Assim, vislumbrou-se uma nova fase, na qual desenvolvimento econômico, social e 

local  tornaram-se  as  bases  para  a  construção  de  um ensino  mais  qualitativo  e 

integrado às necessidades da comunidade. A autonomia dada a estas instituições, 

para a criação e implantação de cursos em todos os níveis, permitiu a oferta de 

cursos  superiores  de  tecnologia,  bacharelados  e  cursos  de  pós-graduação  lato 

sensu. (Oliveira, 2010). 

Um dos grandes avanços para o desenvolvimento econômico e social de Rio Pomba 

e de seus municípios circunvizinhos foi a implantação do curso de Tecnologia em 

Laticínios,  em  2006.  A  população  local  e  regional,  assim  como  os  produtores 

agropecuários e os laticinistas existentes no município e região passaram a ter a sua 

disposição  um  curso  que  disponibilizava  conhecimentos  técnico-científicos  para 

atuação na obtenção, beneficiamento e transformação do leite, reduzindo custos de 

produção  e  desenvolvendo  produtos  com  qualidade  higiênico-sanitária. A  visão 

pioneira da escola para atender às necessidades desenvolvimentistas da Região da 

Zona  da  Mata  Mineira  é  demonstrada  por  meio  do  relatório  de  solicitação  de 

abertura do curso superior em Tecnologia em Laticínios. O citado documento traz 
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em seu bojo a  informação de que a Escola Agrotécnica  Federal  de Rio  Pomba 

participava  como  parceira  do  Circuito  do  Queijo,  uma  importante  associação, 

formada por dezesseis municípios, cujo objetivo era programar a produção de leite 

da Zona da Mata e agregar valor ao produto. (Tabela 23)

Tabela 23 – População residente nos municípios que integram a região da Zona da 
Mata mineira e o circuito do queijo.

Município População residente % no circuito
Paiva 1.622 1,32
Silveirânia 2.139 1,74
Oliveira Fortes 2.143 1,76
Coronel Pacheco 2.881 2,36
Piau 3.009 2,45
Goianá 3.323 2,71
Tabuleiro 4.574 3,73
Dores do Turvo 4.799 3,91
Santa Bárbara do Tugúrio 4.828 3,93
Guarani 8.528 6,95
Rio Novo 8.544 6,96
Mercês 10.043 8,19
Piraúba 11.137 9,08
Tocantis 15.007 12,23
Rio Pomba 16.323 13,30
São João Nepomuceno 23.783 19,38

Total circuito do queijo 122.683 100,00
Fonte: EMATER – informações locais de abril/2002, extraídos do relatório de solicitação de abertura  
do curso Tecnologia em Laticínios, arquivos internos do  Campus  Rio Pomba, com adaptações da 
autora.

Pela  Tabela  23 é  possível  verificar  a  importância  que  a  abertura  do  curso  de 

Tecnologia  em Laticínios  representava  para  o  município  e  região.  O número  de 

possíveis  beneficiados  com  a  implantação  do  curso  ultrapassava  120.000  mil 

pessoas. É possível verificar, também, que a cidade de Rio Pomba era a segunda 

mais  populosa  entre  os  municípios  que  integravam  o  circuito  do  queijo, 

representando 13,30% desse quantitativo. Além disso, segundo dados da EMATER 

(2002), Rio Pomba produzia, em 2002, cerca de 5.780.000 litros de leite, ocupando a 

quinta posição entre os municípios que compunham a associação. Assim, a abertura 

do curso possibilitaria a qualificação necessária ao aprimoramento tecnológico das 

atividades econômicas já desenvolvidas. 

O organograma da instituição, também, sofreu modificações acompanhando a nova 

estrutura  institucional  constituída por  meio do artigo  7º  do  Regimento  do Centro 

Federal de Educação Tecnológica de Rio Pomba, datado de outubro de 2007, em 
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seu  Capítulo  III.  Essa  encontrava-se  dividida  entre  o  Departamento  de 

Desenvolvimento Institucional, composto pelas Gerências de Pesquisa Institucional 

e  a  de  Tecnologia  da  Informação,  e  o  Departamento  de  Desenvolvimento 

Educacional. É possível afirmar que a criação dessas duas gerências foi de extrema 

importância para a instituição, tendo em vista o aumento da demanda por registros e 

controles dos dados referentes ao ensino e ao alunado, assim como pelo aumento 

de  demandas  relacionadas  à  necessidade  de  comunicação  institucional 

informatizada. Além disso, a instituição ganhou três importantes coordenações: a 

Coordenação  de  Integração  Escola  Comunidade,  a  Coordenação  de  Cursos  de 

Graduação e a Coordenação dos Cursos de Pós-graduação, todas relacionadas à 

sua nova estrutura e que objetivavam organizar as atividades desenvolvidas, ligadas 

à  extensão  e  ao  ensino,  assim  como  ao  oferecimento  de  graduações  e  pós-

graduações,  outro  grande passo dado pela  escola.  As atividades administrativas 

também sofreram modificações em sua estrutura e o setor de Recursos Humanos 

passou  a  denominar-se  Gestão  de  Pessoas,  tendo  ganhado  uma  seção  para 

atendimento dos aposentados e pensionistas. 

O número de servidores também aumentou significativamente. A instituição passou 

a contar com  mais 36 professores e 28 assistentes em administração, além dos 

demais servidores técnicos que compunham seu quadro. (Tabela 24).

Tabela 24 – Cargos com quantitativo de servidores que entraram em exercício no 
CEFET RP – 2000 a 2008.

Cargos/Funções Quantitativo de servidores que entraram em 
exercício nos anos de 2000 a 2008

Analista de sistema 1
Assistente de Aluno 2
Assistente em administração 28
Auxiliar de biblioteca 1
Auxiliar em agropecuária 1
Nutricionista 1
Professor de 1º e 2º graus 36
Programador de computador 1
Técnico em assuntos educacionais 1

Total 72
Fonte: Elaborada pela autora a partir de documentos institucionais do setor de Gestão de Pessoas do 
Campus Rio Pomba. 

Nessa época,  o  CEFET RP já  havia dobrado o número de cursos oferecidos e, 

consequentemente, o número de alunos matriculados e formados. Comparando o 
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ano de 1999, quando a Instituição era denominada Escola Agrotécnica, com o ano 

de  2004,  logo  após  tornar-se  Centro  Federal  de  Educação  Tecnológica,  houve 

aumento de cerca de 50% no número de matrículas. 

A partir de 2004, novos cursos foram autorizados e outras especializações foram 

disponibilizadas  ao  alunado  como:  processamento  de  carnes;  avicultura; 

suinocultura;  bovinocultura;  infraestrutura;  controle  industrial;  processamento  de 

massas alimentícias; bases do agronegócio; gestão do agronegócio; recepcionista; 

processamento  de  frutas  e  hortaliças;  manejo  do  ecossistema;  degradação  de 

recursos naturais; programação de computador; silvicultura e cultura alternativa; e 

análises  de  alimentos.  Nesses  cursos  de  capacitação  participaram  cerca  de 

sessenta e um discentes.24

É possível  verificar  que os cursos e especializações existentes,  até então,  eram 

destinados à qualificação, requalificação e capacitação de pessoas para o mercado 

de trabalho e para os diferentes setores da economia, possibilitando a elevação do 

IDH do município, em seus índices referentes à educação e à renda, fato propiciador 

do desenvolvimento econômico e social local. 

Outro ponto importante a ser observado é a qualificação do corpo docente e técnico 

da  escola.  Entre  os  professores  efetivos  eram:  seis  mestrandos,  oito  mestres, 

dezessete  especialistas,  um  doutorando  e  três  doutores.  Entre  os  servidores 

técnicos eram: dois com primeiro grau completo, quarenta e nove com segundo grau 

completo,  trinta  e  seis  com  superior  completo  e  quatro  mestres.  Estes  dados 

constam do Relatório Final de Auto Avaliação do CEFET RP, elaborado em 2006, e 

destacam a diversificada qualificação de seus servidores.

4.3.3.  O Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais - Campus Rio Pomba

A partir de 2008, outras transformações foram implementadas. O governo federal,  

por meio da Lei nº. 11.892, de 29 de dezembro do citado ano, criou os Institutos  

Federais, dando origem ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Sudeste de Minas Gerais – IF Sudeste MG. 

24 Dados extraídos dos arquivos institucionais do Campus Rio Pomba – Instituto Federal do Sudeste 
de Minas Gerais, secretaria de Registros Escolares.
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Figura 15 - Imagem do prédio central do IF Sudeste MG – Campus Rio Pomba

Fonte: Arquivos institucionais do Campus Rio Pomba.

Nessa  nova  composição  nove  campi  integram  a  instituição,  sendo  sete  deles 

situados na Zona da Mata  mineira  (Campus Cataguases,  Campus Juiz  de Fora, 

Campus Santos Dumont, Campus Manhuaçu, Campus Muriaé, Campus Rio Pomba 

e  Campus Ubá)  e  três  situados  na  região  das  Vertentes  (Campus Barbacena, 

Campus São João Del-Rei e  Campus Bom Sucesso). Uma de suas unidades é o 

Campus Rio Pomba, conforme consta de Figura 16. 
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Figura 16 - Mapa dos Campi do IF Sudeste MG. 

Fonte: Recuperado de http://www.ifsudestemg.edu.br, acesso em janeiro de 2018.

Pelo inciso XV do artigo 5º e anexo II da Lei 11.892/2008, o Instituto Federal de 

Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Sudeste  de  Minas  Gerais  foi  formado  pela 

incorporação da Escola Agrotécnica de Barbacena, do Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Rio Pomba e do Colégio Técnico Universitário da UFJF, conhecido 

como CTU. Ficou estabelecido,  por essa lei,  que a sede da Reitoria do Instituto 

ficaria situada na cidade de Juiz de Fora e que, no prazo máximo de 180 dias,  

deveria ser elaborado e encaminhado ao Ministério da Educação uma proposta de 

Estatuto e o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI que o regeria. 

Formou-se,  assim,  uma  nova  instituição  de  ensino,  multicampi  e  pluricurricular, 

especializada  em  oferecer  educação  profissional  e  tecnológica  em  diferentes 

modalidades  de  ensino,  com base  na  conjugação  de  conhecimentos  técnicos  e 

tecnológicos com as suas práticas pedagógicas. (Lei 11.892, 2008, artigo 2º).

O  Campus Rio Pomba, por sua vez, adotou como missão institucional uma visão 

sistêmica no seu processo de ensino e aprendizagem. O foco não se restringiu ao 

ensino técnico e tecnológico, mas, também, na promoção da educação pública de 

http://www.ifsudestemg.edu.br/
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qualidade por  meio da articulação entre ensino,  pesquisa e extensão,  visando à 

formação  integral  do  discente  e  contribuir  para  o  desenvolvimento  regional 

sustentável.25    

Para  cumprir  essa  nova  missão,  foi  necessário  criar  uma  nova  estrutura 

organizacional. Subordinada ao Diretor Geral foi criada uma Seção de Cerimonial e 

Eventos,  que ficou  responsável  pela  organização das solenidades  e  eventos  da 

escola e, também, uma Comissão de Ética, responsável por orientar e supervisionar 

as condutas dos servidores no relacionamento com os cidadãos e no resguardo do 

patrimônio  público.  A  denominação  do  Departamento  de  Desenvolvimento 

Educacional  foi  alterada  para  Diretoria  de  Ensino.  A  esta  nova  diretoria  ficaram 

subordinadas as coordenações relacionadas aos cursos da instituição, aos assuntos 

e  registros  acadêmicos,  à  assistência  estudantil,  as  gerências  de  programas da 

educação profissional e tecnológica, de multimeios e acervos bibliográficos, de apoio 

ao ensino noturno e de apoio audiovisual e multimeios didáticos. Quanto ao ensino, 

a  instituição  foi  departamentalizada  por  áreas  e  cursos.  Os  Departamentos 

Acadêmicos  foram  divididos  em:  Departamento  Acadêmico  de  Agricultura  e 

Ambiente,  Departamento  Acadêmico  de  Ciência  da  Computação,  Departamento 

Acadêmico  de  Ciências  Gerenciais,  Departamento  Acadêmico  de  Ciência  e 

Tecnologia  de  Alimentos,  Departamento  Acadêmico  de Educação,  Departamento 

Acadêmico  de  Matemática,  Física  e  Estatística,  Departamento  Acadêmico  de 

Zootecnia. A Diretoria de Desenvolvimento Institucional ganhou uma Prefeitura que 

ficou responsável pelos serviços de construção, manutenção da infraestrutura física, 

conservação e limpeza, paisagismo, transporte, segurança, fiscalização e controle 

do  uso  dos  espaços  físicos  da  escola.  Para  coordenar,  estimular,  aperfeiçoar  e 

harmonizar as atividades de extensão desenvolvidas pelos servidores do  Campus, 

estreitando  as  relações  da  escola  com  a  sociedade,  foi  criada  a  Diretoria  de 

Extensão.  Por  meio  desta,  as  ações,  programas  e/ou  projetos  passaram  a  ser 

registrados e arquivados, possibilitando acompanhamento e controle das atividades 

desenvolvidas junto à comunidade.26 

25 Regimento Interno do Campus Rio Pomba, recuperado de http://www.riopomba.ifsudestemg.edu.br, 
acesso em julho de 2017. 
26 Dados recuperados da página http://www.riopomba.ifsudestemg.edu.br, acesso em julho de 2017. 

http://www.riopomba.ifsudestemg.edu.br/
http://www.riopomba.ifsudestemg.edu.br/
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Nesse período, a formação do corpo docente do  Campus  Rio Pomba continuava 

diversificada,  para  atender  e  dar  conta  das  novas  demandas  educacionais, 

resultantes das novas especialidades introduzidas. (Tabela 25).

Tabela 25 – Distribuição do corpo Docente do  Campus Rio Pomba por  nível  de 
qualificação - 1º semestre/2009.

Nível de formação Quantitativo de docentes
Graduação 01
Especialização 25
Mestrado 42
Doutorado 19
Pós-doutorado 01

Total 88
Fonte: PDI 2009-2013, do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais – Campus Rio Pomba.

Comparando com os dados constantes do Relatório  Final  de Auto  Avaliação do 

CEFET RP, elaborado em 2006, a qualificação dos docentes do Campus Rio Pomba 

aumentou  significativamente.  Constata-se  que,  em  2009,  cerca  de  48%  eram 

mestres e 22% eram doutores. Estes dados representam um quantitativo elevado, 

principalmente,  levando-se  em  conta  que  muitos  professores  da  EAF  RP  não 

possuíam qualificação específica para a docência e o cargo que ocupavam, tendo 

em vista que sua entrada na instituição se dava por indicação, que nem sempre se 

baseava na sua formação profissional. 

A qualificação do corpo técnico do Campus Rio Pomba, em 2009, também era bem 

diversificada, quando comparada com as décadas anteriores. (Tabela 26).

Tabela 26 – Distribuição do corpo Técnico  do  Campus Rio Pomba por  nível  de 
qualificação - 1º semestre/2009.

Nível de formação Quantitativo de técnicos
Fundamental 02
Médio/Técnico 44
Graduação 57
Especialização 38
Mestrado 8

Total 149
Fonte: PDI 2009-2013, do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais – Campus Rio Pomba.

Em 2006, o Relatório Final de Auto Avaliação do CEFET RP havia demonstrado que 

a qualificação dos servidores técnicos apresentava-se da seguinte forma: eram dois 

servidores  com  primeiro  grau  completo,  quarenta  e  nove  com  segundo  grau 

completo, trinta e seis com superior completo e quatro mestres. De acordo com a 
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Tabela 26,  em 2009,  esse quantitativo sofreu variação.  O número de servidores 

graduados  aumentou  cerca  de  14%  e  o  número  de  especialistas  representava 

25,50% do total de servidores. Constata-se, ainda, que 29,53% possuíam formação 

de  nível  médio  ou  técnico,  38,25%  possuíam  graduação  e  25,50%  possuíam 

especialização. A graduação, que era a qualificação da maior parte dos técnicos da 

instituição, foi a que sofreu a maior elevação de 2006 a 2009.

Após um ano, em 2010, esse quadro sofreu novamente modificação, demonstrando 

que  a  qualificação  era  incentivada  pela  escola  e  concretizada  pelos  servidores. 

(Tabela 27).

Tabela 27 – Distribuição do corpo Docente do  Campus Rio Pomba por  nível  de 
qualificação – 2006, 2009 e 2010.

Nível de 
formação

Quantitativo 
de docentes 

em 2006

Quantitativo 
de docentes 

em 2009

Quantitativo 
de docentes 

em 2010

Aumento 
Percentual 

entre 2006 e 
2009

Aumento 
Percentual 

entre 2009 e 
2010

Graduação * 01 01 * *
Especialização 17 25 25 32% *
Mestrado 08 42 49 80,95% 14,28%
Doutorado 03 19 29 84,21% 34,48%
Pós-doutorado * 01 * * *
Total * 88 104 * *

Fonte: Elaborada pela autora a partir de arquivos internos do setor de Registros Escolares e Gestão  
de  Pessoas  do  Campus Rio  Pomba.  Os  cálculos  dos  percentuais  foram  feitos  por  nível  de 
qualificação. *Nos documentos pesquisados não constaram dados referentes a estas qualificações ou 
não houve aumento percentual. 

Entre os anos de 2006 e 2009 houve um grande aumento no nível de qualificação 

dos docentes. A Tabela 27 demonstra que houve um aumento de 32% nos docentes 

que  eram  especialistas,  80,95%  nos  docentes  mestres  e  84,21% nos  docentes 

doutores. Já entre 2009 e 2010, o aumento foi de 14,28% nos docentes mestres e 

34,48% nos docentes doutores. Constata-se,  ainda, que em 2010 cerca de 47% 

eram mestres e 28% eram doutores.  Esses dados indicam que há um aumento 

constante  na  qualificação  desses  servidores  e  que,  a  melhora  da  competência 

profissional, favorece o processo de ensino- aprendizagem da instituição.  

Em relação ao corpo Técnico do Campus Rio Pomba, não foi diferente. Constata-se 

que houve aumento significativo no número de graduados e especialistas. Esses 

níveis  de  qualificação  aumentam  as  competências  individuais  do  servidor  e 
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favorecem a eficiência e a eficácia do serviço público prestado. Em 2006, eram 36 

graduados. Já em 2009, houve um aumento de 36,84% em relação a esse nível de 

qualificação. Enquanto que, em 2006, não havia registro de servidores especialistas, 

três anos depois, em 2009, eram 38 servidores com essa qualificação e, em 2010, 

eram 57 especialistas. O número de mestres também aumentou. De 2006 a 2009, 

houve um aumento de 50% nesse nível de qualificação e a especialização tornou-se 

a qualificação da maior parte desses servidores. (Tabela 28). 

Tabela 28 – Distribuição do corpo Técnico  do  Campus  Rio Pomba por  nível  de 
qualificação – 2006, 2009 e 2010.

Nível de 
formação

Quantitativo 
de técnicos 

em 2006

Quantitativo 
de técnicos 

em 2009

Quantitativo 
de técnicos 

em 2010

Aumento 
Percentual 

entre 2006 e 
2009

Aumento 
Percentual 

entre 2009 e 
2010

Fundamental 02 02 02 * *
Médio/Técnico 49 44 43 ** **
Graduação 36 57 30 36,84% **
Especialização 00 38 57 38% 33,33%
Mestrado 04 08 09 50% 11,11%

Total 91 149 141 * *
Fonte: Elaborada pela autora a partir de arquivos internos do setor de Registros Escolares e Gestão  
de  Pessoas  do  Campus Rio  Pomba.  Os  cálculos  dos  percentuais  foram  feitos  por  nível  de 
qualificação. *Não houve aumento percentual. **Não foram considerados decréscimos nos níveis de 
qualificação.

O  quadro  de  servidores  também  sofreu  modificação  após  a  transformação  em 

Instituto  Federal,  principalmente  quanto  ao  número  de  Professores  do  Ensino 

Básico, Técnico e Tecnológico - EBTT e de Assistentes em Administração. Enquanto 

que, em 2002, o quadro de servidores era composto por 35 professores efetivos e 

91  técnicos  em  administração,  em  2011,  eram  106  professores  efetivos,  23 

professores temporários e 139 técnicos. Constata-se que houve um aumento de, 

aproximadamente,  52,98%  no  total  de  servidores.  Esses  dados  representam: 

aumento no número de pessoas com emprego fixo ou temporário, mais renda em 

circulação e crescimento econômico para o município e região.  (Tabela 29).
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Tabela  29  –  Cargos  com  quantitativo  de  servidores  do  Campus Rio  Pomba  – 
fevereiro/2011. 

Cargos Quantitativo de servidores 
Administrador 2
Analista em Tecnologia da Informação 3
Armazenista 1
Assistente de Aluno 8
Assistente em Administração 44
Assistente Social 1
Auxiliar de biblioteca 2
Auxiliar de eletricista 1
Auxiliar de encanador 1
Auxiliar de mecânica 1
Auxiliar em agropecuária 6
Auxiliar em enfermagem 2
Auxiliar em Nutrição e Dietética 5
Bibliotecária-documentalista 2
Contador 2
Costureira 1
Cozinheiro 4
Jardineiro 1
Médico 2
Médico Veterinário 2
Nutricionista 2
Odontólogo 2
Operador de máquina de lavanderia 1
Padeiro 1
Pedagogo 3
Professor EBTT 106
Professor Temporário 23
Psicólogo 2
Servente de obras 1
Técnico em agropecuária 13
Técnico em Alimentos e Laticínios 2
Técnico em Assuntos Educacionais 5
Técnico em Cooperativismo 1
Técnico em Enfermagem 1
Técnico em Laboratório-área 2
Técnico em Tecnologia da Informação 3
Telefonista 1
Tratorista 1
Vigilante 6
Zootecnista 1

Total 268
Fonte: Elaborada pela autora a partir de documentos institucionais do setor de Gestão de Pessoas do 
Campus Rio Pomba. 

Nesse período,  os cursos ofertados pelo  Campus Rio Pomba eram:  Técnico em 

Alimentos Integrado, Técnico Florestal Integrado, Técnico em Zootecnia Integrado, 

Técnico  em  Informática  Integrado,  Técnico  em  Informática  Concomitante  ou 

Subsequente, Técnico em Vendas Concomitante ou Subsequente, Técnico em Meio 

Ambiente  Concomitante  ou  Subsequente,  Técnico  em  Segurança  do  Trabalho 
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Subsequente, Técnico em Secretariado Subsequente, Técnico em Meio Ambiente 

ofertado no formato Educação a Distância – EAD, Técnico em Agente Comunitário 

da Saúde ofertado no formato PROEJA, Bacharelado em Ciência da Computação, 

Bacharelado  em  Ciência  e  Tecnologia  em  Alimentos,  Bacharelado  em 

Administração,  Bacharelado  em  Agroecologia,  Licenciatura  em  Matemática, 

Tecnologia em Laticínios, Bacharelado em Zootecnia, Pós-Graduação lato sensu em 

Agroecologia,  Pós-Graduação  lato  sensu  PROEJA  e  Programa  Especial  de 

Formação Pedagógica Rio Pomba. (PDI, 2009/2013). 

Em 2009, a instituição possuía cerca de 890 discentes nos cursos presenciais e 150 

no curso de Técnico em Meio Ambiente, que era ofertado no formato à distância. A 

Tabela 30 apresenta a evolução do quantitativo de discentes matriculados nos anos 

de 1979, 1989, 1999 e 2009. Observa-se a evolução de cada curso no decorrer das 

quatro décadas analisadas. É notável a grande expansão que houve no número de 

cursos técnicos ofertados a partir de 1999, desencadeando um aumento de cerca de 

65% no número de matrículas em relação a 1989.

Tabela 30 – Evolução do quantitativo de discentes matriculados - 1979, 1989, 1999 
e 2009 – 1ª série de cada curso.

MATRÍCULAS - 1979, 1989, 1999 e 2009
CURSOS DÉCADAS

                                                                                                               1979     1989    1999    2009
Técnico Agrícola 155 149 * *
Técnico em Agropecuária com habilitação em Agricultura * * 76 20
Técnico em Agropecuária com habilitação em Zootecnia * * 38 46
Técnico em Agropecuária com habilitação em Agroindústria * * 44 *
Técnico em Processamento de Dados * * 75 *
Técnico de contabilidade e comercialização * * * *
Técnico Florestal * * * 44
Técnico em Agropecuária * * * 46
Técnico em Alimentos * * * 45
Técnico em Meio Ambiente * * * 46
Técnico em vendas * * * 43
Técnico em Segurança do Trabalho * * * 44
Técnico em Secretariado * * * 35
Técnico em Informática * * * 99
Tecnologia em laticínios * * * 37
Total 155 149 423 505

Fonte:  Elaborado pela autora a partir  de dados obtidos nos Registros Escolares do  Campus Rio 
Pomba. *Ou não houve turmas no ano apresentado ou o curso ainda não existia.
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O oferecimento  de  cursos  superiores  mais  que  dobrou  no  Campus Rio  Pomba. 

Vieram, ainda, à criação de um MBA27 em Gestão Empreendedora, um Mestrado 

Profissional em Ciência e Tecnologia de Alimentos, um Mestrado Profissional em 

Nutrição e Produção Animal e um Mestrado Profissional em Educação. Em 2017, os 

cursos superiores de Administração, Agroecologia, Ciência da Computação, Ciência 

e Tecnologia de Alimentos, Licenciatura em Matemática e Zootecnia receberam o 

selo de qualidade do Guia do Estudante, classificação esta que coloca os cursos da 

instituição entre o melhores do país. (Guia do Estudante, outubro/2017).  

Considerando os dados e fatos apresentados, a seguir passa-se às análises sobre 

as contribuições da Escola Agrotécnica Federal para o desenvolvimento econômico, 

social e humano do município de Rio Pomba.

27 Do inglês  Master  in  Business  Administration, é  um curso  lato  sensu  voltado para  quem quer 
aprimorar  conhecimentos  de  administração  e  obter  uma  visão  aprofundada  e  global  do  mundo 
corporativo. É muito procurado por empresários, executivos e gestores. Texto recuperado de 
https://guiadoestudante.abril.com.br/, acesso em novembro de 2017.
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5.  Contribuição  da  Escola  Agrotécnica  Federal  de  Rio  Pomba  para  o 

desenvolvimento local

Como  a  Escola  Agrotécnica  Federal  de  Rio  Pomba  contribuiu  para  o 

desenvolvimento  econômico,  social  e  humano  do  município  onde  se  encontra 

inserida é a questão geradora da pesquisa. Para subsidiar as análises partiu-se do 

entendimento descrito no referencial teórico de que a educação possui relação direta 

e indireta com o desenvolvimento de uma sociedade, numa via de mão dupla, onde 

educação gera desenvolvimento e desenvolvimento gera educação. 

No contexto histórico, foi destacado que a Zona da Mata mineira é uma região de 

importância  singular  para  o Estado de Minas Gerais,  por  sua história  e  por  seu 

desenvolvimento econômico. De colonização tardia, teve no café o principal produto 

que movimentava sua economia. Sua produção e comercialização proporcionaram 

muito desenvolvimento para a região formada, até o início do século XVIII, por matas 

virgens. A construção de rodovias na região foi, também, um grande estimulador de 

desenvolvimento, facilitando o comércio de mercadorias, o transporte de pessoas e 

possibilitando a interligação da região com as principais capitais do país. 

A partir de 1930, ocorreu um esgotamento econômico da região, que perdeu sua 

hegemonia econômica e política para outras regiões do Estado, que passaram para 

uma posição de maior  destaque.  A forte  heterogeneidade da região,  convivendo 

microrregiões ou municípios de relativo destaque ao lado de áreas deprimidas com 

indicadores comparáveis aos locais mais pobres do Estado, agravou o processo de 

estagnação da Zona da Mata. A partir da década 50, com o incentivo do governo 

federal para a criação das escolas técnicas pelo país, e com o apoio do governo de 

Minas, que passou a investir em políticas públicas para estimular o desenvolvimento 

dos municípios mineiros, a região voltou a crescer. 

Quanto ao município de Rio Pomba, este se encontra localizado na região da Mata 

mineira. Por volta do final do século XVII começou o processo de colonização da 

comunidade. Consta da literatura pesquisada que, nesse período, a agricultura de 

subsistência e o comércio já movimentavam a região. A construção de estradas na 

localidade possibilitou o acesso a Ouro Preto e aldeias filiais na região do xopotó, a 
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partir  de  1768,  favorecendo  o  desenvolvimento  local,  facilitando  o  comércio  de 

mercadorias e a movimentação de pessoas. Rio Pomba era considerada a mais 

importante das povoações existentes na região da Mata, já possuindo, em 1828, 

uma escola de 1º grau. Foi a primeira vila, o primeiro município e o primeiro termo 

judiciário da Zona da Mata, cuja instalação ocorreu em 13 de outubro de 1831. Em 

1837, vinte distritos compunham seu território. Em 1847, recebeu uma escola de 2º 

grau, sendo mais uma iniciativa importante a incrementar a educação da população 

local e, por conseguinte, o desenvolvimento da região. Foi elevada à categoria de 

cidade em 1859, cuja instalação ocorreu em 20 de janeiro do citado ano. 

Desde seus primórdios possuía entidades de cunho artístico e cultural que difundiam 

música,  teatro,  canto  e literatura,  sendo considerada,  também, berço  cultural  da 

Zona da Mata mineira. Em 1879, a cidade passou a ser iluminada com luz de gás. 

Foi  criado  o  1º  jornal  do  município,  o  Bocaius,  em 1881,  sendo  o  terceiro  que 

circulou na região. Em 1886, aconteceu a inauguração do ramal ferroviário Guarani-

Rio Pomba e da estrada de Ferro Leopoldina, acontecimentos que impulsionaram 

ainda mais o comércio,  o transporte de carga e de pessoas e, por conseguinte, 

trouxeram mais desenvolvimento para a região. 

Possuía cidadãos natos de importância na política nacional  e  sua economia era 

destaque na região. Foi o primeiro município a exportar amianto, mineral de grande 

importância à época e, em 1888, possuía importantes fábricas de fumo e cigarro, 

sendo os preferidos da população do Rio de Janeiro e de nobiliários da corte. 

A luz elétrica chegou ao município em 1918, por meio de uma usina situada na 

própria comunidade. Nesse ano, foi criado outro jornal, O Imparcial, que passou a 

retratar o desenvolvimento cultural, social e econômico do município. Nesse período, 

o comércio local destacava-se perante o dos municípios circunvizinhos. Em 1920, foi 

implantada  na  cidade  uma  usina  de  açúcar,  possibilitando  ainda  mais  o 

desenvolvimento para a região. O Banco de Crédito Real de Minas Gerais chegou à 

cidade em 1924, estimulando a atividade financeira local.

A partir de 1930, o governo federal, por meio do Ministério da Agricultura, iniciou um 

projeto que tinha por objetivo a recuperação e a modernização da agricultura do 
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país,  como  base  para  o  próprio  desenvolvimento  industrial  que  se  intensificava 

nesse período. A produção de matérias-primas de excelente qualidade estava entre 

os objetivos do governo, visando atender o incremento industrial iniciado no pós-30. 

Para  tanto,  em  diversas  regiões  do  Brasil  foram  instalados  centros  de 

experimentações  (estações  experimentais  e  campos  de  sementes),  os  quais 

deveriam atuar realizando pesquisas e experimentações, em busca de um melhor 

aproveitamento da produção agrícola e maiores rendimentos para o país. Assim, em 

1936 foi instalada uma Estação Experimental em Rio Pomba, para a realização de 

pesquisas e experimentações referentes ao cultivo do fumo e do arroz, produtos 

importantes para a economia local nesse período. Posteriormente, essa foi integrada 

à Escola Agrotécnica Federal de Rio Pomba, instituição ora pesquisada. 

Na  década  de  1950,  97%  da  economia  local  era  formada  por  indústrias  de 

transformação e beneficiamento, que empregavam 79,35% das pessoas ativas que 

viviam na cidade, e a maior parte da população vivia na zona rural.  Em 1962, o 

município assumiu a configuração territorial atual e seus desmembramentos deram 

origem a setenta e três novos municípios. 

Rio Pomba está localizado na microrregião de Ubá,  formada por  muitos distritos 

seus que se tornaram municípios. Conforme apresentado no histórico da pesquisa, 

muitos  destes  ficaram  dependentes  de  Rio  Pomba,  por  ser  a  localidade  mais 

próxima que possui ensino público e gratuito, em todos os níveis e modalidades. 

Dentro desse contexto, encontra-se a Escola Agrotécnica Federal de Rio Pomba, 

atualmente  denominado  Campus Rio  Pomba  do  Instituto  Federal  de  Educação, 

Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais. 

A instituição pesquisada foi  crescendo em seus 62 anos de história,  contados a 

partir  da  Lei  que instituiu  sua criação,  passando por  todos os  níveis  de  ensino. 

Iniciou pelo fundamental e passou pelo médio e o superior.  São muitos anos de 

ensino, qualificação e capacitação que contribuíram para formação de sucessivas 

gerações, que atuaram e atuam no desenvolvimento do município e da região. 

Apresenta-se, a seguir, a análise qualitativa e quantitativa de suas contribuições ao 

desenvolvimento do município de Rio Pomba.
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5.1. Impactos sobre o desenvolvimento econômico do município de Rio Pomba

A EAF RP, atual  Campus Rio Pomba do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, é a instituição educacional mais relevante 

para o município onde se situa e para as cidades circunvizinhas. Trata-se de uma 

instituição  de  ensino  gratuito,  dentro  de  uma  região  composta  por  pequenos 

municípios de baixa renda per capita, muitos deles dependentes da agropecuária, da 

agricultura familiar, do setor de serviços e do comércio. 

Criada por meio da Lei 3.092, de 29 de dezembro de 1956, e inaugurada em 15 de  

agosto de 1962, pelo presidente Juscelino Kubitschek, a escola utilizava terras do 

Departamento  de  Produção  Animal  e  da  Estação  Experimental  de  Fumo,  que 

pertenciam ao Ministério da Agricultura. Tratava-se de uma escola voltada para a 

área agrícola, com vistas à qualificação para a manutenção do homem no campo e 

aumento da produção agrícola, parte de um pacote de medidas governamentais que 

buscavam estimular o desenvolvimento econômico do país e das pequenas cidades. 

Pessoas,  que vivenciaram o processo de criação da escola,  contam que ela  foi 

instalada em Rio Pomba contrariando a vontade dos governantes que comandavam 

a política nacional.  Mauro Marques de Oliveira, professor aposentado e ex-diretor 

da instituição pesquisada, retratou parte dessa história quando, em relato oral, disse 

que:

“A Escola Agrícola de Rio Pomba foi uma grande conquista para a nossa 
região. Graças ao ilustre deputado federal Último de Carvalho e algumas 
engendradas  políticas  (risos)...a  escola  foi  instalada  em  Rio  Pomba.  As 
pessoas comentavam na época que a escola seria instalada em Piraúba ou 
Ubá,  mas acredito que alguns fatos fizeram com que ela ficasse em Rio 
Pomba.  Primeiro,  existiam políticos  de  muita  influência  junto  ao  governo 
federal que cultivavam um imenso carinho por Rio Pomba e tinha, também, a 
Fazenda Experimental de Fumo e o Posto de Criação Animal instalados na 
cidade. Isso facilitou, porque já tinha a área para a instalação da escola. Aí 
ela ficou no Pomba.” (Mauro Marques de Oliveira, Relato Oral, 2017).

Quando foi criada trouxe muita expectativa em relação à criação de empregos, à 

circulação de capital  e à oportunidade de formação técnica e profissional  para a 

população local e da região. E assim se fez! 
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Dois  exemplos  que  demonstram  a  influência  positiva  da  escola  na  formação 

profissional da população local e o estímulo dado ao desenvolvimento do município 

apresentam-se nos seguintes relatos:

“Sou natural e residente em Rio Pomba. Ingressei na Instituição em 1997, no 
cargo  efetivo  de  Vigilante.  Nessa  época  a  denominação  era  Escola 
Agrotécnica Federal de Rio Pomba. Atualmente (desde 2006) sou Professor 
de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico concursado na Instituição. Atuei, 
também, como Chefe da Seção de Projetos e Produção Zootécnica de 2005 
à 2006, Diretor de Gestão Estratégica da escola em 2007,  vice-diretor do 
CEFET RP em 2008, Diretor Geral do Campus Rio Pomba de 2009 à 2017 
e,  atualmente,  estou  como  Coordenador  do  Curso  de  Graduação  de 
Bacharel em Zootecnia.” (Arnaldo Prata Neiva Junior, Relato Escrito, 2017).

“Sou natural e residente em Rio Pomba. Após me formar em Engenharia 
Agronômica  pela  UFV  no  final  de  1980,  ingressei  na  antiga  Escola 
Agrotécnica  Federal  de  Rio  Pomba,  em março de 1981,  como professor 
concursado. Atuei como docente até novembro de 1988 e depois assumi os 
cargos  de  Diretor  Administrativo,  Coordenador  de  Recursos  Humanos, 
chegando  a  Diretor  Geral  e,  em  2009,  Reitor  do  Instituto  Federal  de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas.”  (Mário Sérgio da 
Costa Vieira, Relato Escrito, 2017).

Pelos relatos apresentados é possível constatar que a possibilidade de ocupação de 

cargos  efetivos  e  o  desenvolvimento  profissional  dentro  da  própria  instituição 

influenciaram a aceleração da economia local,  que passou a contar  com muitos 

servidores públicos federais que recebiam remuneração em valor acima da média 

paga para as pessoas que trabalham nos demais setores econômicos do município, 

comprovando a contribuição direta da instituição pesquisada para o desenvolvimento 

do município. 

Nessa época, o acesso à escola era difícil e, portanto, estudar em uma instituição de 

ensino público federal era uma grande oportunidade para a população local, formada 

em sua maioria por famílias de renda baixa. Poucas vagas eram ofertadas e, para 

entrar,  fazia-se um exame de admissão coletivo.  Em 1964,  vinte e dois  mestres 

agrícolas formavam na primeira turma concluinte do Ginásio Agrícola de Rio Pomba. 

Quatro anos depois, em 1968, a instituição foi autorizada a extinguir gradativamente 

o curso ginasial por meio do Decreto nº 62.178 e, até o ano de 1970, foram cerca de 

330 mestres agrícolas formados pela escola. (Figura 17). 
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Figura 17 – Evolução do número de discentes formados no Ginásio Agrícola de Rio 
Pomba – 1964 - 1970.
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Fonte: Elaborado pela autora a partir de arquivos institucionais do Campus Rio Pomba.

Francisco Bomtempo de Oliveira, mestre agrícola formado no Ginásio Agrícola Rio 

Pomba, conta em um livro de sua autoria intitulado “então, Francisco?” um pouco de 

sua história com a escola. Relata que nasceu em Rio Pomba e passou sua infância 

na fazenda Cachoeira. Que aos 13 anos foi estudar no Colégio Agrícola onde fez 

cursos nas áreas de gado leiteiro, reflorestamento, cultivo do cerrado e conservação 

de  solo  e  água.  Após  formar,  atuou  como  executor  de  aviação  agrícola,  como 

pesquisador de solo, em reflorestamento e, atualmente, atua na criação de gado e 

produção de carvão vegetal em sua propriedade rural. Afirma, ainda, que a entrada 

no Colégio Agrícola não foi fácil, mas abriu um canal importante em sua vida:

“Depois de uma tentativa frustrada de entrar na Escola através do exame de 
admissão para o curso do Ginásio Agrícola, fui convidado no meio do ano a 
fazer lá, um curso preparatório de um semestre para tentar, no fim do ano, 
ingresso definitivo  através de exame seletivo  coletivo.  Para  entrar  nesse 
curso alternativo, criado pelo diretor Carlos Bastos, foi  necessário vender 
todo meu gado para comprar um colchão de molas que parecia ser a chave 
para entrar naquele curso.” “Minha novilha mascarada, primeira cabeça de 
gado,  coitada,  presente do Xará,  foi  sacrificada (...).”  “Trinta de junho de 
1967 eu estava lá, pela primeira vez, deitado em minha mascarada, abrindo 
um canal importante em minha vida.” (Oliveira, 2016, p. 64).

Esse relato é outra demonstração de como a instituição possibilitava a qualificação 

necessária aos discentes que nela estudavam e que, no caso de Francisco, pôde 

atuar  em sua  área  de  formação,  assim como progredir  e  atuar  em sua  própria 

propriedade rural. 
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A partir de 1970, com a denominação de Colégio Agrícola de Rio Pomba, iniciaram 

as primeiras turmas de Técnicos Agrícolas. Este foi o primeiro curso de nível médio 

oferecido pela instituição,  o  qual  possui,  até  hoje,  uma demanda significativa de 

alunos interessados.  Compreende-se esta preferência:  a  agricultura e a pecuária 

continuam a ser importantes na economia local. De 1971 até 1996, o número de 

discentes formados ultrapassou mil e trezentos discentes. (Figura 18).

Figura 18 – Evolução do número de discentes formados - Colégio Agrícola de Rio 
Pomba – 1971 - 1979; Escola Agrotécnica Federal de Rio Pomba – 1980 - 1997.
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Fonte: Elaborado pela autora a partir de arquivos institucionais do Campus Rio Pomba.

A escola passou por várias transformações institucionais e a partir da década de 70, 

enquanto que, em todo o país as instituições privadas ganhavam força e espaço, 

atendendo  à  demanda  da  sociedade  e  da  economia  por  cursos  superiores,  ela 

mantinha-se  viva  na  sua  natureza  e  se  estruturava  para  continuar  atuando  e 

atendendo as demandas locais,  que clamavam por  ensino público,  gratuito  e  de 

qualidade. Nessa perspectiva, a “Profissionalização no Setor Primário da Economia” 

e o “Técnico em Agropecuária e o Mercado de Trabalho” foram temas discutidos no 

encontro  de  diretores  de  todas  as  Escolas  Agrotécnicas  Federais,  vinculadas  à 

COAGRI, realizado em setembro de 1979, em Aracaju/SE. Em entrevista ao Jornal 

Semente, o Diretor da Escola Agrotécnica Federal de Rio Pomba na época, Mauro 

Marques  de  Oliveira,  relatou  discussões  importantes  que  presenciou  durante  a 

citada reunião: 

“(...) muito se discutiu sobre o mercado de trabalho e a possível saturação 
desse mercado para o Técnico em Agropecuária. Chegou-se a conclusão 
que para o bom Técnico sempre há emprego, e que as Escolas devem se 
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preocupar em formar Técnicos cada vez melhores.” “Outrossim, concluiu-se 
que o Técnico não deve ser preparado somente para ser um empregado, 
mas que trabalhe por conta própria recebendo do Governo condições para 
adquirir  terras,  financiamentos e aplicar  seus conhecimentos técnicos em 
seu  próprio  interesse,  a  fim de  que,  lucrando,  ajude  também o  Brasil  a 
crescer  e  assim vencer  a  estrutura  arcaica  de  sua  agricultura.”28 (Jornal 
Semente, Ano 1, edição nº 2, p. 1, outubro de 1979).

Esse relato demonstra  quais eram as principais  preocupações dos diretores das 

Escolas Agrícolas sobre os rumos dessas instituições e de seus discentes, em 1979. 

Ministrar um ensino de qualidade, que preparasse o Técnico Agrícola para atuar no 

mercado  de  trabalho  e  por  conta  própria,  foi  a  base  das  discussões.  Retrata, 

também,  a  preocupação  com  a  produção  agrícola  do  país,  que  ainda  era 

considerada muito arcaica. A possibilidade de desenvolvimento econômico do país 

como um todo estimularam as discussões.

Alguns anos depois, já em 1997, importantes cursos começaram a ser ministrados 

pela escola, dentre eles:  o curso de Técnico em Processamento de Dados e os 

cursos de Técnico Agrícola com habilitação em Agricultura, em Agropecuária, em 

Agroindústria, ou em Zootecnica. O curso de Técnico em Processamento de Dados 

formou 22 discentes em sua primeira turma e, dois anos depois, em 1999, formou 

mais  48  alunos.  Já  as  novas  habilitações  do  curso  de  Técnico  Agrícola 

possibilitaram  à  população  outras  opções  de  qualificação,  que  estimulassem  a 

agroindústria e agropecuária de Rio Pomba e região. (Figura 19).

28 Entrevista apresentada à comunidade acadêmica por meio do Jornal do Centro Cívico Escolar Rui 
Barbosa, intitulado Semente. Este jornal era editado pelos alunos do 3º A da Escola Agrotécnica 
Federal  de Rio  Pomba e trazia  informações sobre o cotidiano da escola  e  assuntos importantes 
relacionados à agricultura e à pecuária. Edição nº 2, Ano 1, outubro de 1979. 
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Figura  19  –  Demonstrativo  de  discentes  formados  no  ano  de  1999  –  Escola 
Agrotécnica Federal de Rio Pomba.
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Fonte: Elaborado pela autora a partir de arquivos institucionais do Campus Rio Pomba.

É possível observar que o desenvolvimento do ensino na instituição pesquisada se 

mistura  com  o  desenvolvimento  do  município.  Isto  porque,  muitas  pessoas  que 

residiam em Rio Pomba, bem como em suas cidades circunvizinhas, não dispunham 

de condições financeiras que lhes permitissem deslocar para os grandes centros do 

Estado de Minas Gerias ou do Brasil em busca de capacitação e/ou qualificação.  

Nesse sentido, Mauro Marques de Oliveira, professor aposentado e ex-diretor da 

Escola Agrícola de Rio Pomba, em relato oral, retratou esse fato dizendo que:

“A maioria dos donos de sítios de Rio Pomba, Piraúba, Tocantins e outras 
cidadezinhas da região eram pessoas muito simples, com poucas condições 
financeiras e sem estudos e o sonho era estudar os filhos. Vi alguns pais 
trazerem suas crianças, em carros de boi, e deixarem na escola. Saiam com 
lágrimas  nos  olhos,  mas  não  olhavam para  trás...era  a  oportunidade  de 
estudo  para  os  filhos.  Ah!  E  eu  falo  “crianças”  porque  muitos  alunos 
chegavam  à  escola  com  treze  (pausa)  quatorze  anos  para  estudar  em 
regime de internato...a  vida não era  fácil...”  (Mauro  Marques de Oliveira, 
Relato Oral, 2017).

Assim, outra grande contribuição da instituição para o desenvolvimento econômico 

de Rio Pomba está relacionada à sua natureza, que se baseia em cursos técnicos 

ligados à agricultura e à pecuária, tendo em vista  ter  proporcionado à formação 

profissional para os filhos dos pequenos produtores rurais do município e região, 

qualificando-os para atuarem no mercado de trabalho ou em benefício  próprio  e 

contribuindo  para  que  eles  não  se  distanciassem  das  mudanças  ocorridas  no 

mundo, trazidas pelos avanços tecnológicos e pelo processo de globalização. 
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Parcerias entre a escola e outras instituições, públicas e privadas, eram realizadas 

constantemente,  objetivando  aprendizagem  prática  para  os  alunos  e  o 

aprimoramento  da  agropecuária  local.  Uma  dessas  parcerias  foi  divulgada  pelo 

jornal do Centro Cívico Escolar Rui Barbosa, da Escola Agrotécnica de Rio Pomba, 

intitulado “Semente”, que, sob o título de “Implantação do Centro de Agrostologia”, 

apresentou reportagem com o seguinte texto: 

“Está sendo implantado através do SIE-E e sob a coordenação do Professor 
Mário Assis de Lucena, Chefe da SPA (Seção de Projetos Agropecuários) 
com auxílio da EMBRAPA, o Centro de Agrostologia da Escola. Este centro 
será um mostruário de gramíneas e leguminosas usadas na alimentação das 
criações.  Os  trabalhos  de  execução  estão  sendo  realizados  única  e 
exclusivamente pelos alunos do 3º ano. A finalidade deste centro será um 
mostruário para proprietários rurais, de forragens e gramíneas que mais se 
adaptam a nossa região, e para que os alunos possam ter aulas práticas 
sobre  pastagens,  podendo  melhor  conhecer  as  várias  espécies  de 
forrageiras utilizadas. “As sementes serão cedidas pela EMBRAPA, que vem 
realizando minuciosos estudos e pesquisas nesse campo.” (Jornal Semente, 
Ano 1, edição nº 2, p. 5, outubro de 1979).

Pelo  fato  da  escola  estar  instalada  em  uma  Fazenda  Experimental,  o  ensino-

aprendizagem  acontecia  por  meio  do  saber-fazer.  Nesse  sentido,  constata-se 

através dos documentos institucionais pesquisados que, a transferência da Fazenda 

Experimental do Ministério da Agricultura para o patrimônio da instituição foi um dos 

mais  importantes  acontecimentos  enquanto  Escola  Agrotécnica,  diante  da 

possibilidade de garantir a conjugação do ensino propedêutico com o ensino técnico 

profissionalizante  para  os  anos  que  se  seguiriam.  Quanto  a  esse  fato,  Mauro 

Marques de Oliveira, professor aposentado e ex-diretor da Escola Agrícola de Rio 

Pomba, em relato oral, disse que:

“Não dá para medir a importância da incorporação da Fazenda Experimental 
para a Escola Agrícola. Num primeiro momento havia sido dito que ela seria 
incorporada a Fazenda Experimental de Coronel Pacheco. Graças à força de 
políticos do município junto ao governo federal ela ficou para a Escola. Você 
imagina uma escola agrotécnica sem uma fazenda para o ensino prático? Eu 
não.  Vivenciei  o  ensino  prático  e  vejo  a  importância  dele  para  a 
aprendizagem dos alunos.” (Mauro Marques de Oliveira, Relato Oral, 2017).

Na  década  de  90,  a  reconfiguração  dos  cursos  ofertados  pela  instituição  foi 

necessária  e  os  cursos  ligados  à  agroindústria  foram  implantados  A 
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supervalorização do capital  humano e o momento de transição econômica vivido 

pelo país, destacam-se como causas dessas modificações, tendo em vista terem 

desencadeado  a  necessidade  de  capacitação  continuada.  Assim,  nesse  período 

novos cursos de qualificação e requalificação para o mercado de trabalho foram 

ofertados para a população de Rio Pomba e região, contribuindo para o processo de 

fortalecimento da indústria, do setor de serviços e do comércio. O Jornal Imparcial, 

datado de setembro de 1997, destacou bem esse fato trazendo em suas páginas 

dois  e  três  uma  reportagem  intitulada  “Escola  Agrotécnica  Federal  investe  na 

industrialização. 29 (Figura 20).

Figura 20 – Reportagem apresentada pelo Jornal O Imparcial – 1997.

Fonte: Arquivos do Jornal Imparcial, ano de 1997.

A  inauguração  do  Centro  de  Processamento  de  Produtos  de  Origem  Animal  e 

Vegetal  foi  o  principal  assunto  da  reportagem,  destacando  que  a  escola  havia 

entregado ao município uma agroindústria equipada e estruturada, dentro de um 

elevado padrão de qualidade, além de mais dois laboratórios de importância vital 

para a agricultura e pró-melhoria  de alimentos para a produção de qualidade:  o 

Laboratório de Solos e o Laboratório de Análise de Alimentos. Outra contribuição da 

29 O Jornal Imparcial foi inaugurado em 1896 em Rio Pomba. Foi o terceiro a circular na Zona da 
Mata mineira. Dados recuperados de www.oimparcialriopomba.com.br, acesso em fevereiro de 2018. 

http://www.oimparcialriopomba.com.br/
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escola para o aprimoramento e desenvolvimento das atividades econômicas de Rio 

Pomba.

Em 2002, a junção da Escola Agrotécnica de Rio Pomba com a Escola Agrotécnica 

de Barbacena e o Colégio Técnico Universitário – CTU, da Universidade Federal de 

Juiz  de  Fora,  deu  origem  ao  Centro  Federal  de  Educação  Tecnológica  de  Rio 

Pomba, o CEFET RP. Ele continuou proporcionando estímulos para a economia 

local  por  meio  dos  novos  cursos  ofertados,  do  aumento  do  número  de  vagas 

disponibilizadas e do aumento no número de servidores da instituição. 

Dois cursos de grande importância para o desenvolvimento sustentável da região 

foram implantados na escola em 2006: o curso superior em Agroecologia e a pós-

graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável. Fundamentados 

na  geração de  produção sustentável,  com agregação  de valores  e  conservação 

ambiental  representavam  grande  avanço  para  a  economia  local,  sendo,  ainda, 

destaque  de  caráter  nacional,  tendo  em  vista  tratar-se  do  primeiro  curso  de 

graduação em agricultura com base agroecológica do país.  Em relato escrito, Mário 

Sérgio  Costa  Viera,  ex-diretor,  ex-reitor  e,  atualmente,  professor  aposentado  da 

instituição pesquisada, retrata bem esses acontecimentos e a importância destes 

para o desenvolvimento do município. Ele afirmou que:

“(...)  a  criação  do  bacharelado  em  Agroecologia,  um  antigo  sonho 
profissional  meu,  que  começou  em  2006.  Foi  a  primeira  graduação  em 
agricultura  de  base  agroecológica  do  Brasil,  contrapondo  com  o  ensino 
tradicional,  ortodoxo  das  ciências  agrárias,  com  seu  pacote  tecnológico, 
agrotóxicos, transgenia, fertilizantes industrializados e outros, que tanto faz 
mal a saúde da população (produtor e consumidor) e ao meio ambiente.” 
(Mário Sérgio Costa Viera, Relato Escrito, 2017).

 
Mencionou, também, que:

“Hoje temos um grande número de pequenos produtores de Rio Pomba e 
região  trabalhando  dentro  desse  sistema  de  produção  de  alimentos, 
aumentando,  consequentemente,  a  renda  e  a  qualidade  de  vida  dessas 
famílias. Como exemplo positivo da influência do curso em agroecologia na 
sociedade é a feira que ocorre todo sábado em Rio Pomba onde produtores 
locais vendem suas produções, em sua maioria orgânicas, para a população 
da cidade.” (Mário Sérgio Costa Viera, Relato Escrito, 2017).
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Quanto  aos  cursos  superiores,  estes  trouxeram  novos  desafios  e  outras 

competências para a instituição.  Foi  necessário ampliar as instalações físicas da 

escola, construir novos laboratórios e realizar concursos públicos para a nomeação 

de novos servidores técnicos e professores.  A Figura 21 demonstra a variação de 

cursos e de discentes desde 2006, quando iniciaram os cursos superiores, até 2017. 

Figura 21 – Demonstrativo de cursos superiores e de discentes formados – CEFET 
RP – 2006 a 2008; Campus Rio Pomba –2009 a 2017. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de arquivos institucionais do Campus Rio Pomba.

É possível constatar pela Figura 21 o aumento significativo no número de cursos 

superiores oferecidos pela instituição, principalmente no período em que a escola já 

havia se transformado em Instituto Federal. Em relação aos cursos ofertados e a 

importância dos mesmos para a população do município,  cabe relembrar  alguns 

fatos,  tendo  por  base  os  dados  apresentados  no  histórico  da  pesquisa.  Nesse 

sentido, o curso de Técnico em Processamento de Dados, iniciado em 1997, foi de 

grande importância para comunidade. Conforme verificado no histórico institucional, 

a demanda por cursos nessa área era nacional, tendo em vista que a década de 

noventa foi  muito  influenciada por  novas tecnologias e pelo uso do computador, 

tanto para fins pessoais, quanto dentro das empresas e no mercado de trabalho. O 

curso emergencial de Licenciatura Plena para graduação de professores da parte 

diversificada do currículo do 2º grau, iniciado, nesse ano, foi outro curso de grande 
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importância para a comunidade interna e externa da instituição, tendo em vista que 

possibilitou qualificar e preparar os professores para os novos rumos que a rede 

federal de ensino trilhava, além de contribuir para a melhoria da qualidade do ensino 

nas demais escolas do município e da região. Conforme informações constantes na 

Secretaria de Registros Escolares, o citado curso capacitou um número significativo 

de  profissionais.  Considerando  que  no  início  das  atividades  da  escola  as 

contratações de professores eram feitas por indicação e muitos não possuíam a 

formação específica necessária ao exercício da função, a formação pedagógica veio 

suprir essa lacuna, representando outra importante contribuição da instituição para a 

comunidade.

Autorizado a partir de 2001, o curso de Técnico em Contabilidade e Comercialização 

foi outra demanda que refletiu diretamente na economia local, que cada vez mais se 

aproximava de uma economia de serviços. Formou 72 discentes nos anos de 2002 e 

2003.  O  curso  de  Técnico  em  Meio  Ambiente  foi  iniciado  também  nesse  ano, 

acompanhando  as  exigências  do  mundo  pelo  conhecimento  e  cuidado  com  a 

natureza e a sustentabilidade, estimulando o desenvolvimento local e a melhora das 

condições  de  vida  da  população.  Ainda  nesse  período,  conforme  consta  dos 

arquivos  institucionais,  foram  ministrados  vários  cursos  de  capacitação  para  a 

comunidade local e circunvizinha, fortalecendo o setor de extensão da instituição. Já 

os cursos de Técnico em Secretariado, ministrado a partir de 2004 e Técnico em 

Agrobusiness (Gestão do agronegócio), ministrado de 2002 à 2008, trouxeram mais 

capacitação para o setor de serviços e para os produtores rurais do município.

Em  2006,  com  a  denominação  de  Centro  Federal  de  Educação  Técnica  e 

Tecnológica  de  Rio  Pomba,  vieram  os  cursos  superiores  e  os  cursos  técnicos 

atingiram o quantitativo de 11. Conforme dados institucionais, nesse período o foco 

passou  para  o  desenvolvimento  tecnológico  de  novos  processos,  produtos  e 

serviços,  com a valorização da qualificação continuada,  tanto  dos servidores  da 

instituição, quanto da comunidade local/regional e a pertinência social da instituição 

tornou-se  a  regra.  Foi  nesse  contexto  que  ocorreu  a  implantação  do  curso  de 

Tecnologia em laticínios. O citado curso possibilitou a qualificação de um expressivo 



120

número de discentes, estimulando a economia local, que passou a ser destaque na 

produção de queijos e derivados, iogurtes, doces de leite, dentre outros produtos. 

Quando, em 2008, foi transformada em Campus Rio Pomba do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais a instituição tornou-se 

multicampi,  com atuação na Zona da Mata  mineira  e  Campos das Vertentes.  A 

oferta  do  ensino  passou a  compor  uma visão sistêmica,  com foco na formação 

integral do discente e no desenvolvimento local e regional sustentável. 

É  fato  que,  alguns  cursos  no  decorrer  das  transformações  institucionais  foram 

reestruturados ou extintos, tendo em vista a diminuição significativa no número de 

discentes interessados e outros foram criados para atender as demandas locais. Em 

dez anos de existência a escola de um curso técnico passou a ofertar cinco cursos 

técnicos. E após cinco décadas de existência passou a ofertar onze cursos técnicos, 

seis  graduações,  um  curso  de  tecnólogo,  dois  pós-graduações,  um  Master  in 

Business Administration - MBA e três mestrados profissionais, possibilitando mais 

qualificação e requalificação da mão de obra local e, pessoal qualificado para um 

grande  número  de  instituições  e  empresas  locais  e  regionais,  contribuição  de 

destaque para o desenvolvimento do município e região. Em relação a esses dados, 

Arnaldo Prata Neiva Júnior, professor efetivo e ex-diretor do  Campus Rio Pomba, 

afirma, em relato escrito, que: 

“a  partir  de  2009  houve  aumento  expressivo:  no  número  de  cursos  nos 
diversos níveis; no número de vagas ofertadas nos processos seletivos; no 
número  de  servidores;  na  qualificação  dos  servidores;  e,  aumento 
considerável  entre  2009  e  2015  do  orçamento  da  Instituição,  o  que 
proporcionou grande expansão e melhorias na infraestrutura do  Campus.” 
Houve, ainda, destinação de “recurso exclusivo para a assistência estudantil, 
proporcionando  condições  para  os  estudantes  em  vulnerabilidade 
socioeconômica ingressar  e  concluir  seus estudos no  Campus.”  (Arnaldo 
Prata Neiva Júnior, Relato Escrito, 2017).

Sendo assim, o crescimento da instituição, quanto à sua infraestrutura, servidores, 

cursos e alunos, aconteceu paralelamente ao desenvolvimento de Rio Pomba. De 

forma direta atuou formando muitos discentes que passaram a compor a economia 

local  e  regional.  Os  cursos  técnicos  em  agropecuária,  em  zootecnia  e  em 



121

processamento de dados, bem como os cursos superiores das áreas de alimentos, 

agroecologia e agroindústrias formaram os profissionais que a região demandava 

para  a  estruturação  da  economia  local.  Empresas  e  indústrias  do  município, 

puderam  se  beneficiar  dos  cursos  ofertados,  por  meio  da  qualificação  de  seus 

funcionários, do recebimento de estagiários em uma troca mútua de conhecimentos 

e benefícios e da efetivação de parcerias para a realização de cursos e projetos, que 

beneficiaram  a  comunidade  local  como  um  todo.  De  acordo  com  o  Sistema 

Integrado de Gestão Municipal de Rio Pomba, em 2017, o município possuía vinte e 

sete laticínios em atividade, quatro indústrias de queijos, quatorze microempresas 

produtores de doces e balas e três fábricas de leite e produção de leite,  dentre 

outras.30 Essas atividades ocupam uma parcela importante dentro da economia local 

e a contribuição da instituição pesquisada, por meio de seus cursos, é fato notório.

Analisando  a  estrutura  organizacional  da  escola  é  possível  verificar  o  seu 

crescimento enquanto instituição de ensino. O aumento significativo no número de 

setores e departamentos comprova essa evolução. Enquanto EAF RP eram apenas 

dois departamentos para atender as demandas institucionais. Já como CEFET RP 

esse  número  aumentou  para  quatro.  No  mesmo  sentido,  subordinados  a  esses 

departamentos, de cinco coordenações e vinte e cinco setores gerais, passaram-se 

a  dezoito  coordenações  e  quarenta  e  cinco  setores  gerais.  Toda  sua  estrutura 

institucional se organizava para atender as transformações que aconteciam. 

Nesse período, uma das maiores nomeações de professores e técnicos da escola foi 

realizada. Foram trinta e seis novos professores e vinte e oito novos assistentes em 

administração.  Essas  mudanças  demonstram  a  transformação  de  uma  pequena 

escola  em uma  grande  instituição.  O  aumento  do  número  de  servidores  é  fato 

comprovado pelos dados apurados. (Figura 22). 

30 Dados fornecidos pela Prefeitura Municipal de Rio Pomba, por meio de Listagem das Inscrições 
Econômicas por Atividades do ano de 2017. Não foram disponibilizados dados sobre anos anteriores 
para fins de verificação da evolução das atividades econômicas do município.  Portanto,  para as 
análises foi levado em consideração dados do IBGE apresentados na contextualização da pesquisa.
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Figura 22 – Evolução do número de servidores da Instituição – 1998, 2002 e 2010.

1998
2002

2010

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Número de professores

Número de técnicos

Fonte: Elaborado pela autora a partir de arquivos institucionais do Campus Rio Pomba.

Considerando  os  três  períodos  institucionais  apresentados,  como  Escola 

Agrotécnica,  em  1998,  Centro  Federal  de  Educação  Tecnológica,  em  2002  e 

Instituto  Federal,  em 2010,  o  ano  de  2002  foi  o  período  de  maior  crescimento 

institucional em termo de servidores. Em 1983 eram 24 professores. Já em 2002 

eram 58, valor que corresponde a um aumento percentual de 58,62%. Quanto aos 

servidores  técnicos  em  administração,  em  1998  eram  123.  Em  2002  esse 

quantitativo  aumentou  para  149,  correspondendo  a  um  aumento  percentual  de 

17,44%. 

A instituição também cresceu em número de estudantes.  Pode-se observar  pela 

Figura 23 que, até 1999, período em que a instituição ainda era denominada Escola 

Agrotécnica,  houve um aumento significativo  no número de alunos matriculados. 

Nesse período, eram 348 discentes, quantitativo que, quando comparado ao ano de 

1989, correspondeu a um aumento percentual de 64,77%, aproximadamente. Já em 

2009, eram 885 discentes matriculados nos cursos presenciais, correspondendo a 

um aumento de 52,20%, aproximadamente, no número de alunos matriculados em 

relação ao ano de 1999. (Figura 23).
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Figura 23 -  Evolução do número de discentes matriculados na Instituição – 1979, 
1989, 1999 e 2009.
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Fonte: Elaborado pela autora a partir de arquivos institucionais do Campus Rio Pomba.

É possível concluir, com base nos dados apurados na pesquisa, que o aumento no 

quantitativo  de  estudantes  interessados  nos  cursos  da  instituição  é  reflexo, 

primeiramente, do aumento de cursos ofertados a partir de 1997. Também é fato 

que,  a  pertinência social  da instituição,  disponibilizando os cursos necessários e 

condizentes com a realidade da comunidade beneficiada, a qualidade dos cursos 

ofertados  e  a  qualificação  de  seus  profissionais,  são  fatores  que  influenciam  a 

demanda e ocasionaram crescimento e desenvolvimento para o município de Rio 

Pomba. 

O número  de  discentes  formados  pela  escola  também variou  significativamente. 

Pela Figura 24 percebe-se que nos anos de 1979, 1999 e 2009 ocorreu aumento 

gradativo  nesse  quantitativo,  correspondendo  a  um  percentual  de  68,71%, 

aproximadamente. (Figura 24).

Figura 24 – Evolução do número de alunos formados pela Instituição – 1979, 1999 e 
2009. 
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Fonte: Elaborado pela autora a partir de arquivos institucionais do Campus Rio Pomba.
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Um  fato  importante  apurado  durante  a  pesquisa  refere-se  a  uma  diferença 

significativa entre o número de alunos matriculados e o número de alunos formados, 

até  o  ano  de  2006,  não  havendo  estudos  ou  relatórios  institucionais  que 

demonstrem, controlem ou acompanhem os motivos da ocorrência. Com base nesse 

fato e nos dados gerais existentes nos livros de registros escolares sobre frequência, 

evasão e aprovação, constatou-se que um dos maiores problemas da escola está 

relacionado à evasão escolar, fato que merece atenção e atuação de seus gestores, 

para superação da situação. A partir de 2006, com a oferta de cursos superiores, a 

maior parte dos discentes matriculados formava. Acredita-se que, uma graduação 

possibilita  melhores  condições  frente  ao  mercado  de  trabalho,  que  exige  um 

profissional  cada  vez  mais  qualificado,  e  a  obtenção  do  título  tornava-se 

imprescindível para tanto. 

No ano de 2017, por meio do Programa de Acompanhamento do Egresso – PROAE, 

registrado na Diretoria de Extensão do Campus Rio Pomba, foi implementada uma 

ação intitulada “Por Onde Você Anda?”, a qual divulga notícias, sobre os egressos 

da escola, nas redes sociais e no site institucional. As postagens retratam diferentes 

momentos da instituição e as circunstâncias vividas por seus alunos em diferentes 

épocas.  Destacam  a  sua  importância  na  vida  de  seus  discentes.  Demonstram, 

também, que a instituição pesquisada conseguiu alcançar  sua missão,  ofertando 

conhecimentos e formação sólida, preparando bem seus alunos e possibilitando que 

estes contribuíssem para o desenvolvimento do município e da região. A história de 

Paulo César Cavalcanti Maia, mestre agrícola formado em 1968, no Colégio Agrícola 

de  Rio  Pomba,  retrata  bem  esse  fato.  Ele descreveu  a  sua  passagem  pela 

instituição, relatando que:

"Meu nome é Paulo César Cavalcante Maia, 64 anos, ex-aluno da Escola 
Agrícola de Rio Pomba, hoje conhecida como IF Sudeste de Minas Gerais – 
Campus  Rio  Pomba.  Formei-me  em  1968  no  curso  Mestre  Agrícola, 
correspondente  ao  atual  2º  seguimento  do  Ensino  Fundamental.  Posso 
afirmar que o acúmulo de conhecimento no Campus Rio Pomba, possibilitou 
meu bom desempenho no Colégio Agrícola Nilo Peçanha, em Pinheiral/RJ, 
ao cursar o Técnico Agrícola. Descrever minha trajetória por Rio Pomba é 
retomar as melhores lembranças. Ficou um imenso sentimento de gratidão 
ao  seu  primeiro  Diretor,  Dr.  Carlos  Martins  Bastos,  à  Secretária  Maria 
Marotta e demais membros da equipe diretiva e docente. Pela pertinência: 
visitar a “tia Marotta” foi o primeiro gesto ao retornar ao município de Rio 



125

Pomba.  Aqui  é  significativo  registrar  a  evolução  da  instituição  junto  aos 
estudantes  em  formação:  só  o  curso  ginasial,  para  estudantes  do  sexo 
masculino  e  em  regime  de  internato  –  inclusive  sábados  e  domingos...  
muitos de nós passávamos meses e até semestres sem ir em casa e/ou sem 
receber visita dos familiares...(condição agravada pela baixa faixa etária)...”

Outra história apresentada por essa ação representa a vida de muitos alunos que 

passaram pela escola. Romaro Silva, menino simples e de família humilde, formou 

no CEFET RP, em 2008, como Técnico em Informática e, no Campus Rio Pomba, 

em  2012,  em  Licenciatura  em  Matemática.  Hoje  é  professor  efetivo  de  Ensino 

Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal do Amapá. Em seus relatos disse 

que:

"Oriundo de uma família humilde na Cidade de Miraí - MG, vi através do 
CEFET-RP,  (atualmente  IF  Sudeste  MG -  Campus  Rio  Pomba),  quando 
ingressei  ainda  no  ensino  técnico  em  2006,  um  local  de  inúmeras 
possibilidades  profissionais,  a  política  de  assistência  estudantil  me 
proporcionou ingressar, permanecer e sair com êxito da Instituição, tive a 
oportunidade  de  através  da  Instituição,  participar  de  diversos  programas 
como PROEXT, PIBID e Rondon, através do qual tive um contato com a 
pesquisa  e  a  extensão,  podendo  conhecer  diversos  lugares  do  Brasil, 
lugares  que  não  seria  possível  conhecer,  sem  o  apoio  do  Campus  Rio 
Pomba.  Destaco  a  dedicação  dos  servidores  da  Instituição,  professores 
qualificados e dedicados na formação dos alunos. Não consigo imaginar que 
conseguiria galgar os passos que eu dei, sem a efetiva contribuição do IF 
Sudeste  MG  na  minha  formação,  saindo  de  Rio  Pomba  ingressei  como 
Professor  Efetivo  do  Instituto  Federal  do  Amapá  em  2014  -  tive  a 
oportunidade de responder por diversas funções de confiança na Instituição, 
atualmente respondo pela Pró-reitora de Ensino do IFAP e sinto que meu 
trabalho é bem aceito pela sociedade, realizei meu mestrado em Ensino de 
Ciências pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e atualmente 
estou  em  um  processo  de  seleção  para  um  Doutorado  Institucional  na 
Universidade do Minho - Portugal. Rio Pomba é parte do que eu sou hoje,  
cada professor, cada servidor foi essencial para meu sucesso profissional. 
Tenho muitas histórias boas, lembro em especial da dedicação de diversos 
professores, em especial no processo de transição de CEFET para Instituto, 
admiro  muito  a  dedicação  dos  envolvidos  e  o  crescimento  que  pude 
acompanhar da instituição no período que participei como aluno. Costumo 
brincar que meus filhos e meu irmão mais novo tem a obrigatoriedade de 
passar por Rio Pomba, indico e recomendo."

Leandro Campos é outro egresso da escola cuja história não poderia deixar de ser 

retratada. Formou como Técnico em Agropecuária, em 2008, no CEFET RP. Atuante 

na profissão, relatou que:



126

"Natural  da  cidade  de  Virgem  da  Lapa-MG,  cidade  localizada  no  médio 
Jequitinhonha. Ingressei  no  Campus no ano de 2006 no curso técnico em 
agropecuária, após  conclusão  do  ensino  fundamental  na  Escola  Família 
Agrícola da mesma cidade. Apelidado por muitos como “chefe” devido todos 
os anos ser eleito representante de turma. Aluno interno da instituição indo 2 
vezes ao ano em casa, morei por um bom tempo no setor de Zootecnia I,  
setor  este  que  me  ajudou  a  desenvolver  minhas  habilidades  e 
responsabilidades, indo posteriormente para o alojamento fortalecendo ainda 
mais  as  amizades  com  os  colegas  de  sala  de  aula  e  de  outras  turmas. 
Durante  período  acadêmico  ingressei  na  ATEC  Empresa  Júnior  como 
assistente  técnico,  vindo  a  me tornar  posteriormente  diretor  da  pasta.  No 
período acadêmico tive a oportunidade de participar e organizar junto com os 
coordenadores de algumas semanas técnicas, amostras de cultura e semana 
dos  produtores  rurais  de  Rio  Pomba  e  Região.  Tive  a  oportunidade  de 
participar  de  vários  workshopping da  área  técnica  além  de  eventos 
promovidos pelos mais diversos setores da instituição. Graças ao empenho 
dos colaboradores do Campus com os alunos pude estudar em uma escola 
de qualidade sem me preocupar tanto (pois  não precisava preocupar com 
intempéries do dia a dia como comida, teto, lavanderia, etc.), pois desde o 
início do curso a instituição nos deu a oportunidade de sair de casa e ir ate a 
escola, eram cerca de 900 km de distância e naquela época as instituições de 
ensino  federais  ainda  não  estavam  espalhadas  por  todo  o  país.  Alunos 
daquela época sabiam de minha condição social  e a realidade que muitos 
jovens de mesma idade em minha cidade natal que tinham que enfrentar a 
realidade de estudar fora e “ser alguém” ou ia corta cana-de-açúcar. No ano 
de 2008 com a organização de um intensivo pra concursos elaborados pela 
ATEC que contou com a ajuda dos professores do ensino médio e técnico da 
instituição fui aprovado em concurso público para exercer o cargo de Fiscal 
Assistente Agropecuário do IMA, função esta que exerço até o dia de hoje. 
Atualmente pós-graduado em Educação Ambiental, presto assistência técnica 
nos meus horários de folga,  habilidade estas  que consegui  aprimorar  nos 
trabalhos realizados nos finais  de semana na instituição,  hoje sou casado 
(Natiani) com um filho de 1 ano e 6 meses(Davi). Agradeço aos profissionais 
que  no  tempo  do  CEFET  não  mediram  esforços  em  apoiar  os  trabalhos 
realizados,  por  dispor  de  seu tempo nos horários de folga  e nos dar  sua 
atenção, seu conhecimento e ate mesmo seu afeto. São ações como essas 
que marcam nossas vidas deixam lembranças e saudades. Fazendo de cada 
um de nós cidadãos do mundo. (são muitas histórias muitos professores e 
servidores queridos que nos acompanharam durante todos os anos e nós que 
éramos considerados “baianos” morávamos dentro da escola, vivemos muitas 
delas, um livro seria pequeno pra colocar tantas lembranças, mas em resumo 
era isso que queria passar a vocês)."

Os relatos reforçam a conclusão da pesquisa de que a instituição contribuiu para o 

desenvolvimento do município de Rio Pomba, assim como, para o desenvolvimento 

de  muitos  municípios  da  região  e  do  país,  considerando  que  a  escola  sempre 

disponibilizou à população oportunidades de estudo,  gratuito  e  de qualidade.  Os 
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relatos demonstram, ainda, que a escola contribuiu para o desenvolvimento social e 

humano de várias gerações, que nela adquiram conhecimento, tiveram acolhimento 

e oportunidades variadas de aprimoramento cultural e intelectual. 

Outro  fato,  que  merece  destaque,  refere-se  à  origem  dos  discentes.  Conforme 

arquivos institucionais, em 1990, 33,24% dos alunos da escola pertenciam à zona 

rural e 66,76% pertenciam à zona urbana de Rio Pomba. E que 77,37% dos pais dos 

alunos  eram  analfabetos  ou  possuíam  o  1º  grau  completo  ou  incompleto, 

demonstrando que o público que frequentava a instituição era originário das classes 

mais baixa da população. Esses dados demonstram que a escola cumpriu uma de 

suas  finalidades  precípuas,  ao  ofertar  qualificação  para  essas  pessoas  e, 

consequentemente, contribuiu para o desenvolvimento econômico, social e humano 

do município.

O  aumento  da  população  local  é  outro  fato  que  movimentou  a  economia  do 

município. A Figura 25 demonstra essa evolução. 

Figura 25 – Variação populacional do município de Rio Pomba – 1970, 1980, 1991, 
2000 e 2010.
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Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do IBGE.

Considerando os dados apresentados, constata-se que a população rural diminuiu 

progressivamente de 1970 a 2010, fato ocorrido em todo país, fruto do processo de 

industrialização em detrimento da agropecuária. A partir de 1980, há um aumento 
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progressivo da população urbana. De 1980 a 2010 houve um aumento de 14,73%, 

aproximadamente, na população total do município, paralelamente ao período em 

que houve aumento progressivo de servidores e discentes na instituição pesquisada. 

É possível estabelecer relação entre os dados, levando em consideração que muitos 

dos servidores, e suas famílias, que passaram a atuar na instituição passaram a 

residir em Rio Pomba. E muitos dos discentes que vieram estudar na instituição, 

possivelmente, criaram raízes familiares ou trabalhistas, estabelecendo residência 

na localidade. A relação desses dados com a aceleração da economia é evidente, 

posto que ao aumento da população residente ocasiona: aumento do consumo em 

geral, que gera aumento na produção local, que faz circular mais dinheiro, que gera 

a necessidade de serviços mais especializados e que conduz a necessidade de 

mais  qualificação,  em  um  círculo  virtuoso,  conforme  apresentado  no  referencial 

teórico  da  pesquisa.  Em  relação  a  esses  dados,  Arnaldo  Prata  Neiva  Junior, 

professor  efetivo da instituição pesquisada e cidadão residente  e  natural  de  Rio 

Pomba, em relato escrito, mencionou que: 

“Houve  aumento  do  número  de  estabelecimentos  comerciais,  nos  mais 
diversos segmentos, para atender a população flutuante (alunos) e servidores 
novos  da  Instituição.  Houve  aquecimento  do  mercado  imobiliário,  com 
inúmeras novas construções entre 2010 e 2015. Houve aumento expressivo 
de projetos  desenvolvidos  em parceria  com a Prefeitura  Municipal  de  Rio 
Pomba e a participação de vários estudantes do  Campus como estagiários 
nas Empresas do município, acarretando ganhos mútuos para os envolvidos. 
E  a  instituição  sofreu  um  aumento  expressivo  de  projetos  sociais 
desenvolvidos  pela  comunidade  do  Campus nas  diversas  Instituições  do 
município, como escolas municipais e estaduais, APAE, Asilo, creches e etc.” 
(Arnaldo Prata Neiva Junior, 2017).

Nesse sentido, fotos aéreas de Rio Pomba reforçam quanto o município cresceu e 

se  desenvolveu após a instalação da escola.  Poucas casas e  ruas formavam a 

cidade de Rio Pomba em 1943. (Figura 26).
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Figura 26 – Imagem da vista parcial de Rio Pomba - 1943.

Fonte: Recuperada de http://www.riopomba.mg.gov.br, acesso outubro de 2017.

Já no ano de 2015 é visível o crescimento da cidade. Prédios construídos e em 

construção passaram a compor a sua paisagem. (Figura 27).

Figura 27 – Imagem da vista parcial de Rio Pomba – 2015.

Fonte: Recuperada de http://www.riopomba.mg.gov.br, acesso em outubro de 2017.

O município de Rio Pomba, por sua vez, passou por muitas transformações. Na 

década de 70, houve uma grande evasão do homem do campo, correspondendo a 

uma diminuição de 57,96% na população rural  local.  Apesar dessa diminuição é 

http://www.riopomba.mg.gov.br/
http://www.riopomba.mg.gov.br/
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possível  verificar,  através  dos  dados  do  IBGE,  que  houve  variação  positiva  na 

população  total  do  município.  Esse  aumento  provoca  uma  intensificação  nas 

atividades econômicas,  para atender as novas demandas que surgem, conforme 

comprovado pelos levantamentos apresentados nessa pesquisa. 

É  possível  verificar,  por  meio  dos  dados  econômicos  apurados,  que  entre  as 

décadas de 60 e 80, a principal ocupação da mão de obra local voltava-se para a 

agropecuária.  Em 1980, 11,95% da população local trabalhava na agropecuária e 

6,98% e 2,68% trabalhavam na indústria e no setor de serviços, respectivamente, 

comprovando  a  predominância  das  atividades  relacionadas  ao  setor  primário  da 

economia.  Os  estabelecimentos  existentes  no  município  também  estavam 

relacionados,  em sua maioria,  às  atividades agropecuárias.  Em 1985,  eram 670 

estabelecimentos agropecuários, 35 industriais e 52 de prestação de serviço. Nesse 

período, o curso ofertado pela escola era o Técnico em Agropecuária, contribuição 

efetiva  para  o  desenvolvimento  desse  tipo  de  atividade  em Rio  Pomba.  Já  nas 

décadas seguintes acontece uma mudança na economia local, com o crescimento 

das atividades secundárias e terciárias, em detrimento da primária. A prestação de 

serviços, as microempresas e algumas indústrias passaram a compor as principais 

atividades  econômicas  do  município.  O setor  de  serviços  sofreu  aumento  de 

67,34%, passando a ocupar o primeiro lugar na formação do PIB local. E, a escola 

passou a ofertar novos cursos, que forneciam os profissionais que o mercado local 

necessitava. (Figura 28).

Figura 28 – PIB – Produto interno bruto – Rio Pomba – MG – 1998, 2000, 2002 e  
2008.
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Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do IBGE.
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Considerando a Figura 28 constata-se que o setor agropecuário, de 2000 a 2008, 

sofreu  aumento  de  cerca  de  40%,  demonstrando  uma  significativa  recuperação 

econômica  dessa  atividade  na  localidade.  Outra  importante  contribuição  da 

instituição  pesquisada,  que  proporcionou  a  formação  de  profissionais  para  o 

aprimoramento e a melhoria do setor agrícola do município.

Pelo  Sistema  Integrado  de  Gestão  Municipal  da  prefeitura  de  Rio  Pomba,  que 

disponibiliza listagem de inscrições econômicas, existiam, em 2017, no município 

3.843  registos  de  atividades,  em  sua  maioria  referente  ao  setor  de  serviços. 

Empresas  de  laticínios,  fumo  e  tabacaria,  mobiliário,  doces  em  geral,  indústria 

alimentícia e de alimentação animal, hortifrutigranjeiros, produtos agropecuários e 

equipamentos  e,  confecções,  facções  e  comércio  de  roupas  formavam  um 

quantitativo significativo de atividades no município. Esses registros demonstram o 

crescimento econômico de Rio Pomba, considerando que, no ano de 1985, cerca de 

750 atividades, comércios e empresas compunham a economia local.  É possível 

afirmar  que os cursos ofertados pela  Instituição contribuíram para  a  formação e 

desenvolvimento desse cenário.

Em 2010, de acordo com dados do IBGE, das pessoas ocupadas na faixa etária de 

18  anos  ou  mais,  em  Rio  Pomba,  13,51%  trabalhavam  no  setor  agropecuário, 

15,36% na indústria de transformação, 10,81% no setor de construção, 0,75% nos 

setores de utilidade pública, 16,89% no comércio e 38,60% no setor de serviços,  

demonstrando a predominância do setor de serviços na economia do município, que 

veio se fortalecendo desde 1998. (Figura 29). E a escola acompanhou todo esse 

processo, ora reformulando os cursos existentes, ora iniciando novas qualificações, 

buscando sempre atender as demandas do mercado econômico local. 
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Figura 29 – Pessoal empregado por setor-ramo - Rio Pomba - 2010.

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do IBGE 2010.

Com base no histórico institucional, é possível afirmar que a EAF RP influenciou o 

aumento desse percentual, com a oferta de qualificação e capacitação necessárias e 

demandadas pela população do município e, por conseguinte, tornando os setores 

econômicos mais especializados. É possível verificar que todos os setores acima 

mencionados,  assim como o PIB total  sofreu  aumento positivo  e  significativo no 

período apurado, demonstrando que Rio Pomba vivenciou uma fase favorável de 

crescimento econômico. Além disso,  o desenvolvimento local  pode ser verificado 

através  da  passagem  de  uma  economia  predominantemente  agrícola  para  uma 

economia de serviços ou industrial, fato comprovado pelos dados apresentados. 

O PIB per capita é outro indicador de desenvolvimento que sofreu aumento positivo 

no  município.  De  1999  a  2010,  variou  de  R$  2.985,74  a  R$  8.299,43, 

respectivamente,  paralelamente  ao desenvolvimento  institucional  que também se 

revelou  significativo  nesse  período,  tanto  em número  de  servidores,  quanto  em 

número de discentes matriculados e formados.  Os dados constantes da Tabela 31 

demonstram o posicionamento da economia local e sua evolução crescente.

Tabela 31 – Crescimento do PIB per capita por habitante – Rio Pomba – 1999, 2002,  
2008 e 2010.

Ano Rio Pomba Média nacional
1999 2.991,04/hab 6.495,98/hab
2002 3.714,19/hab 8.462,45/hab
2008 7.195,28/hab 15.991,55/hab
2010 8.299,43/hab 20.370,79/hab

Fonte: IBGE, 2000 e 2010, com adaptações da autora.
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Nesse capítulo, foram apresentadas as análises sobre as contribuições da Escola 

Agrotécnica Federal  de Rio Pomba,  atualmente  Campus Rio  Pomba do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, para o 

desenvolvimento econômico de Rio Pomba. Muitos dos dados trazidos relacionam-

se com desenvolvimento econômico, social e humano, tendo em vista que a melhora 

em qualquer um dos índices produz efeitos direitos ou indiretos entre eles. 

O crescimento institucional, o aumento do número de cursos ofertados e de alunos 

matriculados e formados,  demonstram as contribuições da instituição pesquisada 

para o desenvolvimento local. O crescimento populacional e a demanda ocasionada 

por este crescimento, a modificação da economia local que se tornou uma economia 

de serviços, o desenvolvimento da indústria e a recuperação do setor agrícola, o 

aumento  do  PIB,  da  taxa  de  ocupação  e  da  renda  per  capita,  demonstram  o 

desenvolvimento  econômico  do  município.  Os  dados  apresentados  e  discutidos 

confirmam a contribuição da escola na variação desses indicadores.

As  análises  realizadas,  fundamentadas  pelo  referencial  teórico  da  pesquisa, 

comprovam a relação existente e necessária  entre educação e desenvolvimento. 

Demonstram, também, que todos os momentos políticos e econômicos vividos pelo 

país, refletem-se no ensino e no desenvolvimento de uma região. Percebe-se que à 

medida que o grau de instrução do indivíduo aumenta, cresce a procura por serviços 

mais especializados, que demandam por mais qualificação/capacitação. Trata-se de 

outro círculo virtuoso que se renova e que também influencia o desenvolvimento 

social e humano. A educação gera desenvolvimento e o avanço do desenvolvimento 

prescinde de educação, de forma direta e indireta.
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5.2.  Influência  da  Escola  Agrotécnica  Federal  de  Rio  Pomba  sobre  o 

desenvolvimento social e humano local 

Para  verificarmos  o  desenvolvimento  social  e  humano  de  uma  população, 

inicialmente, cabe ser feita uma breve caracterização da amostra, pois, conforme 

variação dessa, diferentes serviços como educação, saúde e assistência social são 

demandados. Assim, de acordo com o Atlas de Desenvolvimento Humano, para os 

anos de 2000 à 2010, constantes dos censos demográficos, é possível apurar que a 

população  total  do  município  cresceu,  em  média,  0,45%  ao  ano,  valor  este 

considerado significativo quando comparado com a taxa de crescimento média dos 

demais  município  da  região.  Além  disso,  é  possível  verificar  que,  em  2010,  a 

população  urbana  de  Rio  Pomba correspondia  a  84,48% da  população  total  do 

município. (Tabela 32).

Tabela 32 – População total, rural/urbana – Rio Pomba – 1991, 2000 e 2010.
População População 

1991
%

1991
População 

2000
%

2000
População 

2010
%

2010
População total 14.884 100,00 16.359 100,00 17.110 100,00
População urbana 11.136  74,82 13.290 81,24 14.454  84,48
População rural  3.748  25,18  3.069 18,76  2.656  15,52

Fonte: IBGE, 2010 e Atlas Brasil, 2013, com adaptações da autora.

No  entanto,  para  medir  a  contribuição  da  educação,  em  todos  os  níveis  do 

desenvolvimento, não basta considerar o crescimento demográfico, pois se ele não 

vier acompanhado do crescimento da qualidade de vida das pessoas poderá indicar 

subdesenvolvimento.  O acesso à saúde,  à  educação,  aos bens e  serviços e ao 

emprego  são  imprescindíveis  para  auxiliar  nessa  análise.  Assim,  um indicador 

utilizado para verificar o desenvolvimento social de Rio Pomba está relacionado aos 

serviços básicos de saúde ofertados à população. Em 2010, a taxa de urbanização 

do  município  correspondia  a  84,48%.  (Tabela  33).  Nesta  década,  viviam  no 

município 17.110. 

Tabela 33 - Indicadores sociais do município de Rio Pomba –1991, 2000 e 2010.
Anos 1991 2000 2010

% da população em domicílios com água encanada 94,33 95,27 97,48
% da população em domicílios com energia elétrica 90,05 98,87 99,85
% da população em domicílios com coleta de lixo 88,91 98,02 99,85

Fonte: PNUD, IPEA e FJP, 1991, 2000 e 2010, com adaptações da autora.
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Pela  Tabela  33 constata-se  que  os  serviços  básicos  de  saúde,  como  água 

encanada, energia elétrica e coleta de lixo, são disponibilizados, desde 1991, para 

quase todos os domicílios do município, indicando um patamar de desenvolvimento 

social elevado. 

Um segundo grupo de indicadores utilizados refere-se à demografia, à saúde e à 

qualidade de vida das pessoas, extraídos do Atlas Brasil (2013). Constata-se que 

houve melhora progressiva nesses índices no município de Rio Pomba, desde o ano 

de 1991. Nessas melhorias, há também uma contribuição significativa da educação 

em todos os seus níveis. (Tabela 34).

Tabela 34 - Dados referentes à demografia, saúde e qualidade de vida - Rio Pomba 
– MG - 1991, 2000 e 2010.

Ano 1991 2000 2010
População 14.884 16.359 17.110
Taxa de envelhecimento 8,3 9,67 11,29
Esperança de vida ao nascer 69,0 73,4 76,8
Mortalidade infantil 26,9 19,3 12,7

Fonte: IBGE cidades, 1991, 2000 e 2010, com adaptações da autora.

O  crescimento  populacional  associado  ao  aumento  da  expectativa  de  vida 

demonstra  que  a  educação  alcançou  um  de  seus  objetivos,  que  é  capacitar  a 

pessoas para se cuidar, viver melhor e mais. Além disso, indica que a população 

está adoecendo menos ou tendo mais acesso aos serviços básicos de saúde.  O 

aumento  da  esperança  de  vida  e  a  redução  da  mortalidade  infantil  são  dois 

indicadores de desenvolvimento social que, também, estão ligados à melhoria na 

educação e o maior acesso aos serviços médicos e de saneamento básico, numa 

lógica de que a educação eleva o nível de consciência das pessoas em todos os 

sentidos, especialmente no que se refere aos aspectos sanitários, à alimentação e à 

saúde.  Tendo a educação essa positividade,  conclui-se que a Escola contribuiu, 

direta e indiretamente, com a elevação dos níveis de educação da população e, 

consequentemente,  contribuiu  positivamente  para  o  desenvolvimento  social  e 

humano da comunidade local. Diretamente, por meio de seus alunos e familiares. 

Indiretamente, pela elevação da consciência coletiva da população local.

Um terceiro indicador utilizado para verificar o desenvolvimento social no município 

está relacionado à evolução da qualidade da educação oferecida. Em relação aos 
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servidores  da  instituição  é  possível  afirmar  que  houve  variação  diversificada  e 

crescente na qualificação destes. Em 2006, a especialização era a titulação da maior 

parte dos professores, enquanto que, em 2009, a maior parte dos professores eram 

mestres. Quanto aos técnicos em administração, em 2006, segundo grau completo 

era  a qualificação da maior  parte  destes,  enquanto  que,  em 2009,  a  graduação 

passou a ser a qualificação da maior parte dos técnicos. O aumento na qualificação 

dos  servidores  possibilita  que  os  serviços  prestados  à  população  sejam  mais 

eficazes  e  eficientes.  Além  disso,  o  aumento  da  qualificação  dos  professores 

evidencia a contribuição da instituição pesquisada para a comunidade beneficiada, 

partindo-se  do  pressuposto  que  pessoas  mais  qualificadas  são  cidadãos  mais 

conscientes, capazes de melhorar a própria vida e melhor conduzir um ensino com 

mais qualidade. Em relação aos indicadores de qualidade educacional é possível 

perceber que, entre os anos de 2009 e 2012, o município atingiu os maiores índices 

desde  2006.  A  variação  positiva  desses  indicadores  representa  melhora  na 

aprendizagem  e  tem  impacto  positivo  na  redução  da  reprovação  e  abandono 

escolar.   

Figura 30 – Indicadores de qualidade educacional - Rio Pomba – 2006 a 2013.
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Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da FJP, 2013.

Em 2013, o Índice de Qualidade da Educação - IQE, calculado pela Fundação João 

Pinheiro, atingiu o percentual de 0,26 na 3ª série do ensino médio. Embora este 

índice tenha apresentado queda desde 2011, o IQE geral, que avalia conjuntamente 

a qualidade do ensino no fundamental e médio, em Rio Pomba, entre os anos de 

2006 e 2013, passou de 0,36 para 0,37 e, em 2016, atingiu o percentual de 0,4.  
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Esse indicador sofre efeito direto da instituição pesquisada, principalmente quando 

relacionado aos níveis de ensino regulares ofertados por ela, e demonstram que a 

qualidade do ensino do município voltou a variar positivamente.

Um quarto grupo de indicadores utilizados relacionam-se ao coeficiente de Gini, ou 

apenas Gini, ao índice de pobreza, ao índice de renda e ao índice de desigualdade, 

constantes do Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil. De acordo com o Atlas 

Brasil (2013) o Gini do município de Rio Pomba passou de 0,57, em 1991, para 0,47,  

em 2010, representando uma significativa melhora na distribuição de renda entre a 

população. (Tabela 35). 

Tabela 35 - Renda, pobreza e desigualdade – Rio Pomba – 1991, 2000 e 2010.
Anos 1991 2000 2010

Renda per capita 300,98 469,01 601,31
% de extremamente pobres 17,01 6,91 2,36
% de pobres 46,54 24,11 10,38
Índice de Gini 0,57 0,56 0,47

Fonte: Atlas Brasil, 2013.

A Tabela 35 demonstra que a renda per capita média de Rio Pomba praticamente 

dobrou, alcançando o percentual de 99,78% entre 1991 e 2010, o que equivale a 

uma  taxa  média  anual  de  crescimento  de  3,71%.  Além  disso,  a  proporção  de 

pessoas com renda per capita domiciliar inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 

2010), passou de 46,54%, em 1991, para 10,38%, em 2010, representando uma 

redução significativa na proporção de pessoas pobres no município. 

Outro importante indicador que demonstra que a educação tem relação direta com o 

aumento da renda e, por conseguinte, possibilita desenvolvimento, está relacionado 

à  amostra  de  rendimentos  por  nível  de  instrução,  apurado  pelo  IBGE  (2010). 

Conforme dados apresentados na Tabela 36, a renda é uma variável que aumenta 

conforme aumenta o nível de escolaridade das pessoas. 

Tabela 36 - Amostra de rendimentos por nível de instrução – Rio Pomba – 2010.
Nível de instrução Valores me reais

Sem instrução e fundamental incompleto R$ 642,46
Fundamental completo e médio incompleto R$ 710,12
Médio completo e superior incompleto R$ 861,19
Superior completo              R$ 2.252,34

Fonte: IBGE 2010, com adaptações da autora.
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Levando  em  consideração  que  a  EAF  RP,  hoje  Campus Rio  Pomba,  oferta 

qualificação do nível médio ao superior, assim como pós-graduação e mestrado, a 

comunidade local tem a sua disposição uma grande variedade de cursos, gratuitos e 

de qualidade, que poderão possibilitar melhora da renda e, por conseguinte, nas 

condições de vida da população beneficiada. 

Quanto ao desenvolvimento humano, a Figura 31 demonstra a evolução do IDH – 

Índice de Desenvolvimento Humano de Rio Pomba, de 1991 a 2010. 

Figura 31 – Evolução do IDH - Rio Pomba –1991, 2000 e 2010.

Fonte: IBGE cidades, 2010.

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), construído a partir de uma 

parceria entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e Fundação João Pinheiro (FJP), 

abrange três importantes dimensões na vida das pessoas: longevidade, educação e 

renda. A Figura 31 demonstra que entre, 1991 e 2010, o IDH do município passou 

de  0,500  para  0,714.  Isso  implica  uma  taxa  de  crescimento  de  42,80%, 

comprovando a elevação do nível de desenvolvimento humano de Rio Pomba. A 

variação é grande e situou o município, em 2010, na faixa de desenvolvimento alto. 

A  Figura  32  sintetiza  a  situação  de  Rio  Pomba  em  relação  ao  IDHM  e  suas 

dimensões em 2010. Este índice é calculado com base nos censos demográficos e 

somente pode ser calculado para os municípios a cada dez anos.
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A Figura 32 - IDHM e seus componentes – Rio Pomba - 2010
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Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do PNUD, IPEA e FJP.

Percebe-se  que  a  dimensão  que  mais  contribuiu  para  o  IDHM  do  município  é 

Longevidade, com índice de 0,863, seguida da Renda, com índice de 0,694, e da 

Educação, com índice de 0,609. Além disso, a dimensão cujo índice mais cresceu 

em termos absolutos foi  a  Educação,  com percentual  de 0,317.  Esse fato deixa 

evidente a importância da educação como mola propulsora de desenvolvimento para 

o município de Rio Pomba. (Tabela 37).

Tabela 37 – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – Rio Pomba – 1991, 
2000 e 2010.

IDHM 1991 2000 2010
IDHM Educação 0,292 0,445 0,609
IDHM Longevidade 0,733 0,807 0,863
IDHM Renda 0,583 0,654 0,694

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, 2010.

Pela análise dos dados e conforme apresentado no referencial teórico da pesquisa 

os temas educação e desenvolvimento passaram a compor uma via de mão dupla, 

onde  educação  gera  desenvolvimento  e  desenvolvimento  gera  educação.  Os 

referidos conceitos modificaram suas essências para abranger as exigências da era 

do  conhecimento,  que  pressupõe  uma  educação  que  permita  aos  indivíduos 

desenvolverem-se holisticamente na sua multidimensionalidade e em permanente 

interação uns com os outros. E para que ocorra desenvolvimento necessário se faz 

que este aconteça e englobe um estado completo de bem-estar físico,  mental  e 

social,  processo  humano  em  constante  mutação  ao  longo  da  vida.  E  nessas 

perspectivas  a  instituição  pesquisada,  em  todas  as  suas  fases  institucionais, 

propiciou importantes contribuições, que permitiram que o desenvolvimento social e 

humano acontecesse no município de Rio Pomba.
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6. Considerações finais 

O objetivo da presente pesquisa foi identificar e analisar as contribuições da Escola 

Agrotécnica Federal  de Rio  Pomba para  o desenvolvimento  econômico,  social  e 

humano  do  município  onde  se  situa.  Para  o  alcance  do  objetivo  foi  descrito  o 

histórico  da  instituição,  acompanhado  do  histórico  do  município  de  Rio  Pomba, 

buscando estabelecer a relação entre educação e desenvolvimento. 

Muitas dificuldades foram encontradas durante os levantamentos de dados para a 

pesquisa. Grande parte dos arquivos, referentes ao início das atividades da escola, 

encontram-se  esparsos  pela  Instituição  e  muitos  sem  organização  por  período. 

Dados sobre os cursos ministrados, matrículas e alunos formados pela Instituição 

não  possuem  registros  digitais,  constando  de  livros  antigos.  Dos  dados  mais 

recentes,  que  já  possuem  registros  digitais,  alguns  não  estão  completos  ou 

organizados para consulta.  Quanto aos dados históricos sobre a composição da 

economia local, muitos se perderam com o tempo ou não possuem registro digital  

junto a Prefeitura do município. Portanto, para a presente pesquisa optou-se por 

dados disponibilizados pelo IBGE, Atlas Brasil de Desenvolvimento Humano, PNUD, 

IPEA, FJP e trabalhos de pesquisa que tratam do tema. E para a interpretação dos 

dados, além da análise quantitativa, foi realizada análise qualitativa sobre a relação 

entre educação e desenvolvimento.

No segundo capítulo, foi feita uma abordagem geral sobre os principais temas que 

norteiam  educação  e  desenvolvimento,  primando  pela  apresentação  da 

fundamentação teórica e dos principais autores que descrevem a evolução destes 

conceitos e a relação entre eles. Foi apresentada, também, a conceituação sobre 

desenvolvimento  local  e  pertinência  social,  demonstrando  a  importância  de  uma 

instituição de ensino para a localidade onde se encontra inserida e a necessidade 

desta estar conectada à sociedade, para que se alcance desenvolvimento conjugado 

a um ensino de qualidade. Nesse capítulo, consta ainda um breve histórico sobre a 

educação no Brasil e a descrição da evolução do ensino técnico e tecnológico.

No  terceiro  capítulo  foram  apresentados  os  procedimentos  metodológicos  que 

possibilitaram a construção da pesquisa. No quarto capítulo apresentou-se um breve 
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histórico  da  Zona  da  Mata  mineira  e  do  município  de  Rio  Pomba.  Em seguida 

apresentou-se a contextualização dos três períodos da instituição pesquisada, desde 

Escola Agrotécnica, passando por CEFET e até Instituto Federal,  destacando os 

seus principais marcos históricos. 

Cabe  destacar  que,  a  relação  entre  instituição  de  ensino  e  desenvolvimento  foi  

tratada como via de mão dupla, num relação de causa e efeito onde educação gera 

desenvolvimento e desenvolvimento gera educação, tendo como “pano de fundo” a 

Escola Agrotécnica Federal  de Rio Pomba, atualmente denominado  Campus Rio 

Pomba do  Instituto  Federal  do  Sudeste  de  Minas  Gerais,  e  o  município  de  Rio 

Pomba.

Nas últimas décadas constata-se  que o  número de estudos sobre  a  relação da 

educação  com  o  desenvolvimento  é  crescente,  tanto  nas  ciências  econômicas, 

quanto  nas  ciências  sociais.  Destes  estudos  extrai-se  que  para  aspirar 

desenvolvimento uma sociedade precisa possuir um sistema de ensino sólido e que 

possibilite  aprendizagem  contínua.  A  globalização  e  a  evolução  tecnológica 

colocaram o capital humano como o recurso mais valioso de uma comunidade. 

Nesse contexto, as instituições de ensino assumem papel de suma importância: são 

as  responsáveis  pela  transformação  da  informação  em  conhecimento, 

especializando e preparando o ser humano para uma vivência cidadã e sustentável.  

A Escola Agrotécnica Federal de Rio Pomba, hoje Campus Rio Pomba do Instituto 

Federal do Sudeste de Minas Gerais, está dentro desse contexto, tendo por missão 

possibilitar  a  qualificação  contínua  das  pessoas  e,  consequentemente,  o 

desenvolvimento econômico, social e humano de sua localidade, região e/ou país. 

Desde sua criação, proporcionou a formação de muitos profissionais. A evolução 

dos  níveis  educacionais  e  dos  cursos  ofertados  demonstram  a  expansão  da 

instituição,  principalmente  após  a  sua  transformação  em  Escola  Agrotécnica, 

posteriormente em CEFET e na sua atual configuração como Campus Rio Pomba 

do Instituto Federal  do Sudeste de Minas Gerais,  impulsionando a nomeação de 

novos  servidores,  tanto  docentes,  quanto  técnicos  em  administração,  para 

atendimento das demandas acadêmicas e diárias da escola. 
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É fato que, em seus mais de 56 anos de atuação, a instituição vem colocando no 

mercado profissionais com os perfis exigidos pelo momento econômico. A evolução 

dos cursos ofertados é prova disso. Inicialmente, os cursos mais procurados eram 

os ligados a agricultura e a pecuária, principalmente, devido ao fato da região ser 

formada por pequenas cidades, com várias pequenas propriedades rurais. 

Acompanhando a evolução do mundo, especificamente sobre a pertinência social 

das instituições de ensino, constata-se a proximidade da instituição pesquisada com 

a sua comunidade,  como também, por  tratar-se  de instituição de ensino pública 

federal, com as cidades circunvizinhas e, até mesmo, outros Estados. Acredita-se 

que, dada à sua própria natureza, seus benefícios vão muito além das fronteiras da 

comunidade onde se encontra inserida, distribuindo seus frutos indistintamente pela 

sociedade. 

De  acordo  com  o  Portal  de  Acompanhamento  Brasileiro  dos  Objetivos  de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM), entre 2000 e 2010, o índice de desigualdade 

diminuiu  no  município  de  Rio  Pomba.  A  instituição  pesquisada  é  uma  das 

propiciadoras desse fato, quando disponibiliza qualificação para a população. Isso 

porque, ficou comprovado nesta pesquisa que mais qualificação possibilita melhores 

salários,  incremento  nas  condições  de  vida  das  pessoas  e  diminuição  das 

desigualdades sociais e humanas.

A  economia  do  município  encontra-se  baseada  nos  três  setores  de  atividades: 

agropecuária (setor primário), indústria (setor secundário) e serviços (setor terciário), 

com destaque  para  os  setores  de  serviços.  As  principais  indústrias,  atualmente 

localizam-se no Distrito Industrial de Rio Pomba, e as principais atividades, desde 

seus primórdios, são a agricultura e a pecuária e, ainda, a produção de banana,  

fumo de  corda,  café  arábica,  cana-de-açúcar,  feijão  de  cor  em grão,  mandioca, 

arroz, tomate e milho.  

Os dados referentes à educação, serviços básicos de saúde e renda tiveram índices 

positivos  e  crescentes  durante  os  períodos  pesquisados,  demonstrando  que  o 

município  encontra-se  em  processo  de  desenvolvimento.  Por  todos  os  dados 

apresentados  é  fato  que  a  Escola  Agrotécnica  Federal  contribuiu  para  o 
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desenvolvimento econômico, social e humano do município de Rio Pomba, como 

também para o desenvolvimento dos municípios circunvizinhos e demais Estados do 

país.

Por  fim,  levando  em  consideração  que  foi  detectado  durante  a  pesquisa  uma 

diferença significativa entre alunos matriculados e alunos formados e tendo em vista 

não haver relatórios que indiquem os reais motivos da ocorrência recomenda-se que 

estudos sejam feitos sobre as causas da evasão escolar na Instituição. Este estudo 

poderá  fornecer  importantes  dados,  para  os  gestores  da  escola  e  para  a 

comunidade  acadêmica,  que  auxiliem  na  construção  de  políticas  internas  de 

permanência, que permitam que a instituição atue preventivamente contra as causas 

da  evasão  e  continue  contribuindo  para  o  desenvolvimento  econômico,  social  e 

humano de toda comunidade beneficiada por suas ações e influências, de forma 

constante e progressiva.  
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Anexo 1

Relação de cargos com quantitativo de servidores da Escola Agrotécnica Federal de 
Rio Pomba

Cargos/Funções Quantitativo de servidores que entraram 
em exercício nas décadas de 70 a 90

Agente administrativo 3
Agente de atividade agropecuária 2
Auxiliar amanuense 7
Auxiliar de carpintaria 1
Auxiliar em administração 2
Auxiliar Operacional 5
Auxiliar operacional especializado 2
Bombeiro auxiliar 1
Carpinteiro 2
Condutor de máquinas 1
Costureiro 3
Cozinheiro 5
Encanador 2
Engenheiro agrônomo 1
Jardineiro 4
Lavadeira 1
Médico 1
Médico veterinário 1
Motorista oficial 1
Nutricionista 2
Odontólogo 1
Operador de máquina agrícola 1
Operador de máquina copiadora 1
Operador de máquina de 
lavanderia

2

Orientadora educacional 1
Pedagogo 2
Pedreiro 2
Pedreiro 2
Pedreiro serviçal 1
Procurador 1
Professor 14
Professor colaborador 9
Professor de 1º e 2º graus 25
Professor temporário 10
Programador 2
Psicóloga 1
Sapateiro 1
Servente 12
Servente de obras 1
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Serviçal 13
Técnico em agropecuária 7
Técnico em assuntos 
educacionais

2

Técnico em contabilidade 1
Técnico em corporativismo 1
Técnico em eletromecânica 1
Técnico em secretaria 1
Telefonista 2
Trabalhador do campo 11
Tratorista 2
Vigilante 8
Total 181

Fonte: Elaborada pela autora a partir de documentos institucionais. 
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Anexo 2

Estrutura Organizacional – Órgãos Executivos do CEFET RP

“(...) 1”.Diretoria Geral
           1.1. Diretor Geral
           1.2. Gabinete
           1.3. Secretária do Gabinete
           1.4. Assessoria
           1.5. Procuradoria Jurídica
       2.Departamento de Desenvolvimento Institucional
           2.1. Gerência de Pesquisa Institucional
           2.2. Gerência de Tecnologia da Informação  
       3.Departamento de Desenvolvimento Educacional
           3.1. Coordenação Geral de Ensino
               3.1.1.Gerência de Supervisão Pedagógica
                      3.1.1.1.Coordenação Acadêmica de Matemática, Física e 
Estatística
                     3.1.1.2.Coordenações Acadêmicas de Cursos
               3.1.2.Gerência Educacional e Formação Geral e Técnica
               3.1.3.Gerência Geral de Registro Escolar
                     3.1.2.1.Setor de Registro Escolar de Cursos Técnicos
              3.1.4.Gerência de Multimeios e Acervo Bibliográfico
                     3.1.3.1.Seção de Biblioteca
              3.1.5.Seção de Recursos 
           3.2. Coordenação Geral de Produção e Pesquisa
              3.2.1.Seção de Comercialização e Posto de Vendas
              3.2.2.Seção de Projetos e Produção Agrícola
              3.2.3.Seção de Projetos e Produção Zootécnica     
              3.2.4.Seção de Projeto e Produção Agroindustrial
              3.2.5.Seção de Laboratórios
              3.2.6.Seção de Biotecnologia e Produção de Tecidos
              3.2.7.Seção de Análises de Alimentos
          3.3.Coordenação Geral de Assistência ao Educando
              3.3.1.Seção de Acompanhamento ao Educando
              3.3.2.Seção de Alimentação e Nutrição
              3.3.3.Seção de Saúde
              3.3.4.Setor de Panificação
          3.4.Coordenação de Integração Escola Comunidade
             3.4.1.Seção de Estágio
          3.5.Coordenação de Cursos de Graduação
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             3.5.1.Gerência Educacional de Tecnologia Agropecuária
             3.5.2.Gerência Educacional de Tecnologia de Alimentos
             3.5.3.Gerência Educacional de Tecnologia da Informação
             3.5.4.Gerência de Elaboração e Acompanhamento de Projetos
          3.6.Coordenação de Cursos de Pós-graduação e Pesquisa
       4.Departamento de Administração e Planejamento
          4.1.Seção Geral de Administração e Finanças
             4.1.1.Seção de Execução Orçamentária e Financeira
                     4.1.1.1.Setor de Contabilidade
         4.1.2.Seção de Gerenciamento de Materiais e Bens Moveis e Imóveis 
                     4.1.2.1.Setor de Patrimônio
             4.1.3.Seção de Compras e Contratos
             4.1.4.Seção de Serviço de Apoio
                     4.1.4.1.Seção de Manutenção de Máquinas e Equipamentos
             4.1.5.Seção de Vigilância
             4.1.6.Seção de Transportes
           4.2.Coordenação Geral de Recursos Humanos
             4.2.1.Gerência de Gestão de Pessoas
                     4.2.1.1. Setor de Lotação, Cadastro e Pagamentos de Ativos
                    4.2.1.2. Setor de Lotação, Cadastro e Pagamento de Inativos e 
Pensionistas
           4.3.Seção de Protocolo
           4.4.Seção de Telefonia (...)”    

Fonte: Recuperado de http://www.riopomba.ifsudestemg.edu.br, acesso em janeiro de 2018. 

http://www.riopomba.ifsudestemg.edu.br/
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Anexo 3

Estrutura Organizacional – Órgãos Executivos do Campus Rio Pomba

“ 1. Diretoria Geral  

1.1. Gabinete  
1.2. Secretaria de Gabinete  
1.3. Assessoria de Comunicação  

1.3.1. Seção de Cerimonial e eventos
1.4. Comissão de Ética do Campus  
1.5. Coordenação de Gestão de Pessoas  

1.5.1. Gerência de Gestão de Pessoas  
1.5.1.1. Seção de Benefícios e Qualidade de Vida  
1.5.1.2. Seção de Capacitação e Avaliação Funcional  

1.5.2. Gerência de Lotação, Cadastro e Pagamento  
1.5.2.1. Seção de Lotação, Cadastro e Pagamento  
1.5.2.2. Seção de Aposentados e Beneficiários de Pensão  

1.5.3. Secretaria de Apoio  
1.6. Auditoria Interna do Campus  

Diretoria de Ensino  
1.7.1. Coordenação Geral de Ensino Técnico  

1.7.1.1. Gerência de Formação Técnica  
1.7.2. Coordenação Geral de Graduação  

1.7.2.1. Supervisão Pedagógica de Graduação  
1.7.3. Coordenação Geral de Assuntos e Registros Acadêmicos  

1.7.3.1. Gerência de Registro do Ensino Básico e Técnico  
1.7.3.2. Gerência de Registro do Ensino de Graduação  
1.7.3.3. Gerência de Registro do Ensino de Pós-Graduação  
1.7.3.4. Gerência de Registro do Ensino a Distância  

1.7.4. Coordenação Geral de Assistência Estudantil  
1.7.4.1. Gerência de Acompanhamento Estudantil  

     1.7.4.1.1. Seção de Assistência Estudantil  
     1.7.4.1.2. Seção de Serviço Social  
     1.7.4.1.3. Seção de Orientação Educacional  

                 1.7.4.1.4. Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais 
Específicas  

1.7.4.2. Gerência de Internato  
     1.7.4.2.1. Seção de Internato  
     1.7.4.2.2. Seção de Lavanderia  

1.7.4.3. Seção de Alimentação e Nutrição  
1.7.4.4. Seção de Saúde  
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      1.7.4.4.1. Atendimento Médico  
      1.7.4.4.2. Atendimento de Enfermagem  
      1.7.4.4.3. Atendimento Odontológico  
      1.7.4.4.4. Atendimento Psicológico  

1.7.5. Gerência de Programas da Educação Profissional e Tecnológica  
1.7.6. Gerência de Multimeios e Acervo Bibliográfico  

1.7.6.1. Seção de Processamento Técnico  
1.7.6.2. Seção de Referência  
1.7.6.3. Seção de Circulação  

1.7.7. Gerência Apoio ao Ensino do Período Noturno  
1.7.8. Seção de Apoio Audiovisual e Multimeios Didáticos  
1.7.9. Departamentos Acadêmicos  

1.7.9.1. Departamento Acadêmico de Agricultura e Ambiente  
1.7.9.2. Gerência de Produção Agrícola  

     1.7.9.2.1. Seção de Propagação de Plantas  
     1.7.9.2.2. Seção de Análise de Solos  
     1.7.9.2.3. Seção do Horto Florestal  
     1.7.9.2.4. Seção de Culturas Perenes  
     1.7.9.2.5. Seção de Culturas Anuais  
      1.7.9.2.6. Seção de Olericultura  

1.7.9.3. Departamento Acadêmico de Ciência da Computação  
1.7.9.4. Departamento Acadêmico de Ciências Gerenciais  
1.7.9.5. Departamento  Acadêmico  de  Ciência  e  Tecnologia  de 

Alimentos  
     1.7.9.5.1. Gerência de Produção Agroindustrial  

1.7.9.5.1.1. Seção de Análise de Alimentos 
1.7.9.5.1.2. Seção de Processamento de Laticínios  
1.7.9.5.1.3. Seção de Processamento de Vegetais  
1.7.9.5.1.4. Seção de Processamento de Carnes  
1.7.9.5.1.5. Seção  de  Processamento  de  Massas  Alimentícias  e 
Panificação  
1.7.9.5.1.6. Seção de Industrialização Rural  

1.7.9.6. Departamento Acadêmico de Educação  
1.7.9.7. Departamento Acadêmico de Matemática, Física e Estatística  
1.7.9.8. Departamento Acadêmico de Zootecnia  

     1.7.9.8.1. Gerência de Produção Zootécnica  
                          1.7.9.8.1.1. Seções de Produção Zootécnica  

Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação  
1.8.1. Gerência de Pesquisa e Pós-Graduação  

1.8.1.1. Assessoria Acadêmica  
1.8.1.2. Assessoria de Programas de Pesquisa  

Diretoria de Desenvolvimento Institucional  
1.9.1. Prefeitura do Campus  
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1.9.1.1. Secretaria da Prefeitura  
1.9.1.2. Seção de Projetos, Obras e Infraestrutura  
1.9.1.3. Seção de Gestão Ambiental  
1.9.1.4. Seção de Serviço de Apoio  
1.9.1.5. Seção de Vigilância  
1.9.1.6. Seção de Transportes  
1.9.1.7. Seção de Triagem, Reciclagem e Compostagem  

1.9.2. Coordenação Geral de Produção  
1.9.2.1. Gerência de Comercialização  
1.9.2.2. Seção de Mecanização Agrícola  

1.9.3. Gerência de Tecnologia da Informação  
1.9.3.1. Seção de Redes e Segurança  
1.9.3.2. Seção de Sistemas de Informação  
1.9.3.3. Seção de Suporte e Manutenção 

1.9.4. Pesquisador Institucional do Campus  
1.9.5. Gerência de Planejamento e Projetos Institucionais  
1.9.6. Assessoria do Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia  

1.9.6.1. Gerência de Inovação Tecnológica  
1.9.6.2. Gerência de Prospecção de Oportunidades de Inovação  

        1.10.Diretoria de Administração  
1.10.1. Seção de Protocolo e Correspondência  
1.10.2. Coordenação Geral de Administração e Finanças  
     1.10.2.1. Seção de Execução Orçamentária  
     1.10.2.2. Gerência de Licitações e Contratos  
     1.10.2.3. Seção de Cadastramento de Fornecedores  
     1.10.2.4. Seção de Execução Financeira  
     1.10.2.5. Seção Contábil  
     1.10.2.6. Seção de Almoxarifado  
     1.10.2.7. Seção de Patrimônio  
     1.10.2.8. Seção de Prestação de Contas  

1.10.3. Seção de Produtos Químicos Controlados  
         1.11.Diretoria de Extensão  

1.11.1. Seção de Ações Comunitárias  
1.11.2. Seção de Estágios  
1.11.3. Seção de Acompanhamento de Egressos  
1.11.4. Gerência de Relações Institucionais  
     1.11.4.1. Seção de Relações Nacionais  
     1.11.4.2. Seção de Relações Internacionais  
     1.11.4.3. Seção de Cultura e Arte e Seção de Esporte e Lazer” 

Fonte: Recuperado de  http://www.riopomba.ifsudestemg.edu.br, acesso em janeiro 
de 2018. 

http://www.riopomba.ifsudestemg.edu.br/

