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DISCURSO 
105 ANOS IFSULDEMINAS – CAMPUS INCONFIDENTES

28 DE FEVEREIRO DE 2023

Magnífico  Reitor  do  IFSULDEMINAS,  professor  Cleber  Ávila

Barbosa

Excelentíssimo  diretor-geral  do  Campus  Inconfidentes,  professor

Luiz Flávio Reis Fernandes

Excelentíssimo Deputado Federal, Doutor Frederico

Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Inconfidentes,

Wanderlei Tavares.

Servidoras e servidores desta escola centenária

A  comemoração  de  105  anos  de  história  está  reservada  a

instituições capazes de se reinventar. Celebrar tantos anos de vida

e de cumprimento de uma missão é tarefa de organizações fortes.

Fico imaginando o número de percalços superados por esta escola

ao longo das décadas. Certamente não foram poucos. Por ter tido

a capacidade de superação é que chegamos a este dia celebrativo.
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Aqui foi e é lugar de melhorar pessoas. Desde seu primeiro dia de

existência até os dias de hoje, o Campus Inconfidentes realiza com

excelência o motivo pelo qual foi criado: educar.

Como  “Patronato”  a  escola  recebeu,  em  sua  origem,  meninos

vindos do Rio de Janeiro, então capital de nosso país, para aqui

receber  educação  agrícola.  Fico  imaginando  quanto  sofrimento

esses adolescentes e jovens tiveram que passar,  longe de suas

famílias,  para apresentar  ao governo comportamentos e atitudes

que, por vezes, eram alheios às suas próprias vontades.

Bem sabemos...enquanto  os  anos foram passando,  a  escola  foi

transformando e aperfeiçoando a sua pedagogia e sua maneira de

educar.  Essas  melhorias  atraíram  outros  adolescentes  e  jovens

para estudar em nossa cidade.  O tempo foi  o responsável  para

aplicar  nesta  instituição  maneiras  mais  humanizadas  de  ensino.

Assim, a cada etapa da história a escola buscou se ajustar aos

novos entendimentos sobre a educação.

A habilidade para se acomodar aos desafios dos novos tempos foi

atraindo  estudantes  de  diferentes  partes  do  país,  vindos  para

nossa  cidade  trazendo  em suas  bagagens  o  sincero  desejo  de

realizar sonhos! 

Nas décadas iniciais, sonho de ser agriculino!  
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Mas a capacidade de ofertar à sociedade o que ela almeja, fez a

instituição, que hora nos abriga, ampliar o seu universo de cursos. 

Hoje,  ela  realiza  sonhos  de  adolescentes  e  jovens  dos  mais

variados espectros e áreas do conhecimento. Aqui realizam-se os

sonhos de quem deseja cuidar do meio ambiente; de quem ama a

alquimia  dos  alimentos;   concretizam-se  os  sonhos  de  jovens

inquietos  pela  descoberta  dos  mistérios  da  informática  e  da

agrimensura. Mas não somente: esta instituição tornou-se “expert”

em fomentar  e  cumprir  sonhos  de  quem deseja  ser  historiador,

pedagogo,  matemático,  biólogo  e  agrônomo.   Sonhos  de  ser

cidadão! Sonhos de ser humano capaz de respeitar as diferenças e

de se compadecer com o sentimento alheio.

Tudo isso, graças ao empenho, ao trabalho, ao talento de inúmeros

servidores,  professores e técnicos-administrativos,  que passaram

por  aqui  ao  logo  desses  anos.  Parabenizo,  especialmente,  os

presentes servidores, na pessoa do atual  diretor-geral,  professor

Luiz  Flávio,  grande amigo e  parceiro  da  prefeitura  municipal  de

Inconfidentes.  Professor  Luiz  Flávio,  a  sua  competência  na

condução desta grande equipe é notória. O seu dinamismo, a sua

preocupação e a sua felicidade em ver as coisas acontecendo são

notórios.  O seu encantamento com a educação é inspirador.



4

A grandeza deste campus é, sem dúvida, um dos maiores orgulhos

de  nossa  cidade,  a  tal  ponto  de  dizermos  sem medo  de  errar:

Inconfidentes  é  o  IFSULDEMINAS  e  o  IFSULDEMINAS  é

Inconfidentes. A origem deste dois entes se confundem por que um

nasceu para o outro. 

Nosso município que completará amanhã 60 anos de emancipação

política  administrativa  só  existe  porque  um  dia  Venceslau  Braz

resolveu assinar o decreto de criação desta escola. E esta escola

só existe porque um dia Inconfidentes tornou-se cidade abraçando-

a como uma de suas principais joias e riquezas.

Temos a noção clara da importância do IFSULDEMINAS para a

nossa  cidade.  Ela  representa  vigor,  pujança  e  alegria  para

Inconfidentes.  Aqueles  que  a  criticam  negativamente  estão  à

margem  do  conhecimento  sobre  o  que  se  faz  aqui.  O

IFSULDEMINAS é essencial para Inconfidentes, não somente do

ponto de vista do saber e da educação, mas também da economia

e  da  cultura.  Este  campus  faz  nossa  cidade  ser  melhor  e  é

necessário  que  a  população  de  Inconfidentes  seja  justa  com  o

campus e reconheça o seu valor imensurável tanto para a nossa

história, quanto para o hoje.

Por isso, podemos afirmar: sim...é hora de comemorar. É hora de

celebrar a vida e a história desta escola.
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O povo de Inconfidentes abraça o IFSULDEMINAS. Parabéns por

chegar até aqui!

Como representante  do  povo desta  cidade digo  com o coração

cheio  de  alegria:  o  Campus  Inconfidentes  é  nosso  patrimônio!

Obrigada por vocês, estudantes e servidores do Instituto Federal,

nos abraçarem também como patrimônio de vocês!


