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RESUMO 

Em 1892 missionários norte-americanos estabeleceram na cidade de Lavras (MG) o Instituto 

Evangélico, primeira escola de orientação protestante do país, que tivera seu início em 1869 

na cidade de Campinas (SP), como Colégio Internacional, e que por conta de uma epidemia 

de febre amarela foi transferida para a referida cidade do interior de Minas Gerais. No 

contexto lavrense o Instituto Evangélico se tornou responsável pela fundação da primeira 

Escola de Agricultura do estado de Minas Gerais (1908) e terceira do país. Além do 

pioneirismo no Ensino Agrícola, a referida instituição também se tornou vanguardista no 

Ensino Agroindustrial, especialmente representado pela disciplina de Laticínios, já presente 

no primeiro ano em que o Curso Agrícola foi implantado na cidade de Lavras, sendo esta a 

primeira iniciativa deste perfil no âmbito do que os autores atuais classificam como educação 

formal. Mais do que apenas uma narrativa histórica da iniciativa norte-americana, a 

investigação realizada especialmente a partir de documentos pertencentes aos acervos 

relacionados com a instituição, permitiu um relato sobre o contexto histórico sócio-político 

envolvido na iniciativa, bem como sobre as personalidades que protagonizaram os primórdios 

do ensino agroindustrial em terras mineiras, e a própria disciplina de Laticínios em si, 

incluindo o material didático, currículo escolar e práticas educacionais. O trabalho também 

inclui uma abordagem sobre o amplo legado de avanços na área da educação agroindustrial 

que esta iniciativa pioneira propiciou no estado de Minas Gerais e no país, mostrando-se 

como mais uma experiência que mesmo analisada em seu contexto específico, não deixa e não 

pode deixar de oferecer elementos para discussão da Educação Profissional nos dias atuais. 

Palavras Chave: Educação Profissional e Tecnológica; Ensino de Laticínios; Escola Agrícola 

de Lavras 



ABSTRACT 

In 1892, North American missionaries established in the city of Lavras, in the state of Minas 

Gerais (MG), the Evangelical Institute, the first protestant-oriented school in the country, 

which had had its beginning in 1869 in the city of Campinas, São Paulo (SP), as the 

International Highschool. Due to a Yellow Fever epidemic, the school was transferred to the 

city in Minas referred above. In its context set in this state, the Evangelical Institute became 

responsible for the establishment of the first Agriculture School in the state of Minas Gerais 

(1908) and third one in the country. Besides the pioneerism in Farming Studies, the quoted 

institute also became the first of its kind at the Agrobusiness Studies, specially represented by 

Dairy Studies, already active when the Agriculture Studies was implemented in the city of 

Lavras, making this the first initiative of this kind in what the present day authors classify as 

formal education. More than only a historical narrative of the North Americans initiative, the 

investigation sourced in the documents belonging to the archives related to the institution has 

produced a report about the historical and sociopolitical background which are part of the 

initiative, and also a report on the characters that had a leading role at the beginning of the 

Agrobusiness education in Minas Gerais, including the Dairy subject  itself, its study material,  

curriculum and educational practices. This paper also includes an apuro acho about the wide 

legacy on the progress  in the Agrobusiness Education field which this pioneer iniciative has 

produced in the state of Minas Gerais and in the country, and ended up to be another 

experience which, even when analyzed in its specific context, does not and can not stop 

providing  elements for the discussion on the Professional Education in the present days. 

Key-word: Professional and Technological Education; Dairy Studies; Lavras Agricultural 

School  
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INTRODUÇÃO 

Em 1892, missionários norte-americanos chegavam para se estabelecer na cidade de Lavras 

(MG) e traziam consigo mais que um projeto educacional: traziam, sim, a firme intenção de 

instalar em Lavras a primeira escola de orientação protestante do país, o Colégio 

Internacional, instituição que tivera seu início em 1869 na cidade de Campinas (SP) e que por 

conta de uma grave epidemia de febre amarela que se alastrava na região, via-se obrigada a 

deslocar sua sede para um território que fosse mais seguro e salutar. Essa transferência 

modificava, mas preservava o projeto original da East Brazil Mission (agência missionária da 

Presbyterian Church in the United States), que adotava a estratégia de alcançar os objetivos 

missionários de ―evangelização‖ do país por meio da criação de escolas e colégios. Foi assim 

que, devidamente autorizado por aquela agência missionária dos Estados Unidos, um grupo 

inicialmente formado por cinco missionários e quatro alunas veio a instaurar ali, junto à Serra 

da Bocaina, a instituição de ensino, que em Lavras recebeu o nome de Instituto Evangélico
1
. 

Com a inauguração do Instituto Evangélico em Lavras em 15 de janeiro de 1893 e a 

implantação pioneira do Colégio Feminino, o empreendimento educacional progrediu na rota 

do crescimento com a criação, em 1904, do Curso Ginasial (também chamado de ―Escola para 

Rapazes‖) – uma iniciativa do missionário Samuel Rhea Gammon (1865-1928). A atribuição 

do nome Carlota Kemper ao Colégio Feminino deu-se posteriormente, como forma de 

perpetuar a memória da missionária e educadora norte-americana Carlota (Charlotte) Kemper 

(1837-1927), que construiu em Campinas e, principalmente na cidade de Lavras, uma 

biografia de notáveis serviços e incomparável dedicação à causa da educação.  

Posteriormente, como fruto de uma perspicaz sensibilidade em relação ao contexto 

socioeconômico da região, no ano de 1908, Gammon passa a ser auxiliado pelo jovem norte-

americano recém-chegado dos Estados Unidos, Benjamin Harris Hunnicutt (1886-1962) e 

funda a Escola Agrícola do Instituto Evangélico de Lavras, um marco de progresso 

educacional, instituição pioneira em muitas esferas das ciências agrárias, especialmente no 

estado de Minas Gerais. Essa mesma Escola Agrícola transforma-se no ano de 1938 em 

Escola Superior de Agricultura de Lavras (ESAL), para vir a ser federalizada em 1963 e, 

                                                 

1
 Nos primeiros prospectos e propagandas do Instituto Evangélico, a instituição era apresentada como fundada 

em 1869, vindo somente mais tarde a ter sua idade atrelada à data do início das atividades em Lavras (1893). Em 

1928 teve o seu nome mudado para Instituto Gammon em homenagem ao seu fundador, e mais tarde, em 2003, 

por decisão do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, passou a ser denominado Instituto 

Presbiteriano Gammon, como é conhecido nos dias atuais. 
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finalmente, em 15 de dezembro de 1994, por meio da Lei 8.956/94, dar origem à 

Universidade Federal de Lavras (UFLA), uma das mais importantes instituições de ensino 

superior do Brasil. 

O Curso (Escola) Agrícola, criado em 1908, contava com um elenco variado de 

disciplinas. Desde os primeiros prospectos do Instituto Evangélico,
2
 pode-se perceber o 

aspecto visionário daquela proposta de empreendimento educacional. Dentre as disciplinas, é 

possível já identificar o a implantação do ensino tecnológico na produção de alimentos, mais 

especificamente, a produção de derivados do leite. Já nos anos iniciais do Curso Agrícola ali 

estabelecido, dentre as disciplinas para estudo destacava-se a de ―Lacticinios‖ 
3
. No decorrer 

do seu desenvolvimento, a disciplina abrangia desde a seleção da matéria prima, como 

também a produção técnica e tecnológica dos derivados do leite
4
.  

Considerando que vários autores inserem a Escola Agrícola de Lavras entre as 

instituições pioneiras do ensino agrícola privado no Brasil, e somado às pesquisas realizadas 

no andamento desta Dissertação, é preciso verificar se tal pioneirismo envolve também o 

ensino agroindustrial de produção de alimentos, mais especificamente a disciplina de 

Laticínios.  

Diante da considerável escassez de pesquisas relativas à história da evolução do ensino 

tecnológico agroindustrial de produção de alimentos, não somente no estado de Minas, mas 

também no Brasil, é que se desponta uma das primeiras justificativas para o desenvolvimento 

desta Dissertação. 

Por outro lado, considerando que ―toda a história vivida quanto aquela cientificamente 

elaborada são constituídas por perspectivas portadoras e formadoras de sentido, social e 

pessoalmente condicionadas‖ (KOSELLECK, 2006, p.170), e que ―todas as representações 

históricas dependem das escolhas feitas pelo autor, escolhas que não podem deixar de ser 

feitas, pois ele se move dentro de limites sociais, religiosos ou políticos estabelecidos‖ (Ibid., 

p.286), infere-se que toda pesquisa se apresenta como resultado de inquietações pessoais do 

pesquisador.  

                                                 

2
 ―Os prospectos eram uma publicação anual com informações variadas sobre o Colégio e fonte de orientação 

para os pais dos alunos. Era uma tradição que vinha do Colégio Internacional e que perdurou até a década de 60 

do século XX‖ (BEZERRA, 2016). 
3
A grafia do termo no período que envolve a pesquisa se diferencia da norma culta atual. No presente trabalho, o 

texto será escrito segundo as regras gramaticais atualizadas, exceto em citações diretas de documentos e textos 

publicados ou redigidos no período que é objeto desta pesquisa (1908-1938). 
4
 Prospecto do Instituto Evangélico, Instituto Evangélico de Lavras, Lavras MG, 1908. 
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Nesse sentido, é possível encontrar o prenúncio deste trabalho ainda no ano de 2006, 

durante a elaboração de um TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) no então Centro Federal 

de Educação Tecnológica (CEFET), hoje Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de Minas Gerais – Campus Bambuí, quando o autor discutia sobre o maior desenvolvimento 

educacional e tecnológico do setor lácteo no estado de Minas Gerais, frente à escassa 

produção científica e educacional de outros setores do ensino tecnológico de produção de 

alimentos, sendo já percebida em sua despretensiosa pesquisa a pouca quantidade de trabalhos 

versando sobre a história do desenvolvimento do estudo tecnológico da produção de 

alimentos no país
5
. Tais considerações visam a reforçar e apontar como o perfil da presente 

pesquisa encontra direta relação com o autor deste trabalho, pelo fato de tratar de assuntos que 

lhe são muito próprios, primeiro por sua formação em Tecnologia em Alimentos, que o 

conduziu à atuação na indústria láctea no próprio estado de Minas Gerais; segundo, por sua 

formação em Teologia e sua condição de Ministro da Igreja Presbiteriana, que o vincula à 

história dos primórdios das atividades educacionais dos missionários da Igreja Presbiteriana 

no Brasil. Não podem ficar sem menção, também, suas origens familiares ligadas à 

microrregião de Lavras, que encontra nessa cidade seu centro médico, social, econômico, 

educacional e de certa forma até mesmo religioso. 

No entanto, foi na tese de doutoramento de José Normando G. Meira, com o título 

―Ciência e Prática: Ensino Agrícola na Educação Presbiteriana em Minas Gerais (1908-

1938)‖, que foi encontrado o maior respaldo para justificar esta pesquisa.  

Em uma abordagem histórica do empreendimento educacional de Samuel Gammon, 

com foco na Escola Agrícola implantada no Instituto Evangélico, Meira (2009, p. 205) afirma 

o seguinte em suas Considerações Finais: ―A abundância de fontes serve de estímulo para 

pesquisas que aprofundem a discussão sobre as disciplinas [grifo meu] que compunham os 

currículos dos cursos relacionados à formação agrícola nos seus diversos níveis‖. 

De modo geral, é nesse sentido, que a presente pesquisa caminha, ao permitir uma 

maior compreensão do processo de desenvolvimento do ensino tecnológico agroindustrial no 

Brasil por meio de uma investigação sobre a atuação da Escola Agrícola de Lavras no início 

do século XX, relativa ao ensino de Laticínios. A pesquisa também procura apresentar um 

panorama do desenvolvimento do ensino agrícola no Brasil, com foco no ensino 

                                                 

5
 AIRÃO, Leandro T.; REZENDE, Lucas P. Indústria de Panificação Panisul. 2006. 160 f. Trabalho de 

Conclusão de Curso (Tecnologia em Alimentos). Centro Federal de Educação Tecnológica, Bambuí MG. 
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agroindustrial como uma esfera das ciências agrárias, especialmente como subdivisão da 

agropecuária, dessa forma, este trabalho permite um aprofundamento na compreensão do 

processo de desenvolvimento do ensino tecnológico agroindustrial de laticínios no Brasil. 

Em termos mais específicos, a o trabalho atinge dois objetivos: o primeiro é a 

apresentação de uma narrativa histórica sobre o Ensino de Laticínios que esteve presente no 

curso de agricultura da Escola Agrícola de Lavras desde seu início, narrativa até então 

inexistente no contexto acadêmico, e o segundo objetivo é a apresentação de apontamentos 

relacionados à contribuição desta modalidade de ensino em diferentes aspectos, iniciando-se 

pela análise pedagógica, envolvendo a formação de educadores, o corpo docente, bem como 

uma análise das práticas pedagógicas e dos materiais didáticos utilizados no desenvolvimento 

da disciplina em seu contexto histórico, incluindo a prática da extensão e outros elementos 

relacionados com processo de ensino, e terminando com uma abordagem sobre outros 

aspectos importantes desse passo educacional, com especial atenção para o legado histórico 

outorgado pela iniciativa de Samuel R. Gammon e Benjamin H. Hunnicutt, especialmente 

com consideração sobre o contexto e desenvolvimento histórico, apontando as contribuições 

da Escola Agrícola de Lavras no contexto do município e também no âmbito estadual, 

nacional, e até mesmo internacional.  

Quanto à Metodologia, pode se dizer que este trabalho se desenvolve em duas etapas:  

a) A primeira etapa consistiu no levantamento bibliográfico, tendo como base essencial o 

exame das várias teses e dissertações que têm sido desenvolvidas nos últimos anos sobre 

este trabalho educacional dos presbiterianos em Lavras, bem como o da vasta literatura 

sobre os princípios educacionais protestantes, o contexto histórico socioeconômico do 

Brasil Republicano do início do século XX, e a literatura relacionada ao ensino agrícola 

no Brasil com foco no ensino agroindustrial como subárea da agropecuária;  

b) A segunda etapa da pesquisa tomou como base, especialmente os materiais garimpados 

nos acervos históricos das instituições em estudo, ambos localizados na cidade de Lavras 

(MG). Um deles é o ―Pró-memória‖, um espaço organizado no Campus do Instituto 

Presbiteriano Gammon, antigo Instituto Evangélico de Lavras, e o outro é o Museu Bi 

Moreira, localizado no Campus Histórico da Universidade Federal de Lavras (UFLA). 

Além desses dois importantes espaços, as bibliotecas do Instituto Gammon e da UFLA 

também se apresentaram como importantes fontes de documentos. Para fora dos limites 

das referidas instituições, é importante citar as contribuições do Arquivo Publico Mineiro, 
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do Arquivo Presbiteriano de São Paulo e do Instituto de Laticínios Cândido Tostes, na 

cidade de Juiz de Fora (MG). 

Pesquisas recentes já têm trabalhado abundantemente a esfera histórica do 

empreendimento educacional e da própria instituição em si, como é o caso da Tese já citada 

neste trabalho, de José Normando G. Meira, que por vários motivos se configura como um 

dos principais textos referenciais desta Dissertação. Outras produções acadêmicas de igual 

fôlego e perfil existem, como a de Michele Rossi (2010), que com grande êxito, dentre outras 

relações, também busca estabelecer uma relação dos princípios e das bases confessionais que 

nortearam os rumos da instituição com o ―ideal de progresso‖ presente nas mentes políticas 

do estado de Minas Gerais no período. Não podem deixar de ser apontados trabalhos de 

abordagem estritamente histórica, como é o caso da Dissertação escrita por Sérgio Wagner de 

Oliveira, defendida no ano 2000 na Universidade Vale do Rio Verde, em Três Corações 

(MG), em que o autor basicamente apresenta a história da vinda dos missionários para a 

cidade de Lavras e do próprio Instituto. De modo similar, a abordagem de Andrade (2006), 

foca exatamente o aspecto histórico em seu trabalho ―Memória e história institucional: o 

processo de constituição da Escola Superior de Agricultura de Lavras – ESAL (1892-1938)‖, 

o mesmo se podendo dizer de outras pesquisas que também tomam como base a história 

institucional, como a dissertação ―A última estação do trem: percurso da história da educação 

protestante em Lavras‖, defendida em 2015, de autoria de Maria Camila Lima. E por último, 

precisa também ser citada a pesquisa de Jardel Costa Pereira, sobre a educação secundária do 

Instituto Presbiteriano Gammon, defendida no segundo semestre de 2014, que também não 

deixa de alcançar essa referida abordagem da história institucional. 

Tendo em vista que estes vários trabalhos existentes alcançam de forma direta ou 

indireta a história da Instituição em si, este trabalho se propõe a uma abordagem mais 

diretamente relacionada à uma área específica da Instituição, que é o ensino agrícola naquele 

contexto do início do século XX, especialmente o ensino de Laticínios conforme idealizado e 

desenvolvido no período histórico de 1908 a 1938. 

O elemento de aderência da presente pesquisa ao Programa de Pós-Graduação em 

Educação, Arte e História da Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie foi buscado na 

Linha de Pesquisa ―Formação do Educador para a Interdisciplinaridade‖, que tem como 

objetivos ―a investigação de processos de ensino e aprendizagem a partir de dimensões 

variadas, tais como técnicas, políticas, histórico-culturais, tendo como eixo questões postas 



17 

 

pela tecnologia.‖ De fato, por meio desta breve introdução se pode perceber claramente que o 

projeto dos educadores protestantes em seu empreendimento no sudoeste de Minas envolvia 

um processo de ensino e aprendizagem pelas dimensões técnicas das ciências agronômicas, 

políticas pelo movimento governamental do estado republicano de incentivo ao ensino 

agrícola e ao progresso da agricultura tecnológica no estado e país, não podendo também ser 

ignorada a dimensão histórico-cultural da ligação com os valores educacionais protestantes e 

o intuito evangelístico por trás de tal empreendimento educacional missionário, fato também 

ligado às origens da própria Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Outro aspecto de conexão com o Programa de Pós-Graduação em Educação, Arte e 

História da Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie tangencia os objetivos da Linha 

de Pesquisa ―Linguagens e Tecnologias‖, que se propõem a abordar o cunho ―histórico-crítico 

das linguagens e das tecnologias nos processos de comunicação humana e seus impactos na 

história e educação.‖ Nesse sentido, busca-se aqui entender se teria havido por parte dos 

missionários norte-americanos, fundadores da Instituição, um projeto nítido (ou sutil) de 

associar a promoção da ―evangelização‖ e difusão dos ensinos bíblicos como expostos pelo 

Protestantismo Reformado a uma ideologia expressa por meio da linguagem da educação 

tecnológica progressista. A confirmação dessa hipótese pode se constituir numa importante 

―chave‖ para o entendimento do impacto causado pela presença e atuação das instituições 

educacionais protestantes no processo de desenvolvimento do país no período (primeiras 

décadas do século XX), não só no aspecto educacional, mas também em outras dimensões 

socioeconômicas e culturais.  

A presente contribuição cumpre, portanto, a finalidade de descrever a trajetória de 

evolução do ensino da ―tecnologia de laticínios‖ à luz de seu contexto histórico e os ―ideais‖ 

envolvidos na iniciativa educacional desenvolvida na cidade de Lavras (MG). A abordagem 

se inicia no ano de fundação da Escola Agrícola de Lavras (1908), e se encerra em 1938. O 

recorte temporal aqui proposto segue a linha até então traçada por outros pesquisadores da 

história da instituição. Andrade (2006), Meira (2009), Rossi (2010) e Rodrigues (2013), são 

autores que entendem o ano de 1938 como o primeiro divisor temporal na história da 

Universidade Federal de Lavras, pois este foi o ano em que se registra a primeira mudança de 

nome da instituição, que veio por resolução da Congregação no dia 18 de maio de 1938, 

mudando o nome de Escola Agrícola de Lavras (EAL) para Escola Superior de Agricultura de 

Lavras (ESAL), um nome que melhor a identificava com suas congêneres no Brasil, e pelo 

qual seria designada até 1994, quando se tornou universidade. 
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Visando uma contextualização do leitor em relação ao período histórico em que se 

situa a iniciativa que é o objeto de estudo desta pesquisa, o primeiro capítulo deste trabalho 

traz uma sintética análise de conceitos como ―modernidade e progresso‖, muito comuns à 

época, bem como informações sobre o contexto político e socioeconômico nos quais tais 

conceitos se estabeleciam, além de uma abordagem sobre personagens importantes envolvidos 

com o projeto educacional de Lavras. 

No segundo capítulo é possível encontrar uma exposição sobre o desenvolvimento da 

Educação Profissional no Brasil, incluindo a Educação Agrícola que até então englobava o 

Ensino Agroindustrial, mais especificamente o Ensino de Laticínios que se inicia formalmente 

no Brasil nas primeiras décadas do século XX, e que tem sua narrativa histórica neste 

capítulo. Na referida narrativa é possível encontrar o paralelo do Ensino de Laticínios da 

Escola Agrícola de Lavras com as demais instituições de ensino agrícola e agroindustrial da 

época. 

É no terceiro capítulo que pode ser encontrada a narrativa histórica sobre a iniciativa 

da Escola Agrícola de Lavras, incluindo informações sobre as práticas pedagógicas, a 

formação dos educadores, o material didático, a estrutura desenvolvida para o ensino, a 

prática de extensão e demais elementos envolvidos no Ensino de Laticínios nos primórdios da 

Universidade Federal de Lavras. Diferentemente dos capítulos anteriores, neste capítulo as 

fontes primárias se protagonizam de maneira mais especial, oferecendo as respectivas 

informações. 

A conclusão do trabalho se desenvolve discutindo com os desafios da Educação 

Profissional no Brasil, apontando a iniciativa de Lavras como um modelo que precisa ser 

analisado em todo seu contexto, especialmente com considerações sobre os valores que 

estavam por trás do trabalho educacional dos missionários que atuaram nesta cidade que 

acabou se tornando um importante centro educacional no interior de Minas Gerais. 
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1  CONCEITOS, CONTEXTOS E PERSONAGENS 

―Morreu o Dr. Gammon. The right man in the right place.” 

Jornal ―O Município‖ (1928) 

A historiografia alusiva à Escola Agrícola do Instituto Evangélico de Lavras tem sido 

relativamente unânime ao vincular a trajetória histórica da instituição fundada por Samuel 

Gammon ao resultado de certa convergência ―virtuosa‖ entre fatores contextuais externos e, 

por outro lado, fatores intrínsecos ao empreendimento missionário-educacional dos 

missionários que se fixaram no município lavrense, procedentes dos Estados Unidos. 

Verifica-se, com efeito, que a maioria dos pesquisadores tem proposto em suas teses ou 

dissertações a existência de uma conexão entre dois grupos de fatores que teriam contribuído 

para o êxito da entidade educacional protestante na cidade de Lavras
6
, a saber: a) os ideais que 

permeavam as políticas públicas e econômicas do Brasil no início do século XX; b) os 

princípios que norteavam os ideais da educação protestante.  

Embora nos trabalhos compulsados a análise dos autores não siga rigorosamente tal 

estruturação, as explanações seguem estes caminhos e permitem essa percepção histórica. 

Para facilitar a compreensão e justificar a conexão entre esses dois pontos, é importante 

apresentar algumas considerações sobre os mesmos.  

Se considerada a perspectiva de uma abordagem cronológica, seria necessário tratar 

primeiro dos ideais provenientes do Protestantismo, que surgem no século XVI e se propagam 

também na área educacional da Europa, isso quando o Brasil ainda se encontrava num 

processo inicial de colonização. No entanto, é necessário ter-se em mente que no contexto da 

presente abordagem, a pregação e os princípios protestantes se constituem em elementos 

recentes na conjuntura religiosa do país. Afinal, foi somente no viés da Independência seguida 

da Proclamação da República que as iniciativas missionárias presbiterianas passaram a estar 

presentes no território nacional, dando-se a esse movimento a designação de ―protestantismo 

de missão‖. 

Reinhart Koselleck (2006, p.267), afirma que ―nenhum relato de coisas passadas pode 

incluir tudo o que então existiu ou ocorreu‖ e, de fato, não é pretensão deste trabalho esgotar 

qualquer tipo de análise histórica. Portanto, a intenção deste capítulo é apenas situar o leitor 

                                                 

6
 De forma mais ou menos extensa, é possível encontrar a menção deste assunto em quase todas as teses e 

dissertações elencadas nas considerações iniciais deste trabalho. 



20 

 

em relação ao contexto em que se desenvolve a iniciativa educacional em questão, 

possibilitando uma dilatação da perspectiva sobre as informações que se pretende expor por 

meio desta Dissertação, pois é o próprio Koselleck (2006, p.268) que ressalta que a análise de 

―conceitos passados‖ permite apenas ter-se ―uma ideia das esperanças e anseios, das angústias 

e sofrimentos dos contemporâneos de então‖. A avaliação do espaço da experiência e da 

expectativa passadas torna-se mais efetiva quando apreendida ―dentro da economia linguística 

do passado‖ e ―articulada na linguagem das fontes‖. No intuito de compreender um pouco da 

economia linguística do passado é que a abordagem deste capítulo se desenvolve, 

principalmente pela análise de conceitos como ―progresso‖ e ―modernidade‖, que podiam ser 

encontrados largamente nos ideais republicanos como também nos princípios gerais do 

Protestantismo, conforme será apresentado no decorrer deste texto. Para abordagem dos 

conceitos de ―progresso‖ e ―modernidade‖ foram considerados os autores Jacques Le Goff e o 

próprio Reinhart Koselleck, respectivamente. 

1.1. Primeira tentativa de inserção dos ideais da Reforma religiosa no Brasil até o 

processo de abertura 

Sabe-se que a primeira tentativa de inserção de pregação calvinista no Brasil 

aconteceu muitos anos antes da chegada dos missionários norte-americanos. Ainda no século 

da Reforma, calvinistas vítimas de perseguição religiosa na França vieram buscar refúgio nas 

terras do Brasil. O convite foi feito pelo almirante francês Nicolas Durand de Villegaignon 

(1510-1571), e o ano de chegada desses huguenotes
7
 foi 1557. No entanto, aqui chegando, 

uma séria desavença de ordem doutrinária resultou na fuga dos huguenotes de volta para a 

França, com exceção de cinco deles, que devido à carência de recursos e meios para a viagem 

de retorno, permaneceram no Brasil e se tornaram vítimas de perseguição religiosa, o mesmo 

motivo que os havia feito sair da Europa. O historiador francês Jean Crespin (1520-1572) é 

um dos principais autores que narra o triste fechamento dessa história que inicialmente 

vitimou os protestantes: Jean de Bourdel, Mathieu Verneuil e Pierre Bourdon, e 

posteriormente Jacques Le Balleur, sendo que o martírio deste último teve a participação da 

conhecida figura histórica do Padre José de Anchieta (RIBEIRO, 1920; SALVADOR, 1975). 

O quinto elemento deste grupo, Andre La Fon, salvou-se por ser o único alfaiate da vila. O 

Novo Mundo que Villegaignon havia anteriormente proposto de se tornar um refúgio para os 

protestantes franceses (LÉRY, 1972), tornou-se, pelas mãos do próprio Villegaignon, um 

                                                 

7
―Nome de origem obscura que se dava aos protestantes na França.‖ (González, 2011, p.100) 
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local de martírio para esses quatro homens. Três séculos e meio depois, Samuel Gammon, em 

sua obra The Evangelical Invasion of Brazil se referiria à figura de Villegaignon como ―o 

Caim das Américas‖, além de apresentar uma indagação retórica: ―O que o Brasil poderia ter 

se tornado sob a influência dos huguenotes?‖ (GAMMON, 1910, p.107). 

A tomada de conhecimento destes fatos na Europa, somada aos êxitos da Inquisição 

em Portugal e na Colônia, contribuiu para que a pregação protestante estivesse ausente no 

Brasil desde então, tendo como única exceção a tentativa de colonização holandesa no 

Nordeste, entre 1630 e 1654, com a importante participação de Maurício de Nassau 

(RIBEIRO, 1937).  

No entanto, de forma prática, os mais variados historiadores não têm apontado 

qualquer herança mais significativa dessas presenças protestantes no Brasil até o início do 

movimento missionário norte-americano, que se faz presente no ambiente de abertura iniciado 

em 1808 com a vinda da família real para o Brasil. De fato, o desembarque de D. João VI no 

Brasil desencadeia imediatas mudanças políticas, sociais e religiosas no país, haja vista a 

promulgação da Carta Régia apenas quatro dias depois da chegada do Príncipe-Regente, o que 

permite a abertura dos portos brasileiros para todas as nações amigas com a desinente 

circulação de estrangeiros protestantes no território brasileiro. 

Deste fato decorre o que poderia ser apontado como a primeira das melhorias oficiais 

quanto à liberdade religiosa, ocorrida em 1810, ocasião em que é editado o ―Tratado de 

Aliança e Amizade‖ entre a coroa portuguesa e a Inglaterra. O Artigo 12 desse tratado 

envolve a liberdade religiosa. Permitia aos ingleses o culto e até mesmo a utilização de 

espaços para tais, desde que não possuíssem as características de templo, ou que tivessem 

sinos. Também são designados cemitérios para o sepultamento dos praticantes do culto da 

Reforma. No entanto, aos praticantes do Protestantismo é proibido fazer prosélitos e se algum 

inglês desejasse se naturalizar português ou brasileiro, deveria tornar-se católico. Daí o fato de 

que quando se proclamou a Independência do Brasil, em 1822, não havia igreja protestante no 

país, não havia culto protestante na língua do país e não há registro de existir, sequer, um 

brasileiro protestante (RIBEIRO, 1937). 

É na elaboração da Constituinte nos anos seguintes – 1823 e 1824 – que acontece 

significativo debate sobre a questão religiosa. A influência de economistas e políticos que 

defendiam a ideia de ―progresso‖ inglesa e a ideia de ―liberdade‖ francesa é notória. Oliveira 

(2014) ressalta que ao longo do século XIX as condições sociais, econômicas e culturais se 
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modificam drasticamente, principalmente influenciadas por três eventos de impacto mundial: 

a Independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Esses 

eventos acabam por alterar os modelos políticos e sociais. A luta anticolonial, a defesa de um 

governo representativo com bases liberais e a separação entre Estado e Igreja são princípios e 

vivências já presentes na mentalidade política, econômica e social deste período. Tais ideais 

influenciam a Constituinte e de forma indireta favorecem a inserção do Protestantismo e seus 

princípios no Brasil. No documento de 1824, percebem-se liberdades e restrições, mas já se 

reconhece cidadãos brasileiros independentes de sua religião. 

É nesse contexto que eclode o movimento republicano, impulsionado principalmente 

por dois grupos importantes, os positivistas e os liberais, ambos pautados pelo discurso de 

―modernidade‖ e ―progresso‖, que para Le Goff (1996) e Koselleck (2006), vive seu triunfo 

ideológico exatamente nesse período, simultâneo ao grande boom econômico e industrial do 

Ocidente. 

1.2. Os valores de “progresso” e “modernidade” no início do século XX 

Nas abordagens sobre os movimentos de ―progresso‖ e de ―modernidade‖ de Le Goff 

(1996) e Koselleck (2011), respectivamente, também podem ser encontradas menções sobre 

os desdobramentos dos três eventos de impacto mundial já mencionados (Revolução 

Francesa, Revolução Industrial e Independência dos EUA). Esses registros reforçam nossa 

abordagem, em que optamos por destacar que ideias como a valorização da leitura e da 

educação formal, bem como o fortalecimento das forças produtivas capitalistas – comércio, 

investimento e indústria – são parte desses desdobramentos trazidos por tais eventos para o 

âmbito nacional. De fato, os fundadores da Escola Agrícola de Lavras viram na educação um 

meio contributivo para o avanço das forças produtivas agrícolas e o desenvolvimento 

industrial do setor naquele período do início do século XX.  

Le Goff (1996) localiza o desenvolvimento da ideia explícita de ―progresso‖ entre o 

nascimento da imprensa no século XV e a Revolução Francesa, mas para esse autor, após sua 

generalização e difusão nos domínios da história, da filosofia e da economia política, a 

expressão mais acabada desta ideologia vai ser encontrada na filosofia de Auguste Comte, e é 

exatamente esta figura o maior representante da influência da ideia de ―progresso‖ no Brasil. 

De modo não muito diferente, Koselleck (2006, p.269) afirma que ―o conceito de 

modernidade‖ só veio a impor-se depois de decorridos cerca de quatro séculos do período que 

ele englobava. Lexicalmente só se implantou no ―último quartel do século XIX.‖  
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Partindo dessas bases teóricas mencionadas, relacionadas mais especificamente com o 

período e o contexto histórico em que reverberam os ideais de ―progresso e modernidade‖, 

pode-se buscar em outros autores descrições mais práticas e críticas relacionadas com este 

movimento, especialmente nos aspectos ligados ao assunto que é alvo de investigação neste 

trabalho. No entanto, antes de apresentar tais descrições, é importante que se perceba a 

relação existente entre os dois termos, que fizeram parte de um só movimento, estando 

sempre associados um ao outro, pois na perspectiva de Pereira (2014, p.26), são 

―inseparáveis‖, quando o que se busca é uma ―compreensão do desenvolvimento social, 

político, econômico e até educacional‖. 

Uma descrição muito interessante e também crítica sobre o movimento de progresso e 

modernidade pode ser encontrada em Carvalho (2012, p. 26), que ao tratar mais 

especificamente do termo modernidade segue uma abordagem comum que lhe associa o 

termo progresso. De acordo com o referido autor, o termo modernidade foi interpretado e 

apropriado de ―uma maneira geral como época da história, em que predominariam as 

categorias da ―novidade‖, da ―superação‖ e do ―progresso‖ [grifo nosso] sob a égide do 

marco da Revolução Francesa, traduzindo se muitas vezes como questão tratada em termos de 

modernização‖, mas ao mesmo tempo, o autor cita outros elementos envolvidos no conceito, 

―interpretados e apropriados como época das multidões, das cidades e da indústria, na qual 

predominariam as categorias do urbano e do desenvolvimento sob a égide da Revolução 

Industrial‖. De acordo com o referido autor, ―ao longo dos séculos XIX e XX, o termo 

modernização escampou ideias, práticas, representações e projetos de modernidade 

apropriados de maneira ideological e aplicados, pragmaticamente, na tentativa de equiparar 

povos e nações que, em contextos históricos específicos, eram tomados como modelares do 

que seja modernidade, em termos econômicos, político e /ou sociais‖. 

Nesta Dissertação, os conceitos de modernidade e progresso são adotados como 

elementos associados um ao outro, conforme preconiza Pereira (2014), e como partes 

constituintes de um contexto cultural do final século XIX e início do século XX, conforme 

aponta Carvalho (2012), pois como indicado nos primeiros parágrafos deste capítulo, o 

objetivo é ocupar-se da análise de ―conceitos passados‖ com o propósito de ter-se ―uma ideia 

das esperanças e anseios, das angústias e sofrimentos dos contemporâneos de então‖ 

(KOSELLECK, 2006, p.268). Busca-se por meio de uma consideração da economia 

linguística do passado, uma apreensão mais efetiva do contexto histórico relacionado à 

iniciativa educacional que se investiga.  
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Essa maneira ideological de tratar ―progresso‖ e ―modernidade‖ conforme mencionada 

por Carvalho (2012), é muito comumente encontrada nos escritos de dois já conhecidos e 

referidos grupos que se apresentam como protagonistas do processo político, econômico e 

social no Brasil do final do século XIX (Império), e início do século XX (Primeira 

República): refiro-me aos positivistas e aos liberais, que em seus escritos demonstram 

exatamente este tipo de compreensão de mundo, que buscava especialmente nos EUA um 

modelo de desenvolvimento. Não seria prudente encerrar estas considerações sobre os 

conceitos de ―progresso‖ e ―modernidade‖ sem ponderar que se trata de termos 

ideologicamente ―contaminados‖ por uma perspectiva desenvolvimentista, de natureza 

pragmática, com foco econômico e modelo capitalista. Afortunadamente, essa perspectiva 

comporta, no caso presente, a concomitância de avanços sociais, melhorias educacionais, 

evolução científica e ganhos tecnológicos sustentáveis. 

Os próximos parágrafos trazem considerações sobre estes grupos e ainda outros que 

estavam presentes no contexto social e político do Brasil no início do século XX, 

relacionando-os com a atividade protestante que se desenvolvia no país neste período. 

1.3 A convergência de interesses entre protestantes, liberais, positivistas e outros grupos 

A filosofia de Auguste Comte (1798-1857), que Le Goff (1996) afirma incluir a 

expressão mais acabada da ideologia de ―progresso‖, ficou conhecida na história como 

Positivismo e de acordo com Valentim (2010), como corrente filosófica influenciou 

sobremaneira a América do Sul. A partir da segunda metade do século XIX, as ideias de 

Comte estavam presentes nas mentalidades de muitos mestres e estudantes militares, 

políticos, escritores, filósofos e historiadores. Fernando de Azevedo (1996, p.258) afirma que 

o Positivismo ―não tardou a exercer influência e a desempenhar, como doutrina, um papel 

importante na vida intelectual e política do Brasil, nos fins do Império e no período 

republicano‖. Uma figura ilustre dentre eles foi o professor de Matemática da Escola Militar 

do Rio de Janeiro Benjamin Constant, o mais influente de todos. Diversos autores atribuem a 

Proclamação da República como resultado natural desse movimento
8
. Hack (2000, p.85) 

afirma que a pedagogia norte-americana trazida pelos missionários estadunidenses, 

representada por essas primeiras iniciativas educacionais, ―causou um grande impacto, numa 

                                                 

8
 Dentre eles: AZEVEDO (1996); VALENTIM (2010); BEZERRA (2016). 
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época em que republicanos e positivistas buscavam mais liberdade de ação e liberdade no 

pensar‖.  

É importante, no entanto, ressaltar que, paradoxalmente, o Positivismo tinha 

diferenças em relação ao Protestantismo no mérito das questões religiosas, embora, conforme 

afirma Barbanti (1977), as divergências não impediam que os tais apoiassem as iniciativas 

educacionais protestantes, pois os intelectuais positivistas entendiam ser de grande 

importância a instalação de alguns princípios protestantes e também suas escolas para o 

progresso do Brasil. 

Com conexão ainda mais irrestrita aos princípios protestantes encontravam-se os 

chamados ―liberais‖. De acordo com Costa (1999), no Brasil as ideias liberais chegaram no 

início do século XIX, tendo maior influência a partir da Independência de 1822. Relacionando 

o movimento liberal no Brasil com o Protestantismo, Campos (2012) fala sobre uma 

―convergência de interesses‖ e citando José Miguez Bonino menciona três processos 

presentes no Brasil na segunda metade do século XIX: o projeto liberal, o predomínio da 

presença dos Estados Unidos e o ingresso do Protestantismo. A perspectiva de Miguez 

Bonino (1995) é que a associação entre os movimentos se produz sobre a base da coincidência 

de um ―contexto de formação de uma sociedade democrática que se espelhava no modelo 

norte americano‖. Os protestantes encontraram no movimento liberal o favor em relação à 

liberdade de consciência e de culto, que muito lhes beneficiava, enquanto que os liberais 

encontravam nos protestantes um apoio para sua luta contra a oposição clerical às reformas 

que pretendiam introduzir, que passavam evidentemente pelos ideais de democracia, 

progresso e modernidade, e provocavam o embate com o modelo vigente do século XIX, 

conservado pelas forças clericais católico-romanas. Campos (2012, p.2), entende, e com 

razões para tal, que a questão da proximidade do Protestantismo com o Liberalismo se deu 

muito mais como uma ―convergência de interesses do que uma similaridade de ideias‖. Em 

sua concepção, o período e contexto político, social e econômico do final do século XIX e 

início do século XX, permitiu que o Protestantismo de missão batesse às portas do Brasil e 

recebe a permissão para entrar. O próprio Samuel Rhea Gammon traz claras alusões à essa 

realidade em sua obra The Evangelical Invasion of Brazil, já tomada como referência 

bibliográfica para este trabalho. 

Embora tenham sido citados aqui especialmente os liberais e os republicanos, mais 

especificamente os positivistas, Bezerra (2016, p.25) ainda inclui nessa lista os anticlericais e 
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maçons como grupos que acolheram os protestantes, pois tinham o ―ideal de trazer novos 

valores para a sociedade brasileira e entendiam que isso só poderia acontecer com uma 

renovação de mentalidade das novas gerações‖. Nesse sentido, tais grupos nutriam a 

expectativa de que as escolas americanas de confissão protestante ―trariam‖ para o Brasil 

―uma diretriz de ensino prático, científico e comum para todos [grifo meu], o que 

caracterizava os aspectos do sistema de ensino norte-americano que mais atraíam as elites da 

época‖. O autor ainda acrescenta:  

 

Aos liberais e republicanos essas escolas ofereciam seu caráter democrático; aos 

adeptos e simpatizantes do Positivismo e outras derivações cientificistas a orientação 

científica imprimida ao currículo; aos anticlericais a ausência de ortodoxia e de 

sectarismo a par de uma completa oposição à igreja oficial (BEZERRA, 2016, p.25). 

 

Fernando de Azevedo (1996, p.256) é outro autor que pontua sobre a singularidade das 

―Escolas Americanas‖ em relação às iniciativas educacionais mais comumente presentes no 

país. Para o referido autor, estas escolas que foram ―introduzidas no país nos primórdios da 

República e em época em que a instrução ainda se achava em grande atraso, contribuíram 

notavelmente, em São Paulo, não só para a mudança de métodos como para intensificação do 

ensino‖.  

Para considerações sobre as contribuições que tais escolas poderiam trazer para a 

província de Minas Gerais, é relevante lembrar que estes valores de ―progresso‖ e 

―modernidade‖ que se estabeleceram no Ocidente, e conforme posto, estavam assim também 

representados no Brasil, são encontradas na sua gênese e difusão, como questões diretamente 

ligadas à agricultura. Assim pensava Quesnay na segunda metade do século XVIII, que 

conforme afirma Le Goff (1996), considerava apenas a agricultura como fonte de riqueza e 

progresso. Tal realidade se apresenta como importante ‗gancho‘ para que se possa tratar da 

questão sob uma perspectiva do âmbito do estado de Minas Gerais. A próxima parte deste 

trabalho procura revelar como que o ideário de ―progresso‖ e ―modernidade‖ se estabeleceu 

no estado de Minas Gerais, berço da instituição em estudo, onde uma das esferas de ensino se 

constitui como foco desta pesquisa. 

Esta porção do trabalho, desenvolvida a partir de considerações de diversos autores 

correspondentes ao assunto, permite uma compreensão mais ampla do contexto que marca o 

advento das iniciativas educacionais protestantes, que por via das circunstâncias sociais, 



27 

 

econômicas e políticas recebe perceptível acolhimento por uma significativa parcela da elite 

brasileira. 

1.4 Os valores de progresso e modernidade no contexto do estado de Minas Gerais: as 

contribuições de João Pinheiro 

Rossi (2010) confirma que foi no século XIX que tais perspectivas de instrução e 

modernização da agricultura se tornaram pautas de discussão política também no Brasil. É 

nesse momento que começaram a surgir escolas, técnicas e tecnologias de produção, 

conforme será abordado em capítulo posterior deste trabalho. 

Esse viés de valorização da agricultura como fonte de riqueza e progresso se 

estabelece claramente nas mentes políticas do estado de Minas Gerais e precisa ser visto como 

mais um dos desdobramentos ligados aos valores que dominavam as mentes políticas do 

período.  

Na abordagem de Rossi (2010) encontram-se considerações sobre o fato de que a elite 

mineira se preocupava com uma Minas Gerais estagnada no século XIX, e nesse sentido o 

Congresso buscava projetos para o desenvolvimento econômico do estado, sendo um dos 

setores abordados a agricultura e a necessidade de sua modernização. A autora chama atenção 

para o fato de que a partir de 1906, a racionalização do trabalho no campo e o progresso são 

intensificados em termos de atenção por parte do governo. 

Vai se perceber logo no início do século XX um empenho do governo mineiro para 

com o ensino agrícola, especialmente na figura de João Pinheiro, que influenciado pelos 

ideais do movimento republicano busca essa ―modernização‖ e ―progresso‖ por meio da 

educação, que para João Pinheiro estava incluída no ―grandioso ideal republicano‖ pela 

―perfeita conciliação da Ordem e Progresso‖ conforme escrita no pendão nacional, e como 

bem sabemos, herança do Positivismo, uma das representações do movimento republicano já 

mencionadas neste capítulo (VIDA ESCOLAR, 1908).  

Percebe-se que neste contexto há grande interesse em instituições que pudessem trazer 

a instrução e a educação para o agricultor. É da lavra do próprio governador João Pinheiro a 

preocupação expressa em ―abrir escolas que illuminem a intelligencia das creanças; ensinar o 

trabalho aos adultos; guiar e aconselhar, nas duvidas, aos productores [grifo meu]‖ (VIDA 

ESCOLAR, p.1, 1908, sic). 
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Nesse sentido foi que o referido presidente do estado de Minas Gerais inaugurou, a 

partir de 1906, várias fazendas-modelo que fizeram parte de uma rede de instituições de 

ensino profissional agrícola que existiu durante a Primeira República em algumas cidades do 

estado. Diferentemente do projeto educacional que surgiria em Lavras, idealizado por Samuel 

Gammon, as mencionadas instituições criadas no governo de João Pinheiro não se 

preocupavam com a alfabetização ou ensino teórico, mas objetivavam a formação de 

aprendizes agrícolas, aptos para realizar a modernização na agricultura, de modo a superar os 

métodos retrógrados tão rotineiros naquele contexto (VERSIEUX, 2012). Essa própria 

iniciativa do governo demonstra como o estado se encontrava a nutrir expectativas de 

instituições que pudessem exercer esse papel de meio de instrução para progresso e 

modernização da agricultura de Minas Gerais. 

Mais tarde o estado de Minas iria subsidiar a Escola Agrícola de Lavras oferecendo 

significativa ajuda financeira (10:000$000) em troca de 20 vagas para alunos que 

posteriormente seriam aproveitados para lecionar nos estabelecimentos de ensino agrícola e 

nas diversas diretorias da Secretaria de Agricultura. Já no Prospecto de 1909, segundo ano de 

funcionamento da Escola Agrícola, a instituição agradece à ―Directoria de Agricultura do 

Estado de Minas‖ pelos ―muitos favores recebidos‖ (INSTITUTO EVANGÉLICO, 1909, p. 

14).  

1.5 As representações de ideais republicanos na cidade de Lavras (MG) e sua 

receptividade ao trabalho educacional dos missionários  

Pode-se se perceber que os referidos ideais já estavam também presentes e difundidos 

na cultura da cidade mineira de Lavras no início do século XX. Como uma representação 

disso, é o que pode ser encontrado em um boletim quinzenal do Grupo Escolar da própria 

cidade de Lavras, chamado ―Vida Escolar‖, que circulou na cidade, nos anos de 1907 e 1908, 

e fora dirigido e editado pelo famoso educador lavrense Firmino Costa. É no exemplar de 1º 

de novembro de 1908 que foi possível encontrar uma reprodução do que o jornal chama de 

―as ultimas palavras, traçadas pela mão do dr. João Pinheiro‖, de onde foram transcritas as 

falas cheias de ideais republicanos, com menção aos princípios positivistas presentes na 

bandeira do Brasil, que foram citadas em parágrafos anteriores. Dentre outros fatos e 

informações a serem apontadas, trata-se de uma evidência clara, que o contexto político, 

social e cultural em que o país, o estado e a própria cidade se encontravam beneficiou os 

projetos educacionais de Samuel Gammon, quando consideradas suas iniciativas 
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educacionais, não somente da Escola Agrícola de Lavras, mas o Instituto Evangélico como 

um todo, em suas diversas escolas. 

É preciso ressaltar que a própria chegada dos missionários em Lavras, bem como seus 

projetos educacionais parecem ser algo muito benquisto, principalmente pela elite lavrense. 

Dos jornais da época reunidos no desenvolvimento da pesquisa, todos são unânimes em 

matéria de enaltecer a presença dos missionários na cidade, especialmente seus projetos 

educacionais.  

Nesse sentido, vale mencionar alguns dos tais como ―O Caracter‖, de propriedade de 

João Alves Junior, que publicado aos domingos, circulou na cidade até a última década do 

século XIX, trazendo sempre notas de exaltação quanto aos trabalhos realizados pelos 

missionários, tendo especialmente na figura de Samuel Gammon o constante alvo de seus 

elogios, o que demonstra o apreço pela sua atuação na cidade. Em novembro de 1895 passou 

a denominar-se ―Cidade de Lavras‖.  

A edição do referido jornal, em 18 de agosto de 1895, enaltece a figura do missionário 

em razão de sua disposição em oferecer ―instrucção primaria gratuita‖ nas dependências do 

prédio onde funcionava o Instituto Evangélico:  

 

O Rev. Samuel R. Gammon, um norte-americano, offerece aos pobres desta cidade 

uma escola, onde a par do ensino se-lhes ministrarão licções de moralidade. Não 

estamos enganados? Pois o que nenhum Lavrense ainda fez, vem fazêl-o um 

extrangeiro? E com que fim o Rev. Samuel R. Gammon abre aos pobres uma escola 

– elle não quer votos, elle, que não ama a prebendas e sinecuras, elle, que não se deu 

siquer o que lhe é devido? 

É christão o Rev. Samuel R. Gammon e isto tudo explica [...] 

Ao povo só dizemos 

―Vê, medita e compara‖! (O CARACTER, p.2, 1895, sic) 

 

No mesmo veículo de comunicação, encontram-se menções sobre uma apresentação 

de alunas do Instituto Evangélico na Câmara Municipal, e visitas de missionários americanos 

na cidade, tal como o Rev. Dr. Allyn e família, um personagem que também ofereceu 

significativo apoio ao trabalho missionário em Lavras. Além de outras publicações que 

nobilitam as propostas educacionais apresentadas pelos missionários.  

A distinção com que são mencionados os missionários presbiterianos não deixa de 

revelar que uma parcela da população não somente os aceitava, mas os recebia de braços 

abertos, como pode ser percebido também na publicação do Republicano de setembro de 
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1898: ―De volta da excursão que faz frequentemente para pregação do evangelho conforme o 

rito presbiteriano, está na cidade o Rev. Dr. Samuel Gammon. Distinctissimo cavalheiro, 

diretor do Instituto Evangelico, nossas boas vindas‖. O próprio nome do veículo de 

comunicação reflete como algumas mentes lavrenses estavam permeadas por estes ideais que 

são mencionados no desenvolvimento deste trabalho. 

Outro periódico que enaltece o projeto de Samuel Gammon é ―O Municipal‖, de 

propriedade de José de Mesquita. Na edição nº 4, de 9 de fevereiro de 1902, antes da fundação 

do Ginásio e da posterior Escola Agrícola, quando ainda funcionava apenas o Colégio de 

Meninas, junto a um desabafo pela frustração devido a precariedade local em relação a 

educação profissional, a redação do periódico enaltece o que era ainda um projeto de 

Gammon: 

 

Um projecto util 

Entre nós succede em geral que os meninos, depois de estudarem as primeiras letras, 

vão para casa de seus paes, onde se empregam quasi sempre em serviços 

improductivos, quando não passam os dias na mais deploravel ociosidade. 

Exceptuados os que seguem carreira scientifica e alguns dos que se collocam no 

commercio ou em repartições publicas, quasi todos os outros, póde-se dizer, crescem 

numa lastimável ignorancia dos conhecimentos mais rudimentares, e já homens 

feitos, são de todos inexperientes da vida ou então só conhecem do mundo os vicios 

que nelle contrabhiram. Ora, em taes condições, difficilmente terão amor ao trabalho 

ou poderão prezar a probidade, e dahi não virem a ser bons chefes de familia, que 

pelo menos façam dos filhos cidadãos laboriosos, honestos e dotados de alguma 

educação [...]. É em parte causador disso o poder publico que, sem um bem pensado 

programma administrativo, tem não poucas vezes maltratado os dinheiros do Estado 

em obras adiaveis, sinão desnecessarias, quando melhor poderia aplical-os, por 

exemplo, no estabelecimento de institutos profissionaes, onde os nossos moços 

aprenderiam desde cedo a trabalhar em alguma arte ou officio que os tornassem 

aptos para a lucta da vida.  

Do exposto se vê quanto é util para nós a fundação de um institucto profissional em 

que se ensine aos nossos jovens uma arte ou officio, cuja aprendizagem é sempre de 

incontestavel vantagem para ganhar a vida, principalmente hoje que ella se acha tão 

difficil e dispendiosa. Para a sociedade lavrense haverá, pois, motivo de regosijo em 

saber que, segundo nos consta, vae ser criado aqui um collegio para meninos, onde 

estes tambem poderão aprender alguma arte ou officio. Abençõe Deus esse projecto 

util, para cuja realização está trabalhando o illustre ministro evangelico Samuel 

Gammon, que pretende tornal-o effectivo daqui a um anno, quando regressar de sua 

viagem dos Estados Unidos. É de esperar que o povo lavrense preste todo seu 

concurso á benfazeja idéa do sr.Gammon, cujo nobre caracter e fina educação nós 

todos muito bem conhecemos [grifo meu] [sic]. 

 

Quando regressa dos EUA, a edição do Jornal de Lavras n° 436, de 16 de agosto de 

1903, noticia que o esperava na estação um dos mais ilustres lavrenses daquele período, o 

educador Firmino Costa, que mais tarde tornou-se um nome conhecido nacionalmente devido 
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aos seus trabalhos em educação. Segundo o jornal, coube a Firmino Costa saudar o Reverendo 

Samuel Gammon ―em nome do Povo de Lavras‖ (JORNAL DE LAVRAS, 1903, p.2). 

É possível perceber claramente como que uma parcela da cidade recebia com interesse 

o projeto que Samuel Gammon vinha empreender naquele local. Não somente antes da 

implantação, mas também depois, com o Instituto Evangélico já em pleno funcionamento, as 

publicações de outros órgãos continuam extremamente gentis e elogiosas, como exemplo, a 

publicação ―Vida Escolar‖ de 1º junho de 1908, em que é possível encontrar mais indicativas 

em relação ao modo como o trabalho educacional dos missionários era apresentado à cidade 

pelos veículos de comunicação local [sic]: 

 

Do Instituto Evangelico podemos dizer que não só por si mesmo, como tambem 

indirectamente, pela sua acção animadora e pelas rivalidades que despertou, foi o 

principal factor do desenvolvimento deste logar [grifo meu], hoje um centro 

invejavel de meios de educação. Os novos methodos de ensino alli adoptados, uma 

comprehensão melhor da vida alli observada, uma direcção consentânea com os 

modernos principios de pedagogia, teem tornado o Instituto um estabelecimento 

recommendavel a todos os chefes de familia. 

É de justiça assignalar que o Instituto marcou uma nova phase para a instrucção em 

Lavras. As tentativas anteriormente feitas para a creação de collegios nesta cidade 

evidenciam sem duvida o amor e o interesse de nossos conterraneos á causa da 

instrucção, porém ellas nunca chegaram a resultados seguros e duradouros 

Quanto de competência, de esforço e de perseverança tem custado a seu digno 

director essa carreira brilhante do Instituto, não será fácil avaliar! Hoje, volvidos 

quinze anos, a nossa sociedade culta já reconhece o enorme beneficio, que nos 

trouxe de sua patria esse norte-americano, cavalheiro distinctissimo e emerito 

educador, o sr. dr. Samuel Gammon, a quem deve Lavras essa importante casa de 

educação, que é o Instituto Evangelico, por elle dirigido desde o principio. 

 

Não se nega aqui que não tenha havido algum tipo de resistência ao trabalho 

desenvolvido em Lavras. Na própria abordagem acima citada, que enaltece o Instituto 

Evangélico, é possível encontrar referência às oposições que ali foram enfrentadas. Algumas 

dessas oposições são relatadas de forma muito peculiar na obra biográfica escrita por Clara 

Gammon, no entanto, nestes mesmos relatos fica também evidente que a elite da cidade ou ―o 

melhor povo‖ estava do lado dos missionários, conforme as palavras do Capitão da cidade em 

uma ocasião em que cidadãos católicos foram convulsionados por frades em ―missão‖ para 

invadir o colégio: ―É somente a ralé que está ameaçando os senhores, o melhor povo está do 

seu lado‖ – D. Carlota Kemper, a importante escudeira no projeto educacional de Gammon, 

respondeu ao distinto cavalheiro nos seguintes termos: ―Mas é a ralé que atira as pedras‖. Em 
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seus escritos, o próprio Dr. Gammon fala sobre ―atitude tomada pelos melhores elementos da 

sociedade‖, no sentido de defender os missionários ou o colégio (GAMMON, 2003, p.73). 

1.6 Os princípios educacionais protestantes e sua resposta às perspectivas contextuais do 

início do século XX  

Ainda dentro deste contexto, é preciso lembrar que a matriz educacional presente no 

Brasil desde o período colonial estava ligada ao trabalho educacional dos jesuítas. Esse 

trabalho jesuíta foi assunto de um discurso realizado no Cassino de Lisboa, ainda no Século 

XIX, quando Antero de Quental (1842-1891) – líder político, intelectual e diplomata 

português – denunciava e atribuía aos jesuítas e aos seus métodos educacionais a decadência 

dos povos peninsulares (Portugal e Espanha). Para Quental, o reducionismo e particularismo 

do método jesuíta é um exemplo claro de como o conhecimento insular, altamente excludente, 

transforma-se em argumento de autoridade, oposto à pedagogia protestante, em sua índole 

progressista e libertadora. Antero estabelece um paralelo que procura mostrar como as nações 

influenciadas pelos princípios da Reforma avançaram nas ciências e nas técnicas, enquanto as 

nações da península ibérica que outrora exerceram protagonismo na Europa, agora pareciam 

desagregadas do desenvolvimento e do progresso humano. 

Além de Portugal e Espanha, foi a América Latina o outro grande campo de atuação e 

alvo desse sistema educacional no desenvolvimento de sua colonização. Eduardo Portella o 

chama de ―formas intransitivas do conhecer‖, e alerta em seu texto ―O Conhecimento dos 

Processos de Integração‖, sobre a necessidade de mudar os paradigmas educacionais, e partir 

para uma ciência muito mais reflexiva do que instrutiva, isso seria o abandono da prática de 

―transferência pura e simples de conhecimentos consagrados‖. 

Tornam-se, portanto, muito significativas e importantes, as considerações sobre outras 

técnicas, políticas e ideologias educacionais que passaram a estar presentes na educação 

brasileira no final do século XIX e início do século XX. Neste trabalho, trata-se mais 

especificamente das contribuições trazidas pelos missionários protestantes, que junto à sua 

pregação evangélica, agregaram também um ideal de progresso educacional, científico e 

tecnológico. 

Para Bezzerra (2016, p. 38), ―os educadores americanos e ingleses foram os 

responsáveis pelas poucas inovações em matéria de educação registradas nas três primeiras 

décadas do Brasil República‖. Nesse roteiro de pregação evangélica associada à educação 

com ideais progressistas, existem dois exemplos que guardam semelhanças entre si: de um 
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lado, o Instituto Evangélico, que além do ensino primário e ginasial, a partir de 1908 alcançou 

as esferas técnicas e tecnológicas com a fundação da Escola Agrícola de Lavras (EAL), hoje 

Instituto Presbiteriano Gammon e Universidade Federal de Lavras, respectivamente; e de 

outro lado, a antiga Escola Americana e o Mackenzie College, em São Paulo, que evoluíram 

para constituir o Colégio Presbiteriano Mackenzie e a prestigiada Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. Sobre o Instituto Presbiteriano Gammon, iniciado em Campinas como Colégio 

Internacional, Erasmo Braga afirma: ―na história da pedagogia, no Brasil‖ o colégio ―marca a 

era em que os métodos escolares norte americanos começaram definitivamente a influir no 

ensino público e particular na América Latina‖ (BRAGA apud HACK, 2000, p.87). Bezerra 

(2016, p.26), também apoiado em Erasmo Braga, afirma que o Colégio Internacional ―foi a 

primeira das escolas estabelecidas pelos missionários na América do Sul‖, tendo em vista ter 

se iniciado com aulas noturnas em 1869, ao passo que ―a Escola Americana em São Paulo e a 

Escuela Popular de Valparaíso são de 1870; o Instituto Internacional de Santiago no Chile é 

de 1873‖. 

Em um dos capítulos da obra Mackenzie no Espelho, de Marcel Mendes, é possível 

encontrar um labor muito exitoso no sentido de identificar os traços característicos deste 

modelo educacional presente nestas instituições fundadas pelos missionários americanos. O 

autor aponta a necessidade de uma ―prospecção no sentido de localizar os pressupostos que 

sustentam o modelo‖ dessa assim chamada ―pedagogia norte-americana‖ fortemente 

influenciada pela herança protestante, ―cujo o fundamento mais remoto‖ está no movimento 

religioso do século XVI, representado pelo luteranismo, e em relação aos trabalhos 

missionários em questão, mais especialmente representados pelo calvinismo. É dessa matriz 

que surge uma pedagogia protestante que ―se torna conhecida pela sua índole progressista e 

libertadora, mais propensa a uma emancipação do espírito do que a uma domesticação 

intelectual [grifo meu]‖ (AZEVEDO, 1996, p.576 apud MENDES, 2000).  

―Toda a instrucção dá-se segundo os methodos approvados pelo systema americano de 

pedagogia moderna‖, esta frase se destaca em um anúncio do Instituto Evangélico de Lavras 

veiculado e publicado ainda nos primeiros anos da república (CIDADE DE LAVRAS, 1895, 

p.4). De acordo com Hack (2000, p.85), esse ―sistema pedagógico adotado definia mudanças 

na educação, com o objetivo de conseguir transformações em todos os demais sistemas da 

sociedade.‖ Boanerges Ribeiro (1981, p.207) ainda afirma que a instituição em estudo foi 

criada com o objetivo de formar ―agentes de mudanças sociais‖. 
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Max Weber (1964-1920) é o sociólogo que percebeu e buscou relações entre a ética 

protestante e a sociedade, mais especificamente a sociedade ocidental representada 

especialmente pelo capitalismo. O referido autor expôs o assunto em uma obra clássica, que é 

apresentada na categoria de escritos fundadores do pensamento científico moderno
9
. Como 

não poderia ser diferente, nesta obra é possível encontrar considerações relacionadas à 

educação no âmbito do protestantismo, e nesse sentido, Max Weber percebe que a maior parte 

dos estudantes das áreas técnicas e das profissões industriais e comerciais na virada do século 

eram protestantes, ao passo que os estudantes católicos preferiam as formações nas 

humanidades. Ele percebia que em relação às atividades práticas os católicos tendiam a 

permanecer no artesanato, enquanto os protestantes se preparavam e vinham a compor os 

escalões superiores do operariado qualificado nas grandes indústrias. E a explicação para tal 

realidade, segundo Weber, repousava ―sem dúvida no fato de que a peculiaridade espiritual 

inculcada pela educação [grifo meu], e aqui vale dizer, a direção conferida à educação pela 

atmosfera religiosa da região de origem e da casa paterna determinou a escolha da profissão e 

o subsequente destino profissional‖ (WEBER, 2004, p.32). Na sua abordagem, Max Weber 

exclui a possibilidade de este fato ser exclusivamente devido a questões histórico-políticas, 

mas, em sua opinião ―a razão deste comportamento distinto deve pois ser procurada 

principalmente na peculiaridade intrínseca e duradoura de cada confissão religiosa‖ (WEBER, 

2004, p. 34). 

Se conforme pontua Weber, a razão desse comportamento social deve ser procurada 

na confissão religiosa dos protestantes, basta um rápido olhar sobre os documentos 

confessionais que eram adotados pelos missionários que representavam o protestantismo em 

Lavras. Neles são encontrados elementos que influenciam diretamente o comportamento dos 

protestantes em relação à vida, ao trabalho e aos estudos. A confessionalidade deste grupo de 

missionários que atuou em Lavras está expressa nos Símbolos de Westminster
10

, documento 

confessional produzido na Inglaterra no século XVII e que era adotado pela Presbyterian 

Church in the United States (PCUS), igreja americana da qual os missionários que atuaram 

                                                 

9
 A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo - classificado em termos similares por Antônio Flávio Pierucci 

(1945-2012), que foi Professor titular e Chefe do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo, até 

o seu falecimento no ano de 2012. 
10

 Conjunto de documentos composto especialmente pelo Breve Catecismo de Westminster, Catecismo Maior de 

Westminster e Confissão de Fé de Westminster. 
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em Lavras eram originários, uma igreja conhecida na história especialmente por seu forte 

compromisso com a ortodoxia calvinista, expressa nos referidos documentos confessionais
11

. 

A primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster é sobre a finalidade da 

existência humana, que na perspectiva confessional calvinista representada pelo documento 

assim se apresenta: ―O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para 

sempre.‖ Em termos práticos este princípio dominaria todas as esferas da vida humana, desde 

os relacionamentos pessoais, até a vida acadêmica e profissional. Cada atividade deve ser 

desenvolvida como que para Deus, e devem ser realizadas com o objetivo de gerar o melhor 

resultado possível, assim Deus estaria sendo glorificado, e de acordo com João Calvino apud 

Biéler (2012, p. 534), ―entre os dons de Deus estão a ciência e o espírito científico, todas as 

ciências que dizem respeito ao exercício da vida comum‖. Tal princípio de vida conduz o fiel 

a um esmero pela excelência, que se evidenciará no comprometimento com uma educação 

que se ligue profundamente com a vida profissional, especialmente no sentido de lhe dar 

suporte para que as atividades sejam potencializadas e alcancem os melhores resultados 

possíveis, tanto em termos de qualidade, como também de produtividade.  

Tais considerações assentam os relatos que se seguem sobre a sensibilidade e o 

compromisso social com o Brasil, demonstrados por Samuel Gammon ao fundar uma Escola 

Agrícola naquele local e contexto. Sob tais considerações, ainda é possível entender que tal 

compromisso era subserviente a um compromisso maior relacionado com a confissão 

religiosa que pregava e defendia o respectivo missionário, conforme acertadamente indicou o 

sociólogo Max Weber. 

Além de estabelecer os fundamentos para que se desenvolva o relato relacionado à 

pessoa de Gammon e sua iniciativa, as ponderações até aqui desenvolvidas, permitem que se 

compreenda ainda melhor a relação do protestantismo com os conceitos de progresso e 

modernidade anteriormente apresentados neste capítulo com todos os seus simbolismos e 

ideais, afinal, a superação é busca constante do protestante de linha calvinista, já que seu 

maior anseio é contribuir para que Deus seja glorificado, e isso se traduziria na busca pela 

melhoria e potencialização de todas as atividades humanas, no sentido de otimizar todos os 

                                                 

11
 No século XIX houve uma divisão entre presbiterianos dos EUA, gerando duas denominações, uma 

especialmente representada pelos os estados do norte e outra pelos estados do sul, sendo essa última conhecida 

como defensora da Velha Escola, ou seja, com princípios especialmente conservadores em relação à teologia 

calvinista. Ver SIMÕES, Ulisses Horta. A Subscrição Confessional: Necessidade, Relevância e Extensão. Belo 

Horizonte: Efrata Publicações e Distribuição, 2002. 
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trabalho desenvolvido no mundo, que para Calvino, é um palco para que a glória de Deus seja 

evidenciada através das realizações humanas. O lema da instituição de ensino que Gammon 

idealizou na cidade de Lavras resume estes princípios: ―Dedicado à Glória de Deus e ao 

Progresso Humano‖. Esta frase se encontra no frontispício do palco no salão nobre da 

instituição, também conhecido como Auditório Lane Morton, nome que homenageia os dois 

missionários que iniciaram a obra educacional na cidade de Campinas em 1869, Edward Lane 

(1837-1892) e George Nash Morton (1841-1925). 

A presente abordagem que se segue, que diz respeito aos personagens centrais 

envolvidos no processo de constituição da Escola Agrícola de Lavras, se justifica no 

pressuposto de que para compreender bem uma iniciativa, não basta olhar para o contexto e a 

cultura do período, conforme já considerado até este ponto, mas é necessário tecer 

considerações sobre os sujeitos e seus modelos ideológicos e pedagógicos, pois tais 

considerações permitem que nos aproximemos da iniciativa que é objeto do presente estudo, 

entendendo melhor como ela foi sonhada e projetada por tais sujeitos. 

1.7 Samuel Rhea Gammon: o educador sensível aos anseios e necessidades educacionais 

no seu tempo e espaço 

No ano em que Gammon nasceu, 1865, o trabalho missionário presbiteriano no Brasil 

completava seis anos
12

. O Colégio Internacional de Campinas, instituição que Samuel 

Gammon se tornaria diretor aos 24 anos de idade, ainda não havia sido iniciado pelos 

missionários pioneiros Edward Lane e George Nash Morton, que chegaram ao Brasil em 

1868, e iniciaram o projeto de implantação da instituição em Campinas no ano seguinte, 

1869
13

. 

Samuel Gammon só chegou em Campinas 20 anos mais tarde, no dia 27 de dezembro 

de 1889. Aportou em Santos e tomou um trem até seu campo missionário. Embora tenha 

nutrido grandes expectativas em relação a esse campo de trabalho conforme consta nos 

registros de seu diário pessoal, infelizmente teve que interrompê-lo devido às repetidas 

                                                 

12
 Ashbel Green Simonton (1833-1867) foi o primeiro missionário presbiteriano que veio para o Brasil, sua 

chegada se deu em agosto de 1859. Depois de estudar a língua e viajar pelo interior do país, fixou-se no Rio de 

Janeiro, onde cerca de dois anos mais tarde fundou a Primeira Igreja Presbiteriana em território nacional. 
13

 HUNNICUTT, Benjamin H. Instituto Gammon: histórico. Lavras: Imprensa Gammon, 1933. 



37 

 

epidemias de febre amarela que ceifou milhares de vidas na cidade nos anos seguintes
14

, tendo 

a de 1892 sua representação mais cruel para Samuel Gammon, ao vitimar o missionário 

Edward Lane, homem que o havia influenciado para sua decisão de vir atuar como 

missionário no Brasil
15

. Gammon teria tomado conhecimento do falecimento de Lane quando 

estava na cidade mineira de São João Del Rey, a caminho de Lavras, em 26 de março de 

1892
16

.  

Meses antes, Gammon havia deixado Campinas junto com o próprio Reverendo Lane, 

e começara a percorrer a região do sul de Minas em busca de um local apropriado para 

instalação do Colégio, que enfrentava grandes dificuldades com as epidemias, iniciando e 

interrompendo as atividades por repetidas vezes. Foi nessa viagem inicial que Gammon fez 

sua primeira visita a Lavras, na companhia dos Reverendos Lane e Boyle, também 

missionários da Igreja Presbiteriana do sul dos Estados Unidos (PCUS). 

Na segunda visita à Lavras, que se deu em 1892, Gammon estava acompanhado do 

secretário executivo da Missão, Dr. Houston, que havia vindo dos EUA, e tinha sido recebido 

por Gammon no Rio de Janeiro, e ―de lá seguiram para Lavras, com o intuito de examinar 

melhor as possibilidades da mudança‖ (GAMMON, 2003, p. 51). Um fato interessante neste 

ponto da história, é que Houston, embora tenha concordado com a mudança do colégio de 

Campinas para Lavras, tentou demover Samuel Gammon do propósito de continuar a obra 

educacional que propunha, e tal fato acabou por criar uma situação muito difícil que 

preanunciava o que ocorreria mais tarde, em 1905, quando Samuel Gammon planejou criar 

um curso agrícola. ―Essa ideia produziu uma crise na Missão Sul do Brasil (da PCUS) porque 

muitos missionários achavam que a igreja não devia se envolver com esse tipo de atividade. 

No dia 3 de janeiro de 1906 ocorreu uma divisão surgindo a Missão Leste do Brasil com sede 

em Lavras e a Missão Oeste com sede em Campinas‖ (BEZERRA, 2016, p.56). Tal fato 

revela que Samuel realmente tinha a consciência de uma missão educacional; além pastor, ele 

era também um educador, que tinha a intenção de contribuir para o país em que atuava com 

um projeto educacional relevante para aquele contexto no qual se inserira. 

                                                 

14
 EVANS, Fernando. Febre Amarela quase tirou Campinas do mapa no final do século 19. G1, Campinas, 22 de 

jan. 2017. Disponível em: <http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2017/01/febre-amarela-quase-tirou-

campinas-do-mapa-na-reta-final-do-seculo-19.html>. Acesso em: 16 mai. 2017 
15

 Bezzera (2016, p.33) 
16

 Gammon (2003, p.50) 
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Em meio a estes momentos de tensão, ainda no ano de 1892, Samuel Gammon teve 

que ir para os EUA para gozar de férias regulamentares, conforme exigia a agência de 

missões à qual pertencia. Quando retornou ao Brasil, em 8 de julho de 1893, a instituição 

educacional pela qual era responsável já tinha sido transferida para Lavras e iniciado os 

trabalhos em fevereiro daquele ano com um colégio para meninas, sendo dirigido 

especialmente por missionárias, que foram coordenadas pelo Reverendo David G. Armstrong, 

o único homem da Missão. Dentre estas missionárias estava Carlota Kemper, figura 

importante na história do Instituto Evangélico. A transferência para Lavras foi feita por linha 

férrea através de três baldeações, Barra do Piraí – RJ, São João del Rey – MG e finalmente 

Ribeirão Vermelho – MG. Em Ribeirão Vermelho que dista de Lavras cerca de 15 Km, 

tomaram cavalos para acabar de chegar em seu destino, já que Lavras ainda não possuía 

estação da Estrada de Ferro Oeste Mineira, inaugurada dois anos depois. As bagagens foram 

levadas por carro de boi. 

Tomando como referência o Almanak Administrativo, Mercantil e Industrial do 

Império do Brasil para 1885, citado por Bezerra (2016), pode-se afirmar que quando a 

instituição foi instalada em Lavras, a cidade não tinha mais do que nove mil habitantes. Sendo 

um fato de grande influência para a decisão da mudança, dado o contexto em que se sucedeu, 

é que até 1899, segundo ―Revista do Archivo Publico Mineiro‖, não havia registro de nenhum 

caso de epidemia na cidade.  

Em descrição sobre a cidade nesse período, que pode ser encontrada na biografia 

escrita por Clara Gammon (2003), a situação de precariedade do município é notória, e 

simples pesquisa permitirá descobrir que o mesmo acontecia em relação à situação 

educacional, assim como em todo Brasil, que convivia com um crasso analfabetismo. Vale 

citar como exemplo o fato de que o primeiro grupo escolar de Lavras só foi inaugurado no dia 

13 de maio de 1907, pelo famoso educador Firmino Costa. Nesse sentido, torna-se fácil 

presumir qual era a condição do lugar e da população em relação à carência de instrução. 

 

Lavras era naquele tempo, uma velha cidade, datando dos dias coloniais e, como o 

seu nome indica, tinha sido cenário de grande mineração, na busca do ouro que 

enriquecia a coroa de Portugal. Pode-se dizer que havia uma rua, que se estendia em 

zigue-zague pela colina, cerca de quatro quilômetros, até terminar no Alto do 

Cruzeiro [...]. 

As ruas eram poeirentas ou lamacentas, conforme a estação, e ainda rasgadas pelas 

rodas dos pesados carros de boi. As casas em geral, eram de construção simples, 

mas sempre pintadas de cores varieagadas. Na praça central, grande e deserta, onde 

ser erguia a igreja matriz, havia um certo número de sobrados, onde vivia a elite. 
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Essas casas, de estilo colonial, eram bem mobiliadas e adornadas com pinturas e 

revestimento caprichoso, refletindo o luxo e a riqueza de dias prósperos. Nos 

arredores da cidade, porém, se amontoavam os casebres cobertos de capim, 

atestando a maior pobreza. Eram assim as cidades antigas do interior de Minas 

[grifo meu] [...]. 

Essa foi a cidade que o Dr Gammon escolheu para sua morada e centro de seu 

grande empreendimento. Ele iria acompanhar o seu progresso e contribuir para ele; 

iria partilhar das alegrias e tristezas do seu povo; iria tornar-se uma parte da própria 

vida dela (GAMMON, 2003, p. 58). 

 

Mais do que informações, o relato de Clara Gammon (2003) transmite também uma 

percepção de uma realidade social de desigualdades; o relato nos permite auferir uma leitura 

da própria impressão que os missionários americanos tinham em relação ao contexto social 

em que se inseriam, de modo a lhes influenciar em relação aos projetos que seriam 

desenvolvidos.  

E de fato, os registros históricos permitem apurar que os missionários que ali 

chegaram não foram insensíveis para tal realidade, pois compreenderam que aquele povo 

precisava do evangelho, tanto quanto precisava de amparo social. Essa conclusão foi a que 

chegou Dias (2009, p. 31) em seu livro A Terra Prometida de Lavras, que narra a história da 

Universidade Federal (UFLA). O autor identifica clara preocupação social nas iniciativas 

educacionais de Samuel Gammon, afirmando que não se ―prega fé a estômagos vazios‖. 

Segundo o autor, mais do que a pregação reformada, os missionários trouxeram para Lavras 

um avanço de conquistas sociais, por meio da educação agrícola, que além de oportunizar 

uma formação profissional para a juventude, visava ser uma fonte de produção de alimentos 

que serviriam para o sustento dos próprios estudantes, como se evidencia ser o plano de 

Samuel Gammon, que tinha também outras preocupações em relação ao Brasil, pois se sentia 

profundamente incomodado com a realidade de um país que embora possuísse centros muito 

desenvolvidos para os padrões do período, tivesse dois terços de sua população mergulhados 

no analfabetismo
17

. Mendonça (1995), também não ignora a existência de um caráter 

filantrópico nas iniciativas educacionais dos protestantes no Brasil, que segundo autor, 

poderia ser fruto de um choque diante da carência de instrução, comparada com a sociedade 

americana dos quais eram originários. 

                                                 

17
 Tais pensamentos são expressos em sua obra The Evangelical Invasion of Brazil Or, a half century of 

evangelical mission in the land of the southern cross, que se apresenta como um relatório apresentado à agência 

de missões da PCUS no ano de 1910. 
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De acordo com Osvaldo Hack (2000, p.26), em período ainda anterior, antes da 

Primeira República, o próprio Imperador D. Pedro II via na imigração protestante uma 

alternativa nesse ―terreno social‖, devido à situação crítica do país na área educacional, de 

crasso analfabetismo. ―A presença de novos missionários seria mais uma oportunidade de 

serviço para o desenvolvimento do Brasil, principalmente na área educacional.‖ Não se pode 

ignorar a essa altura uma argumentação contemporânea da Educação Social, de que ―toda a 

educação é, ou deve ser, social, já que quando falamos de educação não podemos prescindir 

da sociedade, da comunidade e do contexto familiar, social e político onde vivemos‖ 

(GADOTTI, 2013, Internet). E o que pode se perceber é que a iniciativa de Gammon não 

prescindiu deste aspecto, como já mencionado neste trabalho, em 1904 há registro de uma 

escola gratuita na qual frequentavam 40 alunos carentes da cidade (BEZERRA, 2016, p.47), e 

que funcionava nas dependências do Instituto Evangélico.  

Foi também no ano de 1904 que Samuel Gammon fundou o Ginásio de Lavras, 

também chamado de ensino secundário, ou Escola para Rapazes, e já nessa iniciativa é 

possível encontrar menções a aulas práticas que estes alunos tinham a oportunidade de fazer: 

―no Gymnasio temos officinas de carpintaria e marcenaria, de sapataria e sellaria, de 

typographia e encadernação de livros‖ (INSTITUTO EVANGÉLICO, 1908, p.12), que 

visavam encaminhar essa juventude ao campo de trabalho, com vistas a uma melhora de vida 

por meio dos proventos provenientes da atuação profissional. 

No entanto, foi no contexto rural e agrícola da cidade interiorana de Lavras - que por 

sinal, não era novidade para Samuel Gammon, já que tinha vivido grande parte da sua 

infância em uma zona rural do estado da Virgínia, onde desde criança foi acostumado à rotina 

do trabalho no campo: ―tirar o leite, dar de comer à criação, colher verduras e frutas, varrer o 

depósito‖ (GAMMON, 2003, p.11) – que ele encontrou a necessidade de intervir com um 

projeto educacional mais audacioso. Vários elementos históricos parecem indicar que o 

contexto local era muito precário no que se refere à práticas agrícolas, ao ponto de se 

encontrar um relatório da Câmara Municipal local, datado de janeiro de 1903, em que o 

agente executivo, o senhor Álvaro Botelho, expressa as deficiências do município na área de 

educação, uma vez que as escolas locais, ao seu ver não cumpriam o seu papel de ser ―logar 

em que aprendam e se habilitem as crianças para ganhar mais tarde a sua vida no exercício da 

agricultura, da industria, do commercio [...]‖.  
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Tal carência foi constatada por Gammon enquanto percorria a região em suas viagens 

a cavalo nas fazendas e localidades rurais próximas, onde moravam famílias que por ele eram 

evangelizadas. De acordo com Benjamim Hunnicutt, em entrevista dada ao jornal ―O 

Agrário” em 1958, nessas viagens Samuel Gammon ―percebia problemas tanto no cultivo da 

terra como na criação do gado. Os métodos adotados eram arcaicos e tradicionais‖, também 

tratados pejorativamente na época como ―rotinas‖. 

 
Tal situação o levou a entender a importância de que, pelo menos as gerações mais 

novas, deveriam ter acesso às técnicas científicas e modernas para esse trabalho, 

garantindo o aproveitamento do potencial desta terra que, na sua percepção, era fértil 

e de clima privilegiado. Como não havia nenhuma escola especializada no Estado de 

Minas Gerais, o referido pastor absorve como parte dos seus ideais reformadores a 

criação de um estabelecimento que oferecesse instruções nessa área [...] (MEIRA, 

2009, p. 91). 

 

É possível encontrar nas palavras do próprio Gammon os seus sentimentos em relação 

ao projeto que propunha naquele contexto socioeconômico: 

 

O que necessitamos mais, porém, no desenvolvimento do ramo industrial do nosso 

trabalho, é fundar uma Escola Agrícola. O Brasil é essencialmente um país agrícola, 

e Minas e os estados limítrofes têm a principal fonte de sua riqueza nos produtos do 

solo.  

Por isso, o que mais preocupa os homens de Estado é a questão agrícola. Todos os 

anos temos alguns moços que pagam as suas despesas no ginásio pelo seu trabalho. 

Dão semanalmente um certo número de horas de trabalho ao estabelecimento. O 

número dos que podemos receber assim é naturalmente limitado: desejamos 

aumentá-lo de ano em ano, e o único meio de realizarmos este nosso desejo é 

organizar a Escola Agrícola.  

Vistas estas coisas e a nossa vontade de cooperar mais eficazmente para o 

engrandecimento do país, desejamos ardentemente organizar, como parte importante 

de nosso trabalho industrial, uma modesta Escola Agrícola. Onde há um moço que 

se destina a uma carreira literária, há cinco ou dez que desejam se preparar para a 

vida de lavrador. Desejamos, pois, proporcionar a estes rapazes, meios de se 

prepararem convenientemente para a vida de agricultor.  

Por outro motivo também, se nos impõe a necessidade de organizar uma Escola 

Agrícola. Desde o começo de nosso trabalho educativo em Lavras, nos têm 

dominado o desejo de colocarmos ao alcance do maior número possível de moços, 

as vantagens da educação. Quantos vultos eminentes, quantas capacidades raras não 

se perdem para a Pátria por faltarem aos moços meios de se educarem! Queremos 

oferecer a todos, educação por preços módicos, e a muitos a oportunidade de se 

educarem pelos seus próprios esforços. Vinte e cinco ou trinta rapazes, trabalhando 

poucas horas por dia, sob a direção de professor competente, produziriam grande 

parte dos gêneros alimentícios de que o estabelecimento precisa; isto diminuiria 

consideravelmente nossas despesas, e nos habilitaria a receber maior número de 

alunos por preços mínimos, ou sem outra anuidade além das horas de serviços por 

eles prestados.  

Desta maneira, no correr dos anos, avultado número de homens poderiam preparar 

para melhor servir à Pátria, que de outra sorte, teria de passar seus dias, seguindo a 

rotina de uma vida acanhada e sem perspectiva. É esta consideração que nos impele 
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a lutar pelo desenvolvimento dos trabalhos industriais e especialmente dos trabalhos 

agrícolas. 

Desde que fundamos o nosso estabelecimento de Ensino Secundário, em 1904, 

nutrimos o desejo de proporcionar aos alunos que se destinam à vida de agricultores 

um curso especial de estudos que os prepare para convenientemente aproveitar as 

riquezas naturais da terra.  

Incontestavelmente a mão da natureza prodigalizou os seus benefícios quando 

passou por esta terra: O solo é ubérrimo, o clima é salubre e favorável; Não menos 

certos, porém que o povo não tem sabido desfrutar estas ricas dádivas da generosa 

providência.  

Nenhuma ciência ou arte, neste último meio século, tem feito progresso como a arte 

e a ciência da agricultura em certos países da Europa e América. Na Inglaterra, no 

Canadá, e nos Estados Unidos do Norte, os governos federais e estaduais, bem como 

sociedades patrióticas e indivíduos altruístas, têm gasto fabulosas somas em dinheiro 

para fundarem estabelecimentos de instrução onde a mocidade, que, pressurosa, 

afluía às aulas, pudesse aprender os conhecimentos sempre crescentes desta moderna 

e mais importante- ao mesmo tempo mais antiga e mais honrada ciência e arte.  

O Brasil é essencialmente um país agrícola, e Minas, sobretudo, tem sua principal 

fonte de riqueza no seu solo fertilíssimo. Os interesses de numerosíssima classe de  

lavradores exige que seja feito aqui o que vai se fazendo em outros países 

adiantados. Está chegando o tempo em que desejamos, por meio de nossa Escola 

Agrícola, concorrer modestamente para o desenvolvimento e o progresso desta arte 

de Agricultura  

Quando falamos de Agricultura, empregamos o termo em seu sentido lato, 

abrangendo todas as ramificações da vida do fazendeiro. O curso, portanto, que 

ensina a ciência e a arte da agricultura, deverá abranger, não somente o que disser a 

respeito da plantação, cultivo e colheita dos frutos da terra, mas também os 

princípios que têm de ser observados na criação de todas as espécies de gado e na 

depuração da raça delas, e bem assim essencial à indústria de laticínios e da 

horticultura.  

Uma das coisas que têm dificultado desenvolvimento da vida agrícola é a idéia de 

que o agricultor pertence a uma classe menos ilustrada que o bacharel em Letras. 

Esta idéia é perniciosa, e para removê-la é preciso que a Escola Agrícola, ao passo 

que dá aos seus alunos a instrução necessária para a lavoura científica, lhes dê 

também a cultura intelectual que os prepare a defender os direitos de sua classe nas 

assembléias legislativas, ou perante sociedades científicas, sem medo de medirem 

suas forças com as de outra classe qualquer.   

Tal deverá ser o curso da Escola Agrícola. Tudo não poderemos conseguir no 

princípio. Mas começando modestamente, procuraremos melhorar o trabalho de ano 

em ano, até que seja realizado completamente nosso ideal (GAMMON, 1908). 

 

Nota-se que o caráter de Samuel Gammon como educador, já trazia, devido às suas 

origens calvinistas, disposição para uma educação cientificista prática, e que no contexto da 

interior de Minas Gerais ganhou contornos voltados para a agricultura, sendo essa a atividade 

preponderante na região. Em contrapartida, o trabalho educacional presbiteriano em São 

Paulo, representado pela Escola Americana (Mackenzie), em termos de ensino profissional, se 

desenvolveu com foco em áreas que atendiam ao contexto urbano, e tal fato nos mostra um 

pouco do caráter ―pragmático
18

/dinâmico‖ da perspectiva protestante para a educação, e que 

                                                 

18
 O termo tem sido usado no meio acadêmico como característica da pedagogia protestante/presbiteriana 
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nestes casos se apresentam como elemento virtuoso, atendendo necessidades locais e 

específicas para cada contexto.  

As palavras de Emrich (1928, p.25), professor de Laticínios da EAL, sobre quem 

parágrafos em capítulo posterior tratarão, resumem um pouco do que foi a atuação de Samuel 

Rhea Gammon como educador no contexto do interior de Minas Gerais: 

 

Organização perfeita de educador, bem cedo comprehendeu o dr. Gammon o valor 

do preparo agronomico em um paiz das possibilidades do nosso no campo largo e 

promissor da agricultura [...] 

A historia da Escola Agrícola foi escripta em grande parte por este admiravel e 

corajoso vidente que, com os olhos da fé, sempre confiou no exito do trabalho, não 

obstante todos os tropeços do pessimismo e a força tremenda da rotina. 

Evangelizador das boas causas, homem de letras e de cultura invejavel, publicista, 

orador, era elle fundamentalmente educador [grifo nosso], fazendo girar todos os 

seus esforços em torno do proposito firme de melhorar as condições da vida, fossem 

materiaes, moraes, ou espirituaes (EMRICH, 1928, p.25). 

 

Segundo Bezerra (2016, p.137) a manchete do jornal ―O Município‖, em ocasião da 

morte de Samuel Gammon trazia o título: ―Morreu Dr Gammon. The right man in the right 

place‖, o que retrata bem a sincronia dos projetos educacionais de Gammon no seu tempo e 

local. 

Benjamin Harris Hunnicutt, sobre quem os próximos parágrafos dizem respeito, assim 

expressa sobre Samuel Gammon:  

 

O Dr. Gammon tinha o desejo ardente, ou para melhor dizer, como paixão de sua 

vida, facilitar meios para educação dos menos felizes, ou menos favorecidos dos 

recursos pecuniarios. Constituia para elle verdadeira fonte de alegria ver-se rodeado 

de rapazes pobres, os quaes, elle poderia pensar, sem o seu auxilio, não gozariam de 

quaesquer opportunidaddes para sua educação (HUNNICUTT, 1933, p.24). 

 

Os próximos parágrafos consideram a importante figura de Benjamim Harris 

Hunnicutt, que neste primeiro momento do trabalho é apresentado como o fundador da Escola 

Agrícola de Lavras ao passo que como se pode perceber, coube a Samuel Gammon o papel de 

idealizador. Em capítulo posterior estará em foco a contribuição direta de Hunnicutt para o 

desenvolvimento do Ensino de Laticínios, que é o objeto precípuo desta investigação 

histórica. 
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A atenção sobre estes dois personagens na busca de entender melhor essa iniciativa é 

essencial, pois como afirma Rossi (2010, p.51):  

 

O pensamento educacional, religioso e político destes homens influenciou 

decisivamente a missão, a cultura, e a instrução deste estabelecimento de ensino. 

Pensar a história da educação, também é pensar na ideologia que guiará as ações de 

seus atores. Estes homens buscaram inovar a perspectiva educacional de Minas 

Gerais e foram audaciosos ao usarem da necessidade existente de seus momentos 

históricos para realizar seus alvos educacionais e religiosos. 

 

Figura 1 - Herma de Samuel Gammon - Campus Histórico da UFLA 

 

Fonte: O Autor (2016) 
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1.8 Benjamin Harris Hunnicutt e o nascimento da primeira Escola Agrícola de Minas 

Gerais 

Uma vez idealizado o projeto da Escola Agrícola, Samuel Gammon envia um bilhete 

para o missionário Augusto Farnham Shaw (1865-1939) nos seguintes termos: ―Arranje-me 

um moço para ensinar agricultura, pois quero fundar uma escola agrícola‖ (DIAS, 2009, 

p.30). Shaw por sua vez pede ao Student Volunteer Movement de Nova York, que pudesse 

indicar alguém que preenchesse esses requisitos. 

Em entrevista concedida no ano de 1958, o próprio Benjamin Hunnicutt relata o que 

aconteceu depois: ―Aí é que entro na questão. Eu tinha me oferecido para fazer um trabalho 

em qualquer parte do mundo, dando preferência a Índia. Quando recebi a carta do Prof. Shaw, 

respondi afirmativamente. Dali algumas semanas recebi a carta do Dr. Gammon, convidando-

me para colaborar com ele. Era a origem; era o marco inicial da história da Escola de 

Agronomia de Lavras‖ (HUNNICUTT, 1958). 

Em 1907 Firmino Costa já noticiava em seu periódico lavrense: ―O Instituto 

Evangélico de Lavras vae ser dotado de um melhoramento de grande valia. Nos fins deste 

mez deverá chegar ao Rio, pelo vapor Byron, o sr. Harris Hunnicutt, formado pela Escola 

Agricola do Estado de Misssissipi, da America do Norte, que vem organizar e dirigir na 

chacara do Instituto, um campo pratico de agricultura‖ (VIDA ESCOLAR, 1907, p.3). 

Em outra publicação, já do ano seguinte o periódico afirma: ―A Escola Agrícola, que 

está sendo organizada, virá servir de muito à lavoura, que só por esse meio poderá ser 

impellida a pôr em pratica os novos processos de cultura, sem os quaes não se conseguirá a 

melhoria de nossa situação economica.‖ (VIDA ESCOLAR, 1908, p.2). 

Foi com esse objetivo que Hunnicutt chegava ao Brasil, organizar uma Escola 

Agrícola que viabilizasse a modernização das práticas agrícolas no contexto do início do 

século XX. Nascido em 1886, em um ―lugarejo‖ no interior do Estado da Geórgia, Hunnicutt 

chegou ao Brasil em 1907, com apenas 21 anos de idade, e com essa enorme e honrada 

responsabilidade. 

Tão logo a Escola começou a funcionar, Hunnicutt e Gammon partem para os EUA, 

regressando poucos meses depois com máquinas e equipamentos agrícolas para equipar a 

EAL, além de importarem suínos da raça Duroc Jersey. O Governo apoiou essa iniciativa, 

tanto no âmbito estadual como federal. 
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Além dessa iniciativa histórica, Hunnicutt também se tornou um nome de referência 

nacional em relação ao incentivo da cultura do milho, lançando um livro sobre o assunto em 

1923, além de promover as primeiras exposições nacionais sobre este cereal. Foi também por 

sua iniciativa que aconteceu a Primeira Exposição Agropecuária e Industrial do estado de 

Minas Gerais, em 1922, nas dependências da EAL. 

Em matéria do jornal ―Acrópole‖, órgão de divulgação cultural do Museu de Lavras, 

há uma menção à homenagem recebida por Hunnicutt, na ocasião do cinquentenário da então 

Escola Superior de Agricultura de Lavras: 

 

Na homenagem que Benjamin Harris Hunnicutt recebeu, nas comemorações do 

cinquentenário da ESAL em 1958, Garibald Dantas, seu ex-aluno e figura de 

projeção não só nos meios agronômicos e econômicos como no mundo literário, fez-

lhe expressiva saudação, de que transcrevemos este trecho: 

―Se fosse retratista e tivesse que pintar, à moderna, Benjamin Hunnicutt, eu o faria, 

como sempre o vi, e sempre vejo, com as mãos sob a Bíblia, que é a sua fé e a sua 

vinda interior, e, de cada lado do quadro, uma linda espiga de milho e um belo 

Duroc Jersey. O Milho, não foi ele quem trouxe para o Brasil. Os nossos índios já o 

conheciam. Mas, foi ele quem dignificou-lhe a cultura. Foi ele quem deu nova feição 

econômica a essa lavoura privilegiada de nossa terra. Foi ele quem organizou as 

primeiras Exposições Nacionais de Milho. Quem começou a ensinar-lhe o valor 

alimentar. A torna-lo mais procurado. O que o país lhe deve, só por isso, pelo que 

fez pelo milho, já bastava para consagrá-lo á estima nacional. 

Mas cabe-lhe, ainda, a glória de ter introduzido o Duroc Jersey em nosso meio. 

Milho e porco, precioso binômio econômico‖ (ACRÒPOLE, 1979, p.1).  

 

Benjamin Hunnicutt dirigiu a Escola Agrícola por 19 anos ininterruptos (1908-1926) e 

em 1927 interrompeu suas atividades para gozar de férias nos EUA, retornando efetivamente 

ao Instituto para os anos letivos de 1929 e 1930, sendo que em 1931 e 1932, se ausentou 

novamente da instituição, quando foi cedido para Junta de Missões de Nova York, pertencente 

à Igreja Presbiteriana do Norte dos EUA (PCUSA), período em que exerceu o cargo de 

Secretário Executivo da Décima Primeira Convenção Mundial de Escolas Dominicais, que 

aconteceu no Rio de Janeiro. Retornou ao Instituto Gammon em 1933 para pela primeira vez 

ocupar o cargo de Reitor na instituição, da qual se desligou no ano seguinte, sendo transferido 

permanentemente para São Paulo, onde passou a atuar no Mackenzie College, do qual foi 

presidente até 1951, sendo esse mandato o mais longo de todos os dirigentes máximos da 

instituição, à exceção do período de atuação do fundador do Mackenzie College, Horace M. 

Lane. No Mackenzie, em São Paulo, Benjamin Hunnicutt notabilizou-se também pela sua 
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visão inovadora e empreendedora, que se estendeu a outros campos de atuação institucional e 

associativa.
19

 

Por sua preciosa dedicação contributiva à educação brasileira, Hunnicutt recebeu 

muitas homenagens no decorrer da vida. É possível encontrar ruas com seu nome em São 

Paulo, Lavras, Guarulhos e Campos do Jordão. Também deu nome a um dos prédios que 

compõem o campus da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. No entanto, 

dentre as homenagens se destaca a outorga pelo Presidente Getúlio Vargas, da comenda da 

Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, maior condecoração dada a um estrangeiro. 

 

Figura 2 - Herma de Benjamin Harris Hunnicutt – Campus Histórico da UFLA 

 

 

 

Fonte: O Autor (2016) 

 

 

                                                 

19
 MENDES, Marcel. Notas de aula. São Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2016. 
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Figura 3 - Monumento em homenagem aos fundadores da Universidade Federal de Lavras: 

Samuel Rhea Gammon e Benjamin Harris Hunnicutt – Lavras MG 

 

Fonte: O Autor (2016) 

 

No monumento acima representado, que se encontra instalado no canteiro central da 

principal avenida que corta o campus novo da UFLA, estão gravadas algumas páginas do 

Prospecto do Instituto Evangélico de 1908, nas quais Samuel Gammon expressa seu ideal de 

fundação da instituição, além de serem registrados o programa do curso agrícola que ali se 

iniciou no ano de 1908.  
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2 O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO AGROINDUSTRIAL NO BRASIL E O 

SURGIMENTO DAS ESCOLAS DE LATICÍNIOS EM MINAS GERAIS  

 “Mas somos uma nação agrícola. E porque não também uma nação industrial?[...] 

Que é, pois, o que nos míngua? Unicamente a educação especial, que nos habilite a não 

pagarmos ao estrangeiro o tributo enorme de mão-de-obra [...]. Na adiantada civilização dos 

nossos tempos, a indústria é inseparável da agricultura.” 

 Rui Barbosa (1882) 

 Em 23 de novembro de 1882, em discurso pronunciado no Lyceu de Artes e Ofícios 

do Rio de Janeiro, Rui Barbosa (1849-1923), o famoso polímata brasileiro expressava sua 

opinião de que uma civilização adiantada jamais poderia ter uma agricultura que se 

desenvolvesse sem conexão com o setor industrial; em sua opinião a indústria era inseparável 

da agricultura, e era necessária uma ―educação especial‖ que formasse mão de obra nacional e 

favorecesse o desenvolvimento da indústria em geral, que incluía, evidentemente, a indústria 

agrícola. 

Quando os pensadores da época falavam de agricultura, na maior parte das vezes 

empregavam o termo em sentido lato, sendo que o próprio Samuel Gammon, fundador do 

Instituto Evangélico e idealizador da Escola Agrícola, afirmava que na sua concepção, falar 

de agricultura deveria envolver ―todas as ramificações da vida do fazendeiro‖ (INSTITUTO 

EVANGELICO, 1908, p. 9). Rui Barbosa não tem um tom diferente ao tratar do assunto, à 

luz de suas obras; não é difícil perceber que seu alerta se refere à necessidade de uma 

―educação especial‖ para o bem do desenvolvimento industrial do país, e que tal 

desenvolvimento industrial deveria ser conectado com a agricultura, não apenas se referindo 

aos produtos provenientes do cultivo da terra, mas alcançando também as atividades da 

pecuária, afinal, no decorrer da história a pecuária sempre foi considerada como atividade que 

acompanha a agricultura, de modo que o termo agrícola se desenvolveu significando relação 

com o campo, e não exclusivamente com as atividades de cultivo da terra. Nos dias atuais, a 

utilização do termo agropecuária permite que se expresse em apenas uma palavra um 

conceito relacionado com essas duas atividades tão complementares.  
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Portanto, na perspectiva destes pensadores do início do século XX, o termo agrícola
20

 

indubitavelmente abrangia também as atividades da pecuária, e essa indústria que Rui 

Barbosa afirma ser inseparável da agricultura incluía também as unidades industriais 

relacionadas com o beneficiamento e processamento de matérias primas provenientes da 

atividade pecuarista. 

Quando se considera a história do ensino agrícola, o projeto de Lavras não tomou um 

viés diferente, mas tinha incluído no seu plano de Curso Agrícola o ensino agroindustrial, 

representado pela área do nosso estudo, presente no primeiro plano de ensino da Escola 

Agrícola de Lavras. Para Samuel Gammon e Benjamin Hunnicutt, o curso que ensina a 

ciência e a arte de agricultura deveria ―abranger não somente o que disser respeito à 

plantação, cultivo e colheita dos fructos da terra, mas tambem os princípios que têm de ser 

observados na criação de todas as especies de gado e na depuração da raça dellas, e bem 

assim o essencial da industria de lacticínios‖ (INSTITUTO EVANGELICO, 1908, p. 9). Os 

proponentes da Educação Agrícola em Lavras não tinham uma perspectiva diferente de Rui 

Barbosa, uma vez que em seu projeto de Ensino Agrícola, tratam de deixar bem claro que 

estavam ―convencidos de que o ensino industrial tem grande valor‖ como elemento que 

deveria estar acompanhando o Ensino Agrícola, sendo apresentado como um ―princípio‖ da 

Escola Agrícola de Lavras (INSTITUTO EVANGELICO, 1909, p. 16). 

Quanto ao desenvolvimento da atividade industrial no Brasil, embora já se registre 

algum tipo de atividade industrial no século XVIII, há abordagens históricas que apontam os 

primeiros decênios do século XIX como período que marca as origens industriais no país, 

época em que se registrou especialmente na região sudeste do Brasil um crescimento das 

práticas industriais em geral, incluindo aquelas ligadas à agricultura e pecuária 

(SZMRECSÁNYI, 2002). Em termos de indústria de laticínios, quando Rui Barbosa 

pronunciou as palavras acima, este segmento ainda era inexistente no Brasil, de modo que a 

produção dos derivados do leite, embora já tivesse uma representatividade comercial no país, 

era até então representada pela prática artesanal. De acordo com Castro (2010), o primeiro 

Laticínio do Brasil foi fundado em Minas Gerais seis anos após o discurso de Rui Barbosa, 

em 1888. A fábrica foi montada por Carlos Pereira de Sá Fortes (1850-193?) em um distrito 

de Palmyra, hoje Santos Dumont (MG). Segundo Albuquerque (2012), Sá Fortes teve que 

contar com mão de obra holandesa. Além dos equipamentos, o industrial brasileiro trouxe da 

                                                 

20
 Conforme usado nas expressões de Rui Barbosa e Samuel Gammon respectivamente. 
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Europa dois queijeiros holandeses para coordenar a produção nos primeiros anos da fábrica. 

Certamente, tudo isso lhe foi muito oneroso, como anunciado por Rui Barbosa. Portanto, 

caberia às instituições de ensino agrícola o oferecimento de um ensino industrial que 

capacitasse seus alunos também nesta área, de modo que as iniciativas industriais não mais 

dependessem da mão de obra internacional, conforme exposto por Rui Barbosa.  

O objetivo dessa parte da Dissertação é apenas ampliar o espectro contextual em 

relação ao objeto de estudo dessa investigação histórica, e não tem como propósito se 

apresentar como um expediente exaustivo na abordagem sobre o desenvolvimento do ensino 

industrial no Brasil, senão, trazer algumas considerações que permitam uma visão mais 

holística do contexto educacional relacionado com a iniciativa do Ensino de Laticínios 

promovida pela Escola Agrícola de Lavras, salientando que a escassez de abordagens sobre 

diferentes aspectos do desenvolvimento do ensino industrial no Brasil sugere aqui um bom 

campo para pesquisas futuras, que sejam direcionadas para esse objeto específico. 

A abordagem que se desenvolve neste capítulo visa apenas mostrar o ensino agrícola 

como um elemento que avança junto com o Ensino Industrial, ao mesmo tempo em que o 

Ensino Agroindustrial se desenvolve como parte do Ensino Agrícola. No capítulo também são 

apresentadas duas instituições importantes em relação ao Ensino de Laticínios. São as 

primeiras iniciativas do estado de Minas Gerais nesta área de ensino especializado em 

Laticínios. São elas a Escola de Laticínios de Sitio, que embora tenha tido um caráter 

efêmero, não deixa de contribuir para que se entenda o processo de desenvolvimento do 

Ensino de Laticínios no Brasil; a outra é o Instituto de Laticínios Cândido Tostes, escola de 

referência internacional localizada em Juiz de Fora (MG), e que depois de ter iniciado suas 

atividades na década de 40 nunca mais parou de formar profissionais qualificados para atuar 

neste importante setor industrial brasileiro. 

2.1 Educação Profissional no Brasil: ensino industrial e ensino agrícola  

Ao analisar a história da Educação Profissional no Brasil, se evidencia a partir de 

variados autores, que ela é introduzida em uma cultura ainda marcada por certa tradição 

bacharelesca, advinda da época colonial e desenvolvida em um contexto de formação social 

baseada em relações de trabalho escravistas, em que o trabalho prático era desqualificado e 

não digno para pessoas livres e cultas. Nesse sentido, qualquer modalidade de Educação 

Profissional, especialmente a agrícola, carregou uma característica marginal, pois sendo o 
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trabalho desenvolvido predominantemente pela prática, revestiu-se de preconceito e de certa 

discriminação. 

Uma análise da obra de Luiz Antonio Cunha (2005) permite a percepção de que uma 

transformação aconteceu nos decênios iniciais da Primeira República em relação à Educação 

Profissional. De acordo com o autor, o ensino de ofícios industriais ganhou um novo e 

importante significado. Ele deixava a sua posição de ―indignidade‖, incluindo sua prescrição 

como reformador de delinquentes, e se tornava ―um meio de integração do proletariado na 

sociedade moderna‖.  

No entanto, talvez uma consideração contextual possa nos conduzir a uma 

compreensão mais ampla em relação a este assunto, pois quando levado em consideração o 

que já foi pontuado em capítulo anterior deste trabalho, em relação ao contexto sociopolítico, 

que envolvia os ideais de modernidade e progresso presentes nas mentalidades de lideranças 

nacionais, deve se pensar no ensino profissional ocupando mais do que um papel de 

integração de classes na sociedade. Certamente, não se deve excluir esse ponto de vista, mas 

assimilar que o ensino profissional começava a assumir no Brasil uma posição que já ocupava 

na América do Norte e na Europa, como um elemento no processo de modernização da 

sociedade, resultado de uma busca por aprimoramento dos processos produtivos existentes. 

Tal compreensão também é expressa por Bruno Melo de Araújo (2013, p. 11): ―Percebemos 

que a elevação social dos trabalhadores rurais faz-se necessária tanto para manutenção deles 

no campo, tanto também para construir uma nova realidade para esse espaço, visto como 

atrasado e desprovido de condições de prosperidade‖ [grifo meu]. 

Nesse contexto de modernização da sociedade estavam incluídos os primórdios da 

própria industrialização, em si mesma, ou seja, havia um desenvolvimento e crescimento 

concomitante entre o setor industrial e as iniciativas relacionadas à educação profissional, que 

preparavam a mão de obra para as indústrias em fase de implantação, tudo isso acontecendo 

nas primeiras décadas do Brasil República.  

Junto a este processo também se desenvolvia o ensino agrícola. No segundo capítulo 

da obra de Cunha (2005) já é possível encontrar uma menção do ensino agrícola como parte 

incluída nesse processo do desenvolvimento do ensino profissional no Brasil. Embora possam 
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ser encontradas iniciativas de educação profissional agrícola ainda no Império
21

, os projetos 

educacionais agrícolas ganham força nesse período da Primeira República. Moura (2007) 

lembra que no mesmo ano que Nilo Peçanha criou as Escolas de Aprendizes Artífices, foi 

organizado o ensino agrícola para capacitar ―chefes de cultura, administradores e capatazes‖. 

―A criação das Escolas de Aprendizes Artífices e do ensino agrícola evidenciou um grande 

passo ao redirecionamento da Educação Profissional no país, pois ampliou o seu horizonte de 

atuação para atender necessidades emergentes dos empreendimentos nos campos da 

agricultura e da indústria‖ (MOURA, 2007, p. 6). 

Entre o final do século XIX e início do século XX é possível encontrar várias 

iniciativas relacionadas com o ensino agrícola em todo país, em diferentes categorias: a) 

Ensino Agrícola Superior; b) Ensino Agrícola Médio; c) Aprendizes Agrícola; d) Ensino 

Primário Agrícola.
22

 

A primeira iniciativa de que se tem registro no Estado de Minas Gerais são as 

fazendas-modelo da Gameleira, entre os anos de 1906 e 1909. As fazendas-modelo foram 

instituídas por João Pinheiro da Silva quando este foi presidente do Estado de Minas Gerais 

(1906-1908). ―Essas fazendas fizeram parte de uma rede de instituições de ensino profissional 

agrícola que existiu durante a Primeira República em algumas cidades do Estado. Eram 

estabelecimentos de ensino voltados para um público adulto e trabalhador, [...] não havia 

comprometimento com a alfabetização, com os estudos teóricos ou mesmo com a elevação da 

escolaridade‖ (VERSIEUX, 2012, p.35). Resumidamente, tratava-se de um ensino prático. 

Nesse período, frente ao desejo de modernizar a agricultura, já estava proposta uma 

política pública para o ensino agrícola no Brasil, representada principalmente pelo Decreto de 

Lei nº 8.319 de 1910, o qual será tratado com maior desvelo mais adiante. Na perspectiva de 

Araújo (2013, p.10), ―o ensino agrícola configurou-se como uma solução para o clima de 

instabilidade gerado no campo pelos movimentos da abolição e Proclamação da República‖. 

Em termos de ensino superior agrícola, que é a categoria na qual se encaixa a 

iniciativa que é o objeto de estudo desta pesquisa, autores têm localizado o primeiro curso de 

                                                 

21
 Ver REZENDE, Joselito de Oliveira. A Origem do Ensino de Agronomia no Império e suas repercussões no 

Brasil. Cruz das Almas BA: UFRB, 2009. Disponível em:< 

https://www.ufrb.edu.br/ccaab/images/AEPE/HISTRIA_DO_ENSINO_AGR%C3%8DCOLA_NO_BRASIL.pd

f>. Acesso em 20 jul. 2016 
22

 A regulamentação que permitia essa categorização viria em 1910, mas essas diferentes categorias podem ser 

percebidas por meio dos relatos históricos existentes. 
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agronomia desenvolvido no Brasil ainda no período imperial, mais precisamente 1877, no 

Nordeste, oferecido pela Imperial Escola Agrícola da Bahia. A Imperial Escola Agrícola da 

Bahia, criada por meio do decreto nº 5.957, de 23/06/1875, foi consequência de uma política 

iniciada em 1859 pelo Imperador D. Pedro II, que tinha o intuito de solucionar problemas de 

mão-de-obra, capital e atraso tecnológico no que se referia à produção agrícola brasileira. O 

Imperial Instituto Bahiano de Agricultura, instituição que precedeu e possibilitou o 

surgimento da Imperial Escola Agrícola da Bahia em 1875, foi criado em 1859 junto a outros 

Imperiais Institutos de Agricultura no Nordeste. No entanto, apenas o da Bahia resultou na 

criação de um curso agrícola. Em pesquisa empreendida sobre a estrutura e funcionamento 

desta instituição, revelou-se que a iniciativa pioneira da Bahia não contemplou o Ensino de 

Laticínios em sua grade curricular
23

. 

O segundo curso agrícola que se iniciou no país foi o de Pelotas, no Rio Grande do 

Sul, através da Imperial Escola de Medicina Veterinária e de Agricultura Prática (1883), tendo 

sua primeira turma formada em 1895. No plano pedagógico original da escola de Pelotas 

também não estava incluído o Ensino de Laticínios, nem os currículos da segunda década do 

século XX trazem a disciplina. 

Capdeville (1991) apud Molina (2012), ainda cita outros três cursos que teriam sido 

iniciados entre 1890 a 1899 e que acabaram sendo extintos não muito tempo depois: a) Escola 

de Agricultura e Viticultura de Taquari – Rio Grande do Sul (1890); b) Curso de Agronomia 

da Escola de Engenharia de Porto Alegre – Rio Grande do Sul (1896); c) Curso de Engenharia 

Agronômica da Escola Politécnica – São Paulo (1898). É interessante observar que nenhuma 

destas referidas instituições tinha a disciplina de Laticínios inclusa em seus currículos
24

. 

E por último, deve-se citar a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 

(ESALQ/USP), que iniciou como Escola Agrícola Prática de Piracicaba (1900). Embora tenha 

sido a primeira instituição a ter uma unidade para ensino de Laticínios, que foi construída em 

1907, cumprindo o que eram os planos em 1905
25

, e já mencionados em lei de 1908
26

, não há 

                                                 

23
 FIOCRUZ. Dicionário Histórico-Biográfico das Ciências da Saúde no Brasil (1832-1930): Imperial Escola 

Agrícola da Bahia. Disponível em Internet:< http://www.dichistoriasaude.coc.fiocruz.br>. Acesso 19 mai. 2017 
24

 FIOCRUZ. Dicionário Histórico-Biográfico das Ciências da Saúde no Brasil (1832-1930). Disponível em 

Internet:< http://www.dichistoriasaude.coc.fiocruz.br>. Acesso 19 mai. 2017 
25

 FIOCRUZ. Dicionário Histórico-Biográfico das Ciências da Saúde no Brasil (1832-1930): Escola Agrícola 

Prática de Piracicaba. Disponível em Internet:< http://www.dichistoriasaude.coc.fiocruz.br>. Acesso 19 mai. 

2017 
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 Decreto de Lei n°1684, de 21 de dezembro de 1908  promulgado pela Assembleia Legislativa de São Paulo. 
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no plano curricular da ESALQ a disciplina de Laticínios. Provavelmente o conteúdo relativo à 

área de Laticínios como conhecimento técnico das ciências agrícolas fosse ensinado em 

matérias como ―Tecnologia das Indústrias Agrícolas‖, presentes nos primeiros currículos do 

curso da ESALQ. 

Tal fato tem significativa relevância para esta pesquisa, pois aponta para a EAL como 

a primeira instituição de ensino superior agrícola no Brasil a oferecer o Ensino de Laticínios 

no âmbito da Educação Formal. Embora a ESALQ tenha oferecido conhecimentos técnicos 

relativos à área de Laticínios, como disciplina científica de um Curso Agrícola ela foi ser 

desenvolvida pela primeira vez na Escola Agrícola do Instituto Evangélico de Lavras. 

Segundo Capdeville (1991), em 1910 havia apenas três cursos de agronomia 

funcionando no Brasil, nas instituições de Pelotas, Piracicaba e Lavras. Por esse motivo, a 

Escola Agrícola de Lavras tem sido apresentada nas abordagens históricas como a terceira 

escola do gênero no país, pois quando fundada, as instituições de Pelotas e Piracicaba já 

estavam em funcionamento, e as demais que haviam sido fundadas anteriormente foram 

extintas. Há, inclusive, um trabalho de Rodrigo Molina (2012) que procura mostrar através de 

uma análise histórica, que o projeto de ensino superior agrícola não foi muito bem sucedido 

na transição entre os séculos XIX e XX, tendo a maioria sido extinto neste período, pois 

enfrentava problemas culturais, os quais foram mencionados no início da abordagem deste 

tópico e que não foi ignorado por Samuel Gammon: 

 

Uma das coisas que têm dificultado desenvolvimento da vida agrícola é a idéia de 

que o agricultor pertence a uma classe menos ilustrada que o bacharel em Letras. 

Esta idéia é perniciosa, e para removê-la é preciso que a Escola Agrícola, ao passo 

que dá aos seus alunos a instrução necessária para a lavoura científica, lhes dê 

também a cultura intelectual que os prepare a defender os direitos de sua classe nas 

assembléias legislativas, ou perante sociedades científicas, sem medo de medirem 

suas forças com as de outra classe qualquer (GAMMON, 1908). 

  

A Escola Agrícola de Lavras se coloca entre as poucas exceções de instituições de 

ensino agrícola inauguradas nos primeiros anos do século XX e que permaneceram em 

funcionamento até os dias atuais. 

Com relação à pesquisa empreendida neste trabalho, torna-se importante identificar o 

processo de desenvolvimento do ensino agroindustrial como uma subárea do ensino agrícola. 

É sobre este assunto que versam os próximos parágrafos. 
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2.2 O Ensino Agroindustrial como esfera do Ensino Agrícola 

Quando o governo promulga o primeiro regulamento oficial relacionado ao ensino 

agrícola em 1910, a Escola Agrícola de Lavras já completava dois anos de fundação, ou seja, 

a iniciativa de Samuel Gammon e Benjamin Hunnicutt se antecipou às iniciativas 

governamentais, o que revela certa morosidade do governo brasileiro em relação ao 

desenvolvimento do ensino agrícola, se comparado à América do Norte e à Europa, que nesse 

período já tinham instituições de ensino de referência na área das Ciências Agrárias, além de 

um programa regulamentado, enquanto no Brasil, através do referido meio legal ainda se 

―criava o ensino agronômico‖, e segundo o próprio documento, este era o objetivo da lei, criar 

o ensino agronômico no Brasil, que em termos práticos, já existia e funcionava em Lavras há 

dois anos. No Decreto de Lei nº 8.319 de 1910, são estabelecidas 11 modalidades de ensino 

agrícola (superior, médio, prático, aprendizados agrícolas, primário, Escolas Especiais, 

Escolas Domésticas, Cursos Ambulantes, Cursos Conexos, consultas e conferências).  

Neste documento estavam inclusas diretrizes relacionadas com o ensino agroindustrial, 

que se apresentava como uma parte do ensino agrícola, aparecendo como subárea da 

Zootecnia. A lei não menciona, por exemplo, a unidade educativa de produção de laticínios 

como parte da estrutura de uma instituição agrícola, mas como seção constituinte do ―Posto 

Zootécnico‖ (Artigo 458). O instrumento legal estabelecia que o objetivo do ensino de 

agricultura era instruir ―aquelles que se queiram dedicar à vida agricola nos modernos 

processos de cultura e nas práticas referentes à zootechnia veterinaria e industrias ruraes 

[grifo meu]‖. Portanto, era papel do ensino agrícola formar profissionais para atuar nas 

indústrias ―ruraes‖. 

É no capítulo LII deste regulamento, que trata sobre o ―Ensino de Zootechnia‖, que se 

encontra pela primeira vez no contexto das leis brasileiras a menção das ―Escolas de 

Laticínios‖. É também nesse espaço reservado para tratar sobre o ensino de zootecnia que se 

encontram as orientações quanto à competência da seção de Laticínios, que deveria compor o 

―Posto Zootechnico‖. Quanto a essas competências, são mencionadas no artigo 461 do 

regulamento, que afirma: ―1º, estudo technologico do leite; 2º, fabricação do queijo e da 

manteiga e utilização dos sub-productos da fabricação; 3º, processos de conservação e 

transporte dos mesmos productos; 4º, fornecimento dos dados precisos para organizações de 

cooperativas de lacticinios‖ (BRASIL, 1910).  
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A investigação sobre o funcionamento desta seção no Posto Zootécnico da EAL, que 

se pode ter acesso no terceiro capítulo deste trabalho, revela que mesmo antes da 

regulamentação, a seção foi construída na instituição em 1909, e já cumpria este papel 

prescrito no dispositivo. O Artigo 465 da referida lei também prescrevia que nessa seção 

deveria haver um corpo de profissionais basicamente formado por ―Chefe da secção de 

laticínios‖ e auxiliares. Quando o regulamento dá as diretrizes ―dos cursos nos Postos 

Zootechnicos‖, em relação ao curso de Laticínios o dispositivo da lei federal preceitua: 

―Art. 476. No curso theorico de lactinios e de fabrico de queijo, serão ministrados aos 

alumnos conhecimentos elementares sobre composição do leite, alterações, falsificação e 

meios de verifical-as, installações de leiteirias, venda, transporte do leite, fabricação do queijo 

e da manteiga‖ (BRASIL, 1910). 

Outro capítulo deste documento legal expunha diretrizes ―do ensino relativo as 

industrias ruraes‖, que dentre outros lugares, se ―professaria em escolas de lacticinios‖, e 

tinha por objetivo ―difundir a instrucção profissional, attinente á tecnologia industrial agricola 

preparando pessoal apto para direcção dos estabelecimentos de industria rural‖ (BRASIL, 

1910), anseio expresso por Rui Barbosa e apresentado no início deste capítulo. Sobre  as 

prescrições a respeito das ―escolas especiaes de industria‖ e seus programas de ensino, o 

artigo 502 diz: ―o curso das escolas de industrias ruraes poderá referir-se a um ramo especial, 

inclusive a industria de lacticínio‖.  

Informação de significativo interesse é o que consta no artigo seguinte, 503, que liga 

as instalações da escola ―ás industrias agricolas proprias da região‖, ou seja, segundo a lei, 

seria comum o desenvolvimento do ensino agrícola compatível com as práticas produtivas da 

região onde se instalava a escola. Talvez esse dado contribua para que se compreenda porque 

a EAL é a primeira Escola Agrícola do Brasil a ter uma disciplina de Laticínios na grade 

curricular do curso agrícola que ela oferecia, tendo em vista ser essa a principal atividade 

agropecuária do estado de Minas Gerais já naquele período, fato que teve influência inclusive 

nas características políticas desta Primeira República, que pelo acordo envolvendo as 

oligarquias paulistas e mineiras relacionado à alternância de poder entre presidentes, ficou 

conhecido na história do Brasil como período da ―República Café com Leite‖, sendo São 

Paulo e Minas líderes na produção destes gêneros agrícolas, respectivamente. 

Esse quadro não mudou até os dias atuais e Minas continua tendo o maior parque 

industrial de laticínios do país, sendo este um assunto abordado em trabalho do próprio autor, 
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realizado no ano de 2006, quando fazia uma abordagem sobre as indústrias de panificação em 

Minas Gerais e contrastava o desenvolvimento do ensino nestes dois setores da Tecnologia 

em Alimentos (panificação e laticínios), tomando referência na instituição congênere à EAL, 

a UFV, antiga ESAV:  

 

Devido a maior importância do setor de laticínios no que tange a valores, faz com 

que este setor possua um maior nível de estudo e estrutura de pesquisa nas 

instituições de ensino mineiras, por exemplo, a Universidade Federal de Viçosa 

―única no país a possuir um curso de bacharelado em Ciência e Tecnologia de 

Laticínios‖ (DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS UFV, 

2003, Internet), bem como o Instituto de Laticínio Candido Tostes na cidade de Juiz 

de Fora, que é uma instituição que ―contribui decisivamente para o permanente 

crescimento da indústria brasileira de laticínios‖ possuindo um ―reconhecimento 

mundial que se estende á mais de sessenta países‖ (INSTITUTO DE LATICÍNIOS 

CÂNDIDO TOSTES, 2003, Internet). (AIRÃO e REZENDE, 2006, p.2). 

 

O que se pode perceber até aqui, é que o ensino agroindustrial no Brasil se 

desenvolveu como uma área do ensino agrícola, inclusive em termos legais. De uma maneira 

mais inerente, a modalidade de ensino agroindustrial que é foco da presente pesquisa se 

enquadra na área específica do conhecimento identificada como Tecnologia de Alimentos, 

que incluiria não somente o estudo de laticínios, mas de outras indústrias de alimentos, que 

tem na agricultura a fonte de sua principal matéria-prima. Portanto, nas configurações atuais 

das Ciências Agrárias a disciplina de Laticínios compõe o quadro de matérias que formam 

esse conjunto de conhecimentos da Tecnologia em Alimentos. 

Ainda tomando como referência a Universidade Federal de Viçosa, pioneira quanto ao 

ensino superior de Laticínios, a instituição defende que a Tecnologia de Alimentos, que hoje 

tem um departamento próprio na UFV, teria se originado ainda no planejamento inicial da 

Escola Superior de Agricultura e Veterinária (ESAV), fundada em 1926, se baseando na 

construção da Leiteria do Departamento de Zootecnia (UFV, 2013). Como se pode perceber, 

o regulamento inicial que estruturou toda a prática do ensino agrícola no Brasil enquadrava o 

ensino de Laticínios dentro da Zootecnia e a Universidade Federal de Viçosa, acertadamente, 

encontra no ensino de Laticínios as raízes para o desenvolvimento da Tecnologia de 

Alimentos no contexto do Estado de Minas Gerais. Segundo a instituição, originado do 

Departamento de Laticínios, e mesmo já existindo como Departamento de Tecnologia em 

Alimentos (DTA) até o final da década de 60, o órgão respondia pelas disciplinas do curso de 

Agronomia. Em 1968 houve a diversificação do curso de Agronomia, de modo que os alunos 
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poderiam se especializar em alguma área já no período da graduação, por isso muitos 

agrônomos especializados em Tecnologia de Alimentos foram formados pela UFV.  

No ano de 1975, devido à demanda do mercado de trabalho por profissionais 

especialistas na área de laticínios, especialmente em Minas Gerais, a UFV criou o primeiro 

curso de graduação em Laticínios do país, que depois de iniciar como graduação tecnológica 

(Tecnologia de Laticínios), atualmente se tornou um bacharelado (Ciência e Tecnologia de 

Laticínios). 

O Departamento de Tecnologia de Alimentos da UFLA não tem uma história tão clara 

quanto o seu par da UFV. Há registro da existência, até 1972, do Departamento de Química e 

Tecnologia, que foi desmembrado originando o Departamento de Química, Departamento de 

Solo, e Departamento de Ciência dos Alimentos. Uma pesquisa histórica se torna necessária 

para buscar as origens deste Departamento de Química e Tecnologia, podendo ser assunto de 

futuras pesquisas. 

O objetivo destes parágrafos é demonstrar que a Tecnologia de Alimentos como área 

do conhecimento científico, no contexto de Minas Gerais, se desenvolve tendo como base a 

disciplina de Laticínios e a estrutura por ela gerada. Em termos legais, o Ensino de Laticínios 

foi criado como subárea da Zootecnia, e a Tecnologia de Alimentos encontrou nesta área da 

tecnologia agroindustrial de alimentos o caminho para se sofisticar, incorporando ao seu 

arcabouço as demais áreas do ensino profissional de produção de alimentos. 

2.3 O surgimento das escolas especializadas no Ensino de Laticínios 

Outro ponto importante para a presente pesquisa e que está relacionado com a lei de 

criação e regulamentação do ensino agronômico no Brasil, promulgada em 1910, é a criação 

das ―Escolas de Laticínios‖, apresentada na respectiva lei em duas modalidades: a) as escolas 

permanentes e b) escolas temporárias. São mais de 10 artigos (507-519) normatizando o 

ensino destas instituições. 

Na obra ―Leitaria Moderna‖, de 1908, sobre a qual haverá ampla abordagem no 

próximo capítulo, o autor português Adolpho Baptiste Ramires queixa-se da inexistência de 

―escolas de leitaria‖ em seu país. É evidente que elas também eram ausentes no Brasil. Afirma 

Ramires (1908, p. XII): 
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O ensino d‘ este ramo faz-se nas escolas de agricultura, onde a polytechnia que ahi 

se aprende não permitte especialisação. 

O ensino especial carece de ser feito em escolas especiaes, com pessoal de trabalho 

especialisado, como se faz nas escolas estrangeiras. 

Com a feição particular que tem este ramo de industria, estreitamente ligado á feição 

agricola local, semelhante ensino só dá proveito bem positivo, quando é feito em 

estabelecimentos situados nos meios ruraes onde possa ter uma utilidade immediata. 

O melhor ensino, então, é feito com a demonstração do trabalho em actividade [grifo 

do autor], com regularidade e methodo, - com  odo o caracter emfim de uma 

industria. 

Por isso em vez de escolas de leitaria, devemos antes chamar-lhes estações leiteiras 

[grifo do autor] ou leitarias modêlos
27

 [grifo do autor]. 

Ao governo d‘ este paiz já em tempos esta questão mereceu interesse, e, se o que 

então se fez não deu o resultado esperado, foi sem duvida pela orientação que teve, e 

porque esses ensaios – porque não foram mais que ensaios – não tinham n‘esse 

tempo meio adequado, o meio industrial que têm hoje. 

A creação de leitarias modêlos [grifo do autor] tem no momento toda a 

opportunidade, tanto pelo lado industrial como pelo da hygiene publica. As 

necessidades actuaes da industria e, com essas, as da hygiene, cuja importância 

começa a ferir a attenção publica, reclaman n‘esse sentido todo o auxilio do Estado.  

  

A queixa de Ramires, embora mais específica, não é tão destoante daquela apresentada 

por Rui Barbosa, e que abriu este capítulo, de que a agricultura e a indústria precisavam andar 

juntas e para isso, como afirmava Rui Barbosa, era necessária uma educação especializada. 

O primeiro registro que se tem da criação de uma escola especializada de ensino de 

laticínios do Brasil é do início do segundo decênio do século XX, e se deu em uma região 

próxima a Lavras. Trata-se da ―Escola Permanente de Laticínios de Barbacena‖, também 

chamada de ―Escola de Laticínios de Sitio‖, que segundo o historiador Norberto José de 

Souza (2014), trata-se não somente da primeira escola de laticínios do Brasil, mas é a primeira 

escola de laticínios da América Latina. Essa escola pioneira teve como professor um aluno 

formado pela Escola Agrícola de Lavras, conforme será exposto posteriormente. 

Segundo Souza (2014), no ano de 1910, a irmã do Visconde de Lima Duarte, Adelaide 

Feliciana Rodrigues Lima Duarte Andrada, juntamente com seu filho, o Embaixador José 

Bonifácio de Andrada e Silva, fizeram uma doação de oitenta alqueires de suas terras, 

motivados pelo início da criação do gado leiteiro no Brasil, que se deu na região de Sitio, 

distrito de Barbacena, nos anos de 1850 e 1858 pelo fazendeiro e primeiro importador de 

Gado Holandês, Carlos de Sá Fortes, pai de Carlos Pereira de Sá Fortes, figura já citada neste 

capítulo como fundador da primeira fábrica de laticínios do Brasil. A doação dessas terras 

                                                 

27
 Como se poderá ver em abordagem posterior, a perspectiva de Ramires influencia no título que é dado para a 

unidade educativa de produção construída e inaugurada na EAL na década de 20 (Laticínios Modelo). 
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tinha como objetivo principal a criação de uma Escola Permanente de Laticínios. Afinal, 

naquele ano havia sido criada esta modalidade de ensino pelo governo do país. 

Para Souza (2014, Internet), os intentos não foram descabidos, pois no Município de 

Antônio Carlos, na época conhecido como distrito de Sitio, geograficamente tem início o 

Planalto Mineiro, onde Mata Atlântica e Campos de Altitude se encontram. ―Região de clima 

frio e pastagens naturais, nascente e divisor de águas cristalinas, local ideal para a formação 

de uma bacia leiteira‖, que de fato ali se formou no decorrer dos anos. 

Foi neste contexto que nasceu a primeira Escola de Laticínios do Brasil, criada em 

1911, por Decreto de Lei de nº 9.083, de 3 de novembro, assinado pelo então presidente 

Hermes da Fonseca. Começou a funcionar de forma efetiva em 1913 e encerrou suas 

atividades pouco antes da década de 30, em 1928. Foi criada pelo Ministério da Agricultura 

Indústria e Comércio, a pedido do Embaixador José Bonifácio de Andrada e Silva, doador das 

terras para fundação da instituição. Segundo Souza (2014), em 1928 foi transformada em 

Escola Regular, passando a estar sob a direção do Estado de Minas Gerais. O local onde 

funcionava a escola abriga atualmente o Centro Educacional Lima Duarte, e a estrutura 

construída em 1911 se mantém preservada. 

 

Figura 4 - Fachada do Prédio onde Funcionou a Primeira Escola de Laticínios do Brasil em 

Antônio Carlos MG 

 

Fonte: (Tallin, 2009) 
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De acordo com o Decreto de Lei nº 8.319, as Escolas Permanentes deveriam ter um 

curso essencialmente prático, deveriam ter o seu tempo dividido entre aulas teóricas e 

práticas, e durariam dois anos para os alunos que já tivessem o primário. Outro ponto que 

chama atenção na lei é o fato de que se não fosse para atender alunos de ambos os sexos, 

seriam destinadas apenas ao sexo feminino. O diretor deveria ser professor de zootecnia, 

veterinária e tecnologia rural. Em 1912 foi promulgada outra lei que regulamentava as escolas 

permanentes de laticínio, com orientações ainda mais específicas relacionadas com o ensino 

de laticínios. 

Em relatório do Ministro da Agricultura, de 1917, encontra-se uma descrição da 

Escola que afirma que a fábrica compreendia dois edifícios: no primeiro existiam salas para 

pesagem do leite, análises, pasteurização, desnatação, a instalação da caldeira, motor e 

máquina para produção de gelo incluindo uma câmara frigorífica. Para época pode-se dizer 

que se tratava de uma estrutura significativamente complexa, que ainda tinha no andar de 

baixo o espaço para a fabricação de queijo e manteiga, havendo ainda outro edifício para 

estoque e maturação dos queijos. O Ministro sugeria no documento que fossem transferidas 

vacas para o estabelecimento, a fim de fornecer a matéria prima na própria fábrica, não sendo 

mais necessária a compra junto aos produtores da região. 

Pouco mais de cinco anos após o encerramento das atividades da Escola de Laticínios 

de Sitio, o governo mineiro promulga um decreto de lei criando em região próxima a 

Barbacena a ―Indústria Agrícola Cândido Tostes‖
28

, que incialmente se projetava para não 

somente o ensino técnico e prático para fabricação de laticínios, mas também de carnes. O 

projeto foi mudado após uma comissão nomeada pelo governo para planejamento da 

instituição constatar que a região de Juiz de Fora era uma zona leiteira (NOGUEIRA, 2006). 

O projeto era para a cidade de Juiz de Fora, e o contexto político e sócio econômico 

estava ligado à crise cafeeira, que impulsionou a pecuária em Minas Gerais, especialmente na 

região. O nome da instituição se relaciona com antigo proprietário das terras onde foi 

instalada a instituição, Cândido Teixeira Tostes, importante produtor agrícola de Juiz de Fora, 

que fora diretor do Banco de Crédito Real de Minas Gerais.  

Embora criada em 1935, a instituição só veio a ser inaugurada em 1940 como Fábrica 

de Laticínio Cândido Tostes (FELCT), que em 1956 se tornou Instituto de Laticínios Cândido 
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 Decreto de Lei n° 50 de 13 de maio de 1934 
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Tostes (ILCT). Embora seja um empreendimento que nasceu décadas após a EAL ou a Escola 

de Laticínios de Barbacena, o ILCT, ainda se apresentava com uma concepção social de 

educação adiantada para a época, pois oferecia uma educação profissional de caráter prático e 

intimamente ligado ao meio empresarial, com uma interação muito significativa com as 

indústrias do setor.  

Em meados da década de 70 o Instituto passou a ser administrado pela Empresa de 

Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG), impulsionando a ligação da instituição 

com a pesquisa, tendo em vista que esta é uma das áreas de foco da EPAMIG. Como 

pontuado anteriormente, o curso do ILCT é mantido regularmente desde 1941 e adaptado às 

evoluções industriais do setor, sendo atualmente uma instituição conhecida mundialmente 

(ILCT, 2003). 
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3 O ENSINO DE LATICÍNIOS NA ESCOLA AGRÍCOLA DO INSTITUTO 

EVANGÉLICO DE LAVRAS: PIONEIRISMO E LEGADO (1908-1938) 

“Propagar os ensinos agrícolas é um dever dos que desejam a felicidade da pátria. O 

verdadeiro patriotismo é fazer o país sólido, e o meio mais garantido é fazê-lo produzir. 

Forte pelo criar e não pelo destruir!‖ 

Oswaldo Tertuliano Emrich 

A abordagem desta parte do trabalho se desenvolveu na busca de se atingir dois 

objetivos: o primeiro é o desenvolvimento de uma narrativa histórica sobre o ensino de 

laticínios que esteve presente no curso de agricultura da Escola Agrícola de Lavras desde seu 

início, narrativa até então inexistente no contexto acadêmico, e o segundo objetivo é 

apresentar apontamentos relacionados à contribuição da disciplina em diferentes aspectos, 

desde o ensino dessa esfera das ciências agrárias em si, em seu contexto e desenvolvimento 

histórico em Lavras, como também contribuições no contexto do município e também no 

âmbito estadual, nacional, e até mesmo internacional.  

É neste capítulo do trabalho que as informações históricas sobre a disciplina de 

―Laticínios‖ do Curso Agrícola são expostas, portanto, é nesta altura que as fontes primárias 

protagonizam como objeto de estudo. Sobre tais fontes, pode-se dizer que para o 

estabelecimento de uma perspectiva geral e cronológica sobre o desenvolvimento da 

disciplina em seu contexto histórico se configurou como elemento de significativa 

importância a utilização dos Prospectos do Instituto Evangélico, que eram publicações anuais 

que traziam todas as informações sobre o Instituto em suas três escolas: Ginásio, Colégio de 

Meninas e Escola Agrícola
29

. Esses Prospectos se tornaram fontes iniciais que apontaram 

alvos para pesquisas empreendidas posteriormente. Foi especialmente a partir destes 

documentos que o trabalho foi conduzido, alcançando inclusive importantes instituições 

históricas do estado de Minas e do país relacionadas ao ensino técnico de laticínios. 

Uma dessas instituições acima referidas foi o Instituto de Laticínios Cândido Tostes, 

da cidade de Juiz de Fora (MG), que forneceu por meio de seu arquivo histórico importantes 

informações, principalmente sobre personagens envolvidos no desenvolvimento da disciplina 

de ―Laticínios‖ na Escola Agrícola de Lavras. A pesquisa empreendida possibilitou a 

descoberta de que o trabalho pioneiro em Lavras, em termos do ensino técnico-prático da 

                                                 

29
 Mais tarde, na década de 30, foi incluído o Curso Comercial na instituição, que perdurou por décadas. 
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ciência de laticínios no estado de Minas Gerais, contribuiu de algum modo para a fundação e 

estabelecimento desse importante centro de referência do ensino de laticínios no continente 

sul-americano. No entanto, essa não foi a única instituição de ensino de laticínios que tem sua 

história conectada com a iniciativa da EAL; a pesquisa empreendida permitiu a descoberta de 

que, aquela que é considerada a primeira escola de laticínios do Brasil, ―Escola de Laticínios 

de Sítio‖, criada em Antonio Carlos (MG), no ano de 1911, também tem conexões com a 

história do ensino de laticínios na EAL. 

Além dos Prospectos, várias outras publicações do Instituto Evangélico foram também 

fontes de pesquisa, tanto publicações de propagandas, como também publicações técnicas, 

além de fotos, matérias de jornais da época, documentos do período e a literatura básica 

utilizada na disciplina. Sobre as referidas publicações técnicas não se pode deixar de 

mencionar a importância da revista ―O Agricultor‖ para a pesquisa que foi realizada. Tratava-

se de uma publicação do grêmio agrícola da EAL, e que circulou nacionalmente por décadas 

sendo, de acordo com Dias (2009), a única revista do gênero no estado de Minas Gerais até o 

ano de 1935. O último exemplar da revista foi publicado em 1943, e a interrupção das 

publicações se deu por dificuldades financeiras da instituição. 

 

Figura 5 - Edição do “Prospecto do Instituto Evangélico” de 1908 e 1ª Edição de “O Agricultor” 

de 1922 

 

Fonte: Biblioteca da Universidade Federal de Lavras (2016) 
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3.1 O ensino de laticínios no “Curso de Agricultura” da EAL 

Para um primeiro ponto de abordagem, é interessante tratar do início da educação 

agroindustrial na EAL, mais especificamente o ensino de laticínios, que é o objeto de 

interesse da presente pesquisa. Nesse sentido já se torna importante mencionar que as raízes 

da referida atividade educacional são comuns às raízes da própria instituição. O ensino de 

laticínios já é elemento presente na fundação da Escola Agrícola do Instituto Evangélico no 

ano de 1908, o que torna a UFLA a pioneira da prática deste tipo de ensino no âmbito 

estadual, já que em termos nacionais o seu pioneirismo se restringe a oferecer a disciplina de 

Laticínios, pois a ESALQ, embora não tenha oferecido a disciplina de Laticínios antes da 

EAL, o ensino da tecnologia de Laticínios, pelo que as informações históricas parecem 

indicar, já estava presente na instituição por meio de outra disciplina.  

Pode-se afirmar que no âmbito da educação formal
30

, esta é a primeira iniciativa de 

que se tem registro no estado de Minas Gerais. Tal conclusão deriva do fato de que já é 

possível encontrar a presença da disciplina de ―Laticínios‖ no Programa do Curso de 

Agricultura que estava sendo implantado pelo Instituto Evangélico. Não somente está 

presente no Programa do Curso, como também fica nítida sua distinção em relação a outras 

disciplinas, conforme pode ser percebido em texto de autoria do próprio Samuel Rhea 

Gammon, o idealizador da Escola Agrícola, que assim escreveu e publicou em 1908: 

 

Quando falamos de ―Agricultura‖, empregamos o termo em sentido lato, abrangendo 

todas as ramificações da vida do fazendeiro. O curso, portanto, que ensina a sciencia 

e a arte de agricultura deverá abranger não sómente o que disser respeito á 

plantação, cultivo e colheita dos fructos da terra, mas tambem os princípios que têm 

de ser observados na criação de todas as especies de gado e na depuração da raça 

dellas, e bem assim o essencial da industria de lacticínios [grifo meu] [...] 

(INSTITUTO EVANGELICO DE LAVRAS, 1908, p. 9). 

 

Pelas palavras de Gammon já percebemos uma atenção especial do idealizador quanto 

à importância da disciplina no contexto do ensino agrícola. Essa perspectiva nada mais é do 

que um reflexo das questões contextuais já desenvolvidas neste trabalho, relacionadas ao 

                                                 

30
 ―A educação formal caracteriza-se por ser altamente estruturada. Desenvolve-se no seio de instituições 

próprias — escolas e universidades — onde o aluno deve seguir um programa pré-determinado, semelhante ao 

dos outros alunos que frequentam a mesma instituição.‖ Ver GADOTTI, Moacir. Educação Formal, Não Formal 

e Informal: três conceitos vizinhos. Cidade Évora Educadora. Évora POR, p. 1-4, Ano 1, 27 set 2012 
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contexto de implantação do projeto, especialmente ao ensino agroindustrial como uma esfera 

especial do ensino agrícola, apresentando-se como embrião de uma área de estudo distinta em 

termos de formação profissional, conforme iria ocorrer mais tarde no contexto do 

desenvolvimento destas instituições fundadas no Brasil com o objetivo do ensino e 

desenvolvimento das ciências agrárias
31

. 

Segundo as informações deste ―Programa do Curso‖, apresentado em 1908, a 

disciplina seria lecionada pela primeira vez no último ano do Curso Agrícola que ali se 

iniciava, ou seja, por volta de 1911, já que embora o curso tenha começado efetivamente em 

junho de 1909, os primeiros alunos eram provenientes do curso do ginásio, e passaram por um 

encaixe curricular no sentido de completarem as disciplinas da grade
32

. Tal observação 

justifica o fato de que em 1909 a instituição se preparava para receber um profissional 

estrangeiro para assumir a cadeira, conforme será abordado de maneira mais ampla em 

tópicos posteriores. 

Seguindo as informações dos Prospectos consultados, a disciplina de ―Laticínios‖ 

esteve presente no curso durante todos os anos do recorte histórico examinado nesta pesquisa 

(1908-1938), e este trabalho se procura trazer uma apresentação geral do caminho, alcance, e 

contribuições que o ensino de laticínios ofereceu em diversos sentidos no decorrer destes 

primeiros anos da EAL, até se tornar ESAL, no referido ano limite do intervalo em estudo. 

O Prospecto de 1909, publicado no ano seguinte ao da fundação da Escola Agrícola, 

traz informações interessantes relacionadas à presente pesquisa ao enfatizar novamente que o 

projeto de ensino agrícola que ali se desenvolvia tinha o ensino de laticínios como uma de 

suas áreas mais importantes. Um exemplo disso é quando a publicação trata sobre a Fazenda 

Modelo, recentemente adquirida para a Escola Agrícola, que teria o seguinte propósito: 

―Nesta fazenda, tencionamos desenvolver todos os ramos da vida do fazendeiro, devendo se 

tractar da lavoura, da vida pastoril, da industria de lacticínios [grifo meu], e da criação de 

aves domésticas‖ (INSTITUTO EVANGÉLICO DE LAVRAS, 1909, p.13). No Prospecto 

                                                 

31
 Os departamentos do Curso de Ciência dos Alimentos, bem como os cursos de Tecnologia ou Engenharia de 

Alimentos nasceram no seio destas instituições de ensino superior de agricultura, se apresentando mais tarde 

como áreas distintas de graduação. Alguns exemplos são a ESAV de Viçosa (MG) e a própria ESAL de Lavras 

(MG), dentre outras instituições do país. Este assunto foi tratado com mais amplitude em capítulo anterior deste 

trabalho. 
32

 ―Ficava estabelecido um curso de quatro anos, que permaneceu sem modificações até a formatura da primeira 

turma de agrônomos em 1911‖ (ROSSI, 2010). Em 1912, após o Decreto de Lei Federal 8.319, de 20 de outubro 

de 1910, que regulamentava o ensino agronômico, o curso é apresentado pelo Prospecto do Instituto Evangélico 

em 3 anos. 
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ainda se encontra a informação de que naquele ano seria concluída a construção de um 

estabelecimento de laticínios nas dependências do Instituto, fato concretizado conforme o 

prometido. 

Com o propósito de salientar a importância dessa disciplina no curso ali iniciado, se 

torna relevante reproduzir o texto presente em um folheto que, pelos indícios históricos
33

 

presume-se ser de meados da década de 20, ―Instrução Agrícola‖, que tinha como objetivo a 

divulgação do empreendimento educacional, no entanto, como o próprio título aponta, trata-se 

de mais que isso, era um boletim de informação, orientação e pode-se dizer que até mesmo de 

conscientização em relação à importância da instrução nas ciências agrárias. Entre as áreas de 

instrução mencionadas no documento, que incluem Agronomia, ―Zootechnia‖, Engenharia 

―Agricola‖, Horticultura e Pomicultura, Agrologia, ―Chimica‖, ―Physica‖, Administração da 

Fazenda, Silvicultura, ―Veterinaria‖, Biologia, ―Etomologia e Phytomopathologia‖, 

Experimentação, e Serviço de Propaganda Agrícola, encontrava-se também ―Lacticínios‖. 

Sobre esta área do estudo a publicação afirma: 

 

Situada no centro da principal região de lacticinios do paiz, a Escola da grande 

importância a essa indústria, considerando-a do máximo valor [grifo meu]. 

Entendemos que, de todas as fontes de riqueza de uma fazenda nenhuma outra 

offereça melhores vantagens pela certeza e constancia de rendimentos, do que a 

industria do leite, quando bem administrada (INSTITUTO EVANGÉLICO DE 

LAVRAS, [1925?], p. 7). 

 

Essas considerações da própria instituição permitem que percebamos a singular 

importância com a qual a disciplina era tratada no âmbito do curso da EAL, justificando não 

somente o presente interesse por uma investigação sobre o ensino nesta área específica das 

ciências agrárias, como também a relevância de se entender de forma mais ampla como se 

situava este tipo de atividade educacional que se começou a desenvolver pioneiramente em 

Lavras no início do século XX. 

Conforme afirmado na publicação, a localização da instituição no ―centro da principal 

região de laticínios do país‖ exigia da escola uma resposta a essa realidade local, afinal a 

                                                 

33
 Embora não se tenha o ano exato de sua publicação, no folheto são encontradas informações do ano de 1922, e 

ao tratar do ensino de laticínios desconsidera importantes informações posteriores a 1926, além de outras 

informações de áreas distintas que deixam de ser mencionadas na publicação, apontando, portanto, para meados 

da década de 20. 
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atividade laticinista na cidade de Lavras no início do século XX já era bastante promissora. O 

número de estabelecimentos na cidade revela a vocação da região, pois de acordo com 

―Chorographia de Lavras‖ publicada no Boletim Vida Escolar, em 15 de setembro de 1908, 

ano da fundação da EAL, havia em Lavras pelo menos ―dezenove fabricas de manteiga, 

algumas de queijo‖ (CHOROGRAPHIA DE LAVRAS, 1908). Embora as fontes históricas 

permitam a conclusão de que não se tratava ainda de grandes empreendimentos industriais, é 

certo que ao alcançar essa área de ensino, a EAL contribuiria com profissionais para atender à 

demanda técnica das indústrias da cidade e região, o que de fato se concretizou no decorrer 

dos anos. Por muito tempo, os profissionais que ofereciam suporte técnico nas fábricas de 

laticínios pelo Brasil eram representados em grande parte por agrônomos e veterinários, e em 

décadas posteriores por outras formações afins como zootecnistas e engenheiros agrícolas, até 

que começaram a surgir os cursos de formação específica para a área. De fato, de acordo com 

publicação da EAL da década de 1920, os seus alunos eram preparados para esse tipo de 

atuação: ―todas as particularidades do assumpto são aqui devidamente estudadas, com o fim 

de tornar o alumno capacitado a assumir a direção de qualquer trabalho que vise a producção 

do leite e seus productos‖ (INSTITUTO EVANGÉLICO DE LAVRAS, [1925?], p.7).  

O Decreto nº. 8.319, de 1910, que regulamentava o ensino agronômico, preceituava, 

no artigo 511, que o ensino de laticínios deveria envolver um ―professor de zootechnia, 

veterinária e technologia rural‖, e naquele período histórico apenas as formações dos cursos 

de agronomia ofereciam tais capacitações, tendo em vista que os primeiros cursos de 

medicina veterinária só começaram a funcionar de forma efetiva no Brasil na primeira metade 

da década de 1910. 

3.2 A carência de profissionais e a formação de educadores para o ensino agroindustrial 

Em relação aos professores que atuaram no ensino de laticínios da EAL dentro do 

recorte temporal da presente pesquisa, quatro são os nomes que serão explorados 

posteriormente neste trabalho, embora um deles nem sequer tenha de fato lecionado na 

instituição, mas se torna um personagem que representa bem aquele contexto de início do 

projeto educativo em suas limitações de recursos em várias esferas, inclusive em termos de 

pessoas aptas tecnicamente para lecionarem na Escola Agrícola. Afinal, foi exatamente essa 

perceptível carência que moveu a disposição de Gammon para o empreendimento: eram, de 

fato, pioneiros no ensino técnico agroindustrial no Brasil. O país, especialmente aquela região 
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do interior de Minas, ainda não tinha tais profissionais que pudessem assumir estes papéis de 

docência técnica agrícola ou agroindustrial. 

Este é um ponto que esteve sempre presente como consideração por parte dos 

pioneiros do trabalho missionário-educacional em Lavras: eles sentiam a necessidade de mais 

pessoas capazes de auxiliá-los, tanto no aspecto de difusão da fé evangélica, como também 

nos desafios do propósito educacional que empreenderam. São muitos os trechos da biografia 

escrita pela segunda esposa de Samuel Gammon, em que é possível encontrar as referidas 

considerações nesse sentido; uma delas é a reprodução de palavras do próprio Dr. Gammon, 

que haviam sido escritas em seu diário no final de um ano exaustivo e de muito trabalho: 

―Quando considero as possibilidades deste campo e ouço apelos constantes, aos quais não 

posso atender, fico ansioso por ter auxiliares nesse trabalho vasto. Grande Senhor da Seara, 

envia mais obreiros para os campos branquejantes!‖ (GAMMON, 2003, p. 80). 

Referenciando-se em textos dos evangelhos de Mateus, Lucas e João, Samuel Gammon 

expressa sua consciência incômoda da carência de trabalhadores para o seu projeto 

evangelístico e educacional, não sendo adequado separar um do outro, especialmente quando 

consideradas as raízes do ideal protestante que via a educação como um meio de 

evangelização por si mesma, na perspectiva de Calvino já exposta neste trabalho, de 

considerar toda ciência como um meio para o conhecimento de Deus. Estas considerações 

permitem que se interprete a transcrição do que expressou Samuel Gammon como uma 

perspectiva que alcança também a carência no âmbito do projeto educacional que estava 

sendo empreendido.  

Talvez tenha sido essa mesma carência de corpo docente qualificado que contribuíra 

para que o grande protagonista do ensino de laticínios nos primeiros anos da EAL tenha sido 

um ex-aluno da própria instituição, que fez uma especialização no exterior. Rossi (2010, p. 

96) tem a mesma impressão, pois ao tratar sobre a presença dos nomes dos ex-alunos 

Oswaldo Tertuliano Emrich e Emmanuel Deslandes como professores da instituição já no ano 

de 1912, inclui uma interpretação exatamente neste sentido, de uma ―carência que a escola 

enfrentou para a contratação de professores capacitados para o ensino na área agronômica‖. 

De igual modo expressa Bezerra (2016, p. 82): ―a dificuldade para encontrar professores 

capacitados era muito grande‖. 

Nesse sentido, se acentua um elemento muito significativo na investigação deste 

processo de implantação do ensino tecnológico de laticínios no estado de Minas Gerais, que é 
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a formação do educador. Como se pode perceber, uma das características do projeto dos 

educadores protestantes em seu empreendimento no sudoeste de Minas foi mais que a 

constituição de uma instituição, mas também a formação dos primeiros profissionais da 

educação para o ensino técnico agroindustrial no estado. 

O início dos trabalhos da EAL representou um desafio que até os dias atuais se 

apresenta como pauta de discussão acadêmica, que se refere à formação de professores para a 

educação profissional. Problemas relacionados à formação do educador para o ensino técnico 

não foram superados com o passar das décadas, na verdade o que se pode observar em uma 

despretensiosa pesquisa sobre o assunto, é que as transformações sociais e culturais do país 

apenas remodelaram os dilemas em torno da questão34. Se o envolvimento da EAL com a 

formação de educadores se deu no aspecto de suprir carências contextuais, atualmente se 

discute o modelo de profissionais que têm sido formados para atuar na educação técnica. 

Modelos moldados pelas leis de mercado e não pela melhoria da qualidade de vida do povo 

são alvos de crítica por parte do professor Dante Henrique Moura (2008), que tem escrito 

inúmeros textos sobre a educação profissional no Brasil, focando especialmente a questão da 

formação de profissionais para atuação na educação técnica e tecnológica. 

É também a melhoria da qualidade de vida do povo que a Organização das Nações 

Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) entende como objetivo quando 

considera o aperfeiçoamento na formação profissional dos professores. De acordo com a 

entidade, formação de educadores ―é uma medida de suma importância em qualquer esforço 

visando melhorar a qualidade da educação. A valorização e qualificação dos professores são 

consideradas fundamentais para a melhoria da qualidade da educação‖ (UNESCO, 2017, 

Internet). 

Em relação ao investimento da Escola Agrícola de Lavras para formação de 

professores, Rossi (2010) chama a atenção que ao contratar ex-alunos, a instituição 

demonstrava a valorização que dava para o curso que ali era oferecido. Dentro de um espectro 
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 MACHADO, Lucília Regina de Souza. Diferenciais inovadores na formação de professores para a educação 

profissional. Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica. Brasília, p. 8-22, v.1, Ano 1, jun. 2008. 

MOURA, Dante Henrique. A Formação de docentes para educação profissional e tecnológica. Revista Brasileira 

da Educação Profissional e Tecnológica. Brasília, p. 23-32, v.1, Ano 1, jun. 2008. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf3/rev_brasileira.pdf Acesso 19 de Abr de 2017 
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geral, em termos de modelo pedagógico, deve-se buscar nos princípios educacionais da 

instituição relações com esse processo de formação de educadores. Nesse sentido, como 

afirma Marcel Mendes (2000, p. 25), um exercício de prospecção leva-nos a ―localizar os 

pressupostos que sustentam o modelo‖ dessa assim chamada ―pedagogia norte-americana‖ 

que dominava as práticas educacionais do Instituto Evangélico, nas influências da herança 

protestante, ―cujo fundamento mais remoto‖ está no movimento religioso do século XVI, que 

neste caso é especialmente representado pelos princípios educacionais calvinistas. Azevedo 

(1996, p. 576), identifica nessa pedagogia uma ―índole progressista e libertadora‖; nesse 

sentido, deve-se perceber na iniciativa da EAL em formar educadores para o ensino técnico 

naquele contexto do início do século XX, mais uma representação de influências baseadas em 

convicções teológicas que ―foram fundamentais para a organização pedagógica da Escola 

Agrícola de Lavras. O projeto educacional e, especificamente a instrução agrícola, serviram 

como estratégia para a tentativa de concretizar o ideal de reproduzir naquela região uma visão 

de mundo reformada, direcionada para a Glória de Deus e o Progresso Humano‖ (MEIRA, 

2009, p.124).  

Nesse sentido, é possível encontrar um aspecto em comum relativo à ação do Instituto 

Evangélico de Lavras na formação de alunos e de educadores, ―a ideia era formar agentes de 

mudança capazes de contribuir para o progresso da nação brasileira, fazendo ‗brilhar a luz do 

evangelho‘ nesta terra: a reforma da sociedade, segundo os princípios teológicos protestantes, 

de vertente calvinista‖ (MEIRA, 2009, p. 92). Não só para o serviço da própria instituição, 

mas como já mencionado anteriormente, coube à EAL a responsabilidade de formar o 

educador que atuou na primeira escola técnica de laticínios do país, viabilizando progressos 

na área agroindustrial e alcançando, assim, os objetivos ligados aos princípios da instituição. 

É o caso do aluno Tancredo Weguelin Nogueira Paranaguá, que depois de estudar, e 

como membro do Grêmio Agrícola da EAL, contribuir para a publicação das primeiras 

edições do ―O Agricultor‖ na cidade de Lavras, se formou, e ao deixar a instituição foi atuar 

como docente na Escola Permanente de Laticínios de Barbacena (MG), que se apresenta 

como a primeira deste gênero fundada no Brasil, e que já teve sua história mencionada em 

capítulo anterior deste trabalho.  

Tancredo Paranaguá, filho do ilustre médico, político e escritor piauiense Joaquim 

Nogueira Paranaguá (1855-1926), fundador do Instituto Batista Correntino, é apenas um 

representante de uma série de agrônomos que por décadas atuaram como os profissionais 
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protagonistas da área técnica de laticínios até o surgimento de cursos mais específicos na área, 

como a iniciativa em Barbacena (MG), e depois, de forma mais definitiva, o Instituto de 

Laticínios Cândido Tostes, na mesma região, mas em Juiz de Fora (MG), que também teve 

seu primeiro diretor de ensino vindo da EAL, Oswaldo Tertuliano Emrich (1988-1977), 

personagem sobre o qual serão dedicados alguns parágrafos ainda neste capítulo.  

Quanto a Tancredo Paranaguá, em anos posteriores retornou para Lavras e atuou como 

professor na instituição, assumindo o ensino de laticínios em meados da década de 50, além 

de lecionar em diversas ciências agrárias, se tornou o primeiro Chefe do Departamento de 

Agricultura da ESAL (antiga EAL) em 1966, mandato que exerceu por cinco anos. Foi por 

sua sugestão, que no dia 18 de maio de 1938 a Congregação resolveu pela mudança do nome 

de Escola Agrícola de Lavras (EAL) para Escola Superior de Agricultura de Lavras (ESAL). 

3.3 Os professores de Laticínios da EAL 

Com a consideração de tais apontamentos sobre a presença e importância dada para a 

formação de educadores para ensino de laticínios no curso de agricultura da EAL e no 

contexto da região, propõe-se, como segundo ponto de abordagem, uma investigação sobre os 

principais personagens que atuaram no ensino de laticínios na instituição durante o período 

que abrange as três décadas pesquisadas. 

Os personagens que serão tratados a seguir são os professores envolvidos na história 

do ensino de Laticínios na EAL, desde o início do Curso Agrícola até o ano de 1938, 

perfazendo assim o recorte temporal proposto para esta pesquisa. 

3.3.1 Isaac Newton Richer: o plano frustrado 

Na obra biográfica ―Assim brilha a luz‖, ao relatar sobre ―dias difíceis‖ que foram 

vividos durante o desenvolvimento do trabalho, Clara Gammon (2003, p.133) fala sobre a 

existência de centenas de correspondências guardadas, cujo assunto principal envolvia o 

pedido de envio de mais pessoas para a missão. Tal período é exatamente o tempo de 

inauguração da Escola Agrícola, que também demandou aumento nas despesas, 

principalmente pela aquisição da fazenda para instalação da escola, um compromisso 

financeiro sério.  

Em 1909, no segundo ano de funcionamento da Escola Agrícola do Instituto 

Evangélico de Lavras, há um exemplo claro dessa carência de pessoas capacitadas para o 

ensino técnico. Naquele ano, foi noticiada no Prospecto do Instituto Evangélico a chegada de 
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mais um professor norte-americano para compor o quadro de docentes, e que o referido 

professor ficaria responsável por assumir a cadeira de ―Laticínios‖: ―Deve chegar brevemente, 

vindo dos Estados Unidos, o Snr. Isaac Newton Richer que vae reger a cadeira de Lacticinios‖ 

(INSTITUTO EVANGÉLICO DE LAVRAS, 1909, p. 4). Considerando que o Programa do 

Curso de Agronomia de 1908 e o próprio Prospecto de 1909 situam a disciplina de 

―Lacticinios‖ no último ano do curso, fica claro que a direção da Escola Agrícola 

intencionava ter um docente qualificado e direcionado para conduzir a disciplina, e que tal 

professor seria o primeiro a ensinar laticínios na instituição em 1911.  

No entanto, em nenhuma das listas de professores publicadas posteriormente pela 

instituição foi encontrada qualquer informação que denote que a expectativa da direção da 

instituição tenha se concretizado em relação a Isaac Newton Richer, pois nenhuma das fontes 

consultadas traz a informação de que o mesmo tenha algum dia lecionado a disciplina, ou 

qualquer outra na Escola Agrícola de Lavras. Infelizmente há uma grande probabilidade de 

que as limitações financeiras daquele período, especialmente representadas pela compra da 

fazenda da Escola Agrícola, tenham contribuído para a frustração deste plano. Em pesquisa 

realizada por Araken Bezerra (2016), percebe-se que o nome do professor ainda está presente 

no Prospecto do ano seguinte, 1910, no entanto, o que a pesquisa dos documentos parece 

revelar é que sua chegada, embora aguardada e dada como certa, não aconteceu. O próprio 

Bezerra (2016, p.81), afirma que de 1909 a 1911 ―os missionários continuavam na luta para 

suprir as necessidades pedagógicas‖. Segundo o autor, falecimentos e enfermidades 

desencadearam uma crise por falta de obreiros e, para piorar, ―a missão passava por séria crise 

financeira e não tinha como substituir os missionários. Os vencimentos deles foram em parte 

cortados e as despesas foram reduzidas‖. As dificuldades haviam se avolumado devido 

principalmente aos gastos com a construção do prédio, e como já fora dito, com a aquisição 

dos equipamentos e a compra da fazenda da Escola Agrícola. 

Nascido no estado da Indiana em 1881, Isaac Newton Richer, em 1910 de fato atuou 

na área agrícola, no entanto, nos Estados Unidos, e mais tarde ainda exerceu o magistério na 

―City High School‖. Embora não seja possível identificar a data exata de seu falecimento, 

sabe-se que Richer morreu em seu próprio país de origem (LYTHGOE, 2015). 

Com base nessas informações e outras fontes consultadas, a perspectiva mais razoável 

que pode se estabelecer em relação ao primeiro ano do ensino da disciplina na instituição é 

que o professor Benjamim Harris Hunnicutt, então diretor da Escola Agrícola de Lavras, 
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tenha assumido a cadeira provisoriamente até o retorno do ex-aluno Oswaldo Tertuliano 

Emrich, após a Especialização que realizou nos Estados Unidos. Essa figura – Oswaldo 

Tertuliano Emrich – haveria de se tornar o grande protagonista do ensino da disciplina na 

instituição, no intervalo de tempo que é delimitado para a presente pesquisa. 

3.3.2 Benjamim Harris Hunnicutt: o pioneiro no ensino de laticínios na EAL 

No primeiro capítulo deste trabalho encontra-se uma breve exposição biográfica sobre 

este personagem singular da história da Escola Agrícola do Instituto Evangélico. Como já 

apontado, ele foi o homem escolhido e convidado por Samuel Gammon para implantação do 

curso agrícola no Instituto Evangélico de Lavras. Tão importante quanto, foi a contribuição de 

Hunnicutt para o desenvolvimento desta disciplina específica que estava incluída no curso que 

este homem plantou, que foi como uma semente que germinaria e floresceria, 

semelhantemente às abundantes árvores da ―cidade das escolas e dos ipês‖, como é conhecido 

nacionalmente o município de Lavras. 

Conforme já mencionado neste trabalho, a graduação de Benjamin Harris Hunnicutt se 

deu no ano de 1905 no Mississippi Agricultural and Mechanical College, hoje Mississippi 

State College (Universidade Estadual do Mississippi). Nesta sua primeira formação Hunnicutt 

teve os primeiros contatos com os conhecimentos na área de laticínios, área de ensino 

tradicional na referida instituição, já que True (1929), afirma que em 1888 a instituição já 

possuía sua unidade de laticínios (―creamery‖). Até os dias atuais, a Mississipi State College 

ainda possui uma fábrica-escola de ensino técnico e prático, e os produtos fabricados nesse 

local são vendidos em um centro de comercialização que funciona na própria instituição. 
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Figura 6 - Diploma de Graduação de B. H. Hunnicutt 

 

 

Fonte: Acervo do Museu Bi Moreira 

 

Antes de dirigir a Escola Agrícola por 19 anos ininterruptos (1908-1926), Hunnicutt 

teve que se desdobrar para viabilizar a formação da primeira turma da EAL, especialmente em 

relação ao ensino das disciplinas específicas das ciências agrárias, incluindo Laticínios. Em 

artigo publicado em ―O Agrário‖, ―órgão de divulgação do Centro Acadêmico de Agronomia 

da Escola Superior de Agricultura de Lavras‖, Oswaldo Tertuliano Emrich, que se tornou o 

segundo professor da disciplina na instituição e o que mais tempo atuou dentro do recorte que 

perfaz a presente pesquisa, afirma sobre a atuação de Hunnicutt nos primeiros anos da EAL: 

―O diretor via-se abasbacado na administração das aulas das diferentes matérias agrícolas, 

lutando ainda com o complicado vocabulário de nossa língua e a sua pronúncia‖ (O 

AGRÁRIO, 1958).  

Essa situação era devida à limitação do corpo docente. Ao todo, eram apenas 10 os 

professores da Escola Agrícola, sendo que somente dois deles tinham formação na área das 

ciências agrárias: Dr. Caetano Scorza, formado em Ciência Veterinária pela Real Escola 

Superior de Nápoles, e o próprio Hunnicutt. Em entrevista concedida à mesma edição do 

referido órgão, Hunnicutt afirma que teve que arrancar do então dentista da cidade, Dr. 
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Caetano Scorza os seus ―antigos estudos sobre higiene e veterinária‖, e termina dessa forma 

um artigo que escreveu nessa mesma edição: 

 

Em setembro comecei a dar aulas a uma pequena turma de alunos do Ginásio de 

Lavras que queriam estudar agricultura. Eu era o único professor de assuntos 

técnicos. Esta primeira turma era formada por: Aurino Ferreira, Emanuel Deslandes 

e Oswaldo Emrich. Depois de três anos de estudo saía então, a primeira turma 

formada em Agricultura pela Escola Agrícola de Lavras. As grandes árvores vêm de 

sementes pequenas (O AGRÁRIO, 1958). 

 

O fato narrado acima deu-se no dia cinco de setembro de 1908, mas a inauguração 

oficial da EAL somente aconteceu no ano seguinte, em 1909. 

 

Figura 7 - Benjamim Harris Hunnicutt em férias nos EUA 

 

Fonte: ―O Agricultor‖ (1927) 

 

O fato de Isaac Newton Richer não vir dos EUA fez com que Hunnicutt, que lecionava 

zootecnia, assumisse também a disciplina de ―Laticínios‖ para a primeira turma da Escola 

Agrícola; isso aconteceu em 1911, ano da primeira aula de Laticínios realizada em Lavras. 
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É também importante mencionar que foi ele o responsável por construir e equipar a 

primeira fábrica de laticínios da EAL, que segundo os documentos pesquisados, foi concluída 

ainda no final de 1909, devendo ser considerada a primeira unidade produtiva de ensino 

técnico formal de laticínios no estado de Minas Gerais. 

Embora sem mencionar as fontes, sobre tal fato Rossi (2010, p.77) escreveu: 

 

―[Hunnicutt] inovou a escola em 1909, quando recebeu as máquinas para instalação 

da fábrica de manteiga, onde processava a pasteurização do leite distribuído na 

cidade em vasilhames devidamente esterilizados, constituindo se por muito tempo 

como forma de manter gastos ou o sustento da Escola, por meio das próprias 

atividades de aprendizagem desenvolvidas pelos alunos.‖ 

 

Embora essa nunca tenha sido sua área precípua de atuação ou de atenção, Hunnicutt 

nunca a desprezou, escrevendo inclusive sua impressão em relação ao desenvolvimento e 

perspectivas deste ―ramo da industria pastoril‖ nos primeiros 20 anos de presença e atuação 

como professor e diretor de uma instituição de ensino agrícola no Brasil. Sobre o que 

encontrou em sua chegada e o que via acontecer na área de laticínios na segunda metade da 

década de 20, Hunnicutt escreveu: 

 

Ainda encontrei á venda nos mercados do paiz a manteiga franceza. Havia poucas 

fabricas de manteiga no paiz, e começava a divulgar no Rio o uso do leite vindo do 

Estado de Minas. Agora vejamos o grande progresso neste ramo da industria 

pastoril. 

A zona de leite fresco para importação no Rio de Janeiro e S. Paulo, já se estende de 

uma cidade a outra, e vae penetrando pelos ramaes, como no Oeste de Minas até 

distancias de quasi 500 kilometros da cidade. 

Actualmente pela firma Thorwald, Jensen & C.°, installa-se pela Sociedade União 

dos Vaqueiros de S. Paulo uma grande usina de leite, das mais modernas em 

qualquer parte, com capacidade para receber, pasteurizar e distribuir 50 mil litros de 

leite por dia. Todos os tanques de leite serão forrados de vidro, de modo a mais 

rigorosa hygiene. 

Quem sabe si dentro em breve usaremos os tanques da capacidade de milhares de 

litros, que serão postos nos vagões por guindastes e trarão o leite fresco de 

quaesquer  distancias, sem baldeação ou transferencia. 

No Estado de Minas quasi totalidade das fazendas de alguma forma exploram o 

leite, e no Estado de S. Paulo em certas zonas esta se dando a mesma cousa 

(HUNNICUTT, 1927, p. 30). 

 



79 

 

É importante lembrar que, como já foi colocado anteriormente, até sua ―emancipação‖ 

como área de conhecimento distinta, o ensino de laticínios se desenvolveu e era considerado 

pela legislação de ensino agrícola da época como uma subárea da zootecnia
35

, e era natural 

que o professor de zootecnia também ficasse responsável pelo ensino de laticínios, como é o 

caso de Oswaldo Emrich, a respeito de quem os próximos parágrafos dizem respeito. 

3.3.3 Oswaldo Tertuliano Emrich: o protagonista do ensino de Laticínios na EAL 

Nascido no dia oito de maio de 1888, na cidade de Bom Jardim, no estado do Rio de 

Janeiro, Oswaldo mudou-se para Lavras por volta dos 17 anos de idade. A mudança se deu 

junto com a respectiva família e, segundo Matos (2007), aconteceu por influência que seu pai, 

o patriarca Julio Emrich recebera de missionários norte-americanos.  

A chegada de Oswaldo em Lavras foi em 1907, mesmo ano em que Hunnicutt viera 

dos Estados Unidos com o propósito de assessorar Samuel Gammon na implantação de seu 

projeto da Escola Agrícola. Esta mesma escola teria significativa importância na vida de 

Oswaldo: em primeiro lugar, representou o local de sua formação e também se tornou o local 

em que Emrich desenvolveu-se profissionalmente. Oswaldo se formou na primeira turma do 

―Curso de Agricultura‖ da EAL, e dedicou décadas de sua vida profissional no ensino de 

zootecnia e laticínios na instituição. 

Já no ano de sua chegada a Lavras, Oswaldo se tornou aluno do Instituto Evangélico. 

Em 1907 seu nome já pode ser encontrado entre os alunos do primeiro ano do curso ginasial 

do Instituto Evangélico, ganhando distinção entre os seus pares no que se refere ao êxito nas 

disciplinas cursadas (VIDA ESCOLAR, 1907). Alcançando a aprovação, em 1908 já está 

relacionado entre os alunos do segundo ano do Ginásio. Nos anos de Ginásio já demonstrou 

certas aptidões técnicas, realizando e apresentando alguns trabalhos de selaria em evento 

noticiado pelo jornal ―Vida Escolar‖ de 1908. Estas primeiras participações como discente do 

Instituto Evangélico já apontavam para seu futuro promissor. 

No ano seguinte, Oswaldo ingressou na primeira turma do curso agrícola do Instituto 

Evangélico de Lavras, se tornando em 1911 um dos três primeiros formandos da EAL, em 

turma que além dele, era constituída por Aurino Ferreira e Emanuel Deslandes (UFLA, 2008), 

sendo que este último também ocupou cadeira de docente na EAL. 

                                                 

35
 Ver Lei nº. 8.319, de 20 de outubro de 1910, que criava e regulamentava o ensino agronômico no Brasil. 
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Naquele período, por meio da Lei Estadual nº. 530, de 20 de setembro de 1910, o 

estado havia firmado uma parceria com o Instituto Evangélico, que envolvia o envio de alunos 

da EAL para especialização nos EUA mediante indicação do corpo docente da instituição. 

Oswaldo Tertuliano Emrich foi o primeiro a desfrutar do benefício. No mesmo ano em que se 

formou pela EAL, viajou para a Pensilvânia para sua especialização no Pennsylvania State 

College, hoje Universidade Estadual da Pensilvânia (Penn State), instituição que também tem 

suas raízes no ensino agrícola e que já no início do século XX começou a desenvolver seus 

programas de Pós-Graduação, sendo que em meados do mesmo século a instituição já havia 

alcançado distinção internacional por suas pesquisas nas Ciências de Laticínios (THE PENN 

STATE UNIVERSITY, 2015). Foi em uma instituição desse porte e especialidade que Oswaldo 

se preparou para sua atuação no ensino de laticínios, sendo que a carreira de professor se 

iniciou logo após o seu retorno ao Brasil e se desenvolveu por décadas na EAL, onde 

permaneceu até o ano de 1934. 

É provável que Hunnicutt tenha ensinado apenas o mais básico do conteúdo teórico e 

prático de laticínios para a primeira turma da EAL, em 1910, quando a disciplina foi 

lecionada pela primeira vez. Nesse sentido é possível sugerir que a indicação dos docentes da 

EAL para a especialização de Oswaldo Tertuliano Emrich nos EUA parece não se restringir 

somente em relação ao aluno em si, mas também em relação à instituição na qual Emrich foi 

estudar, que como pontuado anteriormente, mais tarde se tornou famosa por sua vocação na 

área de pesquisa de laticínios, área que embora Hunnicutt houvesse recebido instrução em seu 

curso no Mississipi Agricultural and Mechanical College, não era e nunca foi campo precípuo 

de sua atuação, sendo uma situação excepcional a sua laboração como professor da disciplina 

de laticínios para a primeira turma de formandos na EAL.  

O claro intuito dos diretores do Instituto Evangélico em mandar Emrich para o 

Pennsylvania State College era a formação de um professor qualificado, que pudesse suprir 

aquele anseio que já era presente em 1909, quando se esperava a chegada de Richer – 

profissional qualificado para cuidar daquele setor – mas esse anseio que teve que ser adiado, 

cumpriu-se em 1912, quando Emrich oficialmente assumiu a cadeira.  

Em Lavras, Oswaldo se casou com uma jovem órfã, filha de um militar que havia 

falecido em combate e que por influência de certo tenente chegou na cidade de Lavras em 

1908: seu nome era Eraydes Soeiro. Nascida em Bagé (RS), havia perdido os pais em Santa 

Catarina e foi encaminhada para Lavras, onde recebeu instrução no Instituto Evangélico e se 
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envolveu com o trabalho educacional na instituição. Clara Gammon (2003, p.139), afirma que 

os dois, como casal, se tornaram ―um elemento muito precioso na vida escolar, ele como 

professor na Escola Agrícola e ela como diretora do internato para rapazes‖.  

O casal teve três filhos, dois se tornaram engenheiros e o mais moço foi um pastor 

muito conhecido no seio da Igreja Presbiteriana do Brasil, Reverendo Osvaldo Soeiro Emrich, 

que o historiador oficial da referida denominação afirma ter sido o pastor presbiteriano que 

mais tempo serviu uma mesma igreja local (MATOS, 2007). Uma informação interessante a 

respeito deste seu filho é o fato de ele ter participado da administração do Instituto Gammon 

mais de dez anos depois que seu pai havia deixado a instituição. Por três anos Oswaldo Soeiro 

Emrich foi membro da Mesa de Curadores do Instituto Gammon, ampliando ainda mais a 

contribuição que seu pai dera para este empreendimento educacional, já que até sua prole 

também atuou bravamente em favor desta instituição. Os outros dois filhos de Oswaldo 

Tertuliano foram Waldir Soeiro Emrich, um engenheiro civil, que acabou dando nome a uma 

avenida no bairro do Barreiro em Belo Horizonte, e Edywaldo Soeiro Emrich, que seguiu os 

caminhos do pai tornando-se agrônomo formado pela EAL, e mais tarde profissional do 

Ministério da Agricultura.  

Além de protagonista no ensino da disciplina de ―Laticínios‖ nos primeiros tempos da 

EAL, durante muitos anos Oswaldo foi responsável também pela cadeira de ―Zootecnia‖. Em 

1922, quando completava 10 anos como docente da EAL, foi homenageado por alunos e pares 

por meio de uma publicação na revista ―O Agricultor‖, do Grêmio Agrícola de Lavras, órgão 

do qual se tornou redator três anos mais tarde, em 1925.  

Nesse sentido, é importante fazer referência ao fato de que, além de trabalhar como 

professor, Oswaldo Tertuliano Emrich exerceu inúmeros cargos em sua trajetória de atuação 

na cidade de Lavras. Por muitos anos esteve na regência de dormitórios do Instituto 

Evangélico, além de ocupar o cargo de presidente honorário do Centro Lítero-Agrícola de 

Lavras que, segundo Bezerra (2016, p. 207), ―tinha em vista cultivar a língua pátria e dar 

oportunidade para os associados defenderem teses e desenvolverem trabalhos técnicos sobre 

agronomia‖. Junto com sua esposa coordenou também um trabalho social idealizado pelo 

próprio Samuel Gammon, que dava oportunidade de estudo para jovens carentes 

(GAMMOM, p.155). 

Em 1923, quando o Grêmio Agrícola comemorou os 100 anos da Independência em 

cerimônia realizada na EAL, Oswaldo Tertuliano Emrich foi o orador da noite e pronunciou 
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longo discurso sobre a importância do desenvolvimento agrícola no país, do qual se reproduz 

o parágrafo final:  

 

Meus senhores, não olvideis os vossos valiosos esforços na conquista do 

melhoramento agricola, no progresso, na felicidade da nossa querida Patria e no 

conforto da humanidade. Comemoremos, pois, o Centenario da nossa Independencia 

empenhando-nos na afanosa lucta pela nossa evolução agricola (O AGRICULTOR, 

1923, p.18). 

 

A pedido da direção do Instituto Evangélico, em circunstâncias eventuais, Oswaldo 

Emrich dava aula isoladas sobre a Vida Rural para as alunas do Curso Normal do Colégio 

Carlota Kemper, sendo uma delas reproduzida na revista ―O Agricultor‖ de maio de 1924 

onde, como era seu costume, procurava desmistificar as perspectivas errôneas sobre 

inconvenientes da vida no campo. 

Pode-se dizer que sua produção literária foi significativa, devido principalmente à sua 

atuação durante vários anos como redator da revista ―O Agricultor‖, onde publicou artigos 

técnicos e expressou sua opinião sobre diversos assuntos relacionados à agricultura. 

Ao assumir o cargo de redator da revista ―O Agricultor‖, em 1925, Oswaldo escreveu:  

 

Propagar os ensinos agricolas é um dever dos que desejam a felicidade da patria. O 

verdadeiro patriotismo é fazer o paiz solido e o meio mais garantido é fazel-o 

produzir. Forte pelo crear e não pelo destruir! A terra é a base de nossa evolução 

agricola, e esta é o fundamento da industria, que é o barometro da civilização. 

Quando os homens deixarem de luctar com as armas de destruição para luctarem 

com as da produção, teremos um paiz irresistível. (EMRICH, 1925) 

 

Seus escritos e pronunciamentos revelam sincera preocupação com a questão agrícola 

e seu desenvolvimento no país, e mostram que muito mais que um projeto de escola, os 

diretores e professores da EAL tinham um projeto de Brasil, que passava pelo progresso e 

desenvolvimento da agricultura nacional, produtora da matéria prima para o setor industrial.  
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Figura 8 - Homenagem a Oswaldo Tertuliano Emrich em edição de “O Agricultor” 

 

Fonte: ―O Agricultor‖ (1922) 

 

Além de artigos técnicos de laticínios, no ano de 1933 o referido professor publicou 

pela Imprensa Gammon um livro na área de zootecnia, a obra ―Suinocultura‖, que nada mais 

era que o conteúdo do curso que era adotado na Escola Agrícola de Lavras. O próprio autor 

trata da sua obra como um aproveitamento de apontamentos que visa ―beneficiar o seu 

próximo da maneira mais útil possível‖, e sente-se recompensado por saber que seu ―esforço 

concorre para o melhoramento econômico do país‖ (EMRICH, 1933). O autor acreditava que 

embora simples, sua obra ofereceria contribuições para os estudantes e empreendedores, 

principalmente devido à escassez de tal literatura no Brasil, bem como o seu caráter 

essencialmente prático, que era resultado das experiências somadas de 20 anos como 

catedrático de zootecnia na EAL. O livro é prefaciado por Benjamin Harris Hunnicutt, que 

não poupa elogios quanto ao conhecimento técnico e prático do colega em relação à 

suinocultura.  



84 

 

No entanto, no que se refere ao assunto da presente pesquisa, o mais interessante são 

as palavras presentes na primeira página desta obra sobre suinocultura, de Emrich. Logo no 

verso da capa o texto afirma que o autor ainda publicaria um trabalho sobre laticínios. Pelo 

que tudo indica este plano não se concretizou, pois, quase 20 anos mais tarde, uma publicação 

sobre Oswaldo T. Emrich em órgão especializado, pertencente à então ―Fábrica-Escola de 

Laticínios Cândido Tostes‖, fala apenas da obra ―Suinocultura‖ e outras de zootecnia especial, 

mas não menciona nenhuma obra sobre laticínios (FELCTIANO, 1950). Na referida revista, 

Oswaldo publicou artigos mais voltados para a área de zootecnia, da qual o ensino de 

laticínios foi considerado por muito tempo pela legislação brasileira, como subárea.  

Nos quatro últimos anos de sua permanência em Lavras (1930-1934), o referido 

catedrático ocupou o cargo de vice-diretor da Escola Agrícola. Anos mais tarde, após sair da 

EAL, Oswaldo Tertuliano Emrich veio a se tornar o primeiro Diretor de Ensino de uma das 

principais e mais tradicionais instituições de ensino técnico de Laticínios em Minas Gerais e 

no Brasil, o Instituto de Laticínios Cândido Tostes, na cidade de Juiz de Fora (MG), onde 

trabalhou por pouco mais de um ano (1942-1943), no entanto, é considerado pela Fábrica 

Escola de Laticínios Cândido Tostes como um daqueles que ―transformaram a instituição em 

referência nacional‖ (FELCT, 2014, Internet).  

Dentre os documentos históricos que podem ser encontrados nos arquivos da 

instituição e corroboram com a referida perspectiva, é a ―1ª Ata da Reunião do Conselho de 

Ensino‖ de 22 de outubro de 1942, que além de assinada pela secretária, é assinada também 

pelo próprio Oswaldo, e registra algumas mudanças significativas que o professor já propôs e 

efetuou na instituição em seu primeiro ano de atuação. Dentre as resoluções que foram 

tomadas naquela reunião, decorrentes ―da exposição feita pelo diretor do ensino‖ estão:  

 

1ª) Adotar para o ano de 1943 o novo regulamento, embora não em caráter oficial; 

2ª) Distribuir entre os professores o regimento interno para estudo e observação; 3ª) 

Recomendar aos senhores professores e técnicos a darem o programa da Escola, sob 

o ponto de vista mais prático possível; 4ª) Os professores e técnicos devem 

organizar um questionário para os alunos do Curso Individual, sobre o fabrico de 

cada produto; 5ª) Resolve-se adotar uma caderneta de presença para cada aluno do 

Curso Individual (FELCT, 1942). 

 

O que se percebe pela informação da respectiva ata é que além de fundar um Conselho 

de Ensino na instituição, Oswaldo propunha uma organização em diversos níveis do ensino 

que era oferecido pela instituição, tanto no aspecto administrativo, relativo a regulamento e 
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registro de presença, como também pedagógico, com aplicação de questionários específicos e, 

talvez, como uma herança da filosofia adquirida na EAL, dar ao curso do Cândido Tostes o 

caráter ―mais prático possível‖, lembrando que o lema no brasão da EAL, criado por John 

Wheelock em 1923, era ―Ciência e Prática‖.  

Quanto à sua atuação em Juiz de Fora, também é de importante menção, que em 1943, 

Oswaldo foi o autor do primeiro ―Regimento da Fabrica Escola de Laticínios Cândido 

Tostes‖, publicado ainda naquele ano. 

Tal informação já permite certa percepção de como é amplo e significativo o legado 

desinente do pioneirismo no ensino de laticínios da EAL. Além de sua importância como 

promotora de uma iniciativa pioneira, a EAL contribuiu com um legado de profissionais que 

tiveram atuação importante na área, exercendo papéis significativos na história do ensino de 

laticínios no Brasil.  

Oswaldo Tertuliano Emrich realmente precisa ser reconhecido como importante 

personagem da história da EAL, afinal, além de integrante da primeira turma do curso 

agrícola, foi o primeiro aluno da EAL a ser enviado aos Estados Unidos para especialização, e 

junto com Emanuel Deslandes foram os primeiros ex-alunos a se tornarem professores da 

EAL. Além de atuar como parte da diretoria por muitos anos e deixar a instituição quando 

ocupava o cargo de vice-diretor. Segundo o jornal ―Tribuna do Povo‖, de 8 julho de 1928, foi 

Emrich quem discursou como representante da Escola Agrícola de Lavras na cerimônia 

fúnebre de Samuel Gammon, o diretor do Instituto Evangélico, ocorrida em 5 de julho 

daquele ano.  

Em 1958, ano do cinquentenário da então chamada Escola Superior de Agricultura de 

Lavras (ESAL), Oswaldo Tertuliano Emrich foi condecorado com uma homenagem recebida 

do diretor da instituição na época, John Wheelock. 
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Figura 9 - Professor Emrich recebe medalha das mãos de John Wheelock (Diretor da ESAL em 

1958) 

 

Fonte: Instituto Gammon (1958) / Acervo do Museu Bi Moreira 

 

Oswaldo terminou sua carreira profissional como funcionário do Estado, exercendo o 

cargo de Inspetor de Pecuária de Minas Gerais, e faleceu em 1977, com 89 anos de idade. O 

nome de Oswaldo Tertuliano Emrich pode ser encontrado em vários artigos ou livros sobre a 

história do presbiterianismo no Brasil, sempre ligado a instituições ou figuras importantes, 

seja da área técnica de zootecnia e laticínios, como também da Igreja Presbiteriana do Brasil, 

haja vista que além do ilustre filho pastor, Oswaldo também teve um tio pastor, Theodulo 

Emrich, e um irmão, Theodomiro Emrich, sendo todos muito ativos no cumprimento de seus 

deveres ministeriais na referida denominação protestante.  

3.3.4 José de Assis Ribeiro: o continuísta 

Após a saída de Oswaldo Tertuliano Emrich, os Prospectos deixam de apresentar o 

nome do professor da disciplina de ―Laticínios‖ por dois anos. É necessário lembrar que na 

década de 30 os profissionais qualificados para este tipo de ensino ainda eram escassos e a 

instituição teve dificuldades em substituir Oswaldo. Somente em 1937 a disciplina voltou 

para a grade curricular, assumindo a cadeira o médico veterinário José de Assis Ribeiro. 
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Normalista pela Escola Normal de Campinas, posteriormente enveredou pelo caminho 

da medicina veterinária, formando-se pela Escola Veterinária de São Paulo. Sua atuação na 

EAL foi apenas o início de uma longa e profícua carreira, pois assim como Oswaldo, José de 

Assis Ribeiro também se tornou uma autoridade no país na área de laticínios.  

Apesar de ocupar a cadeira de ―Laticínios em apenas dois anos dentro do recorte que é 

proposto nesta pesquisa, a atuação de José de Assis Ribeiro na EAL se estendeu por muitos 

anos e representou uma continuidade ao trabalho de Oswaldo Tertuliano Emrich, que havia 

deixado a escola em 1934. Depois de assumir o ensino de laticínios na EAL em 1937, Ribeiro 

lecionou até 1945, quando se ausentou da instituição por cerca de quinze anos, tempo em que 

passou a atuar como Inspetor de Produtos de Origem Animal do Ministério da Agricultura, 

retornando à EAL somente em 1961, quando reassumiu a cadeira de ―Laticínios‖.  

Nesse intervalo em que esteve fora, o professor ministrou vários cursos e trabalhou 

com produtores e fabricantes no intuito de promover um progresso técnico e sanitário para a 

área de laticínios. De acordo com publicação da Fábrica Escola de Laticínios Cândido Tostes, 

no primeiro ano fora da EAL, José de Assis Ribeiro já estava ministrando um ―Curso Avulso 

de Aperfeiçoamento, Inspeção Sanitária, e Industrialização de Lacticínios‖, que funcionava 

subordinado aos Cursos de Aperfeiçoamento e Especialização (dependência do Centro 

Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômicas) do Ministério da Agricultura, e tinha como 

público alvo técnicos que exerciam atividades na indústria de laticínios (FELCTIANO, 1946, 

p. 11).  

Nesta, que foi a primeira edição da referida publicação, além da informação sobre o 

curso ministrado pelo professor, é possível também encontrar um artigo técnico sobre 

―padronização da gordura do leite para queijo‖ escrito pelo próprio professor. O início do 

artigo revela um pouco da experiência prática que José de Assis Ribeiro vinha acumulando 

desde os anos de atuação como professor da EAL. Antes de entrar nos apontamentos técnicos, 

o autor menciona a carência de instrução dos ―fabricantes de queijo da região do Sul de 

Minas‖ (RIBEIRO, 1946), onde vinha atuando desde os anos anteriores, por meio da EAL. 

Em suas próprias palavras, o autor fala do conteúdo sobre o qual escrevia como ―práticas 

pouco conhecidas‖, as quais se constituíam em elementos técnicos básicos que ele visava 

fazer conhecido dos profissionais que atuavam na área de laticínios. 

O profundo conhecimento que José de Assis Ribeiro tinha da atividade laticinista na 

região do Sul de Minas é percebida em uma de suas publicações no órgão de divulgação do 
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Centro Acadêmico de Agronomia da Escola Superior de Agricultura de Lavras, de 1957, onde 

o autor trata de forma ampla sobre ―A Indústria Leiteira na Região de Lavras - Varginha‖ 

(RIBEIRO, 1957). 

 

Figura 10 - José de Assis Ribeiro 

 

FONTE: Revista do Instituto de Laticínios Cândido Tostes (1960) 

 

Quando retornou à EAL, em 1961, que nesse período já havia se transformado em 

ESAL, o referido professor já tinha alcançado proeminência, com artigos e obras de referência 

publicadas. Uma simples consulta a um dos principais e mais importantes meios de 

comunicação técnica sobre laticínios da época, a já mencionada revista da Fábrica Escola de 

Laticínios Cândido Tostes, ―Felctiano‖, que na edição número 74 de 1957 passou a se chamar 

―Revista do Instituto de Laticínios Cândido Tostes‖ (nome pela qual se designa até os dias 

atuais), revelará uma série de artigos técnicos e informações sobre a atuação do distinto 

professor.  

O trabalho de José de Assis Ribeiro tem sido lembrado até os dias atuais como o 

pioneiro em pesquisas sobre a evolução tecnológica da produção de queijos no Brasil, 
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especialmente o ―Queijo Minas Artesanal do Serro‖, sobre o qual elaborou trabalho científico 

descrevendo o seu processo de fabricação. Pesquisa que se revelou importante até os dias 

atuais, pois serviu de base para decisão do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), 

publicada dia 27 de setembro de 2011, que trata da concessão de Indicação Geográfica (IG), 

na espécie de Indicação de Procedência para o Queijo Minas Artesanal do Serro, de Minas 

Gerais, sendo este o 14º produto brasileiro reconhecido pela Indicação Geográfica, que é um 

dos serviços do INPI. Tal deferimento permitiu que a Associação dos Produtores Artesanais 

do Queijo Serro (APAQS) pudesse expedir um registro que protegesse seu produto de 

eventuais falsificações, garantindo a procedência e aumentando a sua competitividade em 

relação aos outros produtores de queijo (INPI, 2015). 

Além de vasto conteúdo sobre laticínios publicado na Revista do Instituto de 

Laticínios Cândido Tostes e outros veículos congêneres, como ―O Agrário‖ da própria ESAL, 

José de Assis Ribeiro também publicou livros na área laticínios, e algumas de suas principais 

obras são: (a) Fabricação de Queijos – publicada em 1961, ano de seu retorno à EAL, agora 

já como ESAL; (b) Como fabricar queijos – publicada em 1951 pelo Ministério da 

Agricultura; (c) Indústria Leiteira do Estado de São Paulo – publicada em 1943 e citada na 

obra O Leite na Paulicéia de João Castanho Dias (2004); dentre muitas outras. 

A envergadura do profissional que José de Assis Ribeiro alcançou como professor e 

pesquisador da área de laticínios não deve levar ao esquecimento os momentos ainda iniciais 

de sua carreira como professor da EAL, onde aperfeiçoou seus conhecimentos e teve a 

oportunidade de galgar degraus mais altos em sua vida profissional, fator que talvez revele o 

motivo de sua volta à EAL na década de 60, sendo naquele momento um professor e 

pesquisador já reconhecido internacionalmente. É desse modo que ―O Agrário‖ o descreve, 

em homenagem por ocasião de seu falecimento, que aconteceu no dia primeiro de setembro 

de 1964, na cidade de São Paulo: 

 

[...] podemos afiançar que a ESAL acaba de perder não só um de seus catedráticos 

como um dos expoentes da congregação esaliana pela sua cultura geral. 

Com efeito o Dr. Assis não era apenas o laticinista de renome internacional, 

participante ativo que foi de diversos congressos. Detentor de vários títulos, tinha o 

dom da mordomia cristã, pois não guardava só para si os conhecimentos hauridos ao 

longo de uma vida temporalmente curta, mas culturalmente muito rica; transferia-os 

com transcendental clareza, não só aos seus alunos, nas aulas magistrais que lhes 

ministrava, como aos fazendeiros, que o procuravam como técnico ou como 

funcionário do Ministério da Agricultura (O AGRARIO, 1964). 
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Tal fato nos conduz novamente à realidade de um legado de profissionais 

extremamente competentes, que difundiram ou aplicaram seus conhecimentos adquiridos ou 

aperfeiçoados na EAL, para o progresso da indústria leiteira em todo Brasil. 

3.4 Conteúdo disciplinar, material didático e orientação pedagógica 

Além do corpo docente que atuou no ensino de laticínios nos primórdios da 

Universidade Federal de Lavras, em um trabalho de pesquisa sobre esta iniciativa pioneira 

situada no início do século XX torna-se de igual modo relevante uma exposição sobre o 

conteúdo disciplinar, material didático e o método de ensino utilizado pelos professores para o 

ensino de laticínios na EAL.  

Fonseca (1999, p.204) afirma que o material didático não está ―deslocado do contexto 

político e cultural [...], sendo representativos de universos culturais específicos‖. Sobre tais 

universos culturais, pode-se apontar várias características envolvidas naquela realidade de 

ensino agrícola no início do século XX, por exemplo, o contexto ainda primevo em que se 

encontravam as pesquisas e os avanços no conhecimento técnico da área no Brasil, tendo em 

vista que no ano de fundação da EAL completava-se apenas 20 anos do primeiro registro de 

atividade industrial de laticínios no país. Por isso, havia um profundo contexto de carência de 

publicações técnicas. Naquele período ainda não existiam pesquisas ou desenvolvimento de 

publicações nacionais sobre essa área do conhecimento, afinal, pelo menos no contexto de 

Minas Gerais, tudo estava começando com a iniciativa da EAL.  

Vários são os autores que têm chamado a atenção para a precariedade enfrentada pelos 

primeiros professores e alunos que protagonizaram o ensino agrícola no Brasil, e em nosso 

maior interesse, na cidade de Lavras. De acordo com Bezerra (2016, p.120), até o final da 

década de 20 ―a maior parte dos livros adotados na Escola Agrícola era em língua 

estrangeira.‖ E não somente os professores sofriam com essa precariedade, mas segundo Dias 

(2009, p.46) os alunos ―penavam pela falta de livros escritos em português‖. Somente na 

década de 30 que cresceu a publicação de autores nacionais e livros publicados no Brasil 

(ROSSI, 2010). 

Segundo Bezerra (2016, p.120), ―as poucas exceções eram aqueles escritos em 

português e editados no Brasil ou Portugal‖. É exatamente este o caso da disciplina de 

―Laticínios‖. O Prospecto do Instituto Evangélico de 1921 cita como obra de referência para o 

ensino de laticínios na EAL o livro ―Leitaria Moderna‖, de autoria de Ramires, o qual já foi 

citado em capítulo anterior. 
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―Leitaria Moderna‖ é uma publicação muito antiga, editada em Portugal há mais de 

100 anos, mais precisamente no ano de fundação da Escola Agrícola, em 1908. Segundo o seu 

autor, o livro foi o resultado de um Congresso ―sobre os progressos mundiaes da leitaria‖ 

realizado em Lisboa em maio de 1905, do qual ele foi o relator (RAMIRES, 1908, p. V). O 

autor, Adolpho A. Baptista Ramires, foi um professor português que ocupou a cadeira de 

―Technologia‖ na Escola Nacional D‘Agricultura, em Coimbra, e de Sócio do Instituto de 

Coimbra. Antes de ―Leitaria Moderna‖, que teve duas edições na primeira metade do século 

XX (1908 e 1931), o autor havia publicado ―As industrias do Leite‖ e ―O Fabrico e 

Commercio da Manteiga em Portugal‖. 

De acordo com Rossi (2010, p. 154): 

 

Analisar os livros didáticos utilizados pela Escola pode servir como um indicador do 

projeto de formação oferecido e intencionado ao educando, por meio dos problemas 

que podem ser levantados, quer em termos do conteúdo, quer de discurso, daí a 

finalidade para compreendermos como o livro escolar vai sendo incorporado pela 

instituição, a sua importância e utilização dentro da cultura escolar. 

 

Vários podem ter sido os motivos que levaram Oswaldo e Hunnicutt a eleger essa obra 

como a principal base didática do ensino de laticínios na EAL, talvez o mais significativo 

seja, de fato, ter sido publicado em português, no entanto, muitos são os outros aspectos que 

poderiam influenciar nessa escolha.  

Uma análise da obra de Adolpho Ramires revela que o propósito do autor do livro se 

coadunava com os propósitos da EAL, em relação à perspectiva de modernização das práticas 

agrícolas, neste caso, agroindustriais, além disso, era visão comum ao autor e à EAL a 

importância do elemento prático no processo de ensino agrícola, assunto que será tratado com 

mais especificidade adiante, mas que Ramires (1908, p. VII) não deixa de mencionar ao falar 

sobre o desafio que se lhe apresentava diante da ―dificuldade de moldar este livro 

simultaneamente às necessidades do ensino, nos cursos regulares de Technologia agricola, e 

ao caracter essencialmente pratico que interessa ao industrial‖. O autor ainda completa 

afirmando que ―no ensino, senão de todas, pelo menos, do maior numero de sciencias 

aplicadas, e em todas as artes industriaes, o valor da resultante final é funcção principal do 

professor e do material de demonstração e de educação technica‖, filosofia que era vivida e 

aplicada na EAL. 
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Como já foi tratado neste trabalho, é necessário lembrar que nesse período estava 

acontecendo o crescimento e ampliação das diversas ciências envolvidas no ensino agrícola, e 

assim também era com a área de laticínios. Ramires (1908, p. XIII) menciona em sua obra que 

o seu objetivo principal em publicar o livro era ―preencher a lacuna que havia na lista dos 

livros de Technologia agricola, feitos por autores portugueses, - pois que, em língua da nossa 

terra, este livro tem aqui utilidade de maior número.‖ No entanto, o autor sabia que devido à 

precariedade de literaturas como esta naquele período, o seu livro iria alcançar fronteiras 

internacionais, e por isso ele afirma que nessa obra procurava subordinar as técnicas dos 

processos às condições do clima de Portugal, e ainda, tanto quanto possível do Brasil, e da 

Argentina, ―onde este livro vae, segundo os desejos do seu inteligente editor, pedir um pouco 

da hospitalidade que alli, dizem-me, não se nega nunca‖. 

Portanto, essas pequenas considerações sobre a obra revelam quanto esse livro era 

adequado para a prática do ensino de laticínios naquele momento histórico. Vários são os 

fatores que propiciam o encaixe da obra de Ramires (1908) com a proposta de ensino na EAL, 

devendo se incluir as condições de Portugal em relação ao ensino agrícola e agroindustrial, 

em muitos aspectos semelhantes ao que se configurava no Brasil no início do século XX.  

O objetivo de Ramires ao divulgar este conhecimento em Portugal era o mesmo que os 

professores da EAL tinham em termos de difusão de conhecimento no Brasil por meio da 

Escola Agrícola. Ao analisar a situação de seu país, o autor reconhecia que até poucos anos 

antes Portugal era um país atrasado na área industrial de laticínios, com fabricação pequena e 

produtos de qualidade inferior. No entanto, a indústria da manteiga tinha se difundido e 

embora ainda não alcançasse a qualidade do produto fabricado em outras partes da Europa, 

vinha se desenvolvendo e avançando, contrariando as adversidades, compensava a ausência 

de qualidade pelo número de fábricas que começava a se espalhar pelo país.  

Essa também era a situação do Brasil, que começava a dar os primeiros passos para 

avançar na indústria de laticínios, mas já com muitas fábricas de manteiga espalhadas pelo seu 

território; só o município de Lavras tinha cerca de vinte no ano de lançamento da referida 

obra. Ramires (1908) via na difusão do conhecimento e adoção de práticas modernas o meio 

para que seu país progredisse nesse aspecto, mas sentia falta de escolas de laticínios em 

Portugal, onde o ensino deste ramo se fazia nas escolas de agricultura e o envolvimento com 

as muitas disciplinas do curso não permitia uma especialização. Essa era a exata condição do 

Brasil, que até aquele momento não tinha nenhuma Escola de Laticínios instalada em seu 
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território. Deve-se lembrar que a já citada Escola de Laticínios de Sítio, criada por lei em 

1911, somente veio a funcionar efetivamente em 1915. 

Se comparados o conteúdo do livro e sua disposição na obra, com o conteúdo proposto 

para a disciplina no currículo da EAL, se revelará claramente o fato de que durante muitos 

anos o ensino de laticínios na EAL foi fundamentado especialmente na obra de Ramires, 

apontada repetidas vezes pelos Prospectos do Instituto Evangélico como referência para os 

alunos da disciplina de ―Laticínios‖. 

A primeira informação oficial que foi levantada sobre o conteúdo disciplinar ensinado 

nestes primeiros anos da EAL é o que está presente no Prospecto de 1913, e o conteúdo 

programado para a disciplina é o seguinte: ―Divisão de Lacticínios. Escolha da raça leiteira. 

O leite, sua produção e composição, analyse comercial. Fabrico de Manteiga e queijos. 

Methodos de classificação e exportação‖ (ROSSI, 2010, p.87). Este foi o primeiro currículo 

de ensino de laticínios praticado na EAL e permaneceu inalterado nos Prospectos da 

instituição por mais de 10 anos, até 1926. Nos anos seguintes por uma redução de texto, a 

disciplina aparecia em três partes: ―leite, manteiga e queijo‖ (INSTITUTO EVANGÉLICO 

DE LAVRAS, 1927, p. 25). O que se pode observar quanto a este currículo é proximidade, e 

porque não dizer atendimento à lei 8319 de 1910, já citada e explicitada em capítulo anterior 

que prescrevia o curso de laticínios com os seguintes conteúdos: ―No curso theorico de 

lactinios e de fabrico de queijo, serão ministrados aos alumnos conhecimentos elementares 

sobre composição do leite, alterações, falsificação e meios de verifical-as, installações de 

leiteirias, venda, transporte do leite, fabricação do queijo e da manteiga‖ (BRASIL, 1910). 

Para explorar este currículo disciplinar de modo mais profundo, é importante o 

estabelecimento das relações entre conteúdo disciplinar e material didático, gerando 

informações relevantes do processo de ensino alvo da presente investigação. 

Quando considerada essa relação, pode-se dizer que as únicas alterações no modelo de 

abordagem referem-se à ordem do primeiro aspecto do currículo da EAL, Divisão de 

Laticínios, que Ramires (1908) deixa para tratar no último capítulo, e o Método de 

Classificação e Exportação, que Oswaldo parece ter aplicado à realidade do Brasil, e por isso 

não se baseia na obra do professor português. 

Os parágrafos seguintes desta Dissertação se dedicam a uma comparação crítica do 

currículo da disciplina de ―Laticínios‖ ministrada na EAL, com o conteúdo encontrado 

naquela que segundo os documentos históricos, foi a principal obra de referência bibliográfica 
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que serviu como base para o ensino de laticínios naquela disciplina. Essa comparação é feita, 

para que neste trabalho, que se apresenta como uma investigação histórica sobre o ensino 

dessa matéria em seu contexto de pioneirismo do início do século XX, seja contemplado 

também o conteúdo que foi ensinado na primeira Escola Agrícola do estado de Minas Gerais, 

responsável pela primeira iniciativa de ensino formal de laticínios no estado. 

3.4.1 A relação entre o conteúdo disciplinar e o material didático utilizado na EAL 

Divisão de Laticínios é primeiro conteúdo mencionado na grade curricular da 

disciplina de ―Laticínio‖ do Curso Agrícola da EAL. Ramires (1908, p.472) trata deste tema 

no último capítulo de sua obra, e aborda sobre a ―Instalação de uma leitaria: - situação e 

orientação – divisão interior – condições de illuminação, arejamento, etc.‖. O próprio Ramires 

(1908, p. 472), reconhece que talvez fosse ideal ter começado a obra por este assunto, ―assim 

o fazem alguns autores com o criterio de que, quem vae montar uma leitaria deve começar por 

saber em que condições deve fazer a sua installação – condições de situação e de construcção 

– e qual o material que deve adquirir‖. Esse caminho foi o que preferiu Oswaldo Tertuliano 

Emrich quando montou o currículo do curso de laticínios da EAL, colocando como primeiro 

aspecto a ser estudado a ―Divisão de Laticínios‖ de uma fazenda.  

A justificativa de Ramires (1908, p.472) para compor nesta ordem, contrariando outros 

autores, e como pôde se ver, também o professor da disciplina na EAL, é que ele vê o 

conhecimento técnico como elemento importante no processo de construção e estruturação da 

―leitaria‖. Neste referido capítulo o autor traz recomendações sobre o local de instalação da 

unidade de produção, dos materiais a serem utilizados na construção, bem como as diferentes 

exigências para cada tipo de produtos que se pretende fabricar. Provavelmente foi esse o 

conteúdo ensinado na disciplina de laticínios da EAL. 

De modo geral, as recomendações sugeridas pelo autor não estão muito distantes do 

que se pratica até os dias atuais, com exceção da recomendação de teto de madeira para locais 

onde haveria muita produção de vapor. De fato, na época essa era a alternativa para o gesso, 

ou estuque. Atualmente além da existência de outros revestimentos alternativos, há 

recomendações quanto à altura do pé direito que evita essa condensação danosa que pode 

prejudicar o teto do estabelecimento. Mais informações sobre essa parte da obra ―Leitaria 

Moderna‖ será tratada nesta Dissertação, na abordagem sobre os equipamentos e a estrutura 

do laticínio onde eram realizadas as aulas práticas do Curso Agrícola da EAL. 
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Também semelhante com o que se encontra na obra de Ramires (1908), o conteúdo 

disciplinar de ―Laticínios‖ proposto pela EAL incluía uma abordagem sobre a Escolha da 

Raça Leiteira, que se encontra na parte introdutória do livro, constituída de dois capítulos. Na 

verdade, o assunto não envolve diretamente a tecnologia de laticínios, trata-se, porém, de uma 

abordagem do tema sob uma perspectiva zootécnica, focando a produção do Leite. Os 

assuntos tratados são questões como as raças nacionais e estrangeiras, características 

econômicas, critérios de escolha, estábulos, cuidados com a alimentação dos animais, 

tratamento das crias, etc. Nessa parte introdutória vale salientar a abordagem extremamente 

didática que o autor apresenta em seu livro. Mesmo o leigo de conhecimentos químicos ou 

biológicos básicos pode acompanhar sua narrativa técnica.  

Outro ponto a mencionar nesta abordagem  inicial do autor é relativo aos avanços que 

as técnicas laboratoriais tiveram no decorrer dos anos, pois em certa parte do livro 

encontramos informações completamente distintas do que se considera atualmente como 

procedimento adequado para a área zootécnica e a indústria de laticínios. O que possibilitou a 

mudança do referido paradigma foram os avanços nas técnicas laboratoriais, incluindo o 

desenvolvimento de equipamentos mais precisos e rápidos. Ainda no capítulo primeiro o 

autor afirma que quanto à análise química do leite, ―na pratica industrial não lhe ligamos 

nenhuma importância, a não ser que as analyses se succedam durante um período longo, de 

mezes [...] Por isso, na pratica, aconselhamos a confiar mais nas informações dos leiteiros e 

vaqueiros de probidade reconhecida, que nas conclusões sahidas dos laboratórios‖ 

(RAMIRES, 1908, p.8). A precisão de equipamentos e a evolução dos métodos laboratoriais 

permitiram que tal conceito fosse totalmente superado, sendo os resultados laboratoriais hoje, 

muito mais importantes do que opiniões de leiteiros ou vaqueiros. A observação de Adolpho 

Ramires se dá pelas limitações de seu tempo; é por esse motivo que ele fala sobre um 

―período longo‖ de análises, ―de mezes‖, pois as variações dos resultados que eram obtidos 

através das técnicas laboratoriais e o método estatístico usado há mais de 100 anos, de fato, 

não permitiam que as decisões industriais fossem tomadas com base nestes resultados, ao 

contrário do que acontece na área zootécnica no século XXI. 

Seguindo o currículo do curso da disciplina de ―Laticínios‖ da EAL, o assunto 

seguinte era O leite, sua produção e composição, analyse comercial. Sobre a matéria prima da 

indústria de laticínios, Ramires (1908) dedica seis capítulos de sua obra, no qual trata de todos 

os três assuntos listados.  
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Quanto à composição química do leite, o que encontramos é um extenso conteúdo que 

trata das diferentes partes que constituem essa matéria prima para a indústria de laticínios. 

Citando vários pesquisadores, Ramires (1908) apresenta uma discussão acadêmica já 

extremamente significativa para época sobre a matéria proteica do leite, especialmente a 

caseína e albumina
36

. Percebe-se pelo conteúdo, que o conhecimento dos princípios químicos 

básicos sobre o assunto já se encontrava estabelecido, e que através da obra de Adolpho 

Ramires os alunos da EAL tiveram acesso ao que de mais moderno se discutia na época sobre 

tais questões.  

Além do conteúdo proteico, a abordagem de Ramires (1908) alcança também 

conhecimentos sobre a matéria gorda do leite, bem como os açúcares (lactose) e o que o autor 

chama de ―Substancias diastasicas‖, que na atualidade são chamadas de enzimas, que o 

desenvolvimento das pesquisas permite classificar atualmente como proteínas com funções 

específicas nos processos biológicos. Por último, o autor também menciona os sais minerais 

que estão incluídos na composição natural do leite.  

Todo esse volume significativo de conhecimento químico e biológico era trabalhado 

no contexto de ensino de laticínios na EAL ainda nas primeiras décadas do século XX. Isso 

mostra como a iniciativa educacional de Lavras se amparava no que os pesquisadores da 

história da instituição têm chamado de ideal de progresso e civilização (Ver ANDRADE, 

2006; ROSSI, 2010; MEIRA, 2009). 

Ainda nessa parte da obra, Ramires (1908) inclui discussões sobre defeitos e 

alterações do leite, incluindo o que o autor chama de ―congênitos‖ e ―adquiridos‖, que como a 

categorização permite deduzir, relacionam-se respectivamente com aquelas características 

indesejáveis que o leite já pode apresentar desde a glândula mamária do animal, e outras 

anormalidade indesejáveis que podem surgir posteriormente, provocadas de forma consciente 

e voluntária, ou inconsciente e involuntária pelos produtores. Estes assuntos já se encaixam no 

currículo da EAL dentro do tópico de ―Analyse Commercial‖. No entanto, o capítulo seguinte 

da obra de Ramires (1908) tem este assunto como título, e é neste capítulo que se encontram 

os assuntos relacionados à qualidade e controle de qualidade do leite. Nessa parte do livro o 

                                                 

36
 Diferentes tipos de proteínas presentes no leite e que dão origem ao queijo e a ricota respectivamente, sendo 

esta última produzida a partir do soro após a coagulação induzida da caseína no processo de fabricação do 

queijo. 
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autor trata sobre as análises laboratoriais bem como os instrumentos e os métodos que 

deveriam e eram empregados na época, referente à análise do leite. 

É impressionante como uma obra publicada há mais de 100 anos é capaz de apresentar 

princípios e termos que ocupam atualmente a centralidade nos processos produtivos da 

indústria leiteira hodierna. Termos como ―requisitos de qualidade‖, ―caracteristicas phsico-

chimica‖, e o que o autor afirma que era chamado na França ―e já em outros paizes‖ de 

―contrôle", e que atualmente é tratado no meio técnico como ―Controle de Qualidade‖, já 

estão presentes no livro.  

Além de questões técnicas, o autor trata de temas comerciais da produção leiteira que 

nas últimas décadas ainda eram tabus nos contextos mais interioranos, e que estampavam os 

títulos de inúmeros artigos técnicos em várias publicações da área, como o pagamento do leite 

pela qualidade (FONSECA, 2001). 

No entanto, é necessário que se pontue que embora o livro ―Leitaria Moderna‖ 

apresente conceitos técnicos muito avançados para a época, também apresenta elementos 

ainda muito limitados quando considerada a evolução das pesquisas no decorrer das décadas, 

até o presente século.  

Nesse sentido, é importante citar que no que se refere à qualidade físico-química do 

leite, até a época de que trata nosso estudo, era fundamentada em três procedimentos básicos: 

a determinação da acidez (porcentagem de ácido lático no leite), a densidade, e a matéria 

gorda. Naquele tempo ainda não haviam se desenvolvido pesquisas importantes que 

introduziram outros métodos básicos no controle de qualidade do leite, especialmente o 

conceito e o procedimento para determinação do Extrato Seco Total (EST) e o do Extrato 

Seco Desengordurado (ESD). Tais dados são extremamente importantes para indústria, 

especialmente os estabelecimentos que trabalham com a produção de queijo, por permitirem 

que se tenha uma referência quanto à quantidade de matéria proteica no leite, elemento 

essencial na produção e rendimento destes derivados. Há diferentes métodos para se chegar a 

tais valores; um deles foi pelo desenvolvimento de fórmulas utilizando informações colhidas 

nos exames de densidade e de gordura, que na época da obra já estavam muito bem 

desenvolvidos e são colocados pelo autor.  

No que se refere a essas análises, mais a acidez, não houve nenhuma evolução em 

relação aos métodos manuais, que são considerados oficiais pelo Ministério da Agricultura. O 

que mudou no decorrer dos anos foi o surgimento de equipamentos que oferecem resultados 
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por métodos ultrassônicos, mas que são aferidos pelos métodos que foram ensinados já nos 

primórdios do ensino de laticínios no Brasil, e que nesta pesquisa é representado pelo estudo 

de caso da Escola Agrícola de Lavras. 

Ainda no que se refere a técnicas laboratoriais, outro elemento que se insere nos 

avanços ainda não presentes na época está o desenvolvimento na área de análises 

microbiológicas do leite. Ramires (1908) chega a citar alguns procedimentos ainda bem 

arcaicos de análise microbiológica, mas ainda são apresentados como parte dos métodos 

físico-químicos de controle, embora sejam de fato pesquisas relacionadas à microbiologia do 

leite, como é o caso da avaliação da acidez Dornic
37

 após 12 horas.  

Mais tarde, além dos métodos ensinados na EAL naquele contexto, a análise de leite 

passou também a ser realizada com intuito de quantificar e qualificar a flora microbiana do 

leite, tornando-se essa, outra área que compõe o controle de qualidade na indústria de 

laticínios, que é a ―microbiologia do leite‖. Deve-se lembrar, ainda, que naquele período o 

conceito de controle de qualidade ainda não havia sido estabelecido, mas estava em 

desenvolvimento na Europa com a alcunha simples de ―contrôle", sendo ainda quase ausente 

no Brasil em termos de práticas industriais. 

Após a explanação comparativa sobre o currículo apresentado nos Prospectos da 

instituição e o material didático encontrado na referência bibliográfica informada pelos 

mesmos documentos, reproduz-se abaixo texto encontrado em folheto de propaganda da EAL, 

de meados da década de 20, em que se menciona o conteúdo sobre laticínios que era ensinado 

na instituição. O que se encontra neste texto são exatamente os tópicos já apresentados pela 

abordagem comparativa do conteúdo curricular e a obra de Ramires (1908):  

 

Todas as particularidades do assumpto são aqui devidamente estudadas, com o fim 

de tornar o alumno capacitado a assumir a direção de qualquer trabalho que vise a 

producção do leite e seu productos.  

Alem dos estudos das raças leiteiras, dos methodos aconselháveis para a maior 

producção do leite, demonstram-se as exigências no fabrico da manteiga, queijo etc. 

Merecem a mais rigorosa attenção o estado de sanidade e conservação do leite e o 

seu exame, bem como o estudo das desnatadeiras, batedeiras, etc. 

 

                                                 

37
 Quantificação da porcentagem de ácido lático no leite por meio de titulação com solução padronizada em meio 

adicionado de indicador. Tal porcentagem aumenta no decorrer das horas devido à fermentação produzida por 

microrganismos que transformam a lactose presente no leite em ácido lático. 
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O texto acima mostra de modo muito prático como o livro ―Leitaria Moderna‖ ocupou, 

de fato, a posição de principal fonte bibliográfica para o estabelecimento do conteúdo 

disciplinar e ao mesmo tempo como principal material didático utilizado nas primeiras 

décadas de ensino de laticínios na EAL. 

3.4.2 Tecnologias de produção em laticínios ensinadas na EAL no início do século XX 

Uma das importantes constatações que se pode chegar neste estudo comparativo do 

material didático e do currículo da disciplina no intuito de entender e obter um relatório dessa 

iniciativa de ensino pioneira que foi desenvolvida na cidade de Lavras, que era o ensino de 

laticínios no estado de Minas Gerais nas primeiras décadas do século XX, é que em termos de 

tecnologia de produção, os assuntos que foram e eram ensinados nessas primeiras iniciativas 

se resumiam na produção de manteiga e de queijo. Essas tecnologias são apresentadas no 

currículo da disciplina e na obra bibliográfica que lhe serviu de base.  

Diferentes áreas da tecnologia de produção como os fermentados (iogurte), doce de 

leite e outros, não foram estudados em Lavras naquele primeiro período. Atualmente o estudo 

da tecnologia de laticínios é muito mais abrangente, alcançando um estudo sistemático de 

tecnologias de outros vários produtos que foram desenvolvidos e alcançaram seu lugar na 

indústria no decorrer dos anos. 

Em relação à fabricação de manteiga e queijo, Ramires (1908) dedica 151 páginas para 

o primeiro assunto e 74 páginas para o segundo. Tal informação condiz diretamente com 

aquela realidade do início do século no Brasil. Como já foi posto anteriormente, a produção 

de manteiga era muito mais vasta e o seu consumo muito mais significativo naquele período 

do que o de queijo, conforme os próprios dados industriais de Lavras revelam, com cerca de 

20 fábricas de manteiga e algumas poucas de queijo no ano de fundação da EAL; tal fato 

também é apontado pela obra Manteiga, publicada por Policarpo Rocha Filho na primeira 

metade do século XX. 

Quanto à produção de manteiga, como citado, a abrangência da obra é muito grande. 

No primeiro capítulo são tratados os processos de desnate, que na obra é chamado de 

―desnatagem‖, bem como os equipamentos, as desnatadeiras, que no livro são chamadas de 

―desnatadoras‖. Embora já apontando para sua iminente superação que viria nos anos 

seguintes, o processo natural de desnate ainda é apresentado pelo livro como uma opção para 

a indústria, mas o foco do trabalho de Ramires (1908) é o desnate mecânico. Nessa parte ele 

apresenta vários tipos e opções de equipamentos da época.  
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No segundo capítulo, sobre a fabricação da manteiga, o autor trata da fermentação da 

nata pelo processo natural e artificial, e alguns equipamentos do processo também são 

mencionados e apresentados em figuras.  

No capítulo três o autor aborda o processo de batimento do creme, que ele chama de 

―batedura da nata‖, e nessa parte também há imagens dos equipamentos que são utilizados e 

descrições ideais para um fluxograma de processamento para a época. É evidente que o 

fluxograma de produção de manteiga no contexto industrial hodierno se diferencia em muitos 

aspectos do que se realizava naquele período ainda inicial do desenvolvimento das 

tecnologias de produção.  

As fases finais do processo de produção da manteiga como desleitagem, malaxagem, 

salga, maturação, moldagem e embalagem são tratadas no último capítulo sobre o assunto, 

que inclui o estabelecimento de alguns padrões de qualidade para o produto. 

Portanto, através desse material didático usado na época, o aluno da EAL tinha acesso 

ao claro fluxograma ideal de produção de manteiga dentro daquele período histórico.  

E não era diferente em relação ao ―fabrico de queijo‖, única parte da obra que não foi 

fruto do trabalho de Adolpho Baptiste Ramires, mas de um outro agrônomo ilustre, o 

português Egídio Inso, que também ocupou a cadeira de Technologia da Escola Nacional de 

Agricultura, e de Regente Silvícola de Portugal. Essa parte da obra sobre a tecnologia de 

produção de queijos é dividida pelo autor em quatro capítulos.  

No primeiro, o autor trabalha as operações gerais da fabricação de queijo bem como os 

instrumentos que eram usados naquela época. Como elemento introdutório, os diversos 

gêneros e tipos de queijo, bem como classificação industrial e especialmente a fabricação de 

queijos frescos são os assuntos encontrados no segundo capítulo desta parte do livro ―Leitaria 

Moderna‖. O terceiro capítulo dedica-se a abordagens sobre a produção dos queijos curados 

(maturados) dos diversos tipos e variedades portuguesas: Serra da Estrela, Rabaçal, Alemtejo, 

Queijo de Castello Branco, Pico, Cardiga e São Jorge. As demais variedades dos queijos 

maturados europeus são tratadas no capítulo quatro dessa parte da obra (Livarot, Brie, 

Roquefort, Edam e Leyde).  

O conteúdo sobre tecnologia de produção da obra bibliográfica básica usada no ensino 

de laticínios da EAL, dentro do recorte pesquisado, permite ampliar o conhecimento sobre o 

conteúdo técnico de produção a que os alunos da Escola Agrícola de Lavras tiveram acesso 
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nas primeiras aulas de laticínios que foram lecionadas no estado de Minas Gerais, no âmbito 

da educação formal, e serve de sugestão para futuras pesquisas sobre o assunto. 

3.4.3 O conteúdo técnico de laticínios publicado pela EAL 

A presente discussão sobre o material literário que serviu de base para o ensino de 

laticínios naquele contexto remoto de pioneirismo do início do século XX não pode excluir o 

legado de publicações que a própria EAL deixou para as gerações futuras. Afinal, um dos 

pontos principais deste trabalho tem sido tratar o contexto de pioneirismo da EAL, em 

paralelo com o legado deixado pela instituição.  

Nesse sentido, devem ser incluídas também neste legado as publicações de tecnologia 

de laticínios escritas por professores, alunos e ex-alunos no período dos primeiros anos de 

existência da EAL, até ao fim do recorte que se propõe nesta pesquisa. Essas publicações 

técnicas devem ser somadas como elementos que compõem o material didático que esteve 

presente nos primórdios do ensino de laticínios no estado de Minas Gerais, pois tais 

publicações eram em sua maioria, o produto das anotações do professor Oswaldo Emrich no 

seu labor no ensino de laticínios naquele período, servindo tais publicações de conteúdo 

científico a ser consultado pelos próprios alunos da EAL daquele tempo. As referidas 

publicações se tornaram possíveis devido à estrutura que foi desenvolvida na instituição para 

este fim.  

Deve-se lembrar que a imprensa é elemento protagonista no Protestantismo, desde sua 

origem, no século XVI. Segundo Meira (2009, p.176), ―faz parte da tradição protestante a 

exploração da imprensa para o cumprimento dos seus objetivos missionários‖. Costa (2008), 

Reinaux (2009) e Matos (2011) são alguns dos autores que escreveram sobre este assunto e 

são capazes de mostrar que não foi diferente na inserção do protestantismo no Brasil, que 

ocorreu no século XIX.  

Um exemplo prático dessa realidade é o fato de que quando o Colégio Internacional 

saiu de Campinas para ir para Lavras, levou na bagagem uma tipografia ―que tinha sido doada 

em 1890 pela firma Converse e Cia, proprietária do Christian Observer‖ (BEZERRA, 2016, 

p.41). Em Campinas, esta tipografia já imprimira os periódicos evangélicos ―A Espada‖ e 

―Púlpito Evangélico‖.  

De acordo com informações de Bezerra, (2016, p.41), em 1896 havia chegado um 

missionário no Brasil, que era ministro do evangelho, médico e tipógrafo. Dr. Horace Selden 

Allyn ―veio para Lavras ajudar na instalação da tipografia. Essa tipografia foi o embrião da 
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Imprensa Gammon‖. No entanto, deve-se mencionar que antes de se tornar Imprensa 

Gammon, a referida tipografia era chamada de ―Typografia Evangelica‖, conforme pode se 

ler em texto sobre a história da Editora UFLA: 

 

A história e a experiência da UFLA na produção de obras acadêmicas, técnicas e 

científicas, especialmente na área de Ciências Agrárias, nos remetem ao início do 

século XX, quando, em 1908, o diretor do Instituto Evangélico, Dr. Samuel Rhea 

Gammon, hoje, Instituto Gammon, delegou ao engenheiro agrônomo, Dr. Benjamin 

Harris Hunnicutt, a responsabilidade de implantar e dirigir a Escola Agrícola de 

Lavras. Ressalta-se que neste mesmo início de século foram adquiridas as primeiras 

máquinas e tipos para a "Tipografia Evangélica"[...]. 

A "Tipografia Evangélica", que mais tarde recebeu o nome de "Imprensa Gammon", 

funcionou nos porões do atual "Museu Bi Moreira" e foi responsável pela impressão 

de vários jornais literários e acadêmicos, sendo responsável também, ainda no 

sistema de composição manual, pela publicação do mensário "O Agrário", que se 

destacou no meio agrícola da época (EDITORA UFLA, [201?]) 

 

A Imprensa Gammon foi responsável pela impressão de livros, folhetos, revistas, 

prospectos, boletins de propaganda, jornais literários, convites de formaturas e de festas, além 

dos textos acadêmicos e livros técnicos, sendo estes últimos constituídos em grande parte de 

divulgação de conhecimentos na área das ciências agrárias. 

Ao tratar diretamente das publicações da EAL, Meira (2009, p.176) afirma que ―a 

publicação de boletins, periódicos e livros foi uma das principais formas utilizadas pela 

Escola Agrícola de Lavras para promover a agricultura científica fortemente marcada pela 

cultura norte americana‖. 

Considerada a publicação mais importante da EAL nestas primeiras décadas de sua 

existência, a revista ―O Agricultor‖ também se destaca em relação às publicações técnicas na 

área de laticínios. Nessa revista é possível encontrar além de artigos técnicos da área, consulta 

de produtores, dentre outros materiais. 

É provavelmente essa revista o meio responsável pela publicação dos primeiros artigos 

técnicos da área de laticínios que se tem registro no estado de Minas Gerais. Logo na primeira 

edição, em 1922, encontra-se extenso artigo do professor Emrich sobre ―raça leiteira‖ com 

título ―A raça Hollando-Frisia‖, lembrando que esse era um dos elementos presentes no 

conteúdo curricular da disciplina na instituição, portanto, além de se apresentar como um 

registro escrito do que era ensinado na instituição, se tornaria também um material de consulta 

para os alunos da EAL. Na segunda edição de ―O Agricultor‖, ainda em 1922, há um novo 
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artigo sem autoria sobre o mesmo assunto, com o título ―A Vacca Leiteira‖. Em edições 

posteriores também se encontram outros artigos dessa natureza e conteúdo. 

Na edição de ―O Agricultor‖, agora de outubro de 1924, é possível encontrar o artigo 

de um ex-aluno da EAL, que havia se tornado professor da Escola Permanente de Laticínios 

de Barbacena, também chamada de Escola de Laticínios de Sítio, considerada por alguns 

historiadores como a primeira do gênero no Brasil, e que foi citada em outras partes deste 

trabalho. O artigo de Tancredo Paranaguá tratava da ―Technologia do Queijo Port-Salut‖ e 

apresenta a descrição de todo processo tecnológico de produção do referido produto lácteo 

nos moldes do que se encontra atualmente nas mais atuais publicações da área de laticínios. É 

possível assegurar que, pelo menos no estado de Minas Gerais, não é do conhecimento que 

tenha havido algum tipo de publicação semelhante antes desta, encontrada na revista ―O 

Agricultor‖. 

Em um contexto de carência de publicações nacionais da área, que só começou a ser 

superado na década seguinte, muito além de um veículo de informação, tais conteúdos se 

apresentavam como importantes fontes de consulta para os alunos destes primeiros tempos da 

EAL. 

Conhecimentos técnicos ligados à obtenção da matéria prima também são difundidos 

pela revista. Em maio de 1928, o professor Emrich escreveu extenso artigo em que tratava 

sobre a obtenção higiênica do leite: ―Leite mais limpo‖. Além de denunciar as más condições 

de obtenção da matéria prima da indústria de laticínios no Brasil da década de 20, fornecia 

orientações sobre o processo ideal de obtenção do leite de forma higiênica e livre de 

contaminações. Outro artigo da década de 30 traz uma legenda para identificação de defeitos e 

fraudes no leite, torna-se importantíssimo guia para alunos ou operários dos laboratórios de 

controle da época. O referido artigo é escrito por Antonio Mendes de Carvalho, profissional 

que exerceu o cargo de Auxiliar Técnico de Laticínios na Escola Agricola de Lavras, 

responsável especialmente pelas análises laboratoriais realizadas na instituição. É dele 

também outro artigo que traz a descrição do procedimento de determinação do cloreto de 

sódio na manteiga, publicado em setembro de 1936. 

Mas não são apenas os conhecimentos técnicos e tecnológicos que foram publicados 

pela EAL; há artigos sobre o mercado, as condições contextuais de produção, notícias 

variadas sobre o setor de laticínios. Deve-se lembrar, que como visto anteriormente, tais 

assuntos não eram estranhos ao conteúdo curricular proposto para a disciplina de ―Laticínios‖ 
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do curso da Escola Agrícola de Lavras, já que tratava também da comercialização do leite e 

dos produtos de laticínios. 

Na última edição do primeiro ano de circulação de ―O Agricultor‖ (1922), também há 

artigos de assuntos correlatos, que se encaixam em um dos componentes da grade curricular 

da disciplina, relacionado à ―Divisão de Laticínios‖. Os referidos artigos falam sobre o uso do 

frio e da eletricidade e ambos os assuntos são estreitamente ligados à atividade industrial de 

laticínios, que é mencionada repetidas vezes como referência de utilização dos mesmos. Os 

títulos dos artigos são ―A industria do frio artificial no Brasil‖ e a ―Eletricidade na Fazenda‖.  

O primeiro dos artigos ocupa inúmeras páginas da última edição de ―O Agricultor‖ de 

1922, e é tão extenso que ocupa também páginas da primeira edição da revista em 1923. 

Nestas páginas da edição de 1923, o final do artigo traz uma abordagem sobre a tecnologia de 

exportação de leite congelado, apresentando um fluxograma descritivo do processo, com 

várias observações técnicas, sendo este o primeiro conteúdo do tipo publicado em Minas. 

Nesta parte do trabalho são citados os empreendimentos históricos de laticínios de Sítio ou 

Palmyra, como indústrias que praticavam esta atividade. Mais tarde, com a introdução da 

tecnologia de produção de leite UHT e leite em pó, esse tipo de indústria foi extinto. 

O referido artigo sobre ―a indústria do frio‖ foi escrito por Carlos Beaumord, um 

empresário do ramo que ainda na década de 20 já havia instalado uma fábrica de gelo na 

cidade de Lavras, onde também oferecia análise e rebeneficiamento de manteiga para 

atendimento dos comércios de São Paulo e Rio de Janeiro, conforme noticia o jornal ―Tribuna 

do Povo‖, da cidade de Lavras, publicado em 13 de maio de 1928. Em seu artigo de 1922, 

Beaumord já defendia a importância das instituições de ensino agrícola terem as respectivas 

máquinas de frio para ensinar seus alunos sobre esta tecnologia ―inovadora‖. Ainda na década 

de 20, a EAL também já estaria utilizando esse tipo de tecnologia em sua indústria de 

laticínios, algo que ainda era tido como inovação nas práticas agrícolas no Brasil, e é colocado 

pela própria instituição como referência de modernidade, no entanto, tal assunto será tratado 

com mais profundidade na parte do trabalho que aborda a estrutura para ensino prático que foi 

se desenvolvendo na instituição. 

O artigo sobre eletricidade na fazenda é de Benjamim Hunnicutt, então diretor da 

EAL, que nomeia a eletricidade como ―motor no desenvolvimento moderno das cidades‖, mas 

que em termos de benefícios ao agricultor, ainda eram muito pequenos. Tomando como base 

as estatísticas de uso de eletricidade nas fazendas norte americanas, Hunnicutt discute a 
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utilização nas propriedades agrícolas brasileira, citando quais seriam as possíveis fontes desse 

precioso recurso. É interessante o fato que as ilustrações do artigo são apenas duas fotos de 

uma indústria de laticínios que já utilizava equipamentos ligados à eletricidade. 

Há de se convir, como já mencionado, que não somente a indústria de frio era uma 

tecnologia nova que se inseria no ramo industrial de laticínios, mas também a própria 

eletricidade, ainda era algo considerado como evento de modernidade naquele contexto de 

tempo e espaço, e tais questões alimentavam o conteúdo curricular da disciplina no que tange 

à divisão de laticínios como componente curricular. 

Em outras edições, há tradução de artigos de pesquisas norte-americanas na área de 

microbiologia, correlata à indústria de alimentos, que também ofereceriam subsídios a alunos 

de cursos agronômicos, não somente em Lavras, mas em qualquer instituição do Brasil aonde 

chegasse a revista. É o caso por exemplo de um artigo sobre Botulismo presente na edição de 

agosto de 1924, que foi traduzido por Oswaldo Emrich de uma publicação norte-americana da 

“Federation National”. 

Tendo em vista que o carro-chefe da produção de laticínios no Estado e no Brasil 

naquele período era a manteiga, ―O Agricultor‖ não deixaria de trazer suas contribuições 

sobre essa tecnologia de produção para os alunos da EAL e os demais leitores da revista. 

Quem escreveu sobre o assunto foi o protagonista do ensino de laticínios na EAL, o Prof. 

Oswaldo Emrich. Em ―O Agricultor‖ de outubro de 1930 encontra-se um amplo artigo técnico 

sobre a produção de manteiga, que inclui não somente uma abordagem sobre os pontos 

críticos de controle do processo tecnológico de produção da manteiga como também uma 

abordagem sobre os pontos de controle no processo de obtenção da matéria prima. Constitui-

se, portanto, em um material riquíssimo para qualquer leitor da época que atuasse na área de 

produção desse importante produto de laticínios e, sem dúvida, servia para os alunos da 

instituição no seu processo de ensino-aprendizagem da disciplina. Como já mencionado, foi 

durante esta década que começaram a surgir os títulos brasileiros sobre o processo tecnológico 

de produção de laticínios. 

Devido a seu rico conteúdo, ―O Agricultor‖ se tornava uma fonte de recursos didáticos 

para o ensino na EAL, ao qual os alunos teriam acesso para desenvolver seus trabalhos e 

pesquisas. 
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3.4.4 O ensino prático de laticínios na EAL 

Um documento de meados da década de 20, fala sobre a oportunidade que os 

estudantes do curso agrícola da EAL tinham de aprender a parte prática na disciplina de 

―Laticínios‖: ―os alumnos trabalham na preparação da manteiga, auxiliando no fabrico do 

queijo, sob seus diversos aspectos, constituindo talvez, isto a parte mais interessante deste 

curso (INSTITUTO EVANGELICO DE LAVRAS, [1925?], p. 7)‖. 

O referido trecho também denota a importância de se trazer através da presente 

Dissertação, algumas considerações relacionadas às aulas práticas que eram ministradas na 

instituição, que no folheto são apresentadas como ―constituindo talvez, isto a parte mais 

interessante deste curso‖. 

Como mencionado anteriormente, a questão do ensino prático se apresenta como 

elemento presente nas raízes mais remotas da EAL. Já no primeiro Prospecto do Instituto 

Evangélico que inclui a Escola Agrícola, em 1908, pode ser encontrado este princípio tanto no 

processo de ensino como no resultado que se buscava. O documento afirma que o curso que 

estava sendo iniciado deveria ser ―eminentemente practico‖ e esperava-se que o próprio 

resultado também fosse ―de grande valor practico‖. (INSTITUTO EVANGÉLICO DE 

LAVRAS, 1908, p.10). A expressão ―eminentemente prático‖ está presente em praticamente 

todos os Prospectos dos anos que compõem o recorte temporal dessa pesquisa. 

Mais tarde, a instituição adotou como lema: ―Ciência e Prática‖, e ao investigar os 

referidos Prospectos da instituição, Meira (2009, p. 153) chega à conclusão de uma ―visível 

preocupação em demonstrar o enfoque científico/prático da escola‖. O referido autor ainda 

afirma: ―Esforça-se para convencer, por meio da propaganda, tratar-se de uma escola que 

extrapola as fronteiras da aquisição de conhecimentos teóricos, preparando os seus alunos 

para a produção. Ciência e Prática‖.  

É evidente que as propagandas refletiam o que de fato era o ideal dos dirigentes da 

instituição, ou seja, a orientação pedagógica que possuíam. O próprio Meira (2009, p.122), 

quando considera os princípios mais básicos e elementares da instituição, ligados às tradições 

doutrinárias protestantes, afirma que tais ideais ―proclamam a necessidade de unir os 

conhecimentos teóricos à aplicação prática, daí o lema que foi adotado posteriormente pela 

escola‖.  

A posição defendida pelo Instituto Evangélico de Lavras em relação ao ―Ensino 

Industrial‖ reflete diretamente o que de fato se configurou como prática pedagógica da 
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instituição quanto ao ensino prático desta área importante do setor agroindustrial que é a 

indústria de laticínios. Em documento de 1908, o ano de fundação da EAL, pode-se encontrar 

o seguinte texto: 

 

O ideal em todos os estabelecimentos do Instituto Evangelico é unir ao ensino 

theorico o estudo pratico. Estamos convencidos de que o ensino industrial tem 

grande valor. Sua utilidade é dupla, sendo educativo e ao mesmo tempo pratico. 

Consegue a par do desenvolvimento das faculdades intellectuaes, o dos sentidos. 

Proporciona aos alumnos um exercicio saudavel habilita-os a julgar das formas e 

dimensões, e dá destreza ás mãos no manejo de instrumentos. 

O systema de unir ao ensino theorico o estudo pratico tem o apoio dos homens que 

mais se empenham pela educação da mocidade. É adoptado nas melhores escolas 

publicas e em muitas das mais notáveis escolas particulares nos paizes que mais 

pugnam pela instrução popular. 

Em obediência a este princípio temos em todos os estabelecimentos cursos práticos 

de trabalhos manuaes ou domesticos. 

Na Escola Agricola – como se vê da leitura do capitulo competente, o curso é 

essencialmente pratico [Grifo meu] (INSTITUTO EVANGÉLICO DE LAVRAS, 

1908, p. 12). 

 

O Prospecto de 1912 afirma sobre o Curso de Agricultura da EAL: ―será nosso 

empenho dar a este curso o caráter mais prático possível. Procuraremos proporcionar aos 

alumnos um preparo que os habilite tanto para trabalhos technicos como para a vida practica 

de agricultor‖ (INSTITUTO EVANGELICO DE LAVRAS apud MEIRA, 2009, p. 138). 

Até 1929, ano de construção de uma unidade de laticínios mais complexa na Fazenda 

Modelo Ceres, as aulas práticas de laticínios foram realizadas na estrutura básica construída 

nas instalações do Instituto Evangélico ainda no segundo ano de funcionamento da Escola 

Agrícola, 1909. Tais aulas estiveram limitadas ao que a própria estrutura oferecia, no entanto 

nunca estiveram ausentes do plano de curso. Por mais simples que fosse essa primeira unidade 

de ensino prático de laticínios construída na EAL, pode se dizer que os alunos tinham uma 

gama de atividades práticas significativas, pois trabalhavam ―na preparação da manteiga, 

auxiliando na fabricação do queijo‖, e a EAL entendia que tais atividades eram suficientes 

para serem classificadas como ―a parte mais interessante do curso‖, conforme expressa certo 

documento de meados da década de 20 (INSTITUTO EVANGÉLICO DE LAVRAS, 

[1925?], p. 7). 

Em termos objetivos, pode-se afirmar com base nos documentos consultados, que 

entre 1910 e 1911 aconteceu a primeira aula prática de laticínios, constante no currículo da 

primeira turma da EAL formada em 1911. De acordo com o Prospecto de 1909, os alunos do 
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Curso Agrícola da EAL que tinha quatro anos de duração teriam ―trabalhos practicos de 

agronomia e lacticínios‖ nos dois últimos anos do curso (INSTITUTO EVANGÉLICO DE 

LAVRAS, 1909, p. 12). 

Tal informação faz da iniciativa de Lavras, a primeira instituição no Estado de Minas 

Gerais a oferecer este ensino técnico e prático de laticínios no âmbito do que se denomina 

atualmente como Educação Formal
38

, já que a Escola Permanente de Laticínios de Sítio só 

veio a funcionar efetivamente em 1915. Quanto à outra iniciativa de Carlos Pereira de Sá 

Fortes, a primeira indústria de laticínios do Brasil, fundada em 1888 na região de Barbacena, 

que ofereceu um treinamento técnico de profissionais, deve-se dizer que não se tratava de 

educação formal. 

O Curso Agrícola da EAL sofreu mudanças significativas após a publicação do 

Decreto de Lei nº. 8.319, de 20 de outubro de 1910, que criava e regulamentava o ensino 

agronômico no Brasil. O Prospecto de 1912 já traz um programa de curso orientado para 

atender o referido regulamento. Nesse Prospecto, as horas separadas para as aulas práticas de 

laticínios eram até mesmo superiores ao período de aulas teóricas programadas para o curso, 

sendo 3 horas separadas para as aulas teóricas da disciplina, e 4 horas de práticas industriais 

(MEIRA, 2009).  

No Prospecto de 1913, a proporção passou a ser de igualdade entre as atividades 

teóricas e práticas. Os trabalhos práticos de laticínios ocupariam 3 horas semanais, a mesma 

quantidade das horas de ensino teórico (ROSSI, 2010). 

No Prospecto de 1918, publicado um ano depois do reconhecimento da EAL pelo 

governo do estado de Minas Gerais, o curso ainda se apresenta com três anos de duração, e a 

distribuição entre aulas teóricas e práticas se constituindo de 4 aulas teóricas semanais e mais 

2 aulas que inclui além da atividade na fábrica, também atividades laboratoriais que a EAL já 

dispunha nesse período. É esse o modelo mais presente durante o período que corresponde ao 

recorte desta pesquisa, sendo praticado no terceiro ano do curso, com duas aulas teóricas no 

primeiro semestre e duas aulas teóricas e duas práticas no segundo, alcançando assim o 

padrão de 4/2. 

                                                 

38
 Ver GADOTTI, Moacir. Educação Formal, Não Formal e Informal: três conceitos vizinhos 
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Mais uma alteração significativa acontece em 1919, quando o curso volta a ter duração 

de 4 anos, e a distribuição das aulas práticas e teóricas da disciplina de ―Laticínios‖, que é 

colocada no 1° semestre do último ano é feito pelo sistema de unidade, no qual a disciplina 

cumpriria pelo menos três por semana, ―entende-se por unidade uma aula semanal de 45 

minutos ou 95 minutos de laboratório ou 145 de trabalho de campo‖ (INSTITUTO 

EVANGÉLICO DE LAVRAS, 1919, p.16), que no caso de laticínios corresponde ao trabalho 

na fábrica. No entanto, no programa da disciplina permanece no padrão de 4 aulas semanais 

com 2 aulas no laboratório ou na fábrica, o mesmo presente nas informações relativas a 1920. 

Em 1921 se mantem o número de aulas práticas, 2 períodos por semana, ―no 

laboratório ou na fábrica‖, mas se diminui o número de aulas teóricas de 4 para 3 por semana 

(INSTITUTO EVANGÉLICO DE LAVRAS, 1921, p.27). Esse padrão se mantém até 1924, 

quando volta a ter o mesmo conteúdo de horas no que se refere à aulas teóricas e práticas, 

diminuindo se as aulas teóricas para 2 por semana. 

Em 1925 a disciplina de ―Laticínios‖ passa a ser dividida nos dois semestres do 

terceiro ano do curso, sendo que no primeiro eram 2 aulas práticas e apenas uma teórica e no 

segundo mantinha se um padrão comum de igualdade entre teoria e prática (2/2) 

(INSTITUTO EVANGÉLICO DE LAVRAS, 1925). Esse padrão permanece até 1931, 

quando passa a sofrer alterações novamente, retornando à média de 4 aulas teóricas para 2 

práticas, distribuídas no terceiro ano do curso. 

Conforme dito anteriormente, é importante perceber que durante todo o período 

estudado, a EAL nunca deixou de oferecer aulas práticas de laticínios, o que denota que o 

ensino prático era de fato preponderante na orientação pedagógica da instituição, além do fato 

de ter sido a primeira instituição de Minas Gerais a oferecer este tipo de ensino no âmbito da 

educação formal. Em publicação da EAL de 1925, aquele que foi o principal professor da 

disciplina de laticínios na EAL, dentro do recorte desta pesquisa, Oswaldo Emrich, expressa 

sua opinião sobre o ensino prático, elegendo as Escolas Agrícolas como campos onde deve-se 

―exercitar racionalmente‖ a prática. ―É essencial que a sciencia se manifeste ante os nossos 

olhos, para se VER, APRENDER e FAZER‖ (EMRICH, 1925, p.16). 

Os parágrafos seguintes relatam o resultado da investigação histórica sobre a estrutura 

que possibilitou este ensino ―eminentemente prático‖ no desenvolvimento da disciplina de 

Laticínios na EAL. 
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3.5 A estrutura física e equipamentos utilizados para Ensino de Laticínios na EAL 

No meio acadêmico, é ponto pacífico a compreensão de que o estudo da história da 

educação e das instituições inclui abordagens relacionadas com as estruturas desenvolvidas 

para o ensino e a própria história de tais estruturas (DAYREL, 2006; GEERTZ, 1989; 

BENCOSTA, 2005). 

O que chama atenção especialmente em relação à estrutura que foi se desenvolvendo 

em Lavras com o intuito de servir à EAL, são os apontamentos de Rossi (2010, p. 100) sobre 

este assunto, quando afirma que tais prédios muitas vezes foram ―improvisados‖, devido 

especialmente às ―novidades pedagógicas‖. E não poderia ser diferente em um caso de 

pioneirismo no ensino de laticínios, novidade para o período em Minas Gerais. No entanto, o 

que se pode observar, é que tanto em termos de estrutura física, como de equipamentos, a 

EAL foi se desenvolvendo e se aprimorando no decorrer dos anos, até alcançar 

reconhecimento nacional quanto a este aspecto. 

3.5.1 Estrutura física 

Da inauguração da EAL até o ano de 1917 o Instituto Evangélico lidou com delicada 

situação financeira, pois nesse período a dívida contraída para aquisição da fazenda adquirida 

para sua implantação estava sendo paga, e por esse motivo foi necessário que a EAL tivesse 

suas atividades desenvolvidas na Chácara Dr. Jorge, onde funcionava o ginásio, e foi neste 

espaço que foi instalada a primeira unidade de ensino técnico e prático de laticínios da 

instituição, conforme apontam os documentos pesquisados. 

O exame do Prospecto de 1908 revela que o projeto inicial do curso ainda não previa 

as aulas práticas de laticínios, no entanto, no mesmo prospecto é salientado o caráter 

―essencialmente practico‖ do curso agrícola que se pretendia oferecer. Tudo indica que o 

motivo para que as aulas práticas de laticínios não estivessem inseridas no plano inicial do 

curso de agricultura da EAL, é que na ocasião do lançamento do curso, ainda não existia a 

estrutura necessária para a disponibilização dessas aulas. Um fato que corrobora para esta  

conclusão é a presença das aula práticas no Prospecto de 1910, programadas para o terceiro 

ano. Elas se tornaram possíveis porque no final de 1909 foi construída a primeira unidade 

básica de produção e ensino de laticínios na EAL, conforme apontam os referidos prospectos. 

No entanto, ao consultar uma planta do Instituto Evangélico que foi encontrada no 

Museu Bi Moreira, datada de 1911, é possível perceber que este documento omite a 

informação da existência da fábrica de laticínios. No documento é possível encontrar a 
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referência da existência de oficinas de aulas práticas, nas quais pode estar incluída ou não a 

estrutura do laticínio, no entanto, entre as construções que formavam o campus do antigo 

Instituto Evangélico, não há uma referência específica a esta unidade de educação 

agroindustrial.  

Não somente com intuito de explicar o motivo dela não estar na planta de 1911, 

embora citada nos prospectos, os parágrafos seguintes também se desenvolvem com o 

objetivo de mostrar o que os documentos históricos revelam sobre essa estrutura educativa de 

produção ainda primitiva e que se figura como a primeira construída para fins educacionais no 

estado de Minas Gerais, bem como de demonstrar os demais aspectos e acontecimentos 

relacionados com a estrutura que foi desenvolvida na EAL com intuito de oferecer suporte 

para o ensino técnico de laticínios. 

Para alguns historiadores, o empreendimento de Carlos Pereira de Sá Fortes, fundado 

na região de Barbacena na Serra da Mantiqueira em 1888, já citado em capítulo anterior, teria 

sido a primeira unidade industrial ―formadora de mão de obra especializada, recebendo 

estagiários e fornecendo orientação aos interessados na nova industrialização‖ 

(ALBULQUERQUE, 2012, Internet), no entanto, deve-se salientar que o que aconteceu neste 

empreendimento não se tratava de um ensino formal, com vistas a uma formação reconhecida 

pelas autoridades governamentais da época, bem como não era uma estrutura construída para 

este fim. Portanto, pode-se afirmar com segurança, que a primeira unidade de laticínios 

construída e usada para a finalidade de oferecer ensino técnico e prático de laticínios no 

Estado de Minas Gerais, foi aquela edificada nas dependências do Instituto Evangélico de 

Lavras no ano de 1909.  

Tratar desta estrutura construída em 1909 torna-se um assunto muito relevante dentro 

das abordagens acadêmicas existentes, devido ao contraponto que a referida estrutura impõe 

diante de considerações apresentadas em alguns dos trabalhos de pesquisa existentes no meio 

acadêmico, como o de Meira (2009) e Bezerra (2016), que chamam a atenção para o diálogo 

existente entre o Instituto Evangélico e os valores de progresso e modernidade presentes nas 

mentes republicanas brasileiras daquele período. Os referidos autores são unânimes na 

percepção de que de um modo geral, a direção da instituição buscava mostrar através de suas 

propagandas, que todo espaço escolar era planejado e adequado para as aulas, os prédios 

foram construídos com fachadas imponentes e modernas, rompendo com o antigo modo como 

a educação era tratada no Brasil, em espaços improvisados e sem as condições adequadas, 



112 

 

fosse para o ensino, como também no âmbito da higiene e saúde, aspectos ressaltados com 

frequência nas propagandas do Instituto Evangélico. 

De fato, de um modo geral, a investigação histórica demonstra que a estrutura que foi 

sendo criada no Instituto Evangélico era muito moderna naquele contexto interiorano do país, 

no entanto, a presente pesquisa permite perceber o outro lado da moeda, que representava o 

preço do pioneirismo e da inovação, que foram alguns improvisos com os quais a instituição 

teve que lidar em seus anos iniciais. Embora também traga considerações amplas relacionadas 

à representação de modernidade e progresso que podiam ser encontradas nas instalações do 

Instituto Evangélico, Michelli Rossi (2010, p.81) é a pesquisadora que não ignorou o fato de 

que estes primeiros momentos da instituição são também ―marcados‖ por certa 

―improvisação‖, que envolvem ―ajustes e sucessos‖. O ensino de laticínios está incluído nesse 

cenário inicial, e nesse período passou por momentos mais principiantes em termos de 

estrutura, até o seu amadurecimento no seio da instituição. 

A percepção de um certo improviso nesta primeira estrutura de laticínios que foi 

construída na EAL, pode ser desenvolvida a partir da investigação nos documentos 

levantados. Tudo começa no Prospecto de 1909, onde se encontra a seguinte informação: 

―antes do fim do anno [1909], teremos montado um estabelecimento de lacticinios proximo á 

Escola‖.  

O plano se concretizou, pois, no Prospecto seguinte, em 1910, tem-se não somente a 

informação da existência da ―indústria de laticínios‖ como também a apresentação deste 

estabelecimento como um dos destaques em relação à estrutura da instituição. Junto a 

informações sobre a construção de açudes e canais para irrigação, terreiros preparados e 

cultivados com arados e outros maquinários aperfeiçoados, com emprego de adubos químicos, 

além de raças bovinas e suínas importadas da América do Norte, lê-se a seguinte informação: 

―temos um estabelecimento de laticínios próximo à Escola [grifo meu]. O nosso fim em tudo 

isso será dar uma demonstração prática das vantagens dos métodos modernos, tornar o ensino 

da Escola Agrícola mais prático e proporcionar um modelo que constitua uma eloquente 

propaganda e que sirva de estímulos para os outros‖ (INSTITUTO EVANGÉLICO DE 

LAVRAS, apud LAVRAS CULTURA, 1996, p.6).  

Como colocado anteriormente neste trabalho, é importante lembrar, que foi Hunnicutt 

o responsável pela construção e instalação desta, que foi a primeira fábrica de laticínios da 

EAL, e que também deve ser considerada a primeira deste modelo no estado de Minas Gerais. 
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Além da fabricação da manteiga, nessas instalações iniciais acontecia a pasteurização do leite 

que era distribuído na cidade de Lavras, contribuindo para o custeio de algumas despesas da 

instituição (ROSSI, 2010). 

Embora nos primeiros anos de existência, essa unidade industrial construída por 

Hunnicutt tenha sido apresentada orgulhosamente nos Prospectos da instituição como 

―Estabelecimento de Lacticinios‖, a partir de 1921, a estrutura já não é mais tratada como 

estabelecimento de laticínios, mas como simplesmente uma ―Fabrica de Manteiga‖, o que 

evidencia um reconhecimento de suas limitações como unidade de ensino agroindustrial. Não 

é apenas este o fato que conduz a essa conclusão, a questão mais contundente e que chama 

mais atenção em relação a essa primeira estrutura de laticínios da EAL é o fato dela não ser 

apresentada em nenhum documento da instituição por meio de fotos, que era um costume do 

Instituto Evangélico, que como observa Meira (2009), embora não fosse um recurso tão 

comum naquele período, a instituição usava com frequência para apresentar sua estrutura, mas 

neste caso específico, as propagandas da instituição não incluem imagens desta primeira 

unidade agroindustrial instalada na EAL. Mesmo quando é mencionada em folhetos de 

propaganda, ela não está figurada como ilustração, conforme se vê em propaganda da 

instituição sobre o ensino técnico de laticínios publicada em meados da década de 20, que é 

acompanhada com uma foto do posto zootécnico com as pocilgas, e não com uma foto do 

estabelecimento de laticínios existente na instituição.  

Do mesmo modo, como já mencionado anteriormente, não é possível encontrar a 

referida unidade em planta do Instituto Evangélico datada de 1911. Diante de tais fatos, não é 

adequado desconsiderarmos a clara evidência de que este pioneirismo no ensino de laticínios 

em Minas Gerais exigiu certos improvisos por parte da EAL, expressos de forma indireta nas 

palavras do Professor Oswaldo Emrich na ocasião da inauguração do primeiro edifício 

construído para a Escola Agrícola, o prédio Álvaro Botelho, onde está atualmente instalado o 

Museu Bi Moreira. Neste evento ocorrido em 1922, o referido professor afirmou que a partir 

daquele momento a EAL ―devia sahir das condições humilhantes em que vivera até então‖ 

(EMRICH, 1928, p. 25). Como as informações já apresentadas indicam, pode-se de fato 

concluir que esta primeira estrutura de laticínios construída na EAL em 1909, realmente 

apresentava muitas limitações, e deveria estar inclusa nessa observação do principal professor 

de laticínios que atuou nestes primórdios do ensino agroindustrial na UFLA e em Minas 

Gerais.  
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O jornal ―Tribuna do Povo‖, que circulava na região de Lavras no período em que se 

iniciou a construção da segunda unidade de ensino prático de laticínios da EAL (1928), 

afirmou em uma de suas reportagens da edição de 1 de outubro de 1928, que um dos pontos 

que seriam satisfeitos com a construção do ―Lacticinios Modelo‖, era a EAL passar a ―possuir 

uma fabrica de lacticinios digna do nome que goza esta Escola‖ (TRIBUNA DO POVO, 

1928), dando clara indicativa de que na interpretação dos editores do jornal, a unidade 

industrial até então presente na escola, realmente não estava dentro dos padrões estruturais 

praticados pela EAL. 

O fato é que o futuro trouxe uma estrutura bem mais adequada na história do ensino de 

laticínios na Escola Agrícola de Lavras. Depois de vinte anos de aulas práticas realizadas 

nessa primeira unidade mais modesta, foi concluída a construção de um grande e moderno 

laticínio na instituição, bem diferente do primeiro. O ano de conclusão da construção do 

laticínio foi 1929, e o Prospecto do ano seguinte (1930) menciona por duas vezes essa nova 

estrutura que tinha acabado de ser construída, e que acabou se tornando referência nacional: 

―Acaba de ser construido um edifficio de laticinios, estando já funccionando com os 

machinismos usuaes, inclusive uma machina de gelo‖ (INSTITUTO EVANGELICO, 1930, p. 

15). Em outra parte, a mesma publicação traz novamente a menção da estrutura que tinha 

acabado ser construída nas dependências da escola: ―Chamamos attenção especial para as 

installações de Lacticinios que foram completadas no anno passado, nas quaes os alunos têm 

opportunidade de apprender esta indústria agricola de maior importância na economia do 

estado de Minas Gerais.‖ (INSTITUTO EVANGÉLICO, 1930, p. 43). 

A reportagem do jornal ―Tribuna do Povo‖, mencionada anteriormente, ligou a 

construção do ―Lacticinios Modelo‖ na EAL com a satisfação das ―necessidades de parte dos 

consumidores de lacticínios [da] cidade‖ e a melhoria do ―curso de Lacticinios‖, no entanto, 

Rossi (2010, p. 165), entende que ―o investimento em laticínios da Escola Agrícola foi 

resultado do que já estava em desenvolvimento em Minas Gerais, para criar novas estratégias 

de economia para o Estado, adotando a pecuária, consequentemente o ramo de laticínios, 

como importante meio para o crescimento da economia‖. 

Além de se tornar notícia na região de Lavras, depois de concluída, essa nova estrutura 

industrial, passou a ser chamada pela imprensa local e nacional como ―Lacticinios Modelo‖. 

―O Agricultor‖ transcreveu matéria publicada no órgão carioca ―O Campo – Agricultura, 

Industria e Comercio‖. A matéria era sobre o ensino agrícola no Brasil e tinha como foco da 
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reportagem a Escola Agrícola de Lavras. A reportagem traz uma descrição enaltecedora da 

estrutura de laticínios que havia se desenvolvido e que havia acabado de ser construída e 

inaugurada no ano anterior; há transcrições de trechos presentes no Prospecto daquele ano, 

mas também há acréscimos e adaptações ao texto. O que chama atenção nesta informação 

histórica é principalmente o fato de se tratar de um órgão informativo publicado e distribuído 

na capital fluminense, mostrando que a estrutura erguida na EAL se tornou uma notícia 

nacional no contexto de sua construção na primeira metade do século XX: ―Durante o anno de 

1929 foi construido elegante e hygienico predio para a moderníssima fabrica de manteiga da 

Escola Agricola de Lavras‖ (O CAMPO, 1930 apud O AGRICULTOR, 1930, p. 24). 

Diferentemente da primeira estrutura, esta não era omitida nas publicações e 

documentos da instituição. Essa nova estrutura que foi inaugurada definitivamente no ano de 

1929, se tornou uma propaganda da infraestrutura da escola nos seus veículos de 

comunicação. Por duas vezes o prédio estampou a capa da principal publicação da EAL, a 

revista ―O Agricultor‖. A primeira vez foi em agosto de 1929, como plano de fundo em uma 

foto que mostra a vaca leiteira vencedora na ―7ª Exposição Agropecuaria de Lavras‖. Em 

outra capa, de 1936, a foto da fachada do prédio é acompanhada da legenda: ―Predio onde se 

encontram as modernas installações de lacticinios da Escola Agricola de Lavras‖. 
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Figura 11 - Capa de “O Agricultor” com a fachada do prédio de Laticínios da EAL 

 

Fonte: ―O Agricultor‖ (1936) 

 

Localizado no Campus Histórico da Universidade Federal de Lavras, o edifício que 

funcionou como unidade de ensino técnico e prático de laticínios por décadas é usado 

atualmente como escritório administrativo da Empresa de Assistência Técnica e Extensão 

Rural do Estado de Minas Gerais (EMATER/MG), e compõe o conjunto arquitetônico que 

está em processo de tombamento pelo Patrimônio Histórico. É mais um dos vários legados 

deixados por esta iniciativa pioneira da Escola Agrícola. 
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Figura 12 - Antiga Unidade de Ensino Técnico e Prático de Laticínio inaugurada em 1929 

 

Fonte: O Autor (2016) 

 

3.5.2 Equipamentos 

Sabe-se que em 1908, ano de inauguração da EAL, Benjamim H. Hunnicutt fez uma 

viagem aos EUA com o objetivo de trazer para a escola os equipamentos básicos para o 

ensino agrícola que se pretendia iniciar através do curso que já era anunciado no Prospecto 

daquele mesmo ano. Inclusive é possível encontrar esta informação em uma publicação da 

época, já citada neste trabalho, um informativo dirigido por Firmino Sales, o conhecido 

educador lavrense: ―Regressou dos Estados Uniddos o sr. dr. Benjamim Hunnicutt, director 

da Escola Agricola de Lavras, para a qual trouce, alem de arados e outras machinas [grifo 

meu], alguns reproductores bovinos e suínos, que obtiveram referencias elogiosas tanto do 

Jornal do Commercio do Rio, como de varios orgams da imprensa mineira (VIDA 

ESCOLAR, 1 Out. 1908, p.).‖ 

É possível que entre os tais maquinários estivessem incluídos os primeiros 

equipamentos relacionados com a atividade de laticínios, especialmente pelo fato de que ainda 

não existiam equipamentos nacionais para atender a indústria. Todos os primeiros 

empreendimentos industriais de laticínios tinham que importar seus equipamentos, ou dos 

Estados Unidos, ou da Europa (RAMIRES, 1908). 

Embora não cite as fontes, a pesquisadora Michelle Rossi (2010, p.77) afirma que 

alguns dos equipamentos de laticínios teriam chegado a Lavras no ano de construção da 

primeira unidade industrial de laticínios da instituição (1909), e que o fato teria representado 

uma ―inovação na escola‖, tendo como figura protagonista o então diretor e professor da 

escola e da disciplina de ―Laticínios‖, Benjamim H. Hunnicutt. 
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De acordo com as informações históricas, estes primeiros equipamentos de laticínios 

adquiridos e utilizados na EAL foram máquinas usadas na fabricação de manteiga, incluindo 

o processo de pasteurização do leite. Os equipamentos mais básicos usados neste tipo de 

processamento e que por certo formavam a base tecnológica dessa primeira unidade educativa 

de produção construída por Hunnicutt em 1909 eram o pasteurizador, a desnatadeira, a 

batedeira e talvez equipamentos para envase da manteiga e leite pasteurizado. De acordo com 

documentos históricos, utensílios básicos para a análise do leite também estavam incluídos 

nessa primeira unidade, por exemplo o butirômetro, termolactodensímetro e o acidímetro 

Dornic, que permitiam a realização das análises de rotina até então aplicadas no controle de 

qualidade do leite, que ainda não era chamado por esse termo e nem organizado 

sistematicamente no contexto industrial brasileiro. 

As instalações de laticínio da EAL somente ser tornaram mais completas com a 

construção da sua nova estrutura na década de 20, no entanto, é possível perceber que no 

decorrer dos anos, essa fábrica inicial foi se equipando. Como já mencionado anteriormente, 

um folheto da Escola Agrícola publicado antes da construção do ―Lacticinios Modelo‖, 

informava que na unidade antiga, a primeira de Minas Gerais, os alunos podiam auxiliar na 

fabricação da manteiga e do leite, ―nos seus mais diversos aspectos‖ o que se constituía na 

―parte mais interessante deste curso‖, conforme afirmava a direção (INSTITUTO 

EVANGÉLICO DE LAVRAS, [1925?], p.7) 

Quando finalmente foi inaugurado o ―Lacticinios Modelo‖, nome pelo qual foi 

chamada a estrutura construída na segunda metade da década de 20, a realidade se modificou, 

e a EAL passou a contar com uma das mais modernas fábricas de laticínios da sua região. 

Talvez uma das informações históricas mais importantes sobre os equipamentos 

envolvidos nesse processo de ensino agroindustrial seja o fato de que a estrutura moderna que 

foi construída na instituição se deu exatamente para alocar equipamentos que foram sendo 

adquiridos pelo Instituto Evangélico, seja por compra ou por doações, assim noticia um jornal 

de 1928, ano em que estava sendo construída a fábrica de laticínios da EAL. Além de uma 

descrição com muitos elementos técnicos e significativo detalhamento sobre o funcionamento 

de um moderno equipamento de fabricação de gelo que havia sido recentemente adquirido 

pelo Instituto Evangélico, grande novidade para a época, o jornal também fala da construção 

do ―Lacticinios Modelo‖, ligando o fato à aquisição do equipamento em questão: 
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A Escola Agricola de Lavras attendendo às necessidades que tinha de complementar 

o apparelhamento de sua fabrica de Lacticinios, adquiriu uma machina de 

refrigeração e fabricação de gelo que já se acha armada em um engenho. 

Esta machina, que é fabricada pela companhia dinamarquesa Atlas, de Copenhague; 

possue varios requisistos da mecânica e chimica modernas para ser um apparelho 

eficiente, simples e econômico. Exige para seu perfeito funccionamento uma força 

motriz de 3 HP, podendo ser o vapor, a agua ou a electricidade. 

Quando a machina está funccionando, produz-se o vacuo na parte chamada 

―refrigerador‖, o vacuo causa uma evaporação rapida do refrigerante, que é, nesta 

machina o bi oxydo de enxofre (SO2); o calor exigido para esta evaporação é 

retirado pelo refrigerador do ambiente com que se acha em contacto e, portanto, este 

fica esfriado. Este esfriamento é captado pela ―câmara frigorífica‖, que se acha 

circumdado por salmoura, cuja densideade é de 22° Baumé. 

O gaz refrigerante vae do refrigerador para o condensador, aqui soffrendo uma 

compressão, causa o desprendimento de calor, devido a isto é que, esta machina, 

exige uma quantidade de 300 litros de água por hora para poder esfriar as paredes 

externas do condensador e, portanto, o interior juntamente com o gaz. Este typo de 

machina produz em 24 horas, trabalhando sem interrupção, de 336 a 380 Kgs de 

gelo, além da refrigeração que faz. 

A Escola Agricola – com a posse desta machina e necessidade de possuir uma 

fabrica de Lacticinios Modelo, está construindo um prédio especialmente para, ahi, 

monta-la definitivamente [grifo meu] (TRIBUNA DO POVO, 1928) 

 

No ano seguinte, após a notícia, o referido prédio foi inaugurado com um numeroso 

conjunto de equipamentos importantes nas diferentes fases do processo de produção. Com tais 

inovações a EAL deixava definitivamente para trás o tempo de improvisação em termos de 

estrutura industrial para o ensino prático de laticínios, se tornando agora, uma instituição de 

referência em relação à sua estrutura técnica de ensino.  

Basta uma consulta na obra de Ramires (1908) sobre o modelo ideal de distribuição de 

equipamentos no funcionamento de uma leitaria e compará-la com o ―Laticínios Modelo‖ da 

EAL para perceber a grande semelhança do recomendado em literaturas internacionais da 

época, com o praticado na Escola Agrícola. Ramires (1908), oferece um croqui no intuito de 

auxiliar aqueles que buscavam uma informação técnica para montagem e instalação dos 

equipamentos de uma leitaria segundo os procedimentos técnicos do início do século XX, que 

se comparado à unidade de laticínios da EAL, se perceberá grande semelhança. 

  



120 

 

Figura 13 - Disposição de equipamentos recomendada no início do século XX 

 

Fonte: Ramires (1908) 

 

Figura 14 - Laticínios da EAL no início do século XX 

 

Fonte: Museu Bi Moreira  

 

O Prospecto de 1930 traz uma ampla descrição dos equipamentos que formavam a 

estrutura industrial do ―Laticínios Modelo‖ construído e que havia sido recentemente 

inaugurado na EAL. Na descrição estão inclusos tanto os equipamentos presentes no 

laboratório da unidade educativa de produção, como também os diversos e variados 

equipamentos presentes nos diferentes setores de produção.  
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O primeiro setor descrito nesta publicação é o laboratório: ―num departamento acham-

se apparelhos para a analyse de leite e seus productos, com apparelhos de Babcock Gerber 

para determinação de materias gordas, acidimetros, apparelhos para determinação de sal, de 

impurezas, etc.‖ (INSTITUTO EVANGELICO, 1930, p. 43). Percebe-se que além dos 

aparelhos para análises básicas (gordura e acidez), existiam também equipamentos para a 

realização do que se chama no meio técnico de ―pesquisas no leite‖ (determinação de sal, 

impurezas, etc.), informação que demonstra claramente que a nova estrutura da EAL 

realmente oferecia possibilidades que ultrapassavam os modelos mais básicos para época na 

área de tecnologia de laticínios. 

A publicação também traz informações sobre a fábrica de manteiga que compunha 

essa estrutura, citando inclusive os equipamentos ali existentes: 

 

No segundo departamento ha instalação completa para o fabrico de manteiga de fina 

qualidade [...]. Alem dos motores electricos que movem as machinas, a caldeira a 

vapor movimenta um motor de emergencia e fornece vapor para a esterilisação dos 

apparelhos. Tambem ha desnatadeira, batedeira, salgadeira (combinação), 

expremedeira, cravadeira, machina frigorifica ―Glacia‖ e outras (INSTITUTO 

EVANGELICO, 1930, p.43). 

 

Outros equipamentos e detalhes são mencionados em uma publicação na capital 

carioca, que circulou no mesmo ano: 

 

Além dos motores electricos que movem a batedeira, salgadeira, espremedeira, 

cravadeira e outras, ha uma caldeira a vapor que aciona um motor de emergência e 

fornece vapor para a esterilização dos apparelhos e vasilhames. Estão annexos a essa 

fabrica o laboratorio de lacticinios, esplendidamente montado, notando-se lá os mais 

modernos apparelhos e a fabrica de gelo, que dispõe, além do mais completo e 

efficiente apparelhamento de uma machina ―Glacia‖ movida a electricidade (O 

CAMPO, 1930 apud O AGRICULTOR, 1930, p. 24). 

 

Ao contrário da primeira unidade de ensino prático construída no Instituto Evangélico 

vinte anos antes, a nova estrutura foi amplamente fotografada, e muitas destas fotografias 

foram encontradas durante a realização da pesquisa no acervo do Museu Bi Moreira.  
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Figura 15 - Professor Oswaldo Emrich acompanha atividades práticas dos alunos no laboratório 

do “Laticínios Modelo” (1929) 

 

Fonte: Museu Bi Moreira  

 

Figura 16 - Equipamentos para salga e embalagem de manteiga (Década de 30) 

 

Fonte: Museu Bi Moreira 
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Figura 17 - Setor de Produção de Manteiga / Batedeiras (Laticínios Modelo –1929) 

 

Fonte: Museu Bi Moreira 

 

Figura 18 - Máquina de Fabricação de Gelo (uma inovação para época) 

 

Fonte: Museu Bi Moreira 

 

3.6 A importância dada à extensão no processo de ensino de laticínios na EAL 

Outro ponto muito importante que a investigação histórica suscitou, e que se soma ao 

conjunto de elementos que demonstram o pioneirismo da EAL nessa modalidade de ensino, 

especialmente no Estado de Minas Gerais, é a prática da Extensão. 

Embora Olvídio Correia (2000) aponte a Inglaterra como o berço das primeiras 

iniciativas de Extensão, realizadas ainda no século XVIII, sua percepção é comum à de 
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Gurgel (1986), de que foi nos Estados Unidos, na segunda metade do século XIX, que a 

prática ganhou uma definição mais acurada sobre os seus propósitos e meios, especialmente 

no que se refere à extensão rural como prática de instituições privadas. Em uma pesquisa 

realizada a pedido do Senado Federal com uma abordagem história sobre a legislação no 

Brasil, Marcus Peixoto (2008, p.7) afirma que ―desde a implantação do modelo cooperativo 

de extensão americano foram muitas as iniciativas de conceituação de extensão rural. Os 

conceitos evoluíram com o tempo e as mudanças conjunturais e particularidades da dinâmica 

e estrutura socioeconômica e cultural de cada país‖.  

Tendo em vista não ser o objetivo desta dissertação a apresentação de uma revisão 

bibliográfica dos diversos conceitos propostos, adota-se nesse trabalho a definição do próprio 

Peixoto (2008, p.7) ―de que o termo extensão rural possa ser conceituado de três formas 

diferentes: como processo, como instituição e como política.‖ O maior interesse da presente 

abordagem se orienta pelo conceito de processo, pois o que se busca na presente investigação 

histórica é uma narrativa sobre o processo desenvolvido pela EAL para prover a produtores de 

do início do século XX os conhecimentos da área de laticínios. É esse o conceito de Extensão 

Rural como processo: ―Extensão rural significaria, num sentido literal, o ato de estender, levar 

ou transmitir conhecimentos de sua fonte geradora ao receptor final, o público rural‖ 

(PEIXOTO, 2008, p. 7). 

Pesquisas recentes, especialmente representadas pelos trabalhos acadêmicos 

desenvolvidos nos últimos anos, têm contrastado o que a bibliografia sobre esse tema até 

então apontava, nomeando a Escola Superior de Agricultura de Viçosa (ESAV) e sua Semana 

do Fazendeiro, realizada em 1929, como primeira inciativa no Brasil na área de Extensão 

Rural (PEIXOTO, 2008). No entanto, tendo em vista que já em 1915 a EAL iniciou suas 

exposições agrícolas, e ainda no início da década de 20, além das Exposições Agropecuárias, 

já havia criado o serviço de propaganda agrícola, a EAL precisa ser reconhecida como 

pioneira também nesse aspecto, inclusive no que se refere ao assunto central deste trabalho, 

que é a Extensão Rural na área do ensino de Laticínios. 

Rossi (2010) propõe conexões entre o início da prática da Extensão na EAL, com a 

origem americana de seus fundadores. De fato, esta questão sempre ocupou a mente dos seus 

diretores, desde sua fundação em 1908. A consciência sobre esse importante trabalho é 

expressa pelo próprio diretor da EAL, em artigo escrito em 1927: 
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O problema da instrução agricola é o maior que temos a resolver, e não é apenas a 

questão das escolas agricolas. Todo agricultor tem direito de instrucção a respeito 

do ramo que elle explora. Não podendo elle assistir a Escola Agricola, esta 

instrucção deve, por força, ser levada á porta delle. Assim todo o lavrador é um 

alumno em perspectiva [Grifo meu], e para o Governo instruir a todos é necessario 

lançar mãos de todos os processos até agora conhecidos, ou que possam vir a ser 

originados (HUNNICUTT, 1927, p.13) 

 

No entanto, o início das atividades de Extensão da EAL se deu antes da publicação 

destas palavras de Hunnicutt, a mesma revista publicou em maio de 1924 a notícia da 

organização de um ―Serviço de Propaganda Agricola‖. Segundo a publicação, esta iniciativa 

era representada basicamente pelo ―ensino ambulante‖, que tinha o objetivo de ―levar 

directamente ao fazendeiro e à sua família a instrucção agricola‖ (O AGRICULTOR, 1924, 

p.10). O artigo que noticiava a criação desta iniciativa afirmava aquilo que era claramente o 

pensamento dos empreendedores da educação na EAL: ―o progresso na agricultura depende 

de tres especies de esforços: 1º Pesquisas e investigações; 2º Ensino Agrícola; 3º Instrução 

dos fazendeiros [Grifo meu]‖ (O AGRICULTOR, 1924, p.10). 

A base que era apresentada no artigo para justificar o início destas atividades eram 

números estatísticos daquele período, que apresentavam uma estimativa da existência de 

650.000 fazendas onde trabalhavam milhões de pessoas, ao passo de que apenas uma centena 

de jovens frequentavam as Escolas Agrícolas no país. 

Segundo o referido artigo, as atividades do programa incluíam: a) Publicações 

agrícolas; b) Correspondências e consultas; c) Gráficos, fotografias, cartazes, filmes agrícolas; 

d) Visita às fazendas e várias zonas agrícolas; e) Cooperação em experiências agrícolas; f) 

Campanha sobre problemas especiais da lavoura, pecuária. 

O trabalho seria desenvolvido por um corpo consultivo formado por cinco técnicos e 

um coordenador, e era aprovado pelo Ministério da Agricultura, Câmaras do Comercio 

Americanas de São Paulo e Rio de Janeiro. Objetivava oferecer auxílio a todos que pedissem 

dentro dos limites de tempo, distância e exigências. Os produtores que desejassem ser 

contemplados com o serviço deveriam entrar em contato com o escritório, que foi 

estabelecido em Lavras. 

Segundo Bezzera (2016, p.157), o Serviço de Propaganda Agrícola era ―coordenado 

pelo Dr. Benjamim Harris Hunnicutt‖ e além de atender às consultas e prestar assistência 

técnica aos fazendeiros que solicitassem, o serviço publicava folhetos explicativos, boletins 

como ―Cultura do Milho, Criação Lucrativa de Suínos, Moléstias que Ameaçam a Criação 
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Lucrativa de Suínos e cartazes para orientação‖. Ainda de acordo com Bezerra (2016, p.157), 

essas ações que eram custeadas por firmas comerciais interessadas no desenvolvimento 

agrícola, tinham ―função educacional no sentido de esclarecer o brasileiro sobre a importância 

da agricultura, item com o qual o Brasil não tinha condição de concorrer no mercado devido 

às safras pequenas resultantes da infertilidade do solo mal explorado e da ignorância dos 

agricultores com relação à sua própria capacidade, por desconhecimento de técnicas agrícolas 

adequadas.‖ Além disso, não havia interesse dos jovens na carreira agrícola que só foi 

oficializada em 1930, e o Serviço de Propaganda Agrícola também visava uma mudança 

nesse aspecto da cultura do país. 

Uma das ferramentas mais usadas para os propósitos do Serviço de Propaganda 

Agrícola foi a Revista ―O Agricultor‖. ―A revista desempenhava o papel de apontar as 

deficiências da política nacional para o campo, a precariedade na qual viviam os agricultores, 

sem acesso aos grandes centros por falta de estrada, o que inviabilizava a execução dos planos 

do Governo‖ (BEZERRA, 2016, p.157). 

A propaganda sobre a revista veiculada na própria publicação também procura 

evidenciar o compromisso de O Agricultor em ―satisfazer as necessidades das classes ruraes": 

 

Figura 19 - Propaganda de “O Agricultor” 

 

Fonte: ―O Agricultor‖ (1930) 

 

Ao tratar sobre o ideal da revista da qual era redator, Oswaldo Emrich afirma: 
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Servir a classe productora do nosso paiz é o principal empenho de nossa revista. Não 

visa somente exhibir as nossas ideas e nem somente propagar os grandes inventos e 

descobertas da sciencia mas procurar a maior efficiencia da lavoura ou da criação. 

Servir ao proximo é mandamento divino e é servir a nós mesmos, pois ninguém 

pode viver somente para si e por si (EMRICH, 1929,p.16). 

 

Em outro texto publicado em ano posterior, que tinha como assunto principal a 

importância das publicações agrícolas, o referido professor e editor do veículo elucidava 

como as revistas poderiam exercer esse papel de apoio a classe produtora e qual era sua 

ligação com a instituição de ensino agrícola: 

 

O fazendeiro que fica sem contacto com a evolução da Agricultura, não pode 

progredir, mantendo-se sempre no empirismo de seus processos. As publicações são 

os melhores vehiculos para a dissiminação das novas idéas. O approveitamento das 

revistas e outras formas de publicações se acha ligado ao desenvolvimento 

intelectual, produzido pelas escolas (EMRIH, 1930, p. 16).‖ 

 

Um exemplo prático do trabalho de extensão da EAL na área de laticínios é o auxílio 

técnico oferecido a um produtor de queijo de ―Soledade de Itajubá‖, que havia enviado uma 

consulta à redação de ―O Agricultor‖, e recebeu sua resposta na edição de maio de 1927. Este 

conteúdo é uma clara evidência de que houve também por parte da EAL, um pioneirismo no 

que tange à extensão quanto ao ensino de laticínios, refletindo o que era a perspectiva de seu 

diretor. 

 

Na referida consulta o senhor Eugênio Leal traz questionamentos sobre o processo 

de fabricação de queijos:  

1) Qual a temperatura a que deve ser levado o leite para fabrico do queijo prata, no 

inverno e qual a no verão? 2) Qual o melhor coalho e qual a quantidade máxima 

para 1000 litros de leite? 3) Qual o processo de preparar o corante (urucú) 4) Qual a 

causa dos queijos depois de curados estufarem nas prateleiras? 5) Qual o meio de se 

evitar esse fenômeno. 

O insucesso do fabrico, pelo motivo acima, já me acarretou um prejuízo de cerca de 

3:000$000, logo no inicio. 

A minha fabrica acha-se a 1000 metros sobre o nivel do mar, no distrito de Soledade 

de Itajubá, deste municipio.  

De ante mão muito agradecido pelas instrucções que se dignar dar-me, etc... (O 

AGRICULTOR, 1927, p.25) 

 

O Professor Oswaldo então responde ao produtor oferecendo inúmeras informações 

técnicas sobre o processo de produção, ao elencar 5 princípios a serem observados na 

tecnologia de fabricação de queijos: 
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1º A temperatura deve ser regulada pelas condições do meio. No verão deve se 

aproximar a 32 e no inverno a 40º, pois a acidez da massa é maior no verão. - 2º Não 

posso afirmar qual seja o melhor coalho, visto haver tantas marcas no mercado. Uso 

o Estrella, mas aconselha-se o Frau. O meio prático é fazer-se uma prova, com leite 

da mesma condição. A quantidade a ser empregada vem determinada no rotulo; caso 

haja faz-se a determinação por formulas, usando uns 2 litros de leite, para a 

experiencia. Alem disto a condição do leite influe, bem como a qualidade desejada 

no queijo. – 3° A extracção dos corantes pode ser feita por meio da pressão, pela 

maceração, pela dissolução ou distillação. Para conservar o corante usam dissolvel-o 

n‘ oleo vegetal. Acho que a maceração do urucú é fácil, sendo aconselhavel fervel-o 

e condensal-o um pouco, para se conservar. No entanto acho mais pratico comprar o 

corante, visto as fabricas terem maior facilidade em preparar um producto bom. – 4º 

O mal tão commum do estufamento dos queijos, nõ tem uma causa muito 

determinada. O fabricante deve ter em conta a origem do leite. Evitar leite novo (de 

vaccas que deram crias novas). Evitar o estrume no leite, bem como outras 

sujidades. As fermentações irregulares do leite antes de se applicar o coalho, devem 

ser consideradas. Em muitas observações tem sido encontrado bactérias do grupo 

Bacterioum aerogenes e B. coli, quando se receia a inchação, convem aplicar 

extractos de coalhadas ricas em acido lactico, com o cultivo dos fermentos de 

voghart, na acidez de 35 a 40 grs. 5º O meio de se evitar já ficou esclarecido acima 

no 4º ponto. Mas, prevenir as suppostas causas e applicar a acidez lactica, bem como 

fazer perfeita desinfecção dos vasilhames, antes de começar novo fabrico é o mais 

razoavel. Estes defeitos devem ser observados no local por um fabricante 

experimentado (O AGRICULTOR, 1927, p.25). 

 

Na edição de agosto de 1924, há uma matéria também na revista ―O Agricultor‖, com 

o título ―Conselhos sobre a producção de leite puro‖, que apresenta os passos para produção 

do que é chamado atualmente no mercado de leite “in-natura”, além de um fluxograma de 

produção e comercialização de creme. Desse modo, eram oferecidos subsídios aos produtores 

daquele período. 

Mais tarde, na edição de maio de 1928, outro leitor consultou a EAL em relação ao 

valor nutricional do leite pasteurizado, quanto à perda de substâncias no processo de 

pasteurização. Novamente é atendido da mesma forma e com a mesma atenção pelo Professor 

Emrich. 

O que se pode perceber, portanto, é que na esfera da Extensão no que tange ao ensino 

de laticínios, a EAL não somente foi pioneira, como também possibilitou acesso de 

informações importantes aos produtores daquele período, que já naquelas primeiras décadas 

do século XX se constituíam em uma classe muito esquecida pelas autoridades do país. 

3.7 As contribuições da Escola Agrícola de Lavras para o desenvolvimento do setor 

industrial de Laticínios 

Além de uma fonte para divulgação de conhecimentos técnicos e de assistência ao 

produtor, a revista ―O Agricultor‖ também se tornou um meio muito importante para 
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divulgação do setor de laticínios, e isto se deu de diversas maneiras. Além dos artigos 

técnicos, de conscientização, e de assistência aos produtores, conforme tratado acima, a 

revista também trazia os mais variados tipos de publicações sobre a área de laticínios, que 

incluíam variadas notícias do setor, propagandas de equipamentos e utensílios, bem como a 

divulgação de eventos e textos de incentivo para o desenvolvimento da atividade 

agropecuária. 

No ano de 1925, a revista ―O Agricultor‖ divulga a ―Primeira Exposição Nacional de 

Leite e Derivados e Primeira Conferência Nacional de Leite e Lacticinios‖ que seria realizada 

do dia 18 a 25 de outubro daquele ano na cidade de São Paulo, mas que acabou ocorrendo 

antecipadamente do dia 7 a 12 de outubro, para contrapor evento semelhante que aconteceu na 

cidade do Rio de Janeiro no dia 12 do mesmo mês, conforme noticia a edição de ―O 

Agricultor‖ de novembro daquele ano
39

. 

O Prof. Oswaldo Emrich não deixou de usar o principal meio de comunicação da 

Escola Agrícola de Lavras para enaltecer estas iniciativas. Após citar o ―Remodelamento do 

Ensino Agricola‖ ocorrido também naquele ano por esforço do Ministro da Agricultura, o 

professor da EAL fala sobre as exposições:  

 

Outra iniciativa muito sympathica também é a da organisação das Conferencias e 

Exposições de Lacticinios que deverão se efecctuar no Rio e S. Paulo. Era mesmo 

estranhavel que ainda não houvesse no paiz um movimento desta natureza. Ha 

muitos annos que aspiravamos ver realisado este ideal. Desde já podemos antever os 

resultados que este facto vai produzir nesta importantissima fonte de riqueza do paiz 

(EMRICH, 1925). 

 

 

  

  

                                                 

39
 Sobre tais eventos ver ampla narrativa histórica em DIAS, João Castanho. O Leite na Paulicéia. São Paulo: 

Calandra Editorial, 2004. 
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Figura 20 - Notícia sobre a realização das primeiras Exposições Nacionais de Laticínios do país 

na Década de 20 

 

Fonte: ―O Agricultor‖ (1925) – Biblioteca da UFLA 

 

Quatro anos após a realização desses eventos, o mesmo Prof. Oswaldo Emrich os 

interpretava como um acontecimento que ―fixou em definitivo os progressos que, em 

referência a este ramo da actividade agro-industrial, vimos registrando‖ (EMRICH, 1929). A 

revista também deu grande ênfase à Segunda Exposição de Leites e Derivados no Rio de 

Janeiro e São Paulo, que aconteceram quatro anos mais tarde, em 1929, sendo que na primeira 

a EAL foi premiada com a medalha de ouro pela qualidade da manteiga produzida na 

instituição, assunto que será trabalhado mais amplamente em partes posterior deste capítulo.  
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Além do professor da área, o diretor da EAL também enalteceu o valor dessas 

exposições, afirmando que as mesmas vinham dando ―provas cabaes‖ da necessidade ―de 

certamens que despertem interesse, estimulem e ensinem por meio da bella lição da 

compáração‖ sobre como os produtos agrícolas podiam ser melhorados.  

 

Sinto não ter assistido ainda uma exposição nacional de productos agricolas. Ha de 

vir o dia em que as exposições regionaes serão seguidas pelas estadoaes, e estas 

pelas nacionaes, porque todos os benefícios das exposições vêm desta seriação e 

continuidade. Podemos julgar o progresso de uma nação na agricultura pelo 

desenvolvimento de suas exposições, e em vista disto, como poderemos discuidar 

deste importante ramo da nossa actividade agricola? (HUNNICUTT, 1927, p.22). 

 

Também em caráter de divulgação do setor, está um amplo artigo escrito por Emrich 

na edição de ―O Agricultor‖ de junho de 1923, no qual o professor traz informações sobre ―A 

produção leiteira da zona Oeste de Minas‖. Nesse artigo o autor procurava apresentar um 

panorama da produção leiteira no oeste mineiro, região em que atuava como professor. 

Embora se queixasse da inexistência de dados estatísticos mais efetivos que permitissem uma 

melhor interpretação das condições da indústria, Oswaldo traz importantes informações sobre 

o setor. Sua percepção se apresentava significativamente otimista em relação às condições da 

indústria na década de 20, como se vê no trecho transcrito abaixo: 

 

Em todo o mundo, a industria dos lacticínios tem crescido n‘uma proporção 

admirável, especialmente na América do Norte e na Europa. Já ha muitos annos que 

o Estado de Minas gosa do privilegio de ter boa producção de lacticinios. Entre as 

grandes zonas leiteiras, se encontra essa vasta que occupa o oeste. Nos 

desprendimentos de nossa opinião, não queremos melindrar os demais centros 

productores de lacticínios, unicamente desejamos o progresso d‘ esta rica zona. 

Durante este ultimo deccenio, tem-se verificado um franco progresso da industria 

dos lacticínios n‘este recanto de Minas. No deccenio anterior era bem difficil se 

encontrar uma boa fabrica ou uma desnatadeira nas fazendas. No entanto hoje todas 

as fazendas já usam as desnatadeiras e os productos surjem de todos os lados 

(EMRICH, 1923, p.16). 

 

Através do vasto conteúdo desse artigo é possível afirmar que o conhecimento do 

professor da EAL alcançava limites muito além da técnica de produção em laticínios, mas 

incluía também uma perspectiva das condições econômicas, sociais, geográficas, contextuais, 

relacionadas à atividade, e tal percepção também permite que se tenha uma noção do 

conteúdo que os alunos tinham acesso por meio do seu respectivo docente. No artigo, 
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Oswaldo Emrich aponta as causas para a grande produção de leite na região, que do seu ponto 

de vista, nada mais eram do que uma combinação de circunstâncias locais. 

A conclusão do artigo é uma clara representação da percepção de Meira (2009, p. 

176), relativo à promoção de uma ―agricultura científica fortemente marcada pela cultura 

norte americana‖, pois Oswaldo Emrich busca nos EUA a referência em relação à atividade: 

―Alli, enquanto os fazendeiros não começaram a se dedicar às respectivas especialisações, o 

desenvolvimento agricola não saiu do seu marasmo. Desde o momento que alguns se 

dedicaram exclusivamente à producção dos lacticínios, a industria tambem irrompeu no 

caminho do progresso‖ (EMRICH, 1923, p. 13). 

Também é nos EUA que Walter Wolf Saur busca referência relativa à propaganda de 

incentivo ao consumo do leite e dos produtos derivados, que na ―grande República do Norte‖ 

era feita por meio dos ―Conselhos de Laticínios‖. Este é o assunto de um artigo publicado em 

O Agricultor de outubro de 1930: ―O leite e sua propaganda‖. O autor fala sobre a atuação dos 

referidos conselhos nos EUA, citando várias inciativas que resultaram em um aumento do 

consumo do leite e dos seus derivados no país, de modo que diferentemente do Brasil daquele 

período, quase toda a produção de leite nos EUA era consumida pela população, seja o 

produto em si ou seus derivados, ao contrário do Brasil, que ainda tinha expressiva parte de 

sua produção destinada à alimentação de bezerros. O mesmo professor usa o artigo para 

conscientizar sobre a necessidade de se desenvolver no Brasil um programa para alavancar o 

consumo humano do leite e seus derivados. O editor Oswaldo Emrich usou a referida edição 

para publicar uma propaganda de incentivo ao consumo do leite e dos produtos lácteos. 
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Figura 21 - Propaganda de incentivo ao consumo de leite e derivados encontrada em publicação 

da EAL 

 

Fonte: ―O Agricultor‖ (1930) – Biblioteca da UFLA 

 

Hunnicutt também usou as páginas de ―O Agricultor‖ para promover uma divulgação 

do setor, especialmente sobre a produção no estado de Minas Gerais. No final da década de 

20, mais precisamente junho de 1929, Hunnicutt escreveu um artigo sobre a produção agrícola 

em Minas, no qual reconhece a importância que a indústria de laticínio já ocupava para o 

estado: 

 

Estampando hoje os gráficos sobre a producção de leite nos diversos Municipios do 

Estado, não poderiamos deixar de nos referirmos também a producção de Manteiga 

e de Queijo, que acompanham em quasi todas as fazendas de mãos dadas o Leite, 

constituindo não só para certas zonas, mas para Minas inteira uma fonte de 

incommensuravel riqueza, concorrendo valiosamente para uma aureola brilhante de 

independencia economica de nosso Estado (HUNNICUTT, 1929, p. 18).  

 

Nesse artigo, Hunnicutt (1929) afirma que a indústria de laticínios era a mais 

desenvolvida dentre todas no estado de Minas Gerais, sendo a principal geradora de 

rendimentos para o estado. Hunnicutt observava que nas zonas do estado mais próximas do 
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Rio de Janeiro havia mais produção de leite, que era exportado. Nos interiores mais distantes 

aumentava-se a produção de manteiga e queijo, pois o leite precisava ser processado. Os 

dados apresentados pelo diretor da Escola Agrícola, nesse ano de 1929, informam que o 

estado de Minas era detentor da maior parte da produção de queijo do país. Os dados 

revelavam que Minas Gerais já produzia cerca de 8 toneladas e segundo a publicação 

exportava entre 4 e 5 milhões de quilos de manteiga. 

Além da divulgação de eventos e das perspectivas comerciais para o setor, a revista 

também divulgava tecnologias que poderiam contribuir para o desenvolvimento da área de 

laticínios, e que de fato assim se configuraram. Um exemplo disso é o conteúdo presente em 

um artigo do professor Walter Wolf Saur sobre o uso da eletricidade nas instalações de 

produção rural. Neste referido artigo o professor escreve: 

 

Em Minas onde a industria de lacticinios tem a sua principal origem que vantagens 

ella não poderá trazer com sua introducção generalizada! 

Analysemos, rapidamente, uma leiteria completa, moderna. Desde a desnatadeira até 

a machina destinada a fechar a latas de manteiga, tudo gira em redor do eixo movida 

por uma força, e esta será sempre de preferencia electrica. Não nos convem citar 

todas as machinas de uma fabrica de manteiga, queijo ou de uma simples leiteria não 

tememos de errar quando affirmamos que qualquer machina nestes ramos usada e 

que necessite de força motriz poderá ser movida á electricidade (SAUR, 1929, p.11). 

 

Outras publicações na área de laticínios que começaram a surgir em território nacional 

também são apoiadas pela revista ―O Agricultor‖. Na edição de setembro de 1929 é divulgada 

a publicação ―Boletim do Leite e seus Derivados‖, da Sociedade Dinamarquesa Ltda. Uma 

publicação gratuita que segundo ―O Agricultor‖, alcançava cerca de quatro mil fazendeiros e 

fabricantes de laticínios. 

Por ser uma das únicas publicações do Brasil na área da agricultura e pecuária, ―O 

Agricultor‖ tornou-se também um veículo para o anúncio de equipamentos para o setor de 

laticínios. Não somente nessa revista, mas também em outras publicações da EAL, é possível 

encontrar inúmeros anúncios de diferentes máquinas para uso na indústria de laticínios, sendo 

todas de origem internacional, especialmente europeias. Estas empresas centenárias que até os 

dias atuais ainda ocupam posição de proeminência no desenvolvimento de equipamentos para 

a indústria láctea e ainda outros seguimentos industriais, logo nos primeiros anos de edição já 

anunciavam na revista através dos seus representantes; um exemplo é a Alfa Laval, que 
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naquelas primeiras décadas do século XX, já se atentava para o que atualmente é chamado de 

marketing institucional. 

 

Figura 22 - Propaganda institucional da Alfa Laval veiculada em “O Agricultor” na década de 

1930 

 

Fonte: Pró-Memória (Instituto Presbiteriano Gammon) 

 

Além de equipamentos, é possível encontrar anúncios de insumos e outros materiais 

para a indústria de laticínios, e nesse sentido também se encontram as contribuições da EAL 

no desenvolvimento do setor, pois começava a criar uma rede de contatos entre fabricantes, 

produtores e empresas de suporte. Até mesmos nos jornais que circulavam na cidade de 

Lavras naquele período é possível encontrar anúncios como os citados, o que sugere a 
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conclusão de que a EAL transformou Lavras em uma cidade referência na área do 

desenvolvimento agropecuário. 

3.8 Produção e distribuição de produtos lácteos 

Segundo a pesquisa de Michelle Rossi (2010), a comercialização de produtos 

provenientes da indústria de laticínios da EAL se iniciou logo no segundo ano de 

funcionamento da instituição. De acordo com a pesquisadora, assim que concluída a primeira 

unidade educacional de produção de laticínios, em 1909, já se começou a produzir manteiga e 

leite pasteurizado, que eram distribuídos na cidade de Lavras. De fato, em texto de autoria do 

jornalista e museólogo autodidata Silvio do Amaral Moreira (1912-1994), conhecido na 

cidade de Lavras como ―Bi Moreira‖, é possível encontrar a informação que por volta dos 

anos 30, a EAL distribuía em Lavras leite pasteurizado engarrafado, que era distribuído na 

cidade em ―carrocinha especial‖ conduzida por um funcionário da instituição. 

Com o tempo, a EAL começou a enviar seus produtos, especialmente a manteiga, para 

outras cidades mineiras, até alcançar o mercado das capitais dos estados de São Paulo, Rio de 

Janeiro e Minas Gerais. 

Com a aquisição de terras e a instalação da Fazenda Modelo, aquela primeira unidade 

de laticínios construída em 1909, já mencionada em partes anteriores deste trabalho, passou a 

compor as instalações da Fazenda Ceres, conforme aponta o Prospecto do Instituto 

Evangélico de 1909.  

Segundo Bezzerra (2016, p.127), em relatório do Reitor (Samuel Gammon) para o 

Comitê Executivo das Missões, é possível encontrar a informação de que a Fazenda Escola, 

que já funcionava parcialmente desde 1909, e efetivamente, desde 1921, acumulava déficit e 

seria colocada sob a gerência de Mr. Wheelock
40

 que se dedicaria a ela em tempo integral 

para reorganizá-la ―reduzindo custos e racionalizando as diferentes atividades, além de 

melhorar a industrialização de produtos derivados de bovinos, suínos e ovinos que desde 1924 

diminuíra bastante. Os produtos lácteos eram os únicos produzidos regularmente [grifo 

meu]‖. Essa produção ininterrupta de lácteos aumentaria em anos posteriores, com a 

construção do ―Laticínios Modelo‖, ocorrida no final da década de 20.  

                                                 

40
 Agrônomo americano que chegou ao Brasil no início da década de 20 para auxiliar Samuel Gammon e 

Benjamin Hunnicutt com o projeto da Escola Agricola do Instituto Evangélico, da qual acabou se tornando 

proeminente diretor nas décadas seguintes. 
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O Prospecto de 1930 informa que já no primeiro ano de funcionamento do ―Laticínios 

Modelo‖, como ficou conhecida a segunda fábrica de laticínios construída pela EAL, 

produzia-se cerca de 200 Kg de manteiga, que era distribuída em São Paulo, no Rio e em Belo 

Horizonte, conforme informa publicação: ―no segundo departamento ha instalação completa 

para o fabrico de manteiga de fina qualidade, sendo a producção mensal de mais de 200 kilos 

de manteiga da marca ―Agricola‖, conhecida como especial nas praças do Rio de Janeiro, São 

Paulo e Bello Horizonte (INSTITUTO EVANGÉLICO, 1930, p. 43). 

Como já mencionado em outras partes deste trabalho, sabe-se que assim como 

Portugal, o carro chefe dos produtos de laticínios no Brasil nesse período histórico da 

primeira metade do século XX era a manteiga (RAMIRES, 1908), e o grande volume de sua 

produção compensava a baixa produção de queijos. Tanto que na inauguração do ―Laticínios 

Modelo‖ da EAL, a seção de produção de queijos ainda não estava completa e equipada, 

embora permitisse uma fabricação reduzida para fins educacionais e consumo interno: ―o 

terceiro departamento, que se destina a fabricação de queijos não esta completamente 

apparelhado, mas serve para o fabrico de queijos de diversas qualidades, para experiencia e 

para o gasto do Instituto‖ (INSTITUTO EVANGÉLICO, 1930, p. 43). 

Essa proeminência da manteiga como principal produto de laticínios no início do 

século XX também é ressaltada por Faria (1992), que afirma que várias Escolas Agrícolas 

encontravam em suas fábricas de laticínios uma boa fonte de recursos financeiros, nesse 

sentido também segue a abordagem de Bezzerra (2016, p.215): ―a manteiga era um produto 

muito consumido em Minas e a que era produzida na EAL tinha tão boa qualidade que 

recebeu a Medalha de Ouro na Exposição Comemorativa do Cinquentenário da Estrada de 

Ferro Sul de Minas a Cruzeiro em 1934‖.  

Na verdade, muito antes dessa premiação mencionada por Bezzerra (2016), a manteiga 

fabricada no laticínio da EAL já tinha recebido a medalha de ouro na 2ª Exposição de Leite e 

Derivados realizada no Rio de Janeiro em 1929. 
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Figura 23 - Premiação da Manteiga produzida pela EAL (1929) 

 

Fonte: Museu Bi Moreira 

 

Em 1930 um órgão de informação que circulava na cidade do Rio de Janeiro, capital 

do país na época, se referia à Fábrica de Laticínios da EAL como o local que se ―produz a 

afamada manteiga ―Agricola‖, conhecida como especial nas praças do Rio, S. Paulo e Bello 

Horizonte‖ (O CAMPO, 1930 apud O AGRICULTOR, 1930, p. 24). 

 

Figura 24 - Rótulo da Manteiga produzida pela EAL 

 

Fonte: Museu Bi Moreira 
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Por ocupar lugar de destaque entre os produtos da EAL, as propagandas da Fazenda 

Modelo Ceres de propriedade da Escola Agricola de Lavras sempre traziam entre os seus 

principais produtos a manteiga ―Agricola Nova‖, fabricada na unidade de ensino prático de 

laticínios existente na EAL.  

A foto abaixo, que segundo anotações refere-se a uma exposição de produtos lácteos 

do ―Laticínios Modelo‖, acontecida na década de 30, permite que tenhamos uma visão da 

grande variedade de produtos que eram fabricados nas instalações agroindustriais da EAL, 

dentre eles é possível identificar as grandes latas na quais era comercializada a manteiga 

―Agricola Nova‖, o carro chefe dos produtos lácteos da EAL. 

 

Figura 25 - Exposição de produtos lácteos fabricados na EAL (Década de 30) 

 

Fonte: Museu Bi Moreira 

 

3.9 O Ensino de Laticínios da EAL e sua representatividade no contexto municipal, 

estadual e nacional 

Em se tratando de contribuições e influências da EAL em termos do seu ensino de 

laticínios, esta pesquisa pode, a partir de seus dados, apontar um alcance nos níveis municipal, 

estadual e até mesmo nacional. 

Em termos municipais, como já foi mencionado em outras partes deste trabalho, este 

tipo de ensino, bem como a estrutura criada para o seu fim, com frequência estiveram 

presentes nos jornais locais, sendo que vários formam o ―Corpus Documental‖ desta pesquisa. 

No entanto, além de publicações, a representatividade do Ensino de Laticínios da EAL, 
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alcança também a história de cidadãos lavrenses, que se tornaram conhecidos por seu 

envolvimento com este empreendimento em suas várias esferas. 

Um nome muito conhecido na cidade e que tem sua figura estreitamente ligada à 

história do Ensino de Laticínios na Escola Agrícola do Instituto Evangélico, foi o senhor José 

Firmino de Souza, conhecido por todos da cidade como ―Sr. Nenê‖.  

Além de muitos cidadãos da cidade, quem narrou sua história por meio de registro foi 

o jornalista e museólogo já citado neste trabalho, Silvio do Amaral Moreira, um cidadão 

ilustre, que desde jovem se ocupou em coletar e arquivar peças, fotos e documentos históricos 

em diferentes suportes, que se relacionavam com a cidade de Lavras e especialmente com a 

Escola Agrícola de Lavras. Foi o fundador do principal museu da cidade, que atualmente leva 

o seu nome e que é citado neste trabalho como uma das instituições que ofereceram as 

principais fontes materiais para esta pesquisa. É um dos seus textos, encontrado no museu da 

universidade, que traz informações sobre o já citado José Firmino de Souza. De acordo com 

Bi-Moreira, em 1930, este senhor era o ―encarregado da Fabrica de Manteiga Agricola Nova‖, 

reconhecido naquela época por ser ―perito no ramo‖. Este conhecimento, adquirido em sua 

trajetória profissional na EAL, abriu-lhe as portas para se tornar fiscal da Prefeitura Municipal 

de Lavras, que por décadas atuou realizando auditorias nas fábricas de laticínios da cidade, 

ofício que exerceu até se aposentar. Relatos do senhor Ângelo Alberto de Moura Delphim 

(1942-), também museólogo autodidata que por cinco anos dirigiu o Museu Bi Moreira, 

apontam o ―Sr. Nenê‖ como um dos profissionais mais marcantes envolvidos com a história 

dos primeiros anos do Ensino de Laticínios na EAL. 

É interessante perceber mais uma vez que o pioneirismo da EAL nessa modalidade de 

ensino permitiu não apenas a formação de educadores, mas também de outros profissionais, 

que puderam atuar a partir dos conhecimentos adquiridos na instituição, não como alunos, 

mas como profissionais do ramo, que tiveram a possibilidade de desenvolver suas habilidade 

neste campo de atuação por meio da estrutura existente na EAL, que apresentava clara 

singularidade em relação aos demais empreendimentos pares nestas primeira décadas do 

século XX. 

Publicações daquele período revelam que não foram apenas profissionais locais que 

tiveram a oportunidade de terem na estrutura técnica da EAL, um meio para o seu 

aperfeiçoamento técnico. Na edição da revista ―O Agricultor‖ de junho de 1936 encontra-se 

uma notícia que revela o alcance nacional desta nova estrutura de laticínios. É sobre a visita 
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do Auxiliar-Agrônomo do Aprendizado do Acre, Roberval Cardoso, que trocou experiências 

com os professores e alunos da EAL sobre a atividade agropecuária na bacia amazônica, 

gerando um artigo que foi publicado na revista. Percebe-se que a estrutura mais moderna e 

equipada da instituição, construída no final da década de 20, pôde oferecer suporte técnico até 

mesmo para profissionais externos que desenvolviam pesquisas na área do leite. Isso era 

possível especialmente pela existência de um laboratório na fábrica do Laticínios Modelo, que 

possuía todos os equipamentos necessários para análise, assunto detalhado em partes 

anteriores do trabalho. 

 

Figura 26 - Pesquisador do Acre utilizando Laboratório de Laticínios da EAL 

  

Fonte: ―O Agricultor‖ (1930) 

 

Não pode ficar sem menção neste ponto, a figura já explorada em termos de narrativa 

histórica e biográfica que foi Oswaldo Tertuliano Emrich, e que neste caso também se 

apresenta como figura que representa a EAL através de sua atuação em âmbito estadual e 

federal após seus primeiros anos como professor de laticínios na EAL. Oswaldo foi mais um 

dentre vários profissionais, que após se formar e se desenvolver profissionalmente na própria 

Escola Agrícola de Lavras, pôde trazer incontáveis contribuições ao estado e ao país, no seu 

caso, principalmente representadas pela atuação na década de 40, como primeiro Diretor de 

Ensino da maior e principal Escola da Laticínios do país, o Instituto Cândido Tostes, na 

cidade de Juiz de Fora MG,  e posteriormente como Inspetor de Pecuária de Minas Gerais, 

onde encerrou sua carreira de profissional de laticínios após longos anos de atuação. 
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4 CONCLUSÃO 

―É essencial que a ciência se manifeste ante os nossos olhos, para se VER, 

APRENDER e FAZER‖ . 

Oswaldo Tertuliano Emrich (1925) 

Alguns estudiosos da atualidade entendem que o debate sobre a Educação Profissional 

no Brasil não deve se desenvolver apenas com uma temática voltada para os meios de 

evolução e melhoramentos do processo de formação, mas se trata também de uma discussão 

que inclui o debate sobre um problema ainda não resolvido e que se afigura como um drama 

hodierno
41

, que é a formação de profissionais que sejam também indivíduos ativos e 

preparados para agirem de forma consciente e frutífera no seu contexto de influência.  

A presente investigação histórica é mais uma oportunidade de acesso a relatos de 

experiências fragmentadas que se dão em campos e contextos específicos e localizados, 

conduzidos por diferentes grupos
42

, e infelizmente parece ser esse exatamente o quadro que se 

vislumbra ao se pensar na Educação Profissional no Brasil. A conclusão que se chega, é que 

depois de mais de um século da iniciativa de Lavras (MG), ainda se faz ausente no país uma 

política de educação profissional bem estabelecida e que seja uniforme, não apenas no aspecto 

de alcance geoeconômico, mas também uniforme no sentido de oferecer respostas 

satisfatórias, respostas que contemplem a esfera pedagógica no sentido de formação de 

profissionais competentes, mas que não ignorem o papel da educação profissional como 

componente na construção de uma sociedade desenvolvida em termos industrial e 

tecnológico. 

A investigação histórica que foi empreendida e exposta neste trabalho não tem apenas 

o propósito de se apresentar como um registro de fatos passados, mas se propõe como um 

objeto de análise que oportunize um aproveitamento de elementos educacionais que possam 

favorecer o desenvolvimento de políticas para a educação nos dias atuais, especialmente a 

educação profissional. O pioneirismo dos protestantes no ensino formal de laticínios no 

estado de Minas Gerais, que foi identificado e registrado por esta pesquisa, se torna útil do 

ponto de vista histórico, especialmente quando é capaz de cumprir este papel de contribuição 

                                                 

41
 Alguns dos principais autores que tem discutido a questão da educação técnica e tecnológica do Brasil na 

contemporaneidade são Lucília Regina de Souza Machado e Dante Henrique Moura.  
42

 SOUZA NETO, João Clemente. Considerações sobre a educação como meio de formação de pessoas. São 

Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2017. Notas de aula 
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para o desenvolvimento de uma proposta de política para Educação Profissional no século 

XXI.  

A iniciativa de Samuel Gammon alcançou através do Instituto Evangélico de Lavras e 

sua Escola Agrícola, não somente o atendimento da necessidade de formação de profissionais 

para a agroindústria, tão escassos no país naquele período, mas também viabilizou a 

profissionalização de uma juventude muito mal atendida pelas autoridades de seu tempo, 

transformando-os em agentes qualificados para impulsionar o progresso da indústria de 

laticínios no país.  

Portanto, este modelo que pode ser encontrado no projeto pioneiro dos missionários 

presbiterianos que atuaram na área educacional na cidade de Lavras revela uma preocupação 

em oferecer um projeto de educação que respondesse aos anseios e expectativas sociais do seu 

tempo, e que não fosse apenas mais uma adição ao modelo de escola até então predominante 

no contexto sócio educacional do país no início do século XX, que privilegiava o acesso a um 

conhecimento consagrado, em detrimento de outras modernas formas de aprendizagem, que 

concebiam a educação como um todo, como era o caso da pedagogia norte-americana. Samuel 

Gammon e seus pares acreditavam em uma educação que pudesse mudar realidades sociais, 

que pudesse contribuir para o progresso de uma sociedade, que pudesse transformar jovens 

ociosos em profissionais capacitados, capazes de interferir nos processos produtivos de seu 

tempo, otimizando-os, e favorecendo o progresso de uma nação. E de fato, a investigação 

histórica dessa experiência educacional presbiteriana desenvolvida no interior de Minas 

Gerais revela a influência de princípios relacionados com a herança educacional calvinista, da 

qual esses missionários eram representantes. ―Calvino quis fazer da educação um instrumento 

hábil para produzir indivíduos capazes de servir na vida pública ou qualquer outra função, 

com a consciência do dever e sentido de vocação [...]‖ (FERREIRA, 1990, p.189).  

O exame do relatório produzido pela Comissão Internacional sobre Educação para o 

Século XXI, apresentado à Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO), e publicado no ano de 2010 com o título Educação: um tesouro a descobrir, 

denota que o documento se projeta sob a mesma concepção, da necessidade de uma formação 

integral, que se desenvolva com o objetivo de formar um sujeito consciente, e para tal são 

oferecidos quatro pilares para sustentar a prática educacional, que objetivam a formação 

desses agentes de mudança, que sejam competentes profissionalmente e também conscientes 

do seu papel na conjuntura socioeconômica do país. Os pilares para a atividade educacional 
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no século XXI são os seguintes: “aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver 

e aprender a ser”. Cada um destes pilares cumpre o seu papel na formação de um indivíduo 

consciente, mas é especialmente o segundo pilar, ―aprender a fazer‖, que se relaciona ao 

ensino profissional, e nesse sentido o documento afirma:  

 

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 

(UNESCO, 2010, p. 31). 

 

A pertinência da presente pesquisa se ressalta nesta base, pois ao se desenvolver como 

um processo investigativo, é capaz de revelar a experiência bem sucedida desses missionários 

na formação de profissionais conscientes, que mais do que apenas parte integrante dos 

processos industriais de produção, se tornaram também contribuintes nos processos 

produtivos, não apenas como peças figurativas da manutenção de um sistema de produção 

industrial convencional, mas como sujeitos de transformação desses sistemas no que tange à 

melhoria da vida humana na sociedade, porque foram também conscientizados a enxergarem 

sua profissão como vocação e missão tal qual preconiza ―a cosmovisão‖
43

 calvinista. 

Sobre esta questão é importante reproduzir as palavras de Clara Gammon quando 

comenta sobre a criação da Escola Superior de Agricultura de Viçosa MG (ESAV
44

) pelo 

Governo Federal, que não poupou recursos ―para dotá-la de todo aparelhamento moderno‖.  

                                                 

43
 Essa Cosmovisão Calvinista também é chamada de Visão Reformada, conforme nomeada em outras partes 

deste trabalho. Como proposta acadêmica tem se desenvolvido com a alcunha de ―filosofia reformacional‖, e 

trata-se de um movimento que teve origem na Holanda, no início do século XX, especialmente através dos 

trabalhos de Herman Dooyeweerd, D. T. H. Vollenhove e M. R. Rookmaaker. Todos os referidos autores foram 

professores na Universidade Livre de Amsterdam e desenvolveram um sistema de filosofia inspirado no 

pensamento neo-calvinista de Abraham Kuyper, teólogo, jornalista, e estadista holandês. A característica básica 

do pensamento reformacional é a negação da autonomia humana em relação a Deus. O Primeiro Ministro 

holandês Abraham Kuyper afirmava que ―não há um único centímetro, em todos os departamentos da vida 

humana, sobre o qual Cristo, o Senhor de todos, não diga: é meu‖. Segundo Kuyper, o cristianismo não seria 

meramente uma doutrina religiosa, mas um sistema total de vida e pensamento, uma ―cosmovisão‖. Durante sua 

vida buscou uma reforma da vida cultural holandesa a partir do evangelho. Algumas obras publicadas em língua 

portuguesa que contribuem para a compreensão do referido sistema de pensamento são: KUYPER, Abraham. 

Calvinismo. 2ª ed. São Paulo: Editora Cultura Cristã, 2015; DOOYEWEERD, Herman. Raízes da Cultura 

Ocidental: as opções pagã, secular e cristã. São Paulo: Editora Cultura Cristã, 2015; SHAEFFER, Francis. A 

morte da Razão: a desintegração da vida e da cultura moderna. São Paulo: Editora Cultura Cristã, 2002; 

ROOKMAAKER, M. R. A Arte Moderna e a morte de uma cultura. Viçosa: Ultima, 2015. 
44

 Atualmente Universidade Federal de Viçosa 
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É claro que a escola de Lavras não poderia competir com ela nesse terreno, 

entretanto, um alto funcionário do governo deu este testemunho: ―Quando preciso de 

um homem capacitado para empregar equipamentos modernos, eu o procuro em 

Viçosa; mas se preciso de um homem por sua integridade de caráter e fidelidade no 

serviço, vou a Lavras‖. Esse conceito, felizmente, tem-se firmado no correr dos anos 

(GAMMON, 2003, p 130). 

 

A pesquisa sobre o ensino de laticínios nos primórdios da Universidade Federal de 

Lavras nos deixou claro que Samuel Gammon, Benjamin Hunnicutt e mais tarde o próprio 

Oswaldo Tertuliano Emrich – como educador formado pela EAL e protagonista do ensino de 

laticínios – tinham uma só preocupação: oferecer uma ciência efetiva e contributiva, com 

propósitos bem definidos de progresso das atividades agrícola e educacionais do país, 

especialmente por oferecer uma ―Educação para o Viver Completo‖
45

, como postulava seu 

propósito de ensino. 

Portanto, além de ser o berço do ensino formal de Laticínios no Brasil, mostrando 

assim o seu caráter pioneiro, a Escola Agrícola do Instituto Evangélico de Lavras também 

ofereceu um legado histórico em termos de realizações educacionais na área do ensino 

agroindustrial, sendo impossível estabelecer os limites de seu alcance. Não somente ofereceu 

ao país aqueles que estão entre os primeiros professores e profissionais da área de laticínios, 

tão raros no território nacional naquele período, mas ofereceu, igualmente, um amplo 

conteúdo de publicações técnicas, também extremamente escassas no país, além de orientação 

a produtores carentes de informações e suporte que muitas vezes viviam isolados naquele 

início do século, auxílio representado pelo trabalho pioneiro de extensão no Brasil; pôde, 

ainda, contribuir para o desenvolvimento do setor, por meio da divulgação e popularização de 

eventos na área de laticínios, bem como dos produtos lácteos, não deixando de se mencionar a 

bela estrutura que ainda permanece sendo utilizada para outros fins no Campus Histórico da 

Universidade Federal de Lavras.  

Como se pode perceber, o legado deixado pelo ensino de laticínios na EAL é muito 

significativo em termos materiais e históricos, no entanto, o que se busca provocar nestas 

considerações finais sobre o trabalho é a percepção de que como legado, a experiência 

relatada nesta investigação histórica deixa um modelo de prática de Educação Profissional 

                                                 

45
 Frase presente em vários dos Prospectos da instituição, apresentada como o propósito dos diretores do Instituo 

Evangélico. 
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capaz de ultrapassar os limites das décadas quanto à sua importância, especialmente se a 

avaliação não o desagrega dos princípios e valores que impulsionaram e conduziram a 

iniciativa de Lavras (MG). 
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