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INTRODUÇÃO

O presente trabalho faz parte de pesquisa de mestrado da Faculdade de
Educação da Universidade Federal de Pelotas, e conta com auxílio da CAPES.
O objetivo desta pesquisa é demonstrar como foi criada historicamente o
Patronato Agrícola Visconde da Graça, instituição criada na cidade de Pelotas,
em 1923.

O Patronato Agrícola Visconde da Graça hoje possui a denominação de
Conjunto Agrotécnico Visconde da Graça, integrando a Universidade Federal
de Pelotas.

METODOLOGIA

As fontes utilizadas para este estudo foram o jornal Diário Popular, da
cidade de Pelotas e o Almanaque de Pelotas, (retirados do acervo da Biblioteca
Pública Pelotense), os Relatórios Anuais e Ficha dos alunos (presentes no
Acervo Escolar).

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Pelotas tinha a vantagem de que o Ministro da Agricultura era o
pelotense Dr. Ildefonso Simões Lopes, filho de João Simões Lopes Filho
(Visconde da Graça), que defendeu a instalação do Patronato em cidade
interiorana sem a principal marca das instalações dos outros patronatos: a sua
maioria foram instalados em grandes capitais ou porque faziam parte do
principal fluxo econômico do Brasil ou porque faziam parte da política intitulada
e conhecida por “café com leite” do início da República brasileira

No Diário Popular do dia 4 de janeiro de 1920 há um artigo intitulado “O
Ministério da Agricultura e o ensino Agrícola”. Este artigo foi extraído do último
número do Boletim Mundial, Órgão Oficial da Associação Brasileira de
Imprensa do Rio. Nele exaltam-se as qualidades da atuação de Simões Lopes
junto à defesa do ensino agrícola:

João Simões Lopes Neto é o homem necessário para aquele
Ministério. Pois o atual Ministro da Agricultura mostrou-se desde
logo, decidido a não ter medo dos regulamentos, sempre que se
tratava de ativar serviços ou aproveitar iniciativas que concorrerão
para o desenvolvimento e progresso da lavoura e da pecuária. [...]

Também é através do Almanaque de Pelotas que podemos notar a
influência exercida pelos políticos locais no estabelecimento de tal instituição,
(1928, p. 130 a 136):

No período administrativo do digno intendente municipal dr. Pedro
Luis Osório, illustre medico pelotense, foi levantada a idéa da
creação de uma escola agrícola no Município de Pelotas, nos



moldes do Decreto do Governo Federal, número 13706, de 25 de
julho de 1923.[...] Tão solicito e porfiado foi o seu desempenho,
quanto benemérita e patriótica a determinação do eminente dr.
Ildefonso Simões Lopes, Ministro da Agricultura, que houve por
bem crear no 2º districto deste Município, no lugar denominado
Bôa Vista, o Patronato Agrícola “Visconde da Graça”, que occupa
uma área de 200 hectares, parra esse fim cedidos pelo governo
municipal, que ao mesmo tempo solicitou lhe fosse dada aquella
denominação.1

Assim, percebemos o quanto eram exaltados os nomes desses políticos
no Almanaque e do Diário Popular. Ressalta-se que qualquer fonte está
vinculada ao seu momento histórico e carregada de valores e sentidos. Neste
caso, ao partido Republicano, do qual ambos eram representantes.

Em nota sobre a importância da instrução dos menores que são
direcionados ao Patronato, assim lhes imputam os valores necessários a sua
vivência, no Almanaque de Pelotas (1928)

.
A instrucção pratica dos menores abandonados, desoccupados

ou delinqüentes, é o verdadeiro estímulo propulsor do progresso
do paiz, da sua futura grandeza e de seus mais lídimos e
alevantados ideaes.

CONCLUSÕES:

A partir do exposto acima, podemos concluir que o estabelecimento do
P.A.V.G na cidade de Pelotas estava em consonância com o momento
histórico por que estava passando a cidade e também o restante do país (visto
ser uma instituição que se estabeleceu de igual forma em outras regiões) no
tocante às questões educacionais e agrícolas. Fruto das necessidades de
formar mão-de-obra nos ofícios artesanais e agrícolas no país como um todo –
pós processo de libertação escravista – essas instituições surgem como
recurso para uma lacuna de necessidade de “braços” pelo qual passa o país
como um todo, influenciadas pela elite pelotense e pelo discurso em vigor.
(CUNHA, 2000).
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1 Optamos por manter a escrita tal qual estava demonstrada ortograficamente nos periódicos,
isto é, a escrita original.


