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PREFÁCIO

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

O presente conjunto de redações, todas se ocupando do tema "Eu, minha cidade e os 300

anos do Ciclo do Ouro em Minas"e provenientes da totalidade das regiões do Estado, atesta o senti-

mento de pertença dos nossos estudantes à terra mineira, suas tradições e sua história. Esses textos

lembram que o Ciclo do Ouro, mais do que um acontecimento atinente a uma ou outra cidade, foi

e continua a ser um episódio formador do espírito das Minas Gerais. Em Minas continuamos apren-

dizes e sabedores de que, à maneira dos garimpeiros de ontem, nada de valor é alcançado sem o

esforço cotidiano, decidido, persistente, sereno e corajoso. A terra mineira oculta hoje, como ocul-

tava ontem, tesouros materiais e imateriais, sempre à espera do trabalho humano, do qual nós, os

habitantes desse território, nunca nos esquivamos.

Cada uma dessas redações é, à sua maneira, um exercício de exploração das cidades de ori-

gem dos nossos alunos e uma ponte, um traço que une, à distância, cidades e experiências que o

tempo separou, mas que a esperança humana, sempre teimosa, insiste em reaproximar. Que as reda-

ções aqui apresentadas possam significar, como acredito que significam, a permanência no tempo

do espírito de Minas, que ninguém sabe definir, mas que todos nós temos no coração.

Ana Lúcia Almeida Gazzola
Secretária de Estado de Educação de Minas Gerais
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APRESENTAÇÃO

Este caderno traz as 94 redações vencedoras do concurso de redação 'Eu, minha cidade e os 300
anos do Ciclo do Ouro em Minas' realizado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais em parceria
com a Secretaria de Estado de Educação em 2011.

A iniciativa, destinada a estudantes do Ensino Médio e dos anos finais do Ensino Fundamental de
todas as escolas públicas de Minas Gerais, buscou reforçar o sentimento de pertencimento dos jo-
vens à sociedade, por meio da reflexão sobre os elementos que constituem a identidade mineira, e
promover a aproximação entre eles e as instituições públicas, de maneira qualificada, por meio da re-
flexão sobre as questões de interesse público e geral, revigorando o sentido da vida em coletividade.

Na etapa escolar, cada instituição de ensino participante promoveu sua seleção, enviando a redação
mais bem classificada de cada categoria (Ensino Fundamental ou Médio) para concorrer à etapa re-
gional, na Superintendência Regional de Ensino (SRE) a qual é vinculada.

As 47 Superintendências Regionais de Ensino receberam cerca de 2 mil redações, selecionadas pelas
mais de 1500 escolas participantes. Cada SRE procedeu à seleção de 2 redações premiadas, uma de
cada categoria, de onde resultaram os 94 textos vencedores.

Neste caderno, as redações estão dispostas pela ordem alfabética das SRE's e, dentro delas, organiza-
das, consecutivamente, em 'ensino fundamental'e 'ensino médio' Ao final do caderno, figura o índice
pela ordem alfabética dos nomes dos estudantes premiados.

Desejamos a todos ótima leitura!
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MINAS DAS MINAS

ITALO ALvËS MEIRELES

Sou filho do Vale. Vale do Jequitinhonha, região sofrida de Minas Gerais. O vale é pobre, cor
de poeira. Poeira do meu sertão. A vida aqui não é brincadeira, é preciso levantar cedo, aproveitar
bem o dia' Muito suor, pouca diversão. Sou aquele caipira, mineirinho do interior que carrega a es-
perança no peito.

Minha historia é tão diferente de quem nasceu nas cidades históricas... A cultura é bem diver-
sa da nossa. Há trezentos anos atrás, nosso estado marcava o seu nome na história, a chamada época
dourada do Brasil: com a Inconfidência, a literatura e o Ciclo do Ouro.

Aqui não temos Estrada Real, não temos turistas. Os nossos heróis são os sertanejos, que,
muitas vezes descalços, caminham numa estrada de chão, em busca de uma vida mais digna. Nossa
cidade é bem pequena, mas abriga um povo bastante hospitaleiro.

O que nos diferencia, além do espaço geográfico, são os caminhos que se cruzam, transfor-
mando o nosso saber, influenciando o nosso viver. Do Ciclo do Ouro aprendemos nas aulas de Histó-
ria, temos orgulho das nossas igrejas, de Aleijadinho, de Tiradentes. Mas o nosso ciclo não é do ouro.
O nosso ciclo é da boa vizinhança. Daí o motivo porque as veredas se cruzam.

O que nos torna irmãos, mineiros de verdade, é o amor por Minas Gerais. As minas que são
gerais, por isso tanta diversidade! As Minas que se fundem em um só lugar. Minas singular! Única.
Minha e sua: nossa!

Professora orientadora: Elaine Magalhães Dantas
Escola Estadual Barão do Rio Branco

Ano do Ensino Fundamental: 70

Município: Cachoeira de Pajeú - Superintendência: Almenara
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ALMENARA, UM DOS MUITOS FACHOS DE LUZ NO
PROGRESSO DE MINAS

EMILLE XAVIER CORDEIRO

Minas Gerais, a produção de ouro e outras riquezas minerais tornaram-se de tal forma sinô-
nimos, que o próprio nome do estado indica essa condição de grande produtor de minérios, cuja
descoberta completa 300 anos em 2011. Ë impossível para qualquer mineiro desconhecer, desde os
primeiros anos de escola, a importância que o Ciclo do Ouro trouxe para nosso Estado. Essa paixão
por nossa terra nasce em cada um de nós e é de tal forma que não pode ser medida apenas em
riquezas, uma vez que, no entender dos nossos historiadores mais renomados, a descoberta e a ex-
ploração das minas pouca melhoria trouxe à população mais humilde, durante o período colonial.
Apesar disso, é impossível não reconhecer que a época do ouro tem importância de primeira ordem.

Como exemplo, o que aconteceu quando se inaugurou Brasília, com o deslocamento do Go-
verno Federal, houve a interiorização do poder, que antes se limitava à faixa litorânea do nosso país.
A descoberta do ouro 300 anos atrás, foi sem dúvida, o primeiro incentivo para que os Sertões, en-
tão inóspitos e desconhecidos, se beneficiassem com a chegada da civilização. O movimento das
entradas e bandeiras e a debandada em massa das populações litorâneas em busca de um El Dou-
rado aparentemente fácil e muitas vezes fictício foram decisivos para fixar o homem nessas regiões
Almenara e todo o baixo Jequitinhonha nunca foram grandes produtores de ouro, mas, nas outras
regiões centrais do Estado, com tanta mão-de-obra disponível utilizada na extração do minério, às
outras áreas ficou o papel de prover com mantimentos, servindo de vias de escoamento e controle
de contrabandos para que os mineradores pudessem exercer seu trabalho. Almenara e a região onde
está situada tiveram durante o Ciclo do Ouro esse papel secundário. Com a inexistência de estradas,
o Rio Jequitinhonha, então navegável e caudaloso, era um escoamento natural da produção aurífera
da parte central de Minas para a Bahia, daí a importância de postos de vigia para controlar o fluxo
migratório e proteger os viajantes. Esses postos de vigia, à margem dos rios, deram origem às cida-
des como hoje as conhecemos.

Nossa cidade foi fundada pelo alferes Julião Fernandes Leão e recebeu inicialmente o nome
de São João do Vigia, que indicava a finalidade de uma pequena população que nascia. Somente
em 1938, foi elevada à condição de cidade, tendo a sorte de ter seu nome mudado para o lindo to-
pônimo Almenara, que pode também ser traduzida para o Farol, Torre de Vigia, local de reunião dos
soldados que defendiam as fortalezas.

Durante os meus 15 anos de vida, pude perceber o quanto o ciclo do ouro transformou mi-
nha região, possibilitando usufruir de diversas culturas, enchendo-me de orgulho por viver em uma
cidade cujo nome sugere focos de luz.

Professor orientador: Pedro Borges Pimenta Júnior
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais - Compus Almenara

Ano do Ensino Médio: P
Município: AI menara - Superintendência: Almenara
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ÜVtA PEDRA NO VALE

LEOMAR MOREIRA RODRIGUÊS

Cidade pequenina chamada Berilo, situada no Vale do Jequitinhonha, Nordeste de Minas.
Seu nascimento está ligado ao ciclo do ouro, pois, no século XVIII, passaram por ela figuras ilustres
que fazem parte da história de Minas e do Brasil.

Berilo nasceu de uma pedra "berilo", pedra valiosa! Seu nome faz juz às pessoas que passa-
ram por aqui, como Tiradentes e Domingos de Abreu Vieira, que deixaram marcas importantes na
história da cidadezinha. Espalharam ideais de luta e bravura ao povo que faz de tudo para conservar
alguns patrimônios históricos ligados a essas ilustres figuras. O casarão diz-se ter sido a residência de
Domingos de Abreu Vieira, que, no século XVIII, aqui chegou com sua tropa de bandeirantes e por
aqui ficou, formando a primeira vila. Tiradentes, o então inconfidente, hospedou-se por uma noite
neste casarão "histórico'

O povoamento da cidadezinha teve início com a mineração de ouro, com a participação da
mão de obra escrava, portanto, após o declínio, a população negra ocupou as propriedades, dando
origem à organização de várias comunidades, muitas sendo quilombolas.

O povo dessa cidadezinha de nome Berilo luta pela sobrevivência. Muitos ainda carregam
lenha e água na cabeça. A exemplo de seus descendentes aspiram por dias melhores. As comunida-
des foram formadas por idealistas e sobreviventes que acreditavam e têm esperanças numa Minas
mais justa, nas Minas de ouro, Minas dos diamantes, nas Minas da dignidade, enfim nas Minas Gerais.

A história do povo desta cidade situada no Médio Jequitinhonha se mistura com tantas ou-
tras como Ouro Preto, Mariana.., que surgiram embrenhadas nessa mesma história transformadora.
Vale acreditar que, em uma terra que já se extraíram tantas riquezas, tenha algo de bom para todos
os mineiros.

Professora orientadora: Maria Consueli Sales Amaral
Escola Estadual de Porto

Ano do Ensino Fundamental: 90
Município: Berilo - Superintendência: Araçuaí
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B--ELAS TERRAS DOURADAS

DANIELAALVES PEREIRA

As belas terras douradas, Minas Gerais, localizada na região sudeste do país, tem esse nome
por ter sido privilegiada, pois no seio de suas terras havia uma grande concentração de minérios
preciosos como ouro e diamante.

A partir do final do séc. XVII, na região das Minas Gerais, em decorrência da descoberta des-
ses minérios pelos bandeirantes, houve um grande período histórico que foi a exploração do ouro
por ordem da coroa portuguesa.

As belezas desta terra são incomparáveis as de outras terras. Além, de suas belas paisagens,
sua miscigenação, e religiões, possui minérios é rica em obras arquitetônicas.

Cidades como Diamantina, Sabará, Ouro Preto, entre outras surgidas na época da mineração,
recebem até hoje visitantes de todos os lados, este se encantam com tantas maravilhas encontradas
como as construções barrocas, as igrejas adornadas com ouro puro, preservadas até hoje como pa-
trimônio histórico da humanidade.

Minha cidade, Chapada do Norte, surgida no ano de 1728, ciclo do ouro, de acordo com al-
guns pesquisadores teve sua formação por escravos refugiados do Arraial doTijuco, hoje Diamantina.

A partir daí, nosso município passou a ser explorado, sendo seu principal alvo, o rio Capivari;
hoje se encontra quase seco, devido ao alto índice de desmatamento próximo à área de seu leito.

Outra consequência das toneladas de ouro levados do nosso município para outros países é
que Chapada Do Norte tem hoje um dos IDH mais baixo de Minas Gerais.

Hoje o município é composto por várias comunidades quilombolas, como Córrego da Mise-
ricórdia, Ribeirão da Folha, Moça Santa e outras que, graças ao trabalho de seu povo, são reconheci-
dos através de associações quilom bolas.

Embora a mineração tenha trazido tantas consequências para nosso município, também
trouxe mudanças que faz com que todos nós mineiros chapadenses nos orgulhássemos de sermos
filhos do seio de Minas, pois o douradinho pode ter sido levado, mas o brilho dessa terra jamais se
apagará.

Professora orientadora: Maria Helena Dias Lopes
Escola Estadual José Rodrigues Figueiredo

Ano do Ensino Médio: 30

Município: Chapada do Norte - Superintendência: Araçuaí
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TERRA DE OURO

--	 JOICE APARECIDA DE SOUSA VIEIRA

Toda nossa história começou num velho lugarejo que hoje se chama Ressaca. Se localiza na
metade do caminho entre Ouro Preto e Rio de Janeiro. Faz parte da Estrada Real, pois os chama-
dos "tropeiros" paravam nesse pequeno lugar para reensacar mercadorias, daí o nome. Hoje Ressaca
é uma comunidade de Carandaí, um município cheio de histórias fascinantes sobre o valiosíssimo
ouro. Não quer dizer que tenha ouro, é uma cidade que fez e que faz parte de Minas Gerais, um esta-
do que mudou o Brasil, tanto na economia e na política, quanto na história.

Às vezes ficamos meio intrigados, pois Carandaí é uma cidade tão pequena que nem imagi-
namos que um dia teve ouro. Mas são tantos "causos'.. Contam que os escravos das fazendas enter-
ravam o ouro para comprar a sua carta de alforria. Também tem lendas de cobras, assombrações que
protegem o ouro.

A cidade é quase um patrimônio histórico. No trajeto da Estrada Real, temos o pontilhão
onde passava o Rio Carandaí e a estrada original para a Lagoa Dourada, também o túnel 36, que liga
Carandaí a Barbacena, e muitas outras histórias. Pois é, Minas Gerais não é só o queijo e o sotaque
delicioso não! Temos histórias interessantíssimas, que fazem parte dos 300 anos do Ciclo do Ouro.

E é por isso que eu e muitos carandaienses ficamos orgulhosos, fazemos parte dessa Minas
Gerais, que é mesmo o berço das riquezas do Brasil.

Professora orientadora: Raquel Henriques de Viveiros
Escola Estadual Francisco do (armo

Ano do Ensino Fundamental: 9°
Município: Carandaí - Superintendência: Barbacena
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MINAS GERAIS PINTA O AMARELO NA
BANDEIRA BRASILEIRA

DAIANE ALINE DE OLIVEIRA ALVES

Uma incrível descoberta coloriu nossa atual bandeira Brasileira. O verde das matas, que sim-
boliza nossa exuberante flora, passa a dividir espaço com uma nova cor que surge, pintando de
amarelo o retrato do nosso país.

Hoje, eu tenho orgulho de dizer que minha história e de muitos brasileiros surge em meio
a este brilhante amarelo que se manifesta em pequenas pedrinhas com o poder de movimentar e
transformar todo o mundo. A partir daí, surge uma história cuja importância atualmente faz produzir
inúmeras páginas de livros, filmes e até novelas sobre o nosso Estado.

A descoberta do ouro em Minas Gerais aconteceu no final do século XVII por bandeirantes
que adentraram nosso país em busca de novas riquezas. A notícia se espalhou muito rápido pelo
Brasil, chegando a Portugal e a todas as outras nações, começando assim, pelo ouro, a formação do
nosso estado, que orgulhosamente chamamos de Minas.

Portugal não perdeu tempo. Imediatamente expedições se deslocaram para a região mine-
radora que caracterizou o segundo ciclo econômico do Brasil. E esse foi o começo da minha, da nossa
história, pois, a partir daí, começaram a surgir as primeiras cidades hoje conhecidas como Mariana,
Sabará e Ouro Preto. Para se chegar àquela região, muitos povoados se formaram. Atualmente são
inúmeras as cidades que fazem do nosso estado um dos maiores e mais importantes do Brasil. Entre
estes povoados, um é de singular importância, não financeira ou economicamente para o país, mas
sim para mim e uma pequena população interiorana que vivia numa aconchegante cidade chamada
de Santa Bárbara doTugúrio. É a minha cidade, que, como outras, surgiu a partir da corrida pelo ouro,
pela riqueza. Hoje, cheia de orgulho, posso dizer que eu faço parte dessa história e que minha cidade
ajudou a pintar o amarelo na Bandeira Brasileira.

Esse foi o começo da nossa história. Surgimos em meio a tanta riqueza que, é claro, sabemos
que não ficou por aqui. O Brasil era colônia de Portugal, que explorou quase até o fim essas minas.
Portugal saiu com nossa riqueza, mas Minas Gerais transformou o cenário cultural brasileiro, igrejas,
quadros, imagens construídas nessa época, hoje são patrimônio histórico brasileiro. As cidades pio-
neiras do ciclo do ouro (Ouro Preto, Mariana, Sabará), entre outras, concentram essa beleza inigualá-
vel, histórica e cultural.

Corrida, movimentação, deslocamento, mudanças econômicas e políticas, assim foi caracte-
rizado o ciclo do ouro. Ações e realizações que transformaram nosso Brasil, que fizeram nascer nosso
Estado e formaram um pequeno embrião, minha cidade - meu abrigo, meu lar.

Professora orientadora: Eulina Suzana Sotero Ferreira
Escola Estadual Juscelino Benedito de Araújo

Ano do Ensino Médio: 3°
Município: Santa Barbara do Tugúrio - Superintendência: Barbacena
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O OURO DE LAVRAS

CAROLINE CHRISTINA SILVA

Há muitos e muitos anos, quando foram encontrados os primeiros sinais de ouro nas entra-
nhas do Brasil, vivemos um período turbulento: momentos de prosperidade e exploração, conquis-
tas e perdas, riquezas e pobrezas que deixaram marcas profundas no meu estado, na minha cidade
e que se refletem, até hoje, na minha vida.

As cogitações de que haveria grandes quantidades do metal precioso neste país mexeram
com a ambição de muitos, despertaram cobiça e fizeram surgir sonhos que atravessaram o oceano e
gerações. Foi um período de grande desenvolvimento, mas também de muita exploração e desres-
peito com o povo. O Brasil tornou-se o hospedeiro de um parasita que sugou quase todas as nossas
riquezas, deixando-nos apenas uma "amostra" que pode ser admirada, na atualidade, principalmen-
te em algumas de nossas igrejas.

Apesar dessa exploração desmedida, minha cidade deve sua existência a essa corrida des-
controlada em busca do tão precioso metal, o nosso "El dourado"! Bandeirantes, de minas em minas,
chegaram a estas paragens, construindo, aqui, as bases do arraial "Campos de SantAna das Lavras
do Funil" Por aqui também passou Fernão Dias Paes Leme, valente desbravador que, apesar da idade
já avançada, recebeu e aceitou a missão de encontrar "a grande montanha dourada'

A lendária montanha até hoje não foi encontrada, desse passado de ouro e riqueza, das lavras
feitas pelos bandeirantes surgiu a minha "Lavras"; "Fernão Dias" é lembrado na rodovia que nos liga
aos grandes centros e, a nossa maior riqueza não estava debaixo da terra onde os bandeirantes a
procuravam, mas se multiplica nas mentes brilhantes dos jovens que fazem desta "a Terra dos Ipês e
das EscoIas'

Professora orientadora: Joseane Ferreira Silva Barati
Escola Municipal Itália Cautiero Franco - CAIC

Ano do Ensino Fundamental: 911

Município: Lavras - Superintendência: Campo Belo
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NÃO É HISTÓRICO, MAS TEM HISTÓFUA

LETÍCIA APARECIDA FERREIRA DE ABREU

Minas, como o próprio nome indica, é o lugar onde foram encontradas as primeiras minas de
ouro no Brasil.

Mineradores vindos de vários locais exploravam cada vez mais em busca de riquezas, que a
coroa portuguesa levava juntamente com os sonhos daqueles que vieram com esperança de uma
vida melhor. Com altos impostos - como o quinto - deixava os trabalhadores em situação miserável
e desumana.

Devido a essa exploração do ouro, muitas cidades aqui foram formadas, entre elas as que são
históricas, como Mariana, Ouro Preto e Sabará, que foram e continuam sendo referências quando
se trata do ouro em Minas. Estas três cidades retratam as riquezas de nossa terra ao encontrarmos
igrejas "banhadas" a ouro e também as histórias daqueles que por elas viveram e por elas morreram.

Mas não se pode esquecer as demais localidades, como esta em que vivo, meu distrito que-
rido e tão pouco conhecido. Ele não é histórico, mas tem a sua história. Embora não tenha ligação
alguma com a mineração, acredito que é graças a ela que meu distrito nasceu, pois o povo foi se
espalhando e Minas povoando até chegar onde estou.

Com as pessoas, vieram os costumes, as culturas, as tradições, que até hoje estão vivas, enrai-
zadas e misturadas com as tecnologias. Mistura de rusticidade e modernidade. Passeando por nossas
cidades, encontramos desde os prédios mais modernos até os mais antigos. Nas zonas rurais não é
diferente; temos as mais diversas máquinas agrárias até os mais antigos como os carros de boi, os
moinhos «água...

Minas Gerais é motivo de orgulho não só para os que nesta terra vivem, mas para toda
nossa nação.

Professora orientadora: Cleonice Alvarenga
Escola Estadual Alberico Ferreira Naves

Ano do Ensino Médio: l
Município: Santo Antônio do Amparo - Superintendência: Campo Belo
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SABoR DE SER MINEIRO

THALIA VIEIRA RODRIGUES

Viver em Minas é sentir o cheiro de um bom cafezinho sendo coado na hora, pão de queijo
saindo do forno, uma boa broa de fubá assada no fogão a lenha. São contos, causos, montanhas,
tantas riquezas, grandes heranças...

Em meio a um grande sertão de lagartos, cobras, tatus e pássaros, descobriu-se uma riqueza
que mudou todo o rumo da cultura e da história de Minas. As pedrinhas diferentes que o mulato
encontrou, há 300 anos atrás, em um riacho, transformou-se no ouro tão explorado e cobiçado...

E foi na simplicidade das ricas montanhas mineiras, onde a caça era abundante, que os caçado-
res descobriram esse pedacinho de terra onde moramos, "A Princesinha da Zona da Mata' Hoje a caça
não existe mais, a cidade cresceu, evoluiu, mas também temos nossa riqueza, e uma delas é pra lá de
especial, não é amarelinha como o ouro e nem pode ser encontrada em rios e cavernas, e sim plantada
e colhida, torrada e moída e quando tá vermelhinha se agarra ao galho formando uma linda árvore!
Você pode achá-la na sua casa, na minha e até na do vizinho... Seu aroma e seu sabor despertam a von-
tade de sentar à mesa, o nosso ouro alimenta-nos e nos sustenta, o nosso ouro é o café...

Espera Feliz ainda guarda vestígio do passado, como o antigo pontilhão, a velha estação...
Ao som da Maria Fumaça muitas pessoas chegaram aqui, trazendo consigo seus costumes e suas di-
versidades. Em meio às montanhas sinuosas e ao barulho da água gelada batendo nas pedras, foi-se
formando uma cidadezinha aconchegante e bonita.

Com tanta riqueza, Espera Feliz se transformou numa cidade acolhedora. O galo cantando
cedo e o cheirinho de café saindo acorda o turista pronto para encarar o frio intenso do Pico da Ban-
deira, que transforma-se em alegria e em entusiasmo quando atingimos o ponto mais alto e vemos
o sol nascendo através das montanhas.

Hoje sabemos que a maior riqueza não é o café, nem as pedrinhas amarelas valiosas, ela se
encontra em todas as partes, nosso ouro é nossa história, a nossa cultura, esta é a nossa verdadeira
herança, que não pode ser deixada de lado, mas precisa ser valorizada e cultivada, pois você, eu,
todos nós fazemos parte dela, tornando-a única e verdadeira.

Professora orientadora: Adriana Müller Dimas e Souza
Escola Estadual Interventor Júlio de Carvalho

Ano do Ensino Fundamental: 80
Município: Espera Feliz - Superintendência: Carangola
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MINAS GERAIS: SEGREDOS DE NOSSAS ORIGENS

CARLA DE SOUZA CARRA

No final do século XVII, a descoberta do ouro no Brasil fascinou muitas pessoas, a riqueza
gerada provocou alterações econômicas, políticas, sociais e artísticas, em Minas e no país.

A descoberta do ouro em Minas Gerais deve-se a expedições paulistas na região. Após a con-
firmação, a notícia espalhou-se rapidamente pela colônia e em Portugal. Milhares de pessoas migra-
ram para Minas em busca da riqueza contida naquelas pepitas, ainda não lapidadas, na forma mais
bruta, nada fascinante, mas que encantava a imaginação de ambiciosos.

O ouro foi motivo de aumento populacional na região das minas. Poucos enriqueceram, mui-
tos sofreram em minas, que guardava a esperança de uma vida melhor.

O ouro trouxe complexos movimentos, discussões e revoltas, mas também sofrimentos ines-
timáveis a muitos, o preço do ouro muitas vezes era a vida dos mineradores.

O ciclo do ouro foi muito importante para Minas Gerais, trouxe o reconhecimento de muitos,
mas há os que se esquecem disso. Ouro Preto é um exemplo, foi palco de muitas realizações e hoje é
patrimônio histórico e cultural, já foi capital e agora é cidade turística.

Minha cidade carrega consigo a lenda da mãe do ouro, conto inspirado nas minas. A lenda
conta que na cidade existe um fio luminoso, que corre pelos céus em dias de chuva, passeia pelos
ares, repousa sobre as pedras e se esconde nas águas. Alguns afirmam já ter visto, outros não acredi-
tam, e há aqueles que não se manifestam.

Os costumes adquiridos durante o ciclo do ouro permanecem até hoje em Pedra Dourada,
minha cidade, pequena, mas que para mim tem grande importância, e de um jeito ou de outro faz
parte desta fascinante história de nossas origens.

Professor orientador: Evandro de Andrade Batista
Escola Estadual Mana da Conceição Gonçalves Carrara

Ano do Ensino Médio: 30
Município: Pedra Dourada - Superintendência: Carangola
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DESBRAVANDO MINAS GERAIS

DILGO CAMPOS FONSECA

No período do Ciclo do Ouro, sonhos surgiram, lutas foram travadas, fortunas fizeram-se,
vilas se formaram, dando origem à maravilhosa Minas Gerais.

O desbravamento na região que hoje compreende o Estado de Minas Gerais iniciou-se no
século XVI, através dos bandeirantes que chegaram aos pés de um pico, chamado Itacolomi. Ali
seriam lançados os alicerces de uma fabulosa cidade, por cujas ruas percorreriam o ouro e os ideais
de liberdade. Imigrantes vinham de todo lugar, ansiosos por construir seus sonhos e fazer fortunas
naquele Eldorado. As minas foram surgindo e junto a elas as vilas povoadas. O ouro parecia bro-
tar em todo lugar, Vila Rica, Mariana, Sabará etc. Eram enfim muitas minas. A intensa busca pelo
ouro, deu início a uma nova sociedade, criando novos ofícios. São escultores, pintores, poetas...
Um Estado Moderno nasce no Brasil, com administração burocrática, fiscalização e arrecadação de
impostos. A ambição dos colonos ante ao ouro fizeram surgir várias revoltas, dentre as quais po-
demos citar a Inconfidência Mineira, cujo movimento tinha a intenção de romper as relações entre
a Colônia e a Metrópole e inspirou a bandeira de Minas Gerais, símbolo maior do Estado. Nesse
ambiente tornou-se possível o surgimento de um movimento artístico e cultural, como o Barroco
mineiro, que contou com a participação de Aleijadinho e do mestre Ataíde, arte de fervor religioso
que encontrou em Minas o cenário perfeito para se estabelecer. Mas não só o ouro, os diamantes
fizeram e fazem parte das riquezas mineiras, tudo é belo, seus lagos, serras e grutas que abrigam
suas belezas naturais.

Ao andarmos pelas ruas e avenidas de nossa cidade, ao participarmos da vida política e exer-
cermos nossa cidadania, percebemos alguns traços do passado presentes em nossa vida e o quanto
nos ajudam a cada dia a desvendar os mistérios do passado e a compreender melhor o lugar em que
vivemos.

Professora orientadora: Lucimar de Barros Soares
Escola Estadual Padre Francisco Weber

Ano do Ensino Fundamental: 7'
Município: 5o João do Oriente - Superintendência: Caratinga

23



CIRCUITO EM TRANSFORMIk5Âd

STELLA MARA SILVA SANTOS

Ouro Preto, Mariana e Sabará; cada esquina sussurra a liberdade!

O patrimônio arquitetônico é a testemunha do passado histórico-cultural denominado Ciclo
do Ouro, palco onde foi encontrado o metal amarelo e tão cobiçado que revolucionou o mundo.

Quando os primeiros exploradores chegaram ao Brasil, o maior objeto de desejo era o ouro,
metal precioso o bastante para manter o fausto das cortes europeias. Foi no contato com os índios
que os estrangeiros se deram conta que algo muito valioso se escondia nos recônditos do Brasil. Não
faltavam histórias sobre uma terra distante, onde o ouro brotava no leito dos rios.

E era muito, muito ouro; que parecia estar em todo lugar. Os imigrantes vinham de todos os
cantos, ansiosos por fazer riquezas naquele novo Eldorado. As minas foram surgindo e junto a elas
os núcleos povoados.

Eram muitas as minas.., ou melhor, Winas Gerais..."

A intensa mistura de pessoas tão diferentes em um mesmo ambiente deu início a uma nova
sociedade com características mais democráticas. A mineração deu um forte impulso à arte barroca, daí o
surgimento de um movimento artístico e cultural sem precedentes no Brasil - o Barroco mineiro - que im-
pressiona por seu esplendor, força e dramaticidade, nas obras de Antônio Francisco Lisboa: o Aleijadinho.

Nessas jornadas pelo interior na busca de riquezas, outros povoados foram surgindo; entre
eles, o que deu origem à minha cidade, que, apesar de não ter origem com a mineração, é um lugar
com resquícios da cultura mineira do Ciclo do Ouro. As cozinhas ganharam sabores para todos os
gostos com a simplicidade da "roça", com seus costumes e quitutes deliciosamente interioranos.

Simplicidade, tradição, hospitalidade e religiosidade também estão presentes na minha cida-
de. A cada ano, a maior festa, a Festa Junina em homenagem ao padroeiro da cidade: São João Batista.

Comemorar os trezentos anos da fundação de Ouro Preto, Mariana e Sabará, e os trezentos
anos da fundação, digo, os três séculos do Ciclo do Ouro é valorizar as tradições com releituras de um
circuito em trans(forma)ação, onde passado e presente se entrelaçam nas Minas Gerais... lugar onde
vivo e tenho orgulho de dizer:

"Sou mineira, uai!".

Professora orientadora: Maria Imaculada de Faria Silva
Escola Estadual Vitalino de Oliveira Ruela

Ano do Ensino Médio: 3°
Município: São João do Oriente - Superintendência: Caratinga
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MINAS EM MIM

ARIADNA RAMOS FERREIRA

Eu tenho 12 anos, estudo no 7 0 ano da Escola Estadual São Sebastião, em Cruzília, sul de Mi-
nas Gerais.

Gosto de ler e ouvir histórias de minha terra e de minha gente. A imaginação se mistura com
a realidade e eu vejo minha cidade nascendo como nasceu Minas Gerais: em um século bem distante
(final do século XVII e início do século XVIII), numa encruzilhada onde passaram tropeiros, bandeiran-
tes, garimpeiros e caixeiros-viajantes.

Sobre a proteção de São Sebastião, Cruzília, a "terra da cruz' tornou-se município em 1948
e hoje é uma senhora de quase 63 anos, que se alimenta do leite e seus derivados, feijão e couve
produzidos em sua terra.Terra fértil em pedreiros e médicos, carpinteiros, poetas e criadores do Man-
galarga Machador.

Minha cidade esculpe em suas praças os bustos que não envelhecem, preservam a história
de um povo piedoso que sabe cuidar "do pão e da alma' um povo que luta, trabalha, estuda, canta,
ora e procura preservar também os patrimônios que ninguém tira.

Sinto orgulho de ser cruziliense, de ser mineira, de trazer Minas em mim, pois a minha cidade
pertence ao "País das Gerais' a minas do ouro, estado rico de prosa e de verso, de ouro e de ferro.
Minas das datas, das lavras, dos sertões e veredas. Minas que tem Ouro Preto, Sabará e Mariana, que
preservam nas tortuosas ruas e escadarias íngremes 300 anos de uma grande história!

Professora orientadora: Brígida Furtado Meirelles
Escola Estadual São Sebastião

Ano do Ensino Fundamental: 70
Município: Cruzília - Superintendência: Caxambu
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O OURO DO PASSADO AINDA BRILHA NO PRESENTE

MARCELO HENRIQUE DA SILVA

Ao pensar sobre o Ciclo do Ouro em Minas Gerais, a maioria das pessoas se lembram imedia-
tamente do período colonial, do legado cultural deixado por ele e das antigas vilas do ouro, atuais
cidades de Mariana, Ouro Preto e Sabará.

Conhecendo a história de minha cidade e sua relação com a cultura mineira, posso enxergar
o quanto este tema transcende esta visão estática do passado e influencia minha própria vida, no
presente.

Moro em Conceição do Rio Verde, uma pequena cidade integrante do Circuito das Águas
de Minas Gerais. A região foi desbravada por bandeirantes que procuravam transpor a Serra da
Mantiqueira e chegar até a Bacia do Rio Verde, de onde partiriam para as vilas do ouro. Dessas terras,
várias sesmarias foram doadas pela Coroa, uma das quais deu origem à Conceição. Pacata e pouco
desenvolvida, a cidade apresenta traços provincianos e há poucas perspectivas para sua moderniza-
ção. Seus maiores patrimônios são uma igreja Basílica e um parque de Águas Hidrominerais, os quais
possuem notável potencial turístico, que infelizmente ainda não são aproveitados.

Além da relação histórica, percebo uma ligação forte entre o Ciclo do Ouro e a cultura de
Conceição. Aqui há importantes manifestações populares de religiosidade, como festas e procissões
fazendo lembrar as cidades históricas, onde foi marcante o papel da religião na vida das pessoas. O
conceiçoense demonstra o senso crítico do inconfidente e a disposição para o trabalho do tropeiro,
reforçando a identidade cultural do mineiro em geral.

Essa identidade resiste à ação do tempo e está presente no cotidiano dos moradores da
cidade, desde o compromisso com a missa de domingo até a literatura de cunho popular. Estudar
o passado e preservar suas marcas na atualidade é indispensável para garantir nossa identidade e
fortalecer ainda mais a união cultural entre as cidades mineiras.

Espero um futuro promissor para o município onde vivo, respeitando sempre essa união e
conservando os costumes que tanto encantam e valorizam a nossa cultura.

Professora orientadora: Tereza Cristina Bernardes de Souza Cruz
Escola Estadual Dom Othon Motta

Ano do Ensino Médio: 20
Município: Conceição do Rio Verde— Superintendência: Caxambu
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OH, MINAS GERAIS!

FERNANDA DE SOUZA LO5cHI

Acordar todas as manhãs ver o sol iluminando a cidade, a minha cidade, e sentir orgulho de
fazer parte desta história. Moro em Congonhas, que também fez parte do Ciclo do Ouro, ainda ex-
plorada, não pelo ouro, mas sim pelo minério.

O passado ecoa no presente, mostrando assim a face mineira, quieta, acanhada, causada
pelo patrulhamento e controle dos bandeirantes. Nosso ouro foi roubado na nossa frente e não fize-
mos nada. Não fizemos nada até a Inconfidência, a quase liberdade, então veio a traição.

Ainda hoje minha cidade está sendo explorada e continuamos sem fazer nada. A beleza das
montanhas quase não vejo mais. Com o minério, está sendo levado o verde. Onde antes havia uma
paisagem esplêndida, agora há um vão, ficando apenas a poeira. E o nosso minério vai embora nos
trens por entre o que ainda há das montanhas.

Quantas histórias e vidas passaram pela antiga rota do ouro de escravos a senhores. Ë como
se tivesse vivenciado esta época. Tento voltar ao passado! Vila Rica e Vila do Carmo, hoje Ouro Preto
e Mariana. Eram povoados construídos por bandeirantes e que foram crescendo com a exploração.
A febre do ouro inundou casas e famílias, a ganância era visível. Todos queriam ouro, por isso criaram
as imagens de santos em madeira oca, onde colocavam riquezas. Justo, pois o trabalho era muito e
a recompensa, pouca.

Do alto do ltacolomi via-se o princípio de uma cidade, a cidade do ouro negro e das ideias de
liberdade, ideias estas que fizeram nossa cultura crescer e definiram as nossas características mar-
cantes. O Barroco mineiro, com todo o seu esplendor, toda a sua genialidade.

A igreja do Bom Jesus de Matosinhos nos faz sentir orgulho de ser mineiros. O balé dos Profe-
tas, a dança das cores e a perfeição das imagens, tudo contribui para este sentimento.

Acordar todas as manhãs e ver o sol iluminando a cidade, a minha cidade, e sentir orgulho de
fazer parte desta história.

Professora orientadora: Mary Pires Gouvêa Guimarães Oliveira
Escola Municipal Fortunata de Freitas Junqueira

Ano do Ensino Fundamental: 90

Município: Congonhas - Superintendência: Conselheiro Lafaiete
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PEQUENAS CIDADES E GRANDES RIQUEZAS

VALDECI FERREIRA DE SOUZA

Minas Gerais é, certamente, uma região marcante na história do Brasil Colonial. Desde a che-
gada dos bandeirantes em busca do ouro, o que se vê é uma grande transformação de muitas áreas
de sertão em arraiais, vilas e cidades com grandes aspectos históricos que podem ser vistos nas casas
coloniais, no calçamento das ruas, nas tradições, nas antigas minas, na religião e na cultura.

Dentre as diversas cidades ao longo da Estrada Real está Queluzito, o antigo arraial de Santo
Amara do século XVIII que veio a se tornar cidade em 1962. Embora hoje esteja voltada para a agri-
cultura, a cidade de Queluzito apresenta visíveis características relacionadas ao ciclo do ouro, além
de sua localização diretamente na Estrada Real, como se pode ver no mapa.

As cavalgadas pela Estrada Real, o desfile de carros de bois, as feiras de artesanato, o Abril
Poético, as festas religiosas e o Circuito Vilas e Fazendas são eventos que acontecem em Queluzito e
que nos fazem imaginar como era o cotidiano no século XVIII, junto a exploração do ouro em Sabará,
Ouro Preto e Mariana. Outra relação com o ciclo do ouro que podemos atribuir a Queluzito é o pró-
prio nome da cidade, que faz homenagem a um minério.

Uma das principais construções históricas de Queluzito é a igreja dedicada a Santo Amara,
datada em 1726. Apresenta também fazendas antigas ou marcas por onde elas existiram.

"Com duas palavras se pode escrever a síntese da história mineira: sonho e trabalho:' Essa é
a opinião de Osmir Camilo Gomes, organizador do Abril Poético realizado em Queluzito e em mais
oito cidades mineiras. Realmente, o sonho dos bandeirantes de encontrarem riquezas, somado ao
trabalho de explorá-las faz valer bem essa opinião. Além disso, sonho e trabalho vão estar sempre
presentes na sociedade mineira.

Hoje, podemos dizer que a cultura mineira mantém-se das características de seu passado ao
mesmo tempo em que se deixa levar pelo desenvolvimento atual. Conclui-se que, devido ao ciclo do
ouro, as pequenas cidades mineiras são hoje símbolos de grandes riquezas e belas histórias.

Professora orientadora: Patricia Imaculada Tavares Vieira de Castro
Escola Estadual Santo Amaro

Ano do Ensino Médio: 30

Município: Queluzito -Superintendência: Conselheiro Lafalete
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Eu, MINHA CIDADE E OS 300 ANOS DO CICLO
DO OURO EM MINAS

LAURA AIVFS SANTANA

Depois da descoberta do ouro em Minas Gerais, várias pessoas vindas de outras regiões da
colônia e vários imigrantes foram para as áreas próximas das jazidas, em busca do enriquecimento
fácil e rápido, de uma mudança de vida. Era o sonho do ouro!

Em Ipatinga, depois que as indústrias, como a Usiminas, se instalaram, várias pessoas de ou-
tras regiões do país e vários imigrantes também vieram para cá, em busca de empregos e da melhora
na qualidade de vida. Assim, foram se formando os bairros da nossa cidade à medida que a popula-
ção aumentava.

Na área das jazidas aconteceu a mesma coisa, à medida que as pessoas vinham se formavam
vilas, que hoje se transformaram em cidades ricas, ricas na beleza, ricas na cultura, na arquitetura e
em vários outros aspectos. E do mesmo modo em que essas cidades são ricas hoje, Ipatinga também
é uma cidade rica, economicamente, importante cidade do Vale do Aço.

Muitas vezes, pensamos que Ipatinga não possui semelhanças com as cidades do ciclo do
ouro, mas ela tem sim! São detalhes que passam desapercebidos, como, por exemplo, o relevo, que é
montanhoso. Ipatinga não é uma cidade histórica, nem possui a grandeza das cidades auríferas, mas
temos ricos espaços culturais, como teatros, escolas, "Estação memória' bibliotecas, praças, clubes,
"Parque lpanema"e a igrejinha do Horto, que ajudam a descrever a nossa história.

lpatinga, Vale do Aço, vale Ouro!

Professora orientadora: Priscila Pereira
Escola Estadual Dom Helvécio

Ano do Ensino Fundamental: 80
Município: Ipatinga - Superintendência: Coronel Fabriciano

29



PROFUNDAMENTE AGRADECIDA

ANNE CAROLINE ROSA DA COSTA

Um dia pode mudar uma história; imagine o que pode acontecer em 300 anos. A minha
história começa há muito tempo quando os bandeirantes descobriram aqui, nesse território minei-
ro, algo que, sem dúvida, transformou a história brasileira: o ouro. Pessoas, não só do país, mas do
mundo todo, queriam um pouco desse metal precioso e da riqueza próspera que emergiria com ele.
A novidade atraía gananciosos, curiosos e oportunistas a plantarem raízes em terras mineiras. Os ca-
minhos trilhados na procura pelo ouro eram os mesmos que levaram à criação de novos povoados,
novas cidades.

A riqueza da minha cidade, a verde Ipatinga, vem de lá, não só do ouro propriamente dito,
mas também do minério de ferro. Sustentamos hoje uma das maiores siderúrgicas do Brasil, a in-
dústria é o setor mais relevante para a economia ipatinguense e voamos todos os dias nas asas do
progresso. Em meio à produção de tanto aço, não deixamos de perceber as marcas do passado, de
descobrir a essência da cultura e admirar toda história. A descoberta do ouro foi o caminho que trou-
xe o minério de ferro para a edificação de Ipatinga.

"Minas Gerais é um coração de ouro em peito de ferro' como afirmou Henri Gorceix. Por isso
e muito mais, quero agradecer a esse estado por tudo; por ser fonte de riqueza mineral e cultural; por
encantar com suas belezas; por ter conquistado identidade própria; por ser terra de gente de bem,
que luta, que conquista; por ajudar a construir a minha cidade; por tudo o que já vivi e ainda viverei
nesse lugar.

O conhecimento engrandece as pessoas, mas não é por saber mais que o outro; é por sentir
o que talvez o outro não sinta. Muito obrigado, minha Minas Gerais, por me fazer hoje, mais do que
entender, sentir.

Professora orientadora: Gesilda Maria Benevenito das Chagas
Escola Estadual Laura Xavier Santana

Ano do Ensino Médio: 30

Município: Ipatinga - Superintendência: Coronel Fabriciano
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MINAS - O QUE GERAIS?

PATRICK AUGUSTO DOS SANTOS

Eu nasci na região central de Minas Gerais. Cidade pequena, muito acolhedora e cheia de
preciosidades, apesar de não existir mina de ouro. Após alguns anos, foi descoberto o cristal, fonte
de renda de grande parte do povo corintiano. Hoje, a população encontra-se com grande expecta-
tiva nas possibilidades do progresso com descoberta de gás natural, riqueza também como o ouro
extraído deste solo, mãe gentil

O centro geográfico das Minas Gerais, hoje situada a cidade de Corinto, há 300 anos também
participou indiretamente do Ciclo do Ouro, pois Minas era ligada à Bahia, como Rio de Janeiro e São
Paulo. Devido à localização central, em nossa região passavam os tropeiros que vinham de outras
Capitanias levando quase tudo o que os habitantes das minas necessitavam. Corinto, que durante
muito tempo se chamou "Paragem do Curralinho' surgiu como outras localidades para o transporte
de gado vindo da Bahia rumo às minas. Assim, a região também chamada Curralinho, pela presença
de excelente pastagem, relevo plano e localização, tornara-se o lugar preferido dos tropeiros em
suas idas e vindas para descanso. Como as paradas dos tropeiros eram frequentes, logo se formou
no pequeno arraial, comerciantes criadores de gado e mascates, surgindo o povoamento.

O Ciclo do Ouro foi, portanto, muito importante na história de nossa cidade e estado, porque
transformou a economia de Minas e do Brasil. Esta descoberta trouxe riquezas, mas também gerou
movimentos políticos, sociais e ecológicos, como a Inconfidência Mineira e movimentos antiescrava-
gistas, destruição do solo e recursos naturais.

Na história de Minas tudo é fruto do Ciclo do Ouro, que há 3 séculos vem marcando a presen-
ça do povo mineiro, seja através de suas históricas cidades como da diversidade cultural.

Aprendi amar esta terra, com muito amor e orgulho por fazer parte da história deste estado
brasileiro.

Professora orientadora: Imaculada Conceição Carvalho de Almeida
Escola Estadual Antônio Vieira Machado

Ano do Ensino Fundamental: 90
Município: Corinto - Superintendência: Curvelo
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MINAS DA MINHA HISTORIA

VALOJ (RIA APARECIDA COSTA

Entre as ruas apertadas dessa vila, o sol que entre as montanhas e vales nasce, vem o dia
clarear. Me perco entre uma escultura e outra, e deixo uma lembrança me levar. Entre as igrejas
que de ouro reluzem vejo um passado voltar. Meus olhos chorosos remetem-me à uma estação
onde o apito anuncia o embarque. Enquanto permanecem velhos e crianças, brancos e mulatos,
escravos e nobres.

Por um sonho muitos aqui arraizaram. Para ficar junto as minas e o ouro garimpar. Mas a dura
realidade fez o trabalho árduo reinar. Aqui os solos já se sentem cansados, as ilusões foram desfeitas.
Fortaleço-me com o eco da liberdade, que até a morte fez jurar, de um povo de jeito simples, que sua
bravura fez mostrar.

O tempo que anda tão rápido ainda não veio me apressar. Ouço uma moda de viola que
tudo me faz juntar: poesia, amor e sonhos, que no fim vão se igualar. Acenam para mim agora e
dessa viagem devo voltar. Retornar para minha Joaquim Felício, que tudo isso me faz lembrar.
Agora a estação de trem sem apito, e em cada esquina um poeta, o poeta que traça sua história
no garimpo. Despeço-me com mãos trêmulas a balançar. Meu coração vai murmurando alto,
com aquele jeito manso de falar, que sou da terra das minas, e em Minas Gerais para sempre
quero ficar.

Professora orientadora: Dulcineia Aparecida de Araújo
Escola Estadual Nossa Senhora das Dores

Ano do Ensino Médio: 2°
Município: Joaquim Felício - Superintendência: (urvelo
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O CICLO DO OURO

POLIANA DO PRADO CARVALhO

Há cerca de 300 anos, o ciclo da mineração se iniciava em garimpos distribuídos por entre as
montanhas de Minas.

Um povo simples que ia erguendo suas casas ao longo dos rios, onde estavam mais próximos
as minas. Mesmo nas ladeiras, o povo formava pequenos vilarejos que mais tarde viriam a se trans-
formar em cidades ao estilo colonial.

Foram construídas estradas por onde o carregamento de ouro e pedras preciosas deveriam
passar sobre forte guarda. Por causa dessa grande dominação, veio o desejo pela liberdade, e não se
pode falar em liberdade, sem falar em Tiradentes, o herói da Inconfidência Mineira.

O auge do ciclo do ouro deixou marcas que permanecem e compõem a arquitetura, costu-
mes, culinária, e religiosidade na alma do povo mineiro.

As cidades mineradoras eram conhecidas mundialmente: Ouro Preto, Sabará e Mariana, na
extração do ouro e Diamantina, que não era especialista na retirada do ouro, mas não ficava para trás
com o brilho dos seus diamantes.

Percebemos hoje que a riqueza levada por Portugal se esgotou, mas o verdadeiro tesouro
ficou e permanece em forma nas maravilhas dessas cidades, que são muito parecidas entre si, po-
dendo até ser confundidas ao olharmos uma imagem, isso porque todas foram construídas ao estilo
colonial, mostrando suas grandes belezas, como os projetos de Ouro Preto esculpidas por Aleijadi-
nho e as grandes pinturas nos tetos das igrejas que ganham cores e imaginação do barroco mineiro
nas pinturas do mestre Ataíde.

Diamantina é tão fascinante que possui até igreja construída por um contratador, especial-
mente para Xica da Silva, e imagens de santos do "pau oco' que eram usados no transporte de me-
tais preciosos.

Sendo assim, quem visita ou mora em Diamantina tem o privilégio de contemplar todos os
dias a beleza dessa joia que se ergue aos pés do ltambé, como um diamante cravado na Serra do
Espinhaço.

Professora orientadora: Celeste de J. Santos Corréa
Escola Estadual Professora Gabriela Neves

Ano do Ensino Fundamental: 90
Município: Diamantina - Superintendência: Diamantina
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NAS PASSAGENS, NASCI

SABRINA DA CONCEIÇÃO GUEDES

Como apresentar Gouveia? Gouveia, parte de Minas, parte desta singularidade, desta precio-
sidade. A viagem fica mais interessante quando entendemos como tudo começou. Dou um "zoom"
no tempo, fecho os olhos e ...Estou no século XVIII, quando foi encontrado ouro no Brasil, na região
de Minas Gerais. A notícia causou grande rebuliço em Portugal, um grande número de pessoas veio
em busca da riqueza que brotava da terra, nas minas do Espinhaço. Aliás, como viajo em pensamen-
to, não me cansa tamanha andança, transpondo montanhas. São tantos os lugares e onde quer que
se vá passando, tudo foi batizado com um nome apropriado.

À minha terra, deram o nome de Gouveia. Cidade pacata, de moradores sossegados, hospita-
leiros e astutos. Características que herdamos daqueles que por aqui passaram na corrida pelo ouro:
negros, índios, bandeirantes, portugueses.

Naquela época, minha terra foi passagem e muitas vezes porto seguro. Por ficar situada entre
duas grandes joias coloniais, Serro e Diamantina, não houve como não traçar por aqui o caminho da
riqueza, por onde o ouro escoava.

Mais tarde, em 1714, foi descoberta o Arraial da Tijuco, atual Diamantina, uma pedra rústica
e valiosa: o diamante. Tal descoberta atraiu milhares de imigrantes, e Gouveia, mais uma vez, serviu
de passagem e pouso para os tropeiros e aventureiros. Foi assim que uma fazendeira portuguesa
chamada Maria Gouveia, atraída pela riqueza, aqui veio parar e que trouxe consigo muitos escravos,
dando origem, assim, ao lugarejo que mais tarde se chamaria Gouveia. Um lugar repleto de cores,
sabores, sons, cheiros, e as formas de Minas. Graças a esses pioneiros, somos hoje o que somos uma
cidade brotando da serra, protegida por muros de pedras erguidos pelos escravos. Como bem disse
o poeta, "o tempo não para' e Gouveia se desenvolve, mas não perdeu suas raízes. Dos portugueses,
ficou a religiosidade, dos negros, a força para o trabalho, da mistura dos indígenas, escravos e imi-
grantes, a criatividade na mistura de ingredientes e temperos. Quem aqui chega encontra uma boa
prosa, um café quentinho acompanhado pelo gostoso cobre.

Agora, aqui do alto da Serra de Santo Antônio, monumento natural da minha terra, me pego
pensando: quem sabe ainda existam "segregados" ali, o metal dourado e a pedra brilhante que fize-
ram essa cidade nascer?

Ao chegar na comunidade de Barão de Guaicuí, onde fica a antiga estação, permito-me a
outra reflexão: a minha cidade é, sim, fruto do Ciclo do Ouro. Quanto a isso não há dúvida. Estou
ouvindo agora o apito da Maria Fumaça que se aproxima. Quantos aqui desembarcaram em busca
da pedra dourada? Olha a data na placa da antiga estação: 03/08/1913.

Puxa! Preciso voltar... A Gouveia de hoje te espera e eu quero estar lá para ver você chegar.

Professora orientadora: Desirê Adrienne Oliveira Gonçalves
Escola Estadual Joviano de Aguiar

Ano do Ensino Médio: 30
Município: Gouveia - Superintendência: Diamantina
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Do OURO À NOSSA CULTURA

CAMILA CRISTINA DE MOURA ABREU

A história não é apenas o registro dos fatos, mas os momentos gravados no decorrer da vida
e que faz a cultura acordar.

Num passado longínquo, pouco se sabia do precioso chão do Brasil, que, naquela época, era
coberto pela mais bela vegetação.

Sua grande variedade de plantas e animais era desconhecida aos europeus, que queriam
enriquecer com algo além de suas árvores.

Com o passar dos anos, os bandeirantes foram descobrindo que aqui existia abundante
quantidade de pedras preciosas e semipreciosas.

Seu enorme número de minas de ouro deu merecimento ao nome, e as pessoas iniciaram
uma verdadeira corrida pelas pedras douradas. Porém o ouro não foi apenas uma grande riqueza
encontrada, também foi a semente de onde brotou a nossa cultura. Dessa semente, cresceu Minas
Gerais, dos seus galhos nasceu as cidades, das mais antigas às atuais, e daí surgiu seus frutos, os mi-
neiros.

Não se pode contestar que Minas é um estado rico, rico de gente, rico de cultura, rico de
história.

Minha cidade, Lagoa da Prata, é pequena, e fica no interior de Minas de Gerais. Sua gente é
singela, mas sua arte é abundante. Sua cultura nasceu como das outras cidades: Ouro Preto, Sabará e
Mariana, os grandes municípios históricos que formaram o chão que sustenta nossas raízes.

Sinto em minha cidade a vida, o cheiro da terra molhada, do tutu na panela ao fogão, do cal-
do do feijão ardendo no fogo e do frango com quiabo.

Vejo Minas em cada olhar, em cada gesto, em cada pintor e artista, e que, com certeza, per-
petuarão, pois Minas é o meu estado, é um lar; o meu lar.

Professora orientadora: Fernanda Helena Serapiào
Escola Estadual Nossa Senhora de Guadalupe

Ano do Ensino Fundamental: 70

Municipio: lagoa da Prata - Superintendência: Divinópolis
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Os REFLEXOS DO CICLO DO OURO EM 1TAIECERICA

NICOLE FARIA BATISTA

Quando Portugal, em 1640, se libertou do domínio espanhol, mergulhou em uma grave crise
econômica. O governo português começou então a buscar novas riquezas. O antigo sonho de en-
contrar ouro em sua principal colônia, o Brasil, é revigorado. Em fins do século XVII, bandeirantes en-
contraram em Minas Gerais o que seria a porta de entrada para o início de um novo ciclo. Foi em fun-
ção dessa busca pelo ouro que várias vilas e cidades começaram a surgir. Uma delas foi Itapecerica.

Em 1739, no vilarejo que até então servia de pouso para tropeiros, foram encontradas jazidas
nos ribeirões do Rosário e Tamanduá. Como vinha acontecendo em toda a região, ltapecerica, na
época conhecida por Vila do Tamanduá, foi crescendo e, em 1789, é declarada município.

Um dos reflexos da riqueza gerada naquele tempo foi o começo de incentivo às artes. Em
nossa cidade vemos vivas manifestações dessa prática. Casarões centenários e igrejas seculares fa-
zem parte da paisagem da cidade. O que reflete até hoje nos hábitos da população, que leva a risca
religião católica, quase como na época dourada. Festas religiosas são presentes até hoje na cultura
itapecericana.

Os escravos africanos, que na época da exploração aurífera representavam mais da metade
da população mineira, também deixaram sua contribuição na história de ltapecerica. As Irmandades
de Nossa Senhora do Rosário, das Mercês, entre outras, eram muito comuns naquela época, e tendo
sido passadas de geração a geração, têm seu lugar de destaque no nosso município. A mais impor-
tante irmandade de Itapecerica é a do Rosário. Todo ano os membros dela se mobilizam para realizar
o 'Reinado' festa em que as pessoas se caracterizam como na época colonial e saem às ruas ao som
dos "ternos' que tocam ritmos africanos, oriundos da cultura dos escravos.

O ciclo do ouro gerou não só a riqueza, mas também contribuiu com o crescimento cultural
do povo de Minas. A mistura das várias raças que vieram para cá atrás do ouro levou à criação de um
povo único. Com certeza, esse episódio marcante para a história de Minas e do Brasil contribuiu e
ainda contribui para a evolução do povo mineiro.

Professora orientadora: Alcinéa Rosária Trindade
Escola Estadual Padre Herculano Paz

Ano do Ensino Médio: 30

Município: ltapecerica - Superintendência: Divinõpolis
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MINAS GERAIS: O BERÇO Do OURO

FILIPY AUGUSTO DOS SANTOS MARCIANO

Meu nome é Filipy Augusto dos Santos Marciano, tenho 11 anos e estou no 6 0 ano do ensino
fundamental. Nasci em uma pequena e bela cidade no leste de Minas Gerais que se chama Itanhomi,
com aproximadamente 11.850 habitantes e está a 314 Km da capital.

Itanhomi foi fundada no ano de 1948 e seu nome significa Ita ( pedra) nhomi (escondida), de
origem indígena da tribo dos Botocudos, que aqui viveram. Ë uma cidade calma, de gente hospita-
leira, como todo mineiro.

Como em quase toda cidade de Minas, Itanhomi possui em seu patrimônio histórico um ca-
sarão que mantêm a estrutura antiga, contendo livros e fotos de diferentes épocas da cidade. E tem
como filhos ilustres o pintor Inimá José de Paula, Dr. Athos Vieira de Andrade, e o poeta Inézio Carlos
Fernandes.

Minas Gerais é cheia de histórias, entre elas destaca-se a do ouro. E este ano Minas come-
mora os 300 anos do ciclo do ouro. O garimpo em Minas atraiu grande numero de aventureiros no
século XVII. Vieram do Reino de Portugal e de outros lugares do Brasil, em busca de ouro e de outras
pedras preciosas.

Através de extração do ouro foram desenvolvidas outras atividades econômicas, de acordo
com as necessidades dos garimpeiros. Os comerciantes traziam alimentos, roupas, sapatos e utensí-
lios. Nesse período, no Vale do Jequitinhonha, foram descobertas jazidas de diamantes.

Para alimentar a população das áreas de mineração, trazia-se o gado do Nordeste pelo Vale
do Rio São Francisco. Ao longo desse caminho, já existiam fazendas de criação de gado ou "currais' E
foi exatamente esse tipo de atividade que atraiu os"mineiros" quando as minas de ouro foram esgo-
tadas, a partir do século XVIII.

Ouro Preto, Sabará, Congonhas do Campo e Mariana foram fundadas na época da extração
do ouro. Estas cidades são conhecidas como cidades históricas e atraem milhares de turistas, por
suas belezas e características marcantes em seus conjuntos urbanos e arquitetônicos.

Conhecendo a história de Minas Gerais, me sinto orgulhoso de ser mineiro.

Professora orientadora: Déborah de Andrade Menezes Santos
Escola Estadual Humberto de Campos

Ano do Ensino Fundamental: 60
Município: Itanhomi - Superintendência: Governador Valadares
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CONTO DE UMA PEDRA NEGRA

MARCUS VINICIUS DE FREITAS SILVEIRA

Aqui, onde o sol é persistente e ilumina a vida, aquecendo na alma de cada cidadão a força
para encarar o árduo trabalho do dia a dia, bem alto observo soberano o meu Vale do Rio Doce, a
minha Valadares. Não pude deixar de notar, tamanho foi seu desenvolvimento ao longo dos anos,
como também que bem no começo, o ouro foi o caminho para tal proeza.

Passarinhos curiosos me contaram sobre a vinda dos homens brancos por aqui nas Gerais,
de como estavam à procura das riquezas que nossa mata virgem encobria, para levá-las embora.
Mas logo pude vê-los no Rio Doce que serpenteia aos meus pés. Eram diferentes daqueles de pele
avermelhada que me chamavam de lbituruna, a pedra negra, e que por aqui estavam em grande
número. Explorando, esses homens brancos desbravaram a região à procura de pedras preciosas
e principalmente, um metal precioso amarelo. Tamanha era a admiração deles por minha impo-
nência, que por aqui decidiram parar. Alguns nativos ficaram incomodados com sua presença e
embora foram para as profundezas da floresta. Outros ficaram para lutar e defender uma terra que
por tanto tempo esteve intocada. Mas houve aqueles que não se preocuparam, pelo contrário,
pareciam cada vez mais acomodados com os outros, diante desse contato, que agora se tornara
permanente.

Mas o que mais me impressionou foi a construção de uma estrada de ferro que passava entre
esses homens, com a função de explorar ainda mais tais pedras e metais. A partir daí, vi a chegada de
homens de todos os jeitos e cores, todos com a esperança de uma vida melhor diante da fertilidade
da vida ao meu redor. Formou-se um comércio forte, que crescia cada vez mais, de tal forma que vi
parte da minha natureza desaparecer, e em seu lugar, uma selva de pedra surgir.

Mas afinal, esse metal dourado, que descobri chamar-se ouro, tão simples aos meus olhos,
integrou homens diferentes e distantes uns dos outros, destruiu o intocado e estimulou o progresso.
E à minha sombra, mostrou o caminho para o surgimento da Princesa do Vale.

Professora orientadora: lirsula Bianca Ribeiro Herzog
Escola Estadual Prefeito Joaquim Pedro Nascimento

Ano do Ensino Médio: 20
Município: Governador Valadares - Superintendência: Governador Valadares
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GARIMPANDO HISTÓRIAS

KELY CRISTINA SANTOS

Ouro... Não é só uma palavra que se reduz à riqueza material. São lembranças, momentos,
histórias, pequenos vestígios do passado. Sofrimento de tantas pessoas que deixaram rolar o sangue
por uma nação melhor, por uma Minas sem dor.

Ao buscarmos em nossa mente memórias, lembranças de um passado histórico, nos vêm re-
flexões que mais e mais nos fazem pensar em cidades como Ouro Preto, Mariana e Sabará, que com-
pletam 300 anos de muita história no Ciclo do Ouro, e ainda tem mistérios a desvendar. Diante disso,
reflito: "mas e minha cidade, o que ela tem a ver com o passado histórico"? Aqui perto, em São José
de Paulistas, município vizinho ao meu, foi encontrado ouro, o mais marcante mineral dessa história.
Talvez por ali já tenham passado portugueses na época do descobrimento e escravidão, ou naquele
chão, debaixo do asfalto, já tenham pisado personagens importantes da nossa história. Tiradentes,
que lutou por justiça e acabou morrendo enforcado; ou Chica da Silva, a bela negra de Diamantina.
Ë por isso que nos caminhos onde passo em minha cidade, mesmo com arquitetura moderna, vejo
um pedaço em cada lugar, que carrega uma história.

O que mais me fascina na história de Minas, é o poder que ela tem de nos surpreender, envol-
ver e ainda deixar um gostinho de "quero mais' Quanto mais fazemos turismo a cidades históricas,
mais descobrimos que personagens tão citadas na história viveram tão perto de onde estamos hoje.
E que das cidades do Ciclo do Ouro, ou até da minha cidade, saíram personagens, pessoas que fica-
ram conhecidas em todo o Brasil ou até em várias partes do mundo.

"Em tais cidades, existiram pessoas que lutavam por justiça e liberdade, alguns morreram,
outros sobreviveram, tentando construir um espaço onde as pessoas soubessem o que é dignidade.
O sofrimento desse povo, todo o sangue derramado, as almas sujas de desgosto, as forcas que tira-
ram vidas, as espadas que transpassaram corações, fizeram valer o lema" libertas quae sera tamem'
liberdade ainda que tardia, e fizeram as cidades serem como são, com seus valores e riquezas, que
nos fazem pesquisar, descobrir e se emocionar com tanta história!"

Professor orientador: Geraldo Magela Matos
Escola Estadual (armela Dutra

Ano do Ensino Fundamental: 90
Município: São João Evangelista - Superintendência: Guanhães
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MINAS DE FORTES SENTIMENTOS

NAYLA NÚBIA TEIXEIRA JORGE

Como poderei me descrever sem falar das minas de ouro, das montanhas e montes, do gos-
toso pão de queijo e dos amores irreais?

Minha história está sendo escrita entre as nuvens e a terra onde o sol se esconde e a lua ilu-
mina os olhos dos amantes.

Minha cidade é pequena, hoje com o nome de Dom Joaquim, é uma cidade alegre, divertida,
de amores sem fim. No começo quem diria que o pequeno Arraial de São Domingos se desenvolve-
ria com as folhetas de ouro encontradas aqui no nosso rio Folheta? Com um pouco deste ouro, fez-se
a imagem do nosso Padroeiro"São Domingos' que hoje se encontra perdida neste mundo.

Minha cidade pertence à Estrada Real, por onde transportava-se o ouro encontrado. Minha
vida foi feita dessas pedras e, um dia, se acabará nesses ares com o que já vivi nesses meus dezessete
anos, posso dizer que as histórias mais bonitas, os segredos mais ocultos, os desejos mais profundos
vêm das águas cristalinas que brotaram entre o ouro, os diamantes e terminaram nas montanhas.

Meu orgulho é ser dom-joaquinense, é ser mineira e ter no sangue gotas de ouro, pedras de
diamantes. É também viver entre o sonho e o pão de queijo, entre o mundo e o desejo.

São 300 anos de história, de amor, de sonhos, de paixões e de oportunidades. 300 anos de
ouro, de prata, de diamantes. Afinal, ser mineiro é ser completamente feliz, e dizer: UAI!

Professor orientador: Flávio de Souza Pereira
Escola Estadual Cônego Bento Ribeiro

Ano do Ensino Médio: 30
Município: Dom Joaquim - Superintendência: Guanhães
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GARIMPANDO SONHOS

ANA ELIZA COURA MENDES

Minas Gerais, Marmelópolis e eu temos algo em comum: somos garimpeiros de sonhos! E
quantos sonhos!

Meu Estado nasceu do garimpo de pedras preciosas, quando bandeirantes desbravaram ter-
ras desconhecidas em busca de fortuna. Durante décadas, nosso ouro foi levado para um continente
distante, instigando pessoas a lutar pela tão sonhada liberdade, estimulando outras a trabalhar sem
cessar em busca de uma vida melhor. Quantos sonhos tinham essas pessoas... Que construíram esse
estado onde nasci e no qual me orgulho de viver.

Minha cidade, tão pequena em extensão e tão extravagante em natureza, também nasceu
do garimpo. Ainda hoje há nomes de bairros colocados pelos bandeirantes: a Cata dos Marins (onde
os escravos catavam ouro do fundo dos rios) e a Ronda (onde ficavam os fiscais que rondavam as
terras para verificar se os impostos estavam sendo pagos corretamente).

Mas o ouro logo acabou. E outra preciosidade veio dar vida à minha cidade: o marmelo. A
fruta que aqui se adaptou tão bem fez o lugar crescer, oferecendo trabalho e atraindo pra cá um
grande número de pessoas com o sonho de uma vida melhor. A marmelada adoçou a vida de muitos
e proporcionou a mudança social de diversas famílias mas, alguns, apesar do árduo trabalho, conti-
nuaram apenas com os sonhos.

Hoje a situação é bem diferente: Minas não tem mais ouro, mas tem outras riquezas e ainda
muito a crescer. Marmelópolis tem pouco marmelo, mas tem tanto a se desenvolver! O ecoturismo é
a nossa fonte valiosa agora.

E é aqui, nesse Estado tão belo, nessa cidade tão querida que eu também sonho... e garimpo
meus sonhos, procurando sempre selecionar o que é melhor para minha vida.

Dos bandeirantes que desbravaram esse Estado, herdei a coragem. E como é bom ter coragem!
Do ouro que deu origem há 300 anos da nossa história herdei a preciosidade, pois sei que, apesar de ser
pobre e simples, sou alguém de muito valor, pois tenho princípios e pessoas a quem amar.

Assim como tantos que construíram meu Estado e minha cidade com trabalho e sonhos, eu
também quero contribuir para o bem do lugar onde vivo e construir uma vida melhor.

Professora orientadora: Ana Flávia Ribeiro Coura
Escola Estadual Albano de Oliveira

Ano do Ensino Fundamental: 90
Município: Marmelópolis - Superintendência: ltaubá
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GARIMPANDO A HISTÓRIA

LÍLIAN APARECIDA RIBEIRO

Tudo começou com o ouro... Sim, foi por volta de 1703 que o bandeirante Miguel Garcia
Velho e alguns sertanistas vieram até aqui à procura desse metal. Atrás dessa cobiça, fundou-se o
"Arraial do descoberto do ltagybá"

Como o lugar se desenvolveu com a descoberta do ouro! Mas, infelizmente, a atividade aurí-
fera se escasseou e, assim como a Bela Adormecida dos contos de fada, a cidade foi tomada por um
sono profundo.

Muito tempo depois, o município de Delfim Moreira foi despertado, não pelo encanto do
beijo do príncipe, mas por um fruto amarelo-ouro! Sim, as mudas de marmelo chegaram aqui pelas
mãos do Barão da Bocaina...

Assim, deu-se início a uma época próspera e feliz.

Ah! Como seria bom encontrar uma máquina do tempo, para poder voltar no passado e sa-
borear uma deliciosa sopa de marmelo, viajar de maria-fumaça, conhecer as fábricas, o casarão onde
se deu a estada da Princesa Isabel.

HUUMM... Que extraordinária sensação...

Ao mesmo tempo paira uma amarga tristeza ao pensar que tudo desapareceu, assim como
a carta que vai perdendo seu valor em meio às modernidades...

O povo não soube reconhecer nossos aspectos culturais. É a própria realidade, caro leitor.
Agora, pense nas gerações futuras. Elas não terão conhecimento algum sobre a história da nossa
gente. Vocês não concordam?

Será um trabalho árduo resgatar nossa identidade, porque não restou muita coisa concreta
para comprovar os fatos. Temos apenas as ruínas das fábricas, alguns casarões e a estação ferroviária,
além das memórias, é claro! Cultura, história e conservação são ingredientes essenciais para a conso-
lidação da identidade de um povo.

Ouro Preto, Mariana e Sabará souberam aproveitar esses ingredientes fazendo deles um
grande patrimônio histórico cultural. E hoje, têm o privilegio de realizar a grande festa dos 300 anos
do ciclo do ouro em Minas Gerais.

Professora orientadora: Ana Maria de Paiva Alves e Silva
Escola Estadual Marquês de Sapucaí

Ano do Ensino Médio: l
Município: Delfim Moreira - Superintendência: Itajub
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PREFÁCIO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

Este caderno especial é o coroamento da expressiva participação das escolas públicas de
Minas Gerais no concurso de redação "Eu, minha cidade e os 300 anos do Ciclo do Ouro em Minas'

Realizado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais em parceria com a Secretaria de Es-
tado de Educação, o sucesso desse concurso deve-se, em primeiro lugar, às melhores garimpeiras e
garimpeiros de talentos entre nossas crianças e adolescentes: as professoras e professores, que, na
convivência diária da sala de aula, descobrem minas de ouro e lapidam tesouros incontáveis.

À luz do tricentenário do Ciclo do Ouro, emergiram preciosidades das Minas e das Gerais.
Tesouros de culturas, tradições, economias e histórias, que revelam a singularidade de cada muni-
cípio e a riqueza própria de cada região. O resultado dessa multiplicidade é um todo concorde, que
manifesta a afeição de cada filho desta terra à mineridade.

Muitas Minas se fizeram representar no mosaico desse Estado, que celebra sua história e
convida a sua gente a pensar sobre seu passado, seu presente e seu futuro. Debruçados sobre o
desafiante tema, os estudantes foram capazes de articular o cotidiano, sua existência encarnada no
presente, com o resgate de processos históricos mais amplos de seu Estado e de seu País.

Além do saldo numérico extremamente favorável e da qualidade dos textos, encheu-nos de
alegria a satisfação dessas comunidades escolares espalhadas por Minas adentro, seja à margem de
um rio, numa zona rural, em pequenas cidades ou em grandes centros urbanos, por verem seus tra-
balhos reconhecidos. Por tudo isso, acreditamos ter contribuído para que, no futuro, tenhamos em
nosso Estado homens e mulheres comprometidos com o bem comum, num mundo que carece de
cuidado e da gente promissora que, certamente, assina as páginas que se seguem.

Deputado Dinis Pinheiro

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais



MINAS VISTA POR MONÓCULO

MATHEUS JosÈ FREITAS DE LIMA

Não conheço, pessoalmente, Ouro Preto, Mariana ou Sabará, mas meu bisavô e minha profes-
sora fizeram com que sua história e sua riqueza chegassem até mim e a meus irmãos. Aos 80 anos de
idade, esse grande homem me ofereceu a oportunidade de conhecer as belezas das cidades históri-
cas de Minas Gerais, através de um olho só. Em um bauzinho velho, de latão e madeira, guarda suas
memórias, frutos do seu antigo ofício: fotógrafo. E ele deu a oportunidade de conhecer tudo, sem
nunca ter tido a oportunidade de estar nesses fascinantes lugares. Na caixa de metal enferrujada as
muitas fotos podem ser vistas em papel ou por meio de uma lente que se chama monóculo. Prefiro
as fotos de monóculo. Para viajar no tempo, basta fechar um olho e abrir o outro: uma experiência
gloriosa. E Minas Gerais pode ser descoberta por meio de um único olho.

Como eu disse antes, minha professora também me ajudou a conhecer a história de Minas.
Tudo que aprendi tinha uma grande ligação com as imagens que eu vi, minha professora e pelas
fotos do meu bisavô.

Não sou um"ótimo"aluno em história, mais percebo o importante papel das cidades históricas
- nosso patrimônio - nas vidas de todos nós, mineiros. Basta entendermos como tudo aconteceu em
torno da religião: as igrejas emblemáticas, esculpidas em ouro, denunciam a importância do catolicis-
mo na época do ouro. E eu vi, nas fotos, as maravilhas religiosas, como grandes castelos no céu.

Nas artes, Aleijadinho eternizou uma época, deixou seus rastros e fez de Minas Gerais uma
galeria de artes.

Minas é rica, bonita, impressionante, patrimonial, mas, para mim, o que mais impressiona
Minas é sua gente, nosso maior patrimônio. Gente simples, acolhedora, hospitaleira, como nós aqui
do Pontal - nisso todos somos iguais - gente que quer ter a certeza de que você está bem acolhido
e feliz.

De norte a sul, de leste a oeste, Minas se multiplica, se diversifica, prova de que sua história
é construída a cada dia para formação de um mosaico de realidade e de diversidade, bordados com
fios de ouro, tecidos por 300 anos de história.

Professor orientador: Marcos Medeiros da Costa
Escola Municipal Tancredo Neves
Ano do Ensino Fundamental: 60

Município: Santa Vitória - Superintendência: ltuiutaba
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RIQUEZAS DE MINAS

DIEGO CÉSAR DE OLIVEIRA MENESES

Eu, com certeza, gostaria muito de estabelecer uma relação satisfatória entre eu, minha ci-
dade e os 300 anos do Ciclo do Ouro em Minas Gerais, mas sinto-me infelizmente em desvantagem,
pois, por motivos históricos, minha cidade Santa Vitória, com 63 anos de emancipação política e mais
ou menos 100 de existência, tem muito pouco (quiçá nada) a dizer sobre esse assunto.

O Ciclo do Ouro em Minas Gerais foi algo importantíssimo para a nossa história. Este estado
foi tão relevante para a riqueza do Brasil, que recebeu um nome com certeza à altura: Minas Gerais.

Este estado extenso e acolhedor e sua riqueza grandiosa foram um dos motivos para a capi-
tal da então colônia brasileira de Portugal se transferir de Salvador para o Rio de Janeiro, em 1763,
porque era por ali que entravam e saíam o ouro e as mercadorias das Minas Gerais.

É claro que eu não estava lá, mas, quando minha professora de história nos conta esses acon-
tecimentos, fico imaginando as emoções de cada mineiro que largava tudo para buscar o que todo
homem almeja: sustentar sua família com conforto.

Muitas vezes eles nem voltavam para casa, devido a doenças e acidentes. Ou então voltavam
do mesmo modo que chegaram: sem nada. Dificilmente voltavam pra casa ricos, pois a maioria do
ouro caía nas mãos dos portugueses.

Impossível, porém, é falar de Ciclo de Ouro de Minas Gerais, sem citar ele: Joaquim José Da
Silva Xavier, o Tiradentes. Um homem que, com seus ideais de liberdade, queria que fôssemos inde-
pendentes e livres das opressões e explorações. Morreu pelos seus princípios, mas o lema da Incon-
fidência Mineira, o eterno "Libertas Quae Sera Tamen" ("Liberdade Ainda Que Tardia") ainda tremula
imponente nas bandeiras de Minas Gerais. Isso com certeza me dá mais orgulho de ser mineiro.

Quero ainda falar nas belíssimas igrejas que se encontram nas cidades históricas. Nosso es-
tado tem um patrimônio inestimável. Um dia eu hei de conhecer essas cidades. Essa riqueza com
certeza será imortalizada pelas futuras gerações, e esse ouro de Minas jamais deixará de reluzir.

Professora orientadora: Rosileide de Araújo Benício Medeiros
Escola Estadual Prefeito José Franco de Gouveia

Ano do Ensino Médio: 3'
Município: Santa Vitória - Superintendência: ltuiutaba
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"Eu, MINHA CIDADE E OS 300 ANOS DO
CICLO DE OURO EM MINAS".

PEQUENA CLAREIRA NO CORAÇÃO DAS MATAS MINEIRAS.

ARNANDO MAXUEL SOUZA BATISTA

A beleza mineira é marcada por paisagens montanhosas, rios e riachos sinuosos e igrejas
tombadas como Patrimônios Históricos que retratam a glória aurífera e barroca do século XVIII.

Além dos bandeirantes baianos e pernambucanos, uma grande onda de aventureiros por-
tugueses e espanhóis ocuparam o território de MG, todos atraídos pela febre do ouro descoberto
nessa região, principalmente onde é hoje Sabará, Ouro Preto e Mariana. Em Sabará, foi construída
a odiada Casa de Fundição, para onde deveria ser levado todo ouro extraído, para ser fundido em
barras e devidamente taxado com o selo Real Português. Essas barras eram mandadas para antiga
Vila Rica e transportadas até o Porto de Paraty - Ri. Devido à necessidade de uma via de escoamento
mais segura e rápida e por imposição da Coroa, foi aberto um "caminho novo Com a descoberta
das pedras preciosas na região do Serro, a estrada se estendeu até o Arraial do Tejuco (Diamantina),
deixando Ouro Preto como centro de Convergência da Estrada Real.

A medida em que se descobriam novas jazidas, as fronteiras da Capitania iam se distanciando e
assim foram surgindo novas cidades em MG. Da caminhada dos tropeiros, surgiu Porteirinha (minha ci-
dade). Segundo publicação na "Enciclopédia dos Municípios Brasileiros' Porteirinha foi retratada poeti-
camente, como uma "pequena clareira no coração das matas", que servia de pouso aos que vinham do
Nordeste e do sertão baiano, procurando encurtar a trilha que levava a Sabará. Os primeiros habitantes
de Porteirinha foram tropeiros que aqui chegaram em meados do século XVIII. Vieram para explorar
ouro nas Vertentes das Serras. Encerrada a febre do metal, aqui se fixaram como grandes escravocratas.

Com o tempo, foi necessária a construção de ferrovias para facilitar o escoamento do ouro até
os portos. Após 3 séculos do ciclo do ouro em MG, ainda percebemos a majestosa estrada de ferro que
corta o povoado de Tocandira (Porteirinha), Pai Pedro e Janaúba, desbravando todo o nosso Estado.

Atualmente, ainda, são encontrados muito ouro e minério de ferro em nossas terras, sendo
exploradas pela Companhia Vale do Rio Doce, principalmente na região de Riacho dos Machados,
gerando cerca de 1.500 empregos.

O ouro, com todo o seu império, hoje está presente nos altares barrocos das mais lindas igre-
jas mineiras, no sorriso radiante dos idosos, revestindo-lhes os dentes à mostra; na confecção de
joias, etc. Também teve papel fundamental na construção de nossa cultura, na culinária, nos costu-
mes e na religiosidade do povo mineiro.

Minas é assim, um enorme aglomerado de riquezas materiais e culturais devido à gloria relu-
zente do nosso ouro!

Professora orientadora: Alvânia Luiza Martins
Escola Municipal José Rodrigues da Silva

Ano do Ensino Fundamental: 90
Município: Porteirinha - Superintendência: Janaúba
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IMPÉRIO AURÍFERO MINEIRO

LEIDE DAIANA SILVEIRA CARDOSO

Mineira de coração, filha das Minas de ouro, nascida nas Gerais, sou do norte, sou de
Minas, eu sou daqui, sou de Catuti.

Remanescente dos ourives vindos de todo o mundo, incentivados pela febre do ouro, des-
cendemos de um povo trabalhador, que, com suas bateias e picaretas, construíram as primeiras vilas
de exploração, locais que até hoje se mantêm de pé, enriquecendo nosso contexto histórico. Ouro
Preto, Sabarã e Diamantina, visão mais clara da cultura mineira, patrimônio histórico-cultural, são
verdadeiras máquinas do tempo, nos levando ao início do ciclo do ouro, cravadas no coração do es-
tado mantêm vivas as lembranças dos primeiros mineiros, nos mostrando a beleza, riqueza e poder
de nossa terra.

Orgulhosamente mineira, viciada em pão de queijo e café feito no fogão a lenha, cresci com
os pés no chão, sentindo de perto o calor dessa terra, que há trezentos anos fora motivo de cobiça
de muitos, esteve no poder de poucos e que, no futuro, faria a alegria de milhares.

Desde pequena ouço histórias a respeito daquele que fez a fortuna de muitos, mas aqui no
extremo norte, em Catuti, é um outro ouro que fez a fortuna de todos , o ouro branco, algodão, e
como as pepitas de ouro, as plantações de algodão também se foram, deixando eternas marcas na
vida de minha gente.

Terráqueos, sul-americanos, brasileiros e, acima de tudo, Mineiros, falamos "trem' temos o
passado mais belo e mais rico de todos, com origem nas minas de ouro, damos enorme valor em
nossa terra, e por isso nos consideram caipiras, mas se ser caipira é morar no mais belo estado do
país, ter a mais gostosa culinária e a mais rica cultura, quero ser caipira até morrer. Uai!

Professora orientadora: Mônica Antunes Lopes
Escola Estadual José Barbosa de Souza

Ano do Ensino Médio: l
Município: Catuti - Superintendência: Janaúba
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MINAS GERAIS: UM ESTADO QUE VALE OURO

THAYNARA RODRIGUES VELOSO

Há muitos anos, Minas Gerais é considerado um estado rico em arte e cultura; como o próprio
nome já diz, é um estado que há tempos atrás tinha uma grande riqueza em ouro, diamantes e outras
pedras preciosas que foram descobertas pelos bandeirantes paulistas e levadas pelos portugueses.

Parte dessas riquezas permaneceram no nosso Estado e foram usadas em diversas constru-
ções, principalmente em igrejas, que todos os anos recebem turistas do Brasil e do mundo, que ficam
encantados com tanta riqueza, arte e cultura encontradas nos diversos monumentos históricos de
Minas Gerais.

Ouro Preto, Sabará, Mariana, Tiradentes e Diamantina são cidades históricas que tem o prazer
de abrigar esses monumentos que fazem de Minas Gerais um Estado que dá orgulho para o Brasil e
a todos os brasileiros.

O ouro é sinônimo de riqueza, portanto Minas Gerais carrega no nome e na história mais que
apenas cultura, mas também a tradição de usar o ouro em esculturas e construções que representam
a riqueza e o valor que existe e que durou por tantos anos. Isso significa que, mesmo depois de tanto
tempo, nosso estado merece ser o símbolo de tanta cultura, pois preservou com responsabilidade
os monumentos que são tão importantes que, principalmente nós mineiros, temos o prazer de ter
em nosso estado.

Por esse e tantos outros motivos, nós mineiros temos orgulho de pertencer a esse estado e de
poder conhecer uma história que durou tantos anos e que ainda vai durar várias gerações.

Já a minha região faz parte da bacia do Rio São Francisco que agora na atualidade foram des-
cobertas reservas de gás natural.

Isto significa que, como o ouro ajudou algumas cidades de Minas Gerais a se desenvolver, a
descoberta das reservas de gás natural na minha região ajudará a minha cidade de Ubaí e as demais
que se aproximam da Bacia do Rio São Francisco, trazendo benefícios para a população com a cria-
ção de emprego e ajudando no desenvolvimento da minha cidade.

O "Eldorado" mineiro há trezentos anos contagia todo o estado, as cidades aniversariantes e
principalmente a nossa região norte-mineira com potencial em reservas de gás natural e eu e minha
cidade fazemos parte dessa história.

Professor orientador: Antonio José dos Santos Júnior
Escola Estadual da Fazenda Campo Lindo

Ano do Ensino Fundamental: 90
Município: Ubai - Superintendência: Januária
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"SOFRENDO FOR OURO"

WARLEY CESAR. FILHO

Terra minha e que tiveras que 300 anos em suas costas, terra minha que assim viveu 3 séculos
de apogeu. Hoje escavo a terra e apenas encontro pedras e barro, o que eu tinha em meu domínio
hoje quase não encontro mais, o ouro que assim ficou conhecido, pouco a pouco foi extraído, che-
gando assim quase ao seu fim.

Oh!!! Minas Gerais, 300 anos se passaram e você ainda está de pé, mudando pouco a pouco
a vida de seu povo, e nem parece aquele tempo. Que tempo!!! Onde tuas costas eram perfuradas
para alimentar a fome por ouro dos forasteiros; teus leitos alimentou comércio onde tua bandeira foi
pouco erguida. Há !!! Minha terra. Causaram sobre ti tanta intriga, tua riqueza trouxe ganância, por
isso seus leitos quase secaram. Onde o escravo engolia ouro para aumentar a riqueza do patrão. Mas
o tempo passou e você cresceu fazendo com que seu povo se lembre de sua história, marcado por
um passado curioso. Teu povo hoje sorri graças a você, a alegria de teu povo não é comprada por
nada, sei que houve guerras e revoltas por sua riqueza, mas hoje alegre escrevo estas palavras, pois,
a terra onde nasci é cheia de tradição.

Oh!!! Minas Gerais! Tu criaste a minha cidade, criaste o barroco, criaste a cultura, sou filho de
Minas e disso eu tenho orgulho, aqui eu nasci aqui eu cresci, e é aqui que quero morrer.

Professor orientador: José lvanio Montijo do Amaral
Escola Estadual Moacir Cãndido

Ano do Ensino Médio: 3°
Município: Chapada Gaúcha - Superintendência: Januária



MINAS GERAIS, UMA HISTÓRIA DE AMOR

ISARELLA MOTIA DOMINGUES

Hoje, o meu caminho para a escola foi diferente. Peguei o ônibus e atravessei a cidade como
faço todos os dias, mas a peculiaridade está no fato de que eu não me deixei levar pela rotina, pela
tecnologia, os grandes prédios, os carros, a modernidade. Olhei para a minha Juiz de Fora como
nunca tinha olhado. Pensei no passado, em tudo bem antes da minha existência, em como foi essa
criação, ou melhor dizendo, essa formação.

Observei as linhas do trem que cortam a cidade. Quanta história estes trilhos devem ter para
contar! Placas que mostram o mapa da Estrada Real guardam muitas informações que explicam o
que temos hoje. Elas estão implícitas no tempo, nos trezentos anos do Ciclo do Ouro, desde o inicio
da fundação das cidades de Ouro Preto, Sabará e Mariana.

Esses caminhos foram construídos para transportar os minerais descobertos nessa linda e
rica região, que não podia ter outro nome, senão Minas Gerais. Graças a essa estrada, temos hoje um
estado desenvolvido, com uma grande carga de história, cultura e uma natureza magnífica.

Indo e vindo no tempo, fazia um caleidoscópio em minha cabeça, onde tudo se encaixava.
Até havia explicação para o jeito simpático do povo mineiro: uma mistura de indígenas, portugue-
ses, africanos, paulistas e outros imigrantes, que vieram pela ambição ou para o trabalho na privile-
giada terra do ouro. Essa miscelânia de pessoas gerou o mineirinho desconfiado, que come quieto o
seu gostoso pãozinho de queijo.

Tudo isso faz de Minas Gerais uma terra adorada, acolhedora, que inspirou vários artistas
como o escultor, entalhador e arquiteto Aleijadinho, que embelezou ainda mais o estado com suas
obras nas igrejas barrocas, utilizando o Rococó, uma derivação mais leve ou até profana da Arte
Barroca.

Todos esses aspectos são os diferenciais de Minas. É um mosaico de informações, de culturas
e de pessoas que representam a identidade do povo mineiro. E mostra que tudo que aconteceu no
passado está refletido no presente.

Ouro Preto, Sabará e Mariana são alguns dos símbolos mais importantes nessa bonita histó-
ria. Por isso é fundamental que esta data seja comemorada, pois são trezentos anos de antecedentes
históricos, que trouxeram resultados nos dias de hoje. Três séculos onde pessoas foram e vieram,
conspiraram nas conjurações e revoluções, lutaram, andaram, progrediram e agiram direta ou indi-
retamente para o estado. Mas tudo isso foi por um só motivo: o amor a Minas Gerais.

Professora orientadora: Rosemeyre do (armo Pinto (unha
Colégio Militar de Juiz de Fora

Ano do Ensino Fundamental: 80
Município: Juiz de Fora - Superintendência: Juiz de Fora
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Sou DAS MINAS, SOU GERAIS

TATIANE CARVALHO DE MORAIS

O ouro que por aqui passou,
deixou bem mais que riquezas,
marcas no rosto de quem suou,
brechas de alegrias e tristezas.

No templo juizforano consolidado,
a cultura mista permaneceu,
do ouro e do café hierarquizados,
pouco ao povo se deu.

Ao longo do caminho chamado novo,
surgiu algo simples e imaculado,
de importância estratégica ao povo,
era apenas simples povoado.

Eles vieram e abriram caminho,
descobriram as terras até então devolutas,
terras somente habitadas por índios,
de imensa riqueza bruta.

Quando o ouro veio ao declínio,
viu-se a solução no cultivo do café,
o povoado de patente foi subindo,
construiu-se uma história de luta e fé.

Desenvolvimento às custas do suor,
da gente simples que aqui se firmou,
sua vontade de vencer era maior,
e Juiz de Fora assim se consolidou.

Cidade repleta de história,
até seu último grão de poeira,
lembranças de fatos que permanecem na memória,
como as lutas pela liberdade mineira.

Juiz de Fora não se esqueça de tua gente,
todos que por ti lutaram em minérios e cafezais,
todos que no mais belo ato de simplicidade,
disseram "sou de minas, sou gerais."

Professora orientadora: Danielle Ferreira Martins Bastos
Escola Estadual Nyrce VilIa Verde Coelho de Magalhães

Ano do Ensino Médio: 30
Município: Juiz de Fora - Superintendência: Juiz de Fora
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SANGUE DOURADO

NATACHA CARVALHO DA SILVA FERREIRA

Meu país é imenso, vistoso, belo, elegante e muito saudável. No lado esquerdo do seu peito,
há um coração que bate através dos sinos de suas grandes e pequeninas igrejas carregadas de glória
e belas histórias. Sua saúde se deve à rica alimentação vinda do antigo fogão de lenha, onde se pode
provar um delicioso pão de queijo, uma comida simples com verduras fresquinhas colhidas nas hor-
tas dos quintais com varais e recitais de violões e violeiros.

Para chegar neste importante órgão é só seguir o apito do trem da Maria Fumaça e embarcar
numa viagem inesquecível. E é neste trem que vamos entrar, voltando no túnel do tempo relem-
brando grande momento há 300 anos atrás... Piuí... piuí... Bota fogo na fornalha. A viagem é muito
longa, muito longa... Cheguei! Estamos no século XVII e há uma grande correria. Todos querem os
tesouros das minas de Minas Gerais. Senhores e senhoras de todos os lugares estacionam nestas
terras em busca do ouro, é um período importante para o nosso país onde o mundo inteiro fica co-
nhecendo o mineiro e suas minas de ouro. Extraindo, extraindo e, de repente, entro na Maria Fumaça
e retorno ao presente...

Após esta viagem ao passado, eu consigo compreender cada detalhe desta arquitetura que
veste o coração do Brasil. As pessoas que por aqui passaram deixaram suas marcas do período co-
lonial. E o povo mineiro, que já nasceu com espírito artístico e poético, se fortaleceu. Com  certeza,
esta viagem me fez enxergar com outros olhos na minha cidade o prédio da prefeitura, a Chácara
Catarina, com olhos no passado em contato com o presente. Cataguases é uma cidade rica em cul-
tura, carregada de história onde o ciclo do ouro foi marcado pelas obras enraizadas com suas ruas
estreitas e charretes que nos acordam pela manhã para a entrega do leite, do queijo, verduras... Ë
com orgulho que, nessa viagem, também descobri que o patrono da nossa Escola Estadual Astolfo
Dutra, o nosso grande político Astolfo Dutra, deixou suas marcas na colonização já no finalzinho, no
declínio do ouro. Posso citar também a descoberta de meia pataca de ouro na nossa cidade, dando
o nome ao rio de Meia Pataca.

Oh, Minas Gerais! No lado esquerdo do peito, bombeando sangue dourado para o mun-
do inteiro! Na verdade, o maior tesouro de Minas é o seu povo, que, com o seu jeito simples,
caladinho, provou para o mundo a força, a ousadia de um povo com espírito democrático, que
lutou e sempre lutará por sua liberdade! Sou mineira de Cataguases e em minhas veias também
corre Sangue Dourado!

Professora orientadora: Mônica Aparecida Chaves Ferreira Rocha
Escola Estadual Astolfo Dutra

Ano do Ensino Fundamental: 70
Município: (ataguases - Superintendência: Leopoldina
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QUANTO  VA L E MEIA  PATACA?

ANNA CLARA LOPES LEITE

Há trezentos anos, um povo sofrido e batalhador resolveu ir em busca das "Vilas de Ouro'
onde haveria chance de mudar de vida. Então, encheram suas sacolas de esperança e o coração de
sonhos. Foram encontrar seu "Eldorado' Porém, ao chegarem na "Terra Prometida" - que aqui cha-
mamos de Cataguases -, depararam-se com algo diferente: um lugarejo pequeno e delicado, poden-
do ser comparado a uma Princesinha bem fadada, bem distante da grandiosidade de seus sonhos.

Já no início dessa expedição, no tão sonhado Porto dos Diamantes, mais uma frustação: o
que achavam ser minas de ouro, na verdade, não valia mais do que meia pataca. Todo forasteiro
vislumbra o seu oásis, e não é por acaso que oásis rima com Cataguases: acreditamos mesmo nessa
terra especial.

Sonhos frustrados, nenhum dinheiro no bolso, contudo a esperança ainda estava ali, aquelas
pessoas estavam com medo de virarem escravos ou coisa assim. No entanto, tinham disposição para
lutar por "liberdade, ainda que tardia' pois conservavam sua dignidade mesmo nessas situações.

Mas algo novo estava acontecendo. Quanto mais aquele povo se aprofundava nas tradições
daquela terra, mais apaixonados ficavam. Quanto mais a conhecia, mais encantados ficavam em ver
o rumo que a história seguia. A riqueza nos detalhes, o modo como aquela gente vivia despertava
um sentimento de orgulho de também serem parte daquela trajetória fascinante.

Com o olhar no passado e os pés no presente, posso dizer que fazer parte de tudo isso me
fascina. Mesmo não tendo ouro nem diamantes, minha cidade surgiu com aqueles sonhadores que
vieram em busca de riquezas. E hoje, a maior riqueza que temos é a de saber que Cataguases ocupa
um lugar privilegiado na Zona da Mata. Afinal, se, no lugar de meia pataca, muito ouro tivessem
achado, como diria o poeta, a "Princesinha da Mata" certamente perderia seu reinado. Como ela se-
ria? Como seríamos? Não saberemos jamais.

Cataguases, renascida como a Fênix, irradia beleza, cultura - literatura, cinema - e arquitetura
moderna, destacando-se ainda na indústria e no comércio, enfim, uma cidade de vanguarda. Assim
acontece com os grandes: sempre se reinventando.

Eles não acharam ouro como em Mariana, Ouro Preto e Sabará, mas o espírito destes empre-
endedores transformou essa "Terra de gente boa" no nosso maior tesouro: Cataguases!

Professora orientadora: Denise de Fátima Mathias
Escola Estadual Manuel Inácio Peixoto

Ano do Ensino Médio: 30

Município: (ataguases - Superintendência: Leopoldina
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S0NHÕ DOURADO

NATANAEL CÂMARA DOS REIS

Tenho orgulho de se mineiro, uai, de morar nesse lugar aconchegante como colo de mãe. O
mineirinho sempre acordando bem cedinho, ordenhando a sua vaquinha, sem medo de viver a vida
como ela é.

Faço parte do povo alegre de Minas, sou da gente de São José do Mantimento, terra de far-
tura e de lindas montanhas. Aqui o sol dispersa um grande lençol branco de uma neblina intensa.
Terra descoberta por desbravadores que enfrentaram as matas fechadas, construíram suas casas,
descobrindo uma terra virgem e cheia de riquezas. Enquanto em outros lugares, em outras cidades
se descobria ouro, diamante e pedras preciosas, em Mantimento descobria-se ouro verde: as lavou-
ras de café. Assim começa a surgir a pequena Meia Quarta, sem o brilho do ouro.

Passados 300 anos do ciclo do ouro em Minas, a corrida atrás do ouro já não é a mesma. O
mineiro segue sua trilha, sua sina, o desejo que guarda no peito, de encontrar, em qualquer canto
quem sabe, o mesmo ouro que no passado atraiu milhares de pessoas pelo mesmo sonho dourado,
este mesmo desejo fica adormecido no peito como o diamante no solo.

Ë assim a historia de Minas: um povo guerreiro que não tem medo da luta, que enfrenta a
vida com simplicidade. Um povo com seu jeito único de falar e que encanta qualquer um que se dá
a honra de visitar essa terra de montanhas, onde ainda se garimpa, além do ouro, do café e queijo, o
amor, paz, a esperança e o sonho de prosperidade.

Professora orientadora: Júlia Berbert
Escola Estadual Orosimbo Gomes de Moraes

Ano do Ensino Fundamental: 70
Município: São José do Mantimento - Superintendência: Manhuaçu
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TEM OURO NA HISTÓRIA

FABIANA DE SOUZA BATISTA

Ideais são na verdade sonhos, e sonhos transformam a história. Um sonho foi o que mudou a
história do meu estado, que é hoje um dos que mais se destacam na produção agrícola e industrial
do país. A origem de todo o seu desenvolvimento econômico é na verdade, um solo rico em minerais
preciosos, descoberto por volta de 1693 a 1695, despertando no Brasil o sonho de encontrar o eldo-
rado, ideia que durante quase um século fez surgir do sertão da mata atlântica belíssimas cidades de
imenso valor histórico e cultural habitadas por um grande número de pessoas atraídas por diaman-
tes, e principalmente, pelo ouro das Minas Gerais.

Foi também a procura do ouro que, por volta de 1750, bandeirantes, visitando um local to-
mado por matas verdes e belas cachoeiras, descobriram uma terra fértil e uma maravilhosa sombra
produzida por um majestoso jequitibá que servia de orientação para os bandeirantes, e logo mais,
veio a dar nome a minha cidade, que durante muitos anos foi subordinada a atual Manhumirim,
município criado em torno de um quartel, ponto que servia de controle policial da estrada que liga-
va Vila Rica ao porto de Vitória, construída a mando do rei Dom João VI, para diminuir o tempo e os
riscos no transporte do ouro.

Ainda que não se tenha encontrado o ouro tão procurado em minha terra, é indiscutível
que a sua influência deixou marcas decisivas na minha história, pois quando os patriarcas de minha
família chegaram aqui, sabiam que embora não houvesse ouro a ser explorado, a terra era fértil e
poderia gerar bons frutos, assim desbravaram matas, abriram clareiras e cultivaram o ouro verde, que
no declínio da produção do então precioso mineral, contribuiu para que fosse construída a primeira
estrada de ferro em Minas Gerais, estrada essa que passava exatamente onde está localizada a minha
cidade: Alto Jequitibá. E significa o avanço do desenvolvimento. Portanto, é incontestável que, se
hoje estou aqui desfrutando de umas das mais encantadoras paisagens do leste de Minas, agradeço
a um movimento que completa 300 anos e é conhecido Ciclo do Ouro, o responsável por trazer ri-
queza, progresso e desenvolvimento às cidades mineiras, que desde então tornaram-se conhecidas,
admiradas e amadas por um povo especial: os mineiros.

Professor orientador: Washington Casimiro de Campos Neto
Escola Estadual Reverendo Cícero Siqueira

Ano do Ensino Médio: 30
Município:Alto Jequitibá - Superintendência: Manhuaçu
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O CICLO DO OURO EA IDENTIDADE DOS MINEIROS

KARIN FERREIRA DE SOUZA

Os mineiros são conhecidos por sua desconfiança, cautela, hospitalidade e muitas outras atri-
buições. A maior parte desta maneira de ser povo mineiro tem suas raízes no ciclo do ouro em Minas.
Além disso, o aspecto físico de todo o Estado tem ligação direta com esta época.

Belo Horizonte, apesar das construções modernas e todo seu charme de cidade grande, se
observada atentamente apresenta vários traços do período do ouro. Desde a arquitetura de casas,
igrejas, praças e museus a comportamento sociais. O queijo por exemplo era um alimento muito
utilizado pelos trabalhadores das minas e hoje uma marca registrada de Minas Gerais.

A população de Minas Gerais reflete a convivência das várias raças e estilo de vida que neste
território buscavam uma mudança para os pobres e miseráveis que passavam a sonhar com a liber-
dade, para agricultores e pecuaristas que almejavam ampliar suas posses, sonhos de todo um país
por uma vida melhor que fez de Minas Gerais e do Brasil lugares heterogêneos e ricos culturalmente.

Mariana, Ouro Preto e Sabará foram as primeiras de muitas cidades que se tornaram berço
do ouro e consequentemente berço de contos e causas, mitos e histórias repassadas por séculos e
que hoje ainda vivem na memória e na identidade do povo mineiro. Cidades que guardam muito do
barroco principalmente nas igrejas onde obras enchem os olhos e corações de pessoas do mundo
inteiro, igrejas que guardam tanto da devoção dos mineiros, um povo religioso.

As cidades do ouro foram palco de várias revoltas que resistiam aos abusos da Coroa Portu-
guesa e pela liberdade de todo o país. As maneiras encontradas pelos mineiros para enganar a Coroa
e não caírem nas mãos de ladrões fizeram o morador de Minas Gerais um pouco cauteloso, descon-
fiado.

Não há dúvidas que todas as nossas memórias e riquezas fazem de todos nós hospitaleiros e
amantes de Minas.

Professor orientador: Nilson Felix Ferreira
Escola Estadual Bolivar Tinoco Mineiro

Ano do Ensino Fundamental: 70
Município: Belo Horizonte - Superintendência: Metropolitana A
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MOEDA DE OURO E OS 300 ANOS DE HISTÓRIA!

YSAMARA KELLY ALVES VERSIANI

São simplesmente, 300 anos de história para contar. Não é preciso guia ou roteiro para en-
tender o valioso aspecto cultural que se fez nascer em Mariana, Ouro Preto e Sabará. Cidades estas,
pioneiras no brilho do ouro e na precisão da arte.

Moeda, minha cidade, não é famosa, nem tem 300 anos de história. Com jeito simples e hu-
milde, também tem uma rica história para compartilhar. Fugindo do Quinto cobrado sobre o ouro
pela Coroa Portuguesa, os negros nela construíram uma casa de fundição de Moedas Clandestinas
que mais tarde foi descoberta pela Coroa. Com isso, originou-se o nome da cidade Moeda. Ela tem
presente, belas paisagens, fauna e flora na Serra da Moeda, além de uma Linha Férrea que possi-
bilitou a ligação entre as principais capitanias do Brasil Colonial - Minas Gerais, São Paulo e Rio de
Janeiro.

Todas as três cidades históricas - Ouro Preto, Mariana e Sabará estão ligadas a Moeda por
laços presentes na vida de todos os mineiros. Ojeitinho de falar, a hospitalidade, os costumes popu-
lares, o bom-humor, a cultura, a religião e a sociedade em si não permitem distinção entre melhor ou
pior, menos ou mais.

As pedras e calçamentos por onde um dia passaram bandeirantes esperançosos, coloniza-
dores ambiciosos e o povo humilde que já lutou por liberdade e por seus direitos, passam hoje, 300
anos depois, pessoas de culturas diferentes, países diferentes e pensamentos diferentes. Mas com
o mesmo propósito de desvendar mistérios, descobrir os desejos dos primeiros a pisar neste solo,
beber desta água e contemplar a bela arte.

Ao final, ficam na memória marcas de um passado tão presente, e ao fechar os olhos, as ina-
pagáveis cenas de uma emocionante viagem por estas cidades, onde a leveza do ar e o canto dos
pássaros formam melodia para nossos ouvidos.

Professora orientadora: Dinéia Aparecida Alves
Escola Estadual Senador Meio Viana

Ano do Ensino Médio: l
Município: Moeda - Superintendência: Metropolitana A
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MINAS SOB MEU OLHAR

TI-iAlS DE SOUZA DA COSTA

Minha terra é mineira. Quem por aqui passa não esquece jamais a hospitalidade. Descendo a
ladeira avisto as belezas arquitetônicas que só os artistas mineiros foram capazes de criar. Levo para
minha vida inteira este estado como amigo. Juntando as pedras perdidas que os capitães não leva-
ram, encontro algumas sem brilho nos profetas queridos que o Aleijadinho criou.

Tiradentes, no sorriso de esperança tentou libertar nossa herança que os portugueses leva-
ram, mas este sorriso, infelizmente se apagou. Entretanto, ele ficou eternamente na história de nossa
terra.

Participo com minha juventude e hei sempre de lembrar da história de minha terra e os 300
anos do ciclo do ouro em Minas que vamos comemorar. Minha cidade, lbirité, foi um dos lugares
em que os bandeirantes passaram ligando-a a outras cidades, onde a riqueza do ouro iam garimpar.

Infelizmente hoje não podemos desfrutar daquilo que um dia, o seio de nossa Minas Gerais
veio nos dar. Pelo menos podemos dizer que nossa querida terra foi mãe de leite da riqueza dos
portugueses.

Vejo-a como uma mulher com olhos de diamantes, cabelos de montanhas, nariz de serra e
coração de ouro. Meu estado é como um rio que vai direto, desvia-se dos obstáculos e cai na cacho-
eira de vitórias. Contemplo sua beleza esplêndida e abundante espalhada por suas lindas serras.

Agora penso em viver meu presente, construir um futuro e sempre lembrar do passado, que,
por mais que não tenhamos participado, nos pertence. Minas sob meu olhar será de amor eterno.

Professora orientadora: Heliara Renata Aparecida Matozinhos
Escola Municipal Maria das Mercês Aquiar

Ano do Ensino Fundamental: 80
Município: lbirité - Superintendência: Metropolitana B
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CRÔNICAS EM MINAS GERAIS

IDRRAYNE ISABELA CHAVES

Belo Horizonte, homem importante e conhecido no país onde morava. Nascido e criado em
Minas Gerais, um lugar de muitas riquezas. Os que moravam naquele lugar valorizavam muito a
cultura de locais bem distantes dali, e davam a desculpa de que onde moravam só haviam pessoas
idosas e desinteressantes, por isso não desfrutavam das riquezas que se tornavam "invisíveis" aos
seus olhos.

Belo Horizonte já nasceu em berço de ouro, a hora de sua chegada foi muito bem arquitetada
e programada. Então no dia 12 de dezembro de 1897, o menino nasceu. Belo Horizonte foi crescendo
e se tornando tímido, quieto e o seu corpo demorava a se desenvolver. Essas características sumiram
após o rapaz completar 20 anos, ele se tornou forte, grande, bonito. Passou a amar poesias. Seus
amigos lhe apelidaram de BH, ele se formou em turismo, mas continuara a escrever lindas poesias
sempre acompanhado de um cafezinho e um pão de queijo. Como o rapaz era estudioso e trabalha-
dor, aos 40 anos, se tornou um homem muito importante e bem visto por todos da região.

Em seu local de origem havia três moradores que intrigavam BH por terem uma característica
em comum: Ouro Preto, Sabará e Mariana. Ouro Preto era um senhor negro e bem mais velho. Nas-
ceu em 20 de maio de 1823 e apesar da idade tinha boa aparência. Era cheio de cicatrizes no corpo,
e adorava contar a história de cada uma delas, por isso era muito conhecido. Ele dizia que fora rico,
mas perdeu o que tinha por ter sido explorado. Ouro Preto era compositor e adorava cantar: "Em
cada aresta de pedra! Uma epopéia ressoa! Na terra formosa e boa! Onde a guilheta não medra (..)'
Aquele simpático senhor teve um filho, conhecido como Aleijadinho. Ele era escultor, entalhador e
arquiteto, um verdadeiro artista. Ajudava muito seu pai e a Sra. Sabará, enchendo-os de presentes
ricos e detalhados que ele fazia questão de criar. A senhora Sabará era uma índia bem velha, uma das
primeiras habitantes de Minas Gerais, também conhecida como Eldorado e Sabarabuçu. Nasceu em
16 de Fevereiro de 1724. Quando moça tinha inúmeras riquezas e era exuberante. Diversos homens
fizeram loucuras e brigavam para encontrá-la e desfrutar de suas riquezas. Sabará ajudou na constru-
ção de uma estrada importante: a Estrada Real. Mariana, vizinha do Sr. Ouro Preto, nasceu em 1745,
era conhecida como a plebeia que se tornou rainha, belíssima, conhecida por sua religiosidade. Um
bispo importantíssimo fez uma longa viagem para conhecê-la. Mariana era justa e democrática e
ajudou a criar um famoso pintor sacro: Manuel da Costa Ataíde.

A característica que esses senhores tinham em comum era a riqueza que tiveram um dia. BH,
influenciado por seus amigos, percebeu que a riqueza, antes invisível e desinteressante, se resumia
nas pessoas que lá habitavam. Ali se chamava, Minas Gerais, pois era onde viviam verdadeiras dádi-
vas, pedras preciosas, recheados de muita cultura e de histórias maravilhosas. Desde aquele dia BH
desejou ser como aqueles senhores e assim fazer a história.

Professora orientadora: Taise da Silva Chagas
Escola Estadual Ordem e Progresso

Ano do Ensino Médio: 20
Município: Belo Horizonte - Superintendência: Metropolitana B
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MINAS: HISTÓRIAS SEM FIM

RICHARD ANTÓNIO DA SILVA

Minas. Minas não é apenas um Estado em que se falam expressões como: "uai,',"né' "trem' e
que tem pães de queijo, cafezinho. Ë um Estado que possui uma vasta cultura, que há histórias que
não são poucas para serem contadas do passado que se formou, do presente que construímos e na
expectativa de um futuro melhor ainda.

No passado, Minas construiu sua história no Brasil. Essa conclusão se faz presente e exemplos
como na Inconfidência Mineira por Tiradentes, uma nova forma de arquitetura por Aleijadinho, um
novo estilo de pintura por Mestre Ataíde, o mito de Chica da Silva e o mais importante deste ano:
os 300 anos em que se descobriram aqui em Minas, terra de minérios, pepitas de ouro na região de
Ouro Preto, Mariana e Sabará.

Neste, nos chama atenção por estarmos vivendo três séculos de histórias marcantes quando
acharam aqui em Minas, mais precisamente em Ouro Preto, Mariana e Sabará, fragmentos de ouro
que movimentaram pessoas de vários Estados do Brasil, e até o mundo. Com  isso, surgiu a minha
cidade de coração: Vespasiano, onde não encontraram ouro, mas os povos que por aqui passaram
deixaram suas marcas e riquezas através da cultura. Prova disso é o Congado, que é uma riqueza
deixada pelos africanos, e é umas das manifestações culturais de Vespasiano.

E hoje, Minas Gerais se tornou um dos Estados mais promissores do Brasil, graças a esse fato.
O Estado se desenvolveu, ampliou e novas cidades e povoados surgiram a partir de então, e entra-
mos mais uma vez para a história.

No futuro, poderemos contar essas histórias novamente e outras que nos dias atuais ajuda-
mos a construir em Minas, fazendo a diferença.

Agora, temos orgulho de vivermos neste Estado, em que muitas pessoas fizeram história e
espero também fazer. Pois, como um sonho de uma nova Minas, exclamaram:" libertas quae sera
tamem" (liberdade ainda que tardia) e hoje fazemos uso dessa liberdade para expressarmos nosso
amor por Minas.

Vale a pena conhecer Minas Gerais, vale a pena conhecer a sua história, pois essas histórias
fazem parte da história do Brasil, uai.

Professora orientadora: Janete Morgany Alves Pereira
Escola Estadual Professor Guilherme Hallais França

Ano do Ensino Fundamental: 9°
Município: Vespasiano - Superintendência: Metropolitana (
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O BRILHANTE PASSADO BRILHA NO PRESENTE

JESSICA GRACIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Meus pais se separaram, minha mãe e eu mudamos para BH, meu pai continuou em Sabará.
Todos os domingos eu ia visitá-lo. BH e Sabará são cidades tão próximas, mas era como se houvesse
uma ponte que separava a moderna capital da velha cidade barroca. Duas cidades completamente
diferentes. No entanto, tudo mudou quando, na aula de história, o professor me disse que o passado
está no presente e vice-versa.

Só então percebi que, se por um lado BH tem um rápido metrô e Sabará o vagaroso rio das
velhas, por outro as minhas amigas da cidade grande não são tão diferentes das que tenho lá em Sa-
bará. E da mesma forma que as donzelas do século XIX, falavam "UAI", hoje nós continuamos falando,
mesmo que o som possa sair um pouco diferente por causa do nosso piercing na língua.

Quando vejo os viajantes tirando fotos dos nossos monumentos centenários, lembro-me de
quando os portugueses vinham lá do outro lado do Atlântico buscar ouro aqui. O nosso tesouro de
hoje é a nossa história, o nosso patrimônio e fico orgulhosa por ser mineira.

"Viajo" imaginando que os anjos de Aleijadinho possam estar agora sobrevoando os mo-
dernos edifícios de Tóquio dentro das máquinas digitais dos turistas japoneses que nos visitaram e
mesmo as casas mais recentes de Belo Horizonte têm nos seus habitantes, na sua estrutura, no seu
concreto e no seu ar a árvore cuja semente foi plantada quando, pela primeira vez, o chão do nosso
estado foi aberto e descobriram o quanto nós éramos ricos, pois aqui as minas eram e são gerais.

Professor orientador: Fábio Gonçalves Oliveira
Escola Estadual Menino Jesus de Praga

Ano do Ensino Médio: 30

Município: Belo Horizonte - Superintendência: Metropolitana (
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MEU PASSADO, MINHA HISTÓRIA

KARINA MARTINS PEREIRA

Eu sou uma garota de 13 anos e moro no interior de Minas Gerais, em uma pequena cidade
chamada Monte Carmelo. Às vezes, ao andar pelas ruas que passam ao redor da Igreja da Matriz,
começo a imaginar como surgiu minha cidade e por que havia sido construída ali.

Desde pequena ouvia os mais velhos contarem histórias de garimpeiros ou que já haviam
garimpado junto com seus avós. Mas há alguns dias consegui encontrar as respostas de minhas dú-
vidas através de uma viagem que fiz ao passado em Estrela do Sul.

Ao encontrá-la, também encontrei a história de um tempo chamado "Ciclo do Ouro' Aconte-
cimento que data, já de 300 anos e que deu origem a povoados, hoje chamados de cidades. Porque
se não fosse por esse ciclo, Minas Gerais talvez não tivesse a importância que tem.

Foi no período do primeiro século do Ciclo do Ouro que garimpeiros vieram de muito longe
para catar no rio Bagagem, lugar onde fora encontrado nas primeiras décadas de século XIX o maior
diamante do Brasil, com mais de 250 quilates, ao qual deram o nome de Estrela do Sul.

Com a chegada de tanta gente, precisavam de um lugar afastado para deixar suas famílias.
Então encontraram dois córregos, hoje chamados Mumbuca e Olaria. Lá viram que eram abundantes
em água pura e peixes. Resolveram ficar, construir seus ranchos e casas de pau a pique.

O lugar tornou-se a moradia de muitas famílias, passou a ser um distrito da antiga Baga-
gem, que fora denominada Estrela do Sul, após a descoberta do diamante. Com  a chegada de tantos
garimpeiros, comerciantes, chegaram também as cortesãs e dentre elas, uma muito conhecida e
prestigiada por sua beleza, Dona Beija. Mulher que sempre acompanhava coronéis, grandes proprie-
tários de terras e até políticos da época, que atraídos por seus favores, ao ver as belas montanhas e
cerrados da região decidiam ficar.

Essa história ocasionou o desenvolvimento de vários povoados na região e entre eles Carmo
da Bagagem se desenvolveu, tornou-se uma cidade e recebeu o nome de Monte Carmelo.

Nesta minha viagem ao passado foi que descobri que a igreja da Matriz foi erguida por antigos
moradores em terras doadas por Dona Clara Chaves, fazendeira devota de Nossa Senhora do Carmo.

Foi assim que, aprendendo sobre a história de Monte Carmelo, aprendi sobre o Ciclo do Ouro
e pude perceber que o passado está mais presente do que pensamos. Basta olhar as casas antigas, as
igrejas erguidas, as fotografias que mostram a memória, nossos antepassados que podemos conhe-
cer viajando pelo passado distante através dos causos e das histórias.

Professora orientadora: Terezinha Vaz de Oliveira Máximo
Escola Municipal Francisco Campos

Ano do Ensino Fundamental : 70

Município: Monte Carmelo - Superintendência: Monte Carmelo
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DAS MINAS A UMA GRANDE REVOLUÇÃO

LARISSA LUZIA GONÇALVES ASSUNÇÃO

"Olho por olho, dente por dente" essa frase traduz significativamente o período que marcou
o estado de Minas Gerais durante o século XVIII. De fato, foi um movimento revolucionário que ga-
rantiu ao estado mineiro o seu auge, e auferiu ao Brasil bons lucros que consagraram ainda mais o
país, conquistando privilégios políticos e econômicos. Cascalho Rico, pequena cidade do Triângulo
Mineiro também sofreu influência deste período.

Com a descoberta do metal amarelo, surgiuram novas oportunidades de trabalho e consigo
conflitos e corrupções em torno da cobiça do ouro. Antes da preciosidade, lendas sobre a existência
de uma cidade feita de ouro eram contadas. Talvez essa tenha sido a válvula de escape para desen-
cadeara procura do mesmo. Em Cascalho Rico não foi diferente, muitas bandeirantes passaram pela
cidade em busca de pedras preciosas. Ë interessante ressaltar que muitos nomes de mineradores
casca lhoriquenses são destaques no estado.

A noticia da descoberta do ouro espalhou-se pela região. Era constante a procura do ouro
em córregos das redondezas de Cascalho Rico, porém encontraram-se apenas alguns diamantes. A
extração desse material era bastante vigiada e em hipótese alguma os mineiros podiam ficar com
• ouro encontrado, uma vez que eram feitas rigorosas vistorias em todos os mineradores. Durante
• início da colonização do Brasil, os bandeirantes tinham como objetivo lutar contra os indígenas e
escravos rebeldes. Esses homens saíam em expedições tanto para a captura de índios, quanto à pro-
cura de pedras e metais preciosos. Ficaram conhecidos como exploradores do território brasileiro, já
que percorriam todo esse espaço.

Entretanto, em Cascalho Rico ainda há heranças magníficas do período, uma delas são os
antigos casarões que enfeitam-na e fazendas vizinhas. Fazendas estas que ajudaram a enriquecer
a região, fazendo com que as memórias e costumes dessa época sejam preservados, influenciando
também o estudo, e mantendo o orgulho de um dos períodos mais marcantes: o Ciclo do Ouro das
Minas Gerais.

Professora orientadora: Abadia Aparecida de Miranda Lima
Escola Estadual Benedito Valadares

Ano do Ensino Ensino Médio: 1°
Municipio: Cascalho Rico - Superintendência: Monte Carmelo
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O OURO DA MINHA CIDADE

JOSÉ RONALDO VELOSO DOS SANTOS JÜNIOR

A minha cidade surgiu, cresceu e se desenvolveu por causa da exploração do ouro das Minas
Gerais. Por incrível que pareça, não tinha nem minas, nem pepitas de ouro, nem mineradores.

Era uma pequena fazenda originária de uma sesmaria, que produzia em suas terras o ouro
vermelho e branco que vinham dos seus rebanhos, que alimentavam e sustentavam as cidades que
produziam ouro e diamantes.

Essas terras férteis, produtivas e de clima bom produziam também o ouro dos grãos e dos
alimentos que nutriam e matavam a fome dos homens que buscavam, desbravavam e encontravam
riquezas grandiosas.

Foi graças à intensificação do comércio com Tijuco, Vila Rica e Sabará que a fazenda dos Mon-
tes Claros foi ganhando mais habitantes, e tornou-se o maior centro comercial de gado da região.

Hoje, Montes Claros é uma das mais importantes cidades de Minas Gerais, possui um comér-
cio abrangente, uma cultura riquíssima, povo alegre, hospitaleiro e destemido como os bandeirantes.

Por isso digo com orgulho que a minha cidade é brilhante e valiosa como o ouro.

Professora orientadora: Shirley Gonçalves Pereira
Escola Estadual Gonçalves Chaves
Ano do Ensino Fundamental :8°

Município: Montes Claros - Superintendência: Montes Claros
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EU E A NOSSA HISTÓRIA DAS MINAS DE OURO

STEFANI MOREIRA AQUINO TOLEDO

Bandeirantes paulistas, mineiros da aluvião e formiguenses trabalhadores, são evocações
que nos remetem a um passado histórico, no qual jazidas de ouro reluziram e modificaram modes-
tas vilas, prontas para serem lapidadas e reconhecidas por Ouro Preto, Mariana, Sabará e Montes
Claros. Com elas, o comércio aurífero foi estabelecido e a cidade das boiadas construídas e, assim,
os bandeirantes adentravam o Sertão Mineiro e começavam a encontrar uma grande ambição: a
mineração.

O ouro refletiu no Arcadismo - estilo de época que visava uma vida perfeita, caracterizada
por escritores que se dedicavam à arte poética de Vila Rica, na fundação de Sabará e Mariana, e no
surgimento do Arraial de Nossa Senhora da Conceição e São José de Formigas. Hoje, elas contem-
plam seu brilho, não por valor material, mas sim, pelas culturas e costumes, deixados a um mesmo
povo que partilha das obras de Aleijadinho e Mestre Ataíde e as danças dos Catopés, Marujadas e
Caboclinhos.

Para que as Minas se tornassem Gerais e o Arraial das Formigas Montes Claros, homens bra-
vos e gentis, mesmo separados pelo tempo, conseguiram alicerçar na história um legado de feitos
inesquecíveis. Homens que foram os pioneiros no achado do ouro, como Fernâo Dias Pais e Antônio
Rodrigo Arzão, e que transformaram sedes de fazendas em cidades, como Antônio Figueira e Matias
Cardoso.

Pensar no ouro é trazer a mente, que por consequência dele, os mineiros, na época, maio-
ria negros e escravos, se urbanizaram, lutaram e conquistaram uma liberdade, "ainda que tardia'
Liberdade essa, em busca da cidadania em Vila Rica e da esperança, que o ouro daria aos futuros
montesclarenses, de conquistar um território onde habitam seres que preservam tradições passadas
de pai pra filho. E é por isso, que a cidade Montes Claros carrega um pouco dos idos do ouro árcade,
refletidos nos casarões antigos e na capela de Santa Cruz.

Portanto, considerar a origem dessa cidade no ciclo do ouro em Minas, é reconhecer que,
pelos estreitos caminhos abertos, não só passou a maior procura dos bandeirantes paulistas, como
também histórias e transformações sócio-econômico-culturais. Aspectos que estão presentes até
nos dias atuais, no corpo e na alma daqueles que serão sempre conhecidos por montesclarenses ou
por formiguenses.

Professora orientadora: Eleuza Paixão Silva Ramos
Escola Estadual Professor Plínio Ribeiro

Ano do Ensino Ensino Médio: 20
Município: Montes Claros - Superintendência: Montes Claros
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MARIA LUISA MORAES OLIVEIRA

Quando me faço humilde e retiro de meus pés os calçados, pés no chão, sinto neles a nobreza
deste solo rico em minérios, entre os quais o ouro, que fez brotar de suas opulentas minas, a minha
história e a de minha cidade.

Embora Muriaé não tenha sido um destaque no ciclo do ouro, carregamos no peito uma me-
dalha tão reluzente quanto o ouro mais puro. Carregamos no peito a medalha do amor a essa nobre
mãe terra. A nossa Muriaé cresceu em torno de outro ouro, ouro verde, o café.

Cada vez que olho em volta da minha cidade, eu vejo os bandeirantes corajosos se embre-
nhando na mata virgem e hostil. Vejo o trabalho árduo dos garimpeiros, dos imigrantes que sonha-
vam em ter uma vida melhor e, acima de tudo, os escravos que sonhavam em lapidar o ouro em
liberdade.

Vejo, entretanto, ao mesmo tempo, a forte opressão portuguesa, que exigia o quinto sobre o
ouro para manter o fausto das cortes europeias.

Sinto a tristeza da exploração e desta desigualdade social que levou o nosso ouro à Inglaterra.

Em cada invenção, em cada tecnologia eu vejo o ouro de Minas. Embora em nosso solo o
ouro tenha sido retirado, ainda nos restou a nobreza de dizer:

- Prazer, eu sou mineira!

Professora orientadora: Márcia O. Valverde Chaves
Escola Estadual Desembagador Canedo
Ano do Ensino Ensino Fundamental: 90

Município: Muriaé - Superintendência: Muriaé
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MIRAI E OS 300 ANOS DO OURO

ARIANE MONTEIRO CÂNDIDO

Em nossa cidade encontramos várias pessoas e cada uma possui histórias diferentes para
contar; às vezes passamos no mesmo lugar todos os dias e não paramos para observar que ali tem
um patrimônio que faz parte da história da nossa cidade.

Na correria do dia, passamos por patrimônios históricos sem percebê-los. São casas, igrejas
e até mesmo ruas, convivemos com pessoas mais velhas, mas nunca paramos para nos perguntar
como era a nossa cidade, o que se fazia, o que vestiam nossos antepassados.

Ontem, quando me sentei com meu avô, de 80 anos, e pedi que me contasse como era Miraí,
ele disse que nossa cidade pertenceu ao município de Cataguases e tinha uma população de 20 mil
habitantes, onde se cultivava muito café.

Diferentemente de Ouro Preto, onde existiam garimpos de ouro, naquela época havia por
aqui nada mais que trilhas, onde passavam viajantes. Aqui, os fazendeiros eram rigorosos, assim
como os donos das mineradoras e garimpos de Ouro Preto, só enxergavam dinheiro.

Sapateiros, alfaiates, carpinteiros, charreteiros são profissões herdadas do ciclo do ouro, que
fizeram e fazem parte de nossa história. Aqui, um sapateiro com o apelido de "Dodô" conserva seu
trabalho coma educação e presteza "daqueles tempos' em consonância coma atualidade, demons-
tra agilidade na entrega dos sapatos.

Ao ouvir sobre Miraí, imagino que em Ouro Preto também foi assim, uma cidade de pessoas
simples como o sapateiro, que fizeram sua história em um pedacinho de Minas.

Professora orientadora: Simone Aparecida de Campos Portela Oliveira
Escola Estadual Santo Antônio

Ano do Ensino Médio: 30
Município: Mirai - Superintendência: Muriaé
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O PROGRESSO OU O PARAÍSO?

BÁRBARA NÍZIA TORRES RERSAN ANDRADE

O ciclo do ouro inicia-se com a chegada dos primeiros exploradores europeus ao Brasil
em busca de metais que abastecessem o luxo necessário à corte.

No início, tudo parecia impossível, pois, nessa terra que de tudo tinha, nada de precioso
se obtinha.

Aos poucos, eles foram percebendo que o ouro fluía, não só o ouro, mas também outras
pedras preciosas. Tudo começou devagar com poucos quilos de ouro, mas esses quilos foram se
transformando em várias toneladas. Com escassez do ouro nos rios, deu-se então a extração nas
montanhas. Muitas minas foram descobertas, por isso o nome "Minas Gerais".

Atualmente, em minha cidade, pesquisas estão sendo feitas, inclusive nas terras do meu
avô. Por um lado fico contente, pois é o progresso chegando, trazendo novas oportunidades. Por
outro, fico triste, porque belas montanhas por onde já andei, desde ainda pequenina, na garupa
do cavalo de meu avô, já não serão mais as mesmas; se transformarão em terríveis crateras por-
que guardam em seu subsolo o ouro preto (minério), que tantos desejam.

Ganhamos o progresso e perdemos o paraíso. Porém, nada posso fazer, pois, como já
disse, é o progresso; saudades deixo para trás e caminho junto com ele, pois ele abrirá novos
caminhos, trará empregos e mais desenvolvimento à nossa cidade, mesmo que, com isso, perca-
mos o paraíso verde de nossos campos e montanhas. Viva o progresso, viva a mineração, somos
mineiros de ferro dessa nação.

Professora orientadora: Suelene Maria Ribeiro
Escola Estadual Santa Maria

Ano do Ensino Fundamental: 90
Município: Santa Maria de ltabira - Superintendência: Nova Era
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MINAS, HERANÇA DE OURO

ELOÍSA CRISTINA MONTEIRO

Diante das paisagens itabiranas, eu, mineira de alma e coração, percebo que posso en-
xergar muito além dos casarões e paredões. Posso ouvir as histórias contadas pelas ruínas e
pelos caminhos de pedras, posso entender a origem do povo mineiro e dos costumes.

Hoje sei o porquê de uma frase remota que me vem ao pensamento dita pelo engenheiro
francês Henri Gorceix, que, em 1876, implantou a Escola de Minas de Ouro preto, ao afirmar que

Minas Gerais é um coração de ouro em peito de ferro",pois este coração de ouro trouxe gente
de todo lugar, com um sonho em comum. Uma pedrinha dourada atraía ricos e pobres, causava
um movimento do litoral para o interior e motivava a fundação de vilas, mais tarde, cidades que
hoje são patrimônios históricos e orgulho dos mineiros.

Itabira, assim como Ouro Preto, Mariana e Sabará, também surgiu a partir da exploração
do metal dourado. Bandeirantes se firmaram nas encostas da Serra do Espinhaço, construíram
suas casas, fazendas, engenhos e moinhos, que até hoje são facilmente encontrados na zona
rural. Como em outras tantas cidades mineiras, Itabira possui um Centro Histórico composto por
sobrados e casarões do século XIX e início do século XX. Onde destaca-se o sobrado que perten-
ceu à família do poeta Carlos Drumond de Andrade, belíssima edificação que compõe a Praça do
Centenário. Esse ilustre itabirano retratou a cidade natal em várias de suas poesias. Embora não
tenha repousado em Minas, seu coração permanece aqui.

Nós, filhos de Minas, carregamos conosco uma identidade única, um jeitinho incompará-
vel, resultado da junção de culturas diversas de muitos anos, quando se iniciou o "Ciclo do Ouro".
O mineiro que fala "uai", "sô" e "né'Ç que gosta de frango com quiabo, que toca viola e faz pão de
queijo, é bem humorado e, ao mesmo tempo, acanhado. A "mineiridade" nasceu impulsionada
por uma ambição, por uma pedrinha dourada que fez sonhar, realizar, povoar e transformar.

Esse mesmo ouro que representava riqueza provocou pobreza e miséria. Ainda hoje pro-
curamos ouro, mas outro tipo de ouro. Procuramos dignidade, educação e uma "riqueza" igual
para todos, com desejo de que ela não se concentre nas mãos de alguns, como acontecia com o
ouro, mas que seja de todos nós, capaz de reluzir o brilho da justiça e liberdade.

Professora orientadora: Maria Ferreira Pinto
Escola Estadual Professora Marciana Magalhães

Ano do Ensino Médio: 20
Município: Itabira - Superintendência: Nova Era



"SALVE OURO PRETO - 300 ANOS EM IROSA E VERSO"

DIANA MIRELLE XAVIER CLÁUDIO

O que as cidades irmãs, Ouro Preto, Mariana e Sabará têm em comum?

Becos, ladeiras, picos, escorregadias pedras sabão. Rua Direita, sacadas, igrejas do tempo
d'ouro, teatros, chafarizes, museus e monumentos. Namoradeiras à janela, fogão à lenha, prosa, cau-
so, pão de queijo, bambá-de-couve, feijão tropeiro, tutu de feijão.

Nasci numa vila rica de um ouro preto. O ouro escuro era tanto que atraiu dezenas, centenas
de homens à procura de riquezas. O mesmo ouro que atraiu esses homens os fez pensar em revolu-
ção. È que a maior parte das riquezas ia para Portugal, pátria mãe. Mas se era tempo de exploração,
era também de poesia, musas inspiradoras: da janela por sobre a renda, a namoradeira espera, me
lembra a todo tempo a Marília linda, Marília bela. Pobre do alferes que ousou confabular revoluções.
Confidenciou o que não se confidencia, ainda mais em época de tirania. Corre "Salva teu pescoço!"
Um tal de Joaquim Silvério dos Reis anda à espreita de "certas reuniões" de noite e de dia. Coitada
da Marília, agora deu pra falar sozinha. Seu Dirceu e o poeta Cláudio Manoel da Costa foram presos
e torturados, e Tiradentes... esquartejado.

Passado 300 anos, por onde passo respiro a história do Brasil, leio placas de "Museu Aberto"
e "Casa de Gonzaga' até arrepio. As arquiteturas dos casarios carcomidos não me deixam esquecer
que estou onde tudo começou, onde Vila Rica deu lugar a Ouro Preto.

Ouro Preto é lugar de ontem, hoje e sempre. É a casa de Sinhá Olímpia - a quem Vinícius de
Morais se referia "Não se pode ir a Ouro Preto, sem bater uma prosa com Sinhá"; é casa também da
poetiza norte-americana Elizabeth Bishop de Guinard, que nunca teve casa e aqui tem a sua; dos
atuais Vicente, guardião do Teatro Municipal; de D. Efigênia Carabina, que não põe medo em nin-
guém; de Chiquitão; de turistas anônimos, que ora lêem um livro no adro do Rosário, ora tomam um
chocolate quente neste inverno de meu Deus.

A minha cidade não é só patrimônio do mundo, que sempre volta os olhos pra cá, guardião.
Ouro Preto sobrevive, principalmente, pelo patrimônio imaterial, suas gentes.

Professora orientadora: Marizabel Vieira Pacheco
Escola Municipal Alejadinho

Ano do Ensino Fundamental: 70
Município: Ouro Preto - Superintendência: Ouro Preto
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MARIANA: ONTEM, HOJE E SEMPRE

PATRICK MATHEUS RODRIGUES

Ao mergulharem na aventura, na incansável busca pelo ouro, os bandeirantes adentravam
muitas terras desconhecidas e eis que ao raiar de um novo dia, tomados de esperança e coragem,
depararam-se com águas que traziam em seu leito pedras douradas pelos poucos raios de sol que
saíam daquele dia frio de julho, lá pelo ano de 1696.0 ribeirão onde reluzia aquele ouro cortava um
arraial que mais tarde receberia o nome de Arraial do Carmo, em homenagem a Nossa Senhora do
Carmo. A fama do arraial e do seu ribeirão cresceu e atraiu muitas pessoas com diversos interesses,
pois encontravam-se pepitas em abundância. Com  o tempo o pequeno lugarejo tornou-se orgulho
para seus habitantes e para os que aqui chegavam. Por sua importância social e econômica, foi ele-
vado à categoria de vila e logo depois, a de cidade: Mariana, a primeira do estado.

Doce Mariana, o destino a escolheu para que dela nascessem homens e mulheres valoro-
sos, cuja vontade de construir uma nova sociedade era tão grande que passaram por tribulações,
não se calaram ante os poderosos e, por isso, hoje somos cidadãos livres. Durante o ciclo do ouro, a
pequena Mariana se desenvolveu, criaram-se ruas, escolas, comércios, foram construídos suntuosos
templos religiosos e outros prédios que são pura expressão de arte e exuberância. Mas a riqueza que
se produziu aqui e em todo o circuito do ouro e diamantes despertou ganância, que trouxe consigo
violência e desigualdades sociais. Contudo, a força transformadora da sociedade que se formava
permitiu que, aos poucos, a ordem se instalasse e o povo pudesse viver com dignidade.

Aqui estou, em pleno século XXI, cercado pelas maravilhas desta que é sem dúvida o seio de
Minas, e posso dizer que o tempo passou e deixou nos marianenses importantes marcas, que não
serão apagadas facilmente, como a coragem de grandes heróis que daqui saíram, conquistando-nos
a liberdade; genialidade de artistas espetaculares que marcaram nossa história com seu talento e a
projetaram para o resto do mundo; a garra de tantos anônimos que lutam todos os dias para fazer
dessa uma célula mãe, acolhedora, religiosa, educadora. Ao ver tanta beleza, sinto-me mergulhado
no passado e percebo que ainda nosso povo cultiva aquilo que nos foi entregue desde os primór-
dios dessa cidade, esse jeitinho que só o mineiro sabe. Ao cair da noite, quando gemem os sinos,
sinto que os anjos descem para celebrar conosco a alegria de sermos filhos desta terra, pois aqui as
montanhas tocam os céus, a brisa é mais fresca e a memória dessa sede vive para sempre, porque
cumpriu importante papel na constituição de Minas Gerais. Ouro no Ribeirão do Carmo já não existe,
mas quem se importa? A nossa maior riqueza é um recurso renovável, a alegria de saber-se de Minas
e do Brasil.

Tenho orgulho dessa que foi, é e sempre será o berço de onde nasceu a esperança de nossos
dias, por isso não há como não amar esta tricentenária criança chamada Mariana.

Professora orientadora: Maria de Fátima Barroso Mourão
Escola Estadual Dom Silvério

Ano do Ensino Médio: 1°
Município: Mariana - Superintendência: Ouro Preto
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MINAS E SEU ENCANTO

DANIEL AUGUSTO CARDOSO

Eu, em minha cidade, não ocupo um (grande) cargo importante, eu não a melhoro mas tam-
bém não a torno ruim. Sou um cidadão que preserva o que os outros melhoram e reflito muito sobre
a realidade de minha cidade.

Este ano minha cidade completou 99 anos. Esta cidade na qual eu moro vem do tempo do
ouro e das pedras preciosas.

O bandeirante Picão Camacho, um português que veio para cá em busca de riqueza, fez uma
promessa para nossa Senhora do Bom Despacho: se sua viagem fosse tranquila, ele assentaria para
ela uma capela. E aqui chegando cumpriu o prometido.

Em um ponto mais alto, hoje conhecido como Cruz do Monte, se instalou e construiu a capela
que fez parte da história de minha cidade.

Mais tarde, o bandeirante foi morar perto de uma nascente que recebeu o nome de Rio Picão
em sua homenagem.

Hoje esse rio banha terras férteis, privilegiando a agricultura e a criação de gado, nossa maior
riqueza.

O ouro é muito valioso, mas para mim o maior valor é essa terra magnífica, a minha Bom
Despacho, essa terra mineira que a cada dia cresce em riqueza material, sem esquecer que os bom-
despachenses se preocupam com o próximo, gerando assim muita harmonia entre os cidadãos, con-
tribuindo para um país melhor.

-

Professora orientadora: Maria Auxiliadora Guimarães Silva
Escola Estadual Chiquinha Soares

Ano do Ensino Fundamental: 80
Município: Bom Despacho - Superintendência: Pará de Minas
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BERÇO DO OURO

NADIR SUELEN ALVES DE OLIVEIRA

Estou na flor da idade, o sorriso no meu rosto expressa a alegria que me é dada todas as ma-
nhãs ao sentar-me para tomar um bom café e ainda ter  conversa agradável com a mamãe. Fecho os
olhos e me imagino no passado, aquele passado onde as mulheres eram como pedras raras, pedras
que foram encontradas nas águas limpas do nosso rio lndaiá.

Entre flores serranas e montanhas que acolhem o pôr do sol está a minha pequena cidade.
Todas as tardes pássaros se reúnem e voam em bando; o cheirinho de café fresco traz consigo a ima-
gem das mãos negras e calejadas que tanto trabalharam. As casas simples e tão preciosas abrigam o
sorriso verdadeiro e a simplicidade de um povo hospitaleiro e sonhador.

Domingos de Brito foi o primeiro a trilhar as estradas reais do"Arraial da Boa Vista' que era co-
berto de poeira, poeira que levantava com o cavalgar dos fazendeiros de poucas palavras. Os carros
de boi completavam o cenário da vida dura e simples dos caboclos, que levavam na garganta o grito
pelo respeito ao animal que esboçava o cansaço em seus olhos.

Com a chegada dos povos que vinham em busca de explorar nossas pedras, a vila começou
a progredir pouco a pouco. O céu nas margens dos rios reluzia a riqueza dessa terra adorada, dessa
terra onde a madrugada é o começo de um longo dia para os peões.

Levo por este país o orgulho de ser dos montes gerais. Sou filha da culinária simples e de-
sejada, que tem o delicioso gostinho da comida da vovó. Faço parte de um estado rico, que não é
banhado pelo mar, mas que é privilegiado em suas paisagens rústicas e fascinantes!

Minas Gerais é um estado grandioso e bem-aventurado. Foi polido, lapidado e hoje leva
adiante o orgulho de cada estudante por fazer parte dessa terra.

Ser mineiro é muito mais que "comer quietinho" e falar "uai". Ser mineiro é levar no peito a
paixão por esse berço do ouro, por esse recanto da história carregado de emoções.

Professor orientador: Rodrigo Paulo de Mendonça
Escola Estadual Francisco Campos

Ano do Ensino Médio: 30
Município: Dores do lndaiá - Superintendência: Pará de Minas

72



Sou EU, PARACATU

JOANA D'ARC RABELO COUTO

Nasci aqui, aqui mesmo no "morro das minas aqui na terra das gerais' sou filha de um
córrego que corre cristalino, cresci num verdadeiro berço de ouro chamado córrego rico. Sou
fruto de uma palmeira que ganha destaque em desenhos e pinturas feitos por artistas de meu
sangue, sou um sino que toca de hora em hora avisando os apressados a correria da vida. Sou
palco de acontecimentos baseados em novelas, há se as pedras falassem com certeza teriam
histórias incríveis para nos contar. Sou terra do "ouro' terra que de si brota um amor incondicio-
nal pelo seu povo, ouro e amor, duas palavras que, juntas, têm um poder além da ciência, um
significado que só quem me conhece sabe o que essas duas palavras podem mover.

Sou eu que me dou por inteira pelo meu povo, me sacrifico pelas pessoas que fazem de
mim uma cidade onde a qualquer lugar que se olha vê o quanto sou linda. As cidades que im-
pulsionam meu coração são as mesmas que fazem de Minas um dos estados mais ricos do Brasil.
Parabéns Mariana, Sabará e Ouro Preto, por fazer minas esse destaque entre culturas, artes e
belezas.

Sou eu que com minhas indústrias e patrimônios históricos, faço movimentar o mundo
com as mãos, pintaram uma paisagem que nos recorda uma identidade que nunca se perdeu
no tempo...

E ai descobriram quem sou? Não?! então me apresento: "Sou Rio Bom", mas conhecida
como Paracatu.

Professora orientadora: Helenice Pereira de Oliveira
Escola Estadual Olindina Loureiro

Ano do Ensino Fundamental: 90
Município: Paracatu Superintendência: Paracatu
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PARACATU: A ETERNA FILHA DO METAL DOURADO

THAÍS BARBOSA RIBEIRO

Moro em uma cidade, que, assim como várias outras do estado de Minas Gerais, é "filha
do ouro". Localizada na região noroeste, foi, inicialmente, caminho para quem se dirigia às minas
de Vila Boa de Goiás.

Sua colonização teve início no século XVIII, quando foram descobertas as minas de ouro
de Paracatu; a fixação das bandeiras de Felisberto Caldeira Brant e José Rodrigues Fróis, mais a
migração de povos que viam no metal dourado uma promessa de enriquecimento, culminaram
na formação do Arraial de São Luiz e SantAna, que "floresceu" sob as influências culturais indí-
genas, africanas e portuguesas. Em 1798, o arraial foi elevado à Vila de Paracatu do Príncipe, e
quarenta e dois anos depois à categoria de cidade de Paracatu, recebendo o mesmo nome do
principal rio que atravessa estas terras.

Do ciclo do ouro, recebeu como herança as belíssimas construções de arquitetura co-
lonial, que conferem a quem as observa, mesmo após dois séculos de existência, a sensação
de estar vivendo ainda nos primórdios dessa cidade, que mistura a pacatez interiorana com os
traços do inevitável progresso. Mas o legado desse tempo grandioso vai muito além disso, pois a
extração aurífera na região fortaleceu a economia e contribuiu para o surgimento de comércios
e escolas.

Dos trezentos anos do ciclo do ouro, Paracatu participou por duzentos e doze, e, atual-
mente, numa mistura de colonialismo e modernidade, o casario, os becos tortuosos e as igrejas,
genitora de mais uma das ilustres filhas das Minas Gerais. Em dezembro de 2010, foi declarada
patrimônio histórico nacional, título que demonstra o quanto o ciclo do ouro foi e é influente na
região; o passageiro metal deixou marcas inapagáveis pelas picadas dessa terra de águas boas.

Professora orientadora: Daniela Prado
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - (ampus Paracatu

Ano do Ensino Médio: 30
Município: Paracatu - Superintendência: Paracatu
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UMA VIAGEM DE OURO

PAULLA GARR!FLLA DE SOUZA FREIRE

Tempos atrás, tive o prazer de visitar uma feira tecnológica muito importante e, entre os ta-
blets e super computadores, o que mais me chamou a atenção foi uma máquina do tempo, cons-
truída por um certo professor Anastazildo. À primeira vista o aparelho não me chamou a atenção,
mas logo percebi que era a tão sonhada oportunidade de saber um pouco mais sobre meu assunto
favorito: a história do meu Estado, Minas Gerais.

Após enfrentar uma longa fila, com ajuda do monitor, programei a máquina para uma via-
gem ao ano de 1694. Achei que seria uma experiência muito tranquila, mas na verdade foi tudo mui-
to agitado e interessante, parecido mesmo com um filme de bangue-bangue. Foi muito bom ver de
perto a grande corrida do ouro. Só não foi bom saber que, já nessa época, existiam brigas, ganância
e muita corrupção, e que os índios e escravos já viviam na miséria, comiam bichos, corriam grandes
riscos de vida e, além disso, o ouro retirado por eles era levado pelos portugueses. E sejá havia muita
briga antes da descoberta do ouro, depois este cenário ficou ainda pior.

Cada vez mais, portugueses vinham em busca de fortuna. E mesmo assim, o país não parava
de crescer e se desenvolver. Assim que alguns portugueses anunciaram a descoberta do ouro, hou-
ve uma grande e incontrolável febre, fazendo com que milhares de pessoas fossem em busca desse
precioso metal que proporcionava riqueza instantânea a quem o tivesse em mãos. Daí em diante se
via de tudo: mapa das minas (ou mapa do tesouro, o que daria um belo filme pirata), brigas, tiroteios
(quase iguais àqueles filmes de faroeste) e muito mais. E o mais legal foi saber que, inclusive, minha
cidade, Alpinópolis, fez parte dessa história. A cidade era rota para a exportação do ouro e muitas
vezes do contrabando, e que sua população era quase toda formada por negros e garimpeiros.

Pude ver muitas outras coisas, até que minha viagem acabou e tive que sair da máquina do
tempo. Então pude perceber como as coisas mudaram, como, por exemplo, a diversidade econô-
mica que existe hoje em dia, mas concluí também que o ciclo do ouro foi muito importante para a
nossa economia. E desde então passei a admirar muito mais essa história, que já era minha preferida
e se tornou ainda mais.

Professora orientadora: Elisângela Márcia Silva Oliveira
Escola Estadual Dom João VI

Ano do Ensino Fundamental: 80
Município: Alpinópolis— Superintendência: Passos
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MINAS, UM JEITINHO "UAI" DE SER

JUSSANE KARINE SANTOS

Há 300 anos, iniciava-se, com a chegada das bandeiras paulistas, a exploração do ouro na
região que, devido à existência de tantas minas, foi nomeada Minas Gerais.

No local onde se encontrava ouro, formaram-se arraiais e, posteriormente, os maiores patri-
mônios culturais do Estado - nossas cidades históricas -, que muito contribuíram para a formação e
desenvolvimento das demais cidades mineiras.

Ao longo das estradas reais, foram surgindo locais de pouso para viajantes. Mais tarde, aos
pousos deram início as cidades. Formiga é um exemplo que surgiu ao longo da Picada de Goiás,
uma dessas rotas. Conhecida como "Cidade das areias brancas' é mãe de um povo hospitaleiro e
trabalhador. Nossa gente, com sua alegria, passa de geração em geração tradições - como a folia de
reis - herdada dos bandeirantes, escravos e nativos da região.

Nossa rotina diária começa bem cedo. Não dispensamos o gostoso cafezinho e o apreciado
pão de queijo. Caminhamos rumo aos nossos afazeres através das ruas por onde passam variados e
modernos veículos. Há três séculos também passavam por aqui o bandeirante com seu jibão, carros
de boi, tropeiros e escravos.

No fim do dia, o sol se despede atrás dos relevos montanhosos. À noite, a igreja Matriz de
São Vicente Férrer é o destino de várias pessoas. Ela nos orgulha por abrigar o quinto maior órgão
do Brasil e encanta-nos com a beleza de sua arquitetura barroca, revelando a suntuosidade de seus
elementos ornamentais, que nos remete à época do ouro. Ë por esse, entre outros tantos motivos,
que estimo morar na "Princesa d'Oeste'

Enfim, o ouro enriqueceu e continua enriquecendo, de uma forma diferente, não só a minha
cidade, mas todo o estado de Minas Gerais. Ouro este que serviu não só de inspiração a tantos poe-
tas, mas também a tantos mineiros, que seguem sempre em busca de seu desenvolvimento com seu
jeitinho "uai" de ser.

Professora orientadora: Horténcia Aparecida de Castro Oliveira
Escola Estadual Professor Tonico Leite

Ano do Ensino Médio: l
Município: Formiga - Superintendência: Passos
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MINAS GERAIS DO OURO E DA HISTÓRIA DA QUAL
TAME3EM FAÇO PARTE - MINHA CIDADE

NÚRIA CRISTINA FERNANDES

Em 2011 o importante estado de Minas Gerais comemora 300 anos do Ciclo do Ouro. Sua
repercussão trouxe o desenvolvimento de Minas e surgiram grandes cidades históricas que, até hoje,
continuam promovendo o crescimento de Minas edo Brasil. A história desse estado ganha, a cada dia,
um renome acentuado que tem a origem nas primeiras lavras do metal precioso. A economia de nos-
so estado galopeia a passos largos e, lançando o meu olhar sobre a minha cidade, posso acreditar que
eu e meus conterrâneos podemos elevar minha cidadezinha interiorana a título de cidade histórica.

Ouro Preto nasce com a descoberta do ouro, sendo uma referência importantíssima de ci-
dade histórica de Minas. A produção aurífera atingiu seu apogeu, movendo os vários setores sociais,
econômicos enfim. Outra cidade que merece destaque e que também faz parte da história de Minas
Gerais é Mariana. Essa cidade foi a primeira capital do estado e é traduzida pela sua belíssima arquite-
tura colonial, modelada pelas mãos "de ouro" de Aleijadinho. Fechando essa tríade de cidades histó-
ricas, lembramos Sabará, retrato fiel de um dos períodos mais "brilhantes" da história do Brasil. Essas
importantes cidades não pasmaram no título de cidade histórica, mas continuam construindo, com
trabalho e dinamismo de tantos mineiros, a grandeza de nosso estado, em todas as suas dimensões.

Minha cidade é Lagoa Formosa. É aqui que nasci e cresci. Interiorana, dos tropeiros é meu
berço natal. Embora emancipada há apenas 48 anos, abriga um contingente de 17 mil habitantes.
Povo guerreiro, hospitaleiro. Pelas mãos de tantos mineiros e pelas minhas também, construímos,
daqui, a história de minha cidade, meu estado, meu país, a história de um povo inteiro. Como cons-
truímos a história? Ora, lagoenses trabalhadores que andam tranquilamente pelas margens da lin-
da lagoa, de clima aprazível, sustentável, saudável. Nestas plagas longínquas de Minas em que as
pessoas ainda contam história e causos, que andam a cavalo, que valorizam a criança, o jovem e o
velho, que têm seu patrimônio histórico-cultural e zelam por ele, que protegem o meio ambiente e
garantem a sustenta bilidade, que promovem uma educação de qualidade e conservam os valores
universais do ser humano, um ser humano que trabalha.

O verdadeiro de minha cidade e de meu município não é aquele que povoou Sabará, Ouro
Preto e Mariana. È aquele que brota do chão com o auxílio de água potável, da melhor qualidade - o
café e o feijão. Lagoa Formosa é o maior produtor de feijão da região. Tanta importância, que hoje
vivemos, com orgulho, a Festa Regional do Feijão. Nosso "ouro preto' chamado café, é de altíssima
qualidade.Tudo isso graças ao clima, altitude, tecnologia, muito suor e dedicação dos que trabalham
por aqui; grandes homens!

Enfim, olhando a grandeza e a história de Minas e de suas cidades históricas, pautada por
uma economia, política, cultura e sociedade estrondosa, sei que posso, junto com o meu povo daqui,
ser esperança nascente, onde todos queremos paz e progresso que é o 'justo prêmio do nosso labor"
e, quiçá, de titulo de cidade histórica, quem sabe!

Professora orientadora: Tânia Maria dos Reis de Magalhães
Escola Estadual Coronel Cristiano
Ano do Ensino Fundamental: 90

Município: Lagoa Formosa - Superintendência: Patos de Minas
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A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE AURÍFERA DE MINAS
GERAIS NA PERSPECTIVA DE UM Novo OLHAR

DIANA FERNANDES RIBEIRO

Minas Gerais comemora, neste ano de 2011, os trezentos anos do ciclo do ouro. Ao lançar o
olhar sobre suas importantes cidades históricas, percebo que, daqui de minha cidade, eu,juntamen-
te com os meus munícipes, construímos a história de meu município, meu Estado e meu País. A partir
desse olhar, resigniflco a historicidade e a identidade de Minas Gerais, percebendo a história como
algo vivo e coletivo, possibilitando a mim e a tantos outros a construção de uma cidade que poderá
ser histórica também.

Pelos caminhos de Minas, o brilhante ouro amarelo, branco e"ouro preto"foram descobertos.
Dessa época até os dias atuais, a importância de Minas Gerais atravessa os trezentos anos do ciclo,
com progresso virtuoso, numa economia que cresce cada vez mais. Ouro Preto, Mariana, Sabará e
tantas outras cidades históricas de Minas, ao longo desse tempo, não estagnaram num título de"cida-
des históricas' mas continuam favorecendo a uma rotação de culturas que reinventa a fisionomia de
Minas. Cidades antigas que constroem diferentes inscrições sócio-político-cultural-históricas de nos-
so Brasil, produto das peculiaridades de seu povo na história ético-antropológica de seus habitantes.

A grandeza e a nobreza das cidades antigas, agora, numa concepção moderna de dinami-
zação da história, da cidadania e do progresso socioeconômico de nosso Estado. Tudo isso reflete a
fisionomia do período colonial e histórico do ouro.

Assim como aqueles mineiros das cidades históricas de Minas colaboram e constroem uma
nova história a cada dia, a cada passo, eu, também, daqui de "minha cidadezinha qualquer" posso
participar deste processo de democracia, cidadania, desenvolvimento. Daqui de minha cidade, como
jovem empreendedora, posso ser protagonista de um futuro histórico para minha cidade; trazer para
minha luta de cada dia a força e a coragem de Tiradentes, a obra transformadora de Aleijadinho. Pos-
so refletir, em meu tempo e espaço cidade, o passado colonial brasileiro, resgatado num presente de
luta, em busca do monumento que se chama conhecimento por meio da educação.

Sou sertaneja, caipira do pão de queijo. Meu olhar interior e interiorano, que busca na antiga
Vila Rica ou na grandeza de Mariana e Sabará, o sustento arrancado do cerrado, em que o ouro ver-
de - café, se arrebenta e floresce das terras férteis do Alto Paranaíba. Tantas mãos de tantas marias
que separam o precioso feijão, de tantos Joões que ainda, antes mesmo do raiar do dia, enchem seus
latões do delicioso leite do queijo de Minas.

Minha cidade e nós, seus cidadãos, que valorizamos as crianças com uma educação de quali-
dade, que coletivamente, construímos a sustentabilidade, que valorizamos nossos idosos registran-
do a história que, cada um deles carrega nos 80, 90 ou 100 anos de vida. Nossa cidade, essa "joia au-
gusta engastada em planalto' que queremos ver ao futuro marchando, "altiva, serena e orgulhosa'

Portanto sei que daqui a 300 anos, seja na foto envelhecida do contador de causas - senhor
Antônio Goiano -, seja nas estátuas dos grandes homens públicos ou nos livros consagrados das
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crianças e dos jovens de hoje, seja galopando na economia irrefutável e exemplar do berço de Maria-
na, Sabará e Ouro Preto, seja no verde que a natureza refletirá, enfim, estaremos registrando também
a história de minha cidade, cidade histórica de Lagoa Formosa, dos tropeiros de Minas Gerais, do
córrego da Babilônia e do Sapé, de onde vem nossa preciosa água.

Professora orientadora: Tânia Maria dos Reis de Magalhâes
Escola Estadual Coronel Cristiano

Ano do Ensino Médio: 20

Município: Lagoa Formosa - Superintendência: Patos de Minas
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As RIQUEZAS DE MINAS GERAIS

MAYCON MICHEL FERREIRA

Desde o início da época do descobrimento, com os primeiros contatos com os índios, acredi-
tava-se que, além das belezas, muitas riquezas poderiam ser encontradas aqui no Brasil. Circulavam
no mundo histórias sobre uma terra em que o ouro brotava no leito dos rios e montanhas escondiam
pedras das mais variadas cores. No século XVII, bandeirantes paulistas encontraram as primeiras mi-
nas nos estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, dando início ao chamado Ciclo do Ouro. Nessa
época, o país vivenciou um período de grandes mudanças, no qual a ganância e a ambição moviam a
coroa portuguesa e os proprietários rurais. Matas foram devastadas para a abertura de estradas que
serviram de caminho para os bandeirantes. Mais tarde, essas estradas se transformaram em povoa-
dos para atender os viajantes e foram crescendo até se tornarem municípios. Um exemplo disso foi a
fazenda "Brumado dos Pavões", que, atualmente, é o município de Patrocínio. Após esgotar o precio-
so metal, a população mineira passou a dedicar-se à agricultura de subsistência e à criação extensiva
de gado, mostrando de onde vem a base da economia do terceiro estado mais rico da Federação.

A miscigenação ocorrida em Minas Gerais durante e após o Ciclo do Ouro deixou muitas
marcas em nossa cultura. Influências na arte, culinária e no folclore podem ser vistas ainda hoje. Até
o nosso famoso "uai" veio de pioneiros portugueses que se instalaram ao redor de Mariana e Ouro
Preto.

E foi com essas heranças que fomos construindo a identidade desse 'tipo tão especial de
brasileiros' Um povo batalhador que soube acreditar na liberdade, mesmo que ela viesse tardia. O
jeito mineiro de "comer quietinho' mantendo sempre a humildade ao invés da exaltação, o falar com
simplicidade, o olhar calmo no horizonte esperando o sol se pôr enquanto conta "um dedinho de
prosa'

Grandes histórias perduram nas lembranças, nos livros, nos museus e nas obras de Aleija-
dinho, mas a maior riqueza do povo mineiro é saber que a dignidade humana, a honestidade e o
respeito pelo próximo vêm sempre em primeiro lugar.

Professora orientadora: Reyla Danyane Menezes dos Reis
Escola Estadual Dona Lirinha (apuano

Ano do Ensino Fundamental: 80
Município: Patrocínio - Superintendência: Patrocínio



MINAS DOURADA

DAVID VIEIRA SOUZA

Nasci e moro nestas terras das Gerais - Patrocínio, plantado no cerrado do Alto Paranaíba,
divisa com o Triângulo Mineiro.

Bolos e quitandas regadas pelo ouro negro são saboreadas ao som de músicas sertanejas de
raiz e conversas ao pé do ouvido, quando contam-se histórias passadas de pai para filho, perpetuan-
do nossas tradições.

Gosto desse sentimento simples de pertencer a uma terra cheia de tradições e riquezas: as
bandas de música, o cheirinho do pão de queijo, o cafezinho coado fresquinho e agora a confirma-
ção do fosfato em nossa cidade.

As primeiras pepitas douradas descobertas em Mariana, Ouro Preto e Sabará, nas quebradas
dos morros ou em águas correntes despertando olhares, atraindo pessoas de províncias distantes,
inclusive de além-mar.

As comemorações dos 300 Anos do Ciclo do Ouro em Minas nos remete às antigas capitais
de nosso estado, primeiro Mariana, depois Vila Rica (atual Ouro Preto) e cidades erguidas no século
XVIII, como Sabará, consolidando a colonização no interior do país.

Com o aparecimento do ouro nos campos de Cataguá, o Brasil nunca mais foi o mesmo e
nós, herdeiros desses campos, agradecemos a nossos antepassados e nos rendemos à melodia: "Oh!
Minas Gerais! / Oh! Minas Gerais! / Quem te conhece não esquece jamais! / Oh! Minas Gerais!"

t4

Professora orientadora: Kátia de Araújo Rangel Veloso
Escola Estadual Amir Amara!

Ano do Ensino Médio: 1°
Município: Patrocínio - Superintendência: Patrocínio
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MINAS DE FÉ, MINAS DE OURO

MLF&CYA APARECIDA GUIMARÃES DE OLIVEIRA

"Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá' melhor seria dizer, minha terra tem tesouros,
escondidos aqui e lá.

Minas Gerais, estado tão velho quanto rico, nas mais diversas possibilidades, encantamentos,
realidades e imagens. Me diga, aí, qual a cidade mineira não tem presente, em sua história, craveja-
das em suas ruas, a ideia tão permanente de riquezas escondidas, de pedras preciosas de desenvol-
vimento... Será inegável dizer Minas Gerais. Nesta terra, a nossa volta, há um universo rico em "con-
templações" despertados pelas preciosidades da natureza, rios, cachoeiras, flora e fauna, coloridas
de texturas, além, é claro, das pessoas que trazem consigo suas histórias e esperanças.

Indiscutivelmente, mesmo afastada da Estrada Real do Ciclo do Ouro, minha cidade também
tem sua história ligada à exploração do ouro, de uma forma menos heroica e preciosa.

Os primeiros que aqui chegaram queriam o diamante explorar, eram coronéis, gente de mui-
ta estima e aqui vieram morar. E aos poucos, com a ideia das pedras preciosas, o pequeno arraial, até
então Capão Redondo foi ganhando ares de pequena cidade e assim, como muitas, recebeu o nome
gentil de Santa Fé de Minas, minas de ouro, minas de fé. São muitas as histórias que ouço os mais
velhos contar, de brilhos e de bichos que indicam onde os diamantes se escondem, nenhuma delas
me encanta tanto que a fé escondida por detrás das incertezas de que o caminho mais curto para a
alegria e a riqueza.

Em meios a tantas histórias, fico a imaginar, seria Minas Gerais ou Minas de fé, seria santa fé
ou fé em minas.

Minas, assim como Santa Fé, é uma mistura de todos e de todas uma mistura. São Minas,
montanhas, pessoas, ouro, fé e poesia; são tesouros escondidos nos olhares de seu povo, e nas mãos,
na fala, nas lágrimas, e nas histórias.

Professora orientadora: Conceição Aparecida Pinto (ardoso
Escola Estadual Carmela Dutra

Ano do Ensino Fundamental: 90

Município: Santa Fé de Minas - Superintendência: Pirapora
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TERRA DE MUITAS RIQUEZAS

LUARA CACIQUINHO DOS SANTOS

O estado de Minas Gerais foi palco de muitos acontecimentos. Um dos mais importantes foi
o Ciclo do Ouro.

Os portugueses que chegaram ao Brasil iniciaram uma atividade econômica muito lucrativa,
a extração do pau-brasil, que com o passar do tempo ficou desvalorizada pelo fato de outro país, a
Holanda, o produzir e oferecê-lo com mais qualidade. Com esse acontecimento, os portugueses se
viram obrigados a encontrar outra fonte de exploração, foi aí que começaram a dar importância ao
ouro.

A região mais rica em ouro em Minas Gerais era a região de Ouro Preto, Mariana e Sabará.
Para encontrar essa tão sonhada pedra preciosa, foram criadas expedições cujos membros eram os
Bandeirantes. E foi graças a esse momento que a minha cidade foi fundada. O Rio São Francisco, que
era uma rota usada pelos portugueses para se chegar às minas e transportar o ouro, passa por aqui,
onde a sua história se mistura com a nossa.

São Romão é uma terra de muitas riquezas, herdadas desse passado colonial. Não temos
ouro, mas temos uma cultura rica: festas religiosas, com a coroação de reis e rainhas, danças portu-
guesas e africanas.

Na nossa arquitetura, temos a igreja Nossa Senhora do Rosário construída pelos escravos, a
Casa da Cultura de característica colonial, antiga cadeia do século XVIII. Temos outras casas não inti-
tuladas que representam esse período. Nos costumes, usam-se, nas nossas festas religiosas, roupas
que lembram o povo português daquela época. Essa herança vem sendo passada de geração para
geração.

Enfim, os portugueses podem ter deixado para trás destruição e sofrimento, mas deixaram
também lindas contribuições para o nosso acervo cultural, que nos fazem imaginar como era a vida
daqueles que antes viveram aqui. E graças à busca do tão cobiçado ouro, hoje somos um município
próspero e temos uma cultura tão rica.

Professora orientadora: lara Maria Viana
Escola Estadual Afonso Arinos

Ano do Ensino Médio: 20
Município: São Romão - Superintendência: Pirapora
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MINAS E SUAS RIQUEZAS GERAIS

JOYCE MACHADO DE OLIVEIRA

Era uma vez, e isso já faz 300 anos, uma pedrinha que brilhava e se destacava entre a rocha, a
areia e a pureza do rio. Uma pedrinha encontrada por acaso; os índios por ela passavam e nem ima-
ginavam o quão valiosa era. Essa pedrinha vivia em uma região bonita, cercada por montanhas que,
mais tarde, seria chamada Minas Gerais.

E foi assim que seu ciclo começou. A pedrinha era preciosa e todos a cobiçavam. Seu nome?
Ouro. Então, tesouros foram descobertos nas terras do Sudeste brasileiro. Foi também a partir dela
que o garimpo começou. Portugal levava para a Europa toneladas de nossas preciosidades. Outros
países também se beneficiaram da nossa pedrinha. Em meio a tudo isso, municípios começaram a
se formar: Mariana, Sabará, Ouro Preto e tantos outros, símbolos de uma época áurea e ainda hoje
representados por suas outras riquezas. O saboroso queijo, o bom café coado na hora, a conversa
mansa sobre "causos" que se prolongam noite adentro ao som da viola.

Em volta, montanhas belíssimas cortadas pelo progresso das grandes colheitadeiras, em
contraste ao ecoturismo. Locais que, com histórias encantadoras, contribuíram para que a indepen-
dência chegasse e, com ela, a evolução de nossa nação, que é formada por essa "brava gente'

Caminhar nessas estradas, sentir seu perfume, saborear seus frutos, saciar-se de suas águas é
muito mais que uma honra, é um privilégio. É simplesmente extraordinário estar aqui e ter a certeza
de que Minas Gerais, suas cidades históricas e a cidade onde moro são parte de uma vitória, que, em
meio a serras e águas cristalinas, uma nova pedrinha preciosa surge a cada dia, funde-se e deixa o
sol magnífico, a agricultura saudável e as tradições cada vez mais marcantes e representativas deste
estado amante da arte, de impressionantes minas gerais, Minas de Ouro.

E uma história assim só pode ter um final feliz...

1l

Professora orientadora: Silvane de Oliveira Santos
Escola Estadual João Lourenço

Ano do Ensino Fundamental: 90

Município: Areado- Superintendência: Poços de Caldas



ORGULHO DE SER MINEIRA

ALINE APARECIDA DA SILVA

Uma das notáveis conquistas acariciadas pela sociedade mineira está ligada à descoberta do
ouro no Sertão de Minas Gerais, o qual contribuiu de forma imensurável na formação da identidade
do povo mineiro.

Trezentos anos se passaram, porém a magia dessa descoberta continua intacta. Essa gerou
muita riqueza e, consequentemente, notórias transformações. Por meio do grande fluxo migratório,
pessoas das mais diversas origens adentravam a "cidade do ouro" com anseio de conquista e melho-
res condições. Com o passar do tempo era visível a influência que o ouro exercia na região.

Minha cidade é o reflexo crescente dessa riqueza. O café aqui produzido dispõe trabalho,
gerando sustento e riquezas. Esse é apenas um dos muitos benefícios herdados do período aurifico.

Com a descoberta do ouro, estradas foram se abrindo, facilitando assim o ir e vir das pes-
soas. O mesmo acontece ainda hoje. A estrada de terra faz parte do lugar onde vivo, nela trafegam
diariamente homens e mulheres, pessoas que, apesar dos percalços, fazem do "caminhar" um modo
mais curto de alcançar os objetivos. De forma infatígavel, transformam a vida árdua em trabalhos
positivos e satisfatórios.

Contudo, acredito que não é possível comemorar 300 anos do ciclo do ouro em Minas sem
citaras maravilhas provenientes do mesmo. Cabe acreditarmos que somos nós os grandes privilegia-
dos, uma vez que somos ricos: tanto na economia como na cultura e, por isso, ostento: Minas Gerais,
sou grata por habitá-la e transmitirei, sempre que possível, o orgulho que sinto de ti.

Professora orientadora: Marilda Aparecida Teixeira
Escola Estadual Frei Levino

Ano do Ensino Médio: 30
Município: Monte Belo - Superintendência: Poços de Caldas
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O JEITO MINEIRO DE SER

ANA LuisA DE FREITAS MAGALHÃES

Minas Gerais é um estado rico na cultura, nos minérios e na arquitetura. Local que foi o berço para
os portugueses conseguirem ouro. Minas Gerais, como o próprio nome já diz, rica em minas com muitas
preciosidades, onde nasceram os ideais de liberdade. Vale a pena conhecer um pouco desse lindo estado.

Ojeito de falar do mineiro é um traço forte do povo, pode-se observar que mineiro gosta de falar um
tal de'uai', né? Pois é, essas e outras palavras fazem parte do vocabulário rico do mineiro.Vender artesanatos
em barraquinhas de cidades históricas é outro traço forte da gente. E quem não conhece o famoso frango
com quiabo? O pão de queijo, o doce de leite e outras quitandas fazem parte da gastronomia mineira.

O sorriso estampado no rosto e o brilho nos olhos de cada mineiro quando contam os"causos"
sobre o ciclo do ouro é contagiante, e a hospitalidade das cidades históricas fazem com que os turistas
fiquem maravilhados.

Nestas cidades, os cartões postais são muitas casas antigas de estilo colonial, que enfeitam ain-
da mais o estado. Há também muitas igrejas antigas, que representam a religiosidade, o que é muito
importante pra nós.

Sobre o assunto do ouro em Minas, o ciclo do ouro foi um período muito importante, porque foi
com a ganância dos portugueses que houve uma mistura de povos diferentes, formando nossa região,
atualmente o estado de Minas Gerais.

O ouro encontrado em Minas Gerais passava por diversos caminhos de cidades do estado, cha-
madosCaminhos da Estrada Real'

Eu e a minha cidade também fazemos parte dessa história, porque, além de ser uma cidade-
zinha de Minas e carregarmos a enorme responsabilidade de preservar a nossa cultura, Alvinópolis,
a minha cidade, foi celeiro de Ouro Preto e Mariana, abastecendo as dispensas dos mineradores com
produtos plantados nas terras férteis daqui, além do mais, Alvinópolisjá pertenceu à Mariana, primeira
cidade a ser capital de Minas Gerais.

O mais importante é que eu sinto orgulho em saber a importância de Minas Gerais, fico feliz por
fazer parte dessa história e de saber que tenho um compromisso muito importante, o de preservar e
repassar a cultura mineira para as gerações do futuro.

Parabenizo as pioneiras do Estado das Gerais: Sabará, Mariana e Ouro Preto, pelos trezentos
anos de fundação e por serem o início de tantas e variadas riquezas dos mineiros.

Professora orientadora: Sandra de Moraes Viana de Souza
Escola Estadual Professor Cândido Gomes

Ano do Ensino Fundamental: 70
Município: Alvinópolis - Superintendência: Ponte Nova
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MINAS É OURO

BRUNA DIAS DA CRUZ

Minas Gerais, terra do ouro, do pão de queijo, de serras e montanhas, do jeito especial que só
o mineiro tem. Minas é cultura e tradição, é o novo se encontrando com o velho. É neste cenário que
celebramos os 300 anos do ciclo do ouro em três importantes cidades: Ouro Preto, Mariana e Sabará
- isso é história de Minas Gerais.

Em Minas Gerais, em cada canto que se vá, percebemos traços do ciclo do ouro, em cada
cidadezinha do interior reconhecemos nossa mineiridade.

Em minha cidade, por exemplo, ainda há casas que conservam a arquitetura barroca, ruas
calçadas com paralelepípedos, minério de ferro, ah! e também a simplicidade mineira nas pessoas,
o bom hábito de tomar um cafezinho, comer broa de milho, ir à missa nos domingos e almoçar com
a família. São tantos hábitos mineiros que cultivamos sem perceber: o famoso "uai' o hospitaleiro
"bom-dia" são coisas simples e inocentes que acompanham um mineiro por toda a vida.

O ouro extraído de nossas cidades mineiras e enviado para fora daqui não deixou em mo-
mento algum de ser mineiro, é reconhecido em todos os lugares. Quando falamos em ouro, falamos
de Minas Gerais.

O ciclo do ouro deve ser comemorado por toda Minas Gerais, pois o ouro foi levado, mas a ri-
queza ficou no sorriso simpático de cada mineiro, no jeito quieto e calado de ser, nos fogões à lenha,
na simplicidade e humildade das casas mineiras. Minas ainda tem ouro, pois conserva seus antigos
hábitos, Minas é ouro, pois o mineiro é uma jazida permanente.

Professora orientadora: Maria das Graças Linato Leite
Escola Estadual Mariano Gomes

Ano do Ensino Média: 30

Município: Santo Antônio do Grama - Superintendência: Ponte Nova
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ONTEM CICLO DO OURO, HOJE CICLO ELETRÔNICO

TAYNÁ DA SILVA GONÇALVES

A história humana é constituída em diversos períodos, tais como o ciclo do ouro em Minas
Gerais, período esse de grande importância histórica, pois deixou rastros por todo o Brasil, influen-
ciando a nossa maneira de falar, nossos costumes e tradições.

O ouro é um bem esgotável, e Minas, há 300 anos atrás, era abundantemente rica em ouro,
o que gerava conflitos, devido à cobiça de outros estados e países, um exemplo é a guerra dos "Em-
boabas disputa entre São Paulo e Minas Gerais pela posse do ouro de Minas.

Como todos sabem, esse período acabou, e nos tempos de hoje vivemos o "ciclo eletrônico'
um novo ouro que Minas Gerais descobriu, desta vez, um bem inesgotável, que quanto mais vai sen-
do trabalhado, mais vai se desenvolvendo, se qualificando. Minha cidade é um exemplo disso.

Vejo Santa Rita do Sapucai como uma mina de ouro, só que hoje com outro nome, "Vale da
Eletrônica" Dela são extraídos produtos eletrônicos, cada vez mais inovadores e surpreendentes,
seus garimpeiros desta vez não são escravos, pelo contrário, são os excelentes alunos da ETE (Escola
Técnica de Eletrônica) e do Inatel (Instituto Nacional de Telecomunicações). Essa mina de produtos
eletrônicos vai se expandindo mais e mais, apesar de nossa cidade ser pequena.

Ontem ciclo do ouro, hoje ciclo eletrônico, dois períodos que marcaram e marcam a história.
Não vivi no período do ciclo do ouro, mas sei que, de algum modo, influencia minha vida hoje, devi-
do aos seus rastros deixados no tempo, que o tempo fez questão de não apagar, como também me
orgulho de viver no período dos produtos eletrônicos, principalmente de morar em uma mina de
"ouro eletrônico" vendo-a se desenvolver a cada dia mais.

Professora orientadora: Maria Stela Ribeiro de Paiva
Escola Municipal Valéria Junqueira Paduan

Ano do Ensino Fundamental: 90

Município: Santa Rita do Sapucaí - Superintendência: Pouso Alegre
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MINAS, SANTA RITA E A BAGAGEM CULTURAL

ANA JULIA RARROSA FAGUNDES

Quando estudei sobre o ciclo do ouro pela primeira vez - aos dez anos - fiz uma excêntrica
comparação: O ciclo do ouro atingiu, de certa forma, Santa Rita do Sapucaí? Essa pergunta não se
deixava calar, mas tudo que eu pensava cada vez mais se distanciava de nossa querida cidadezinha.
Minha conclusão então saiu; a minha cidade não tinha nada a ver com o ciclo do ouro.

Mas agora, novamente, tive de refletir sobre este mesmo ponto e, surpreendentemente, o meu
ponto de vista mudou. Santa Rita tem muitos fatos que se relacionam com a mineração; Santa Rita tem a
cultura de Minas, que foi trazida originalmente pelos bandeirantes e outros imigrantes que vieram para as
terras de Minas em busca de ouro. Essa cultura é imensamente encantadora, começa desde o modo de falar,
de vestir, de cantar e se estende até a culinária variada e charmosa de Minas. Quem nunca ouviu falar do pão
de queijo? Não existe quem nunca provou queijo e goiabada, tutu de feijão com torresmo ou curau. Não
existe quem nunca se encantou com o fogão a lenha, com as ruas de pedras ou com os causos mineiros.

A nossa cidade surgiu entre as rotas de alguns bandeirantes que seguiam para a região mi-
neradora; a exemplo de Fernão Dias. Mas o que chamou mais atenção foi a implantação e a desco-
berta do "ouro verde' o café. O ouro verde teve e ainda tem grande influência no modo de vida do
povo da minha cidade. Trouxe desenvolvimento social, econômico e político para a nossa região. Foi
fato de riqueza, símbolo de autoridade e reconhecimento da vocação da região sul-mineira. Como
na mineração, trouxe riqueza para alguns, pobreza para outros, mas nunca deixou de ter papel fun-
damental para as pessoas que vivem aqui.

Atualmente, a nossa região deixou de ser a rota dos bandeirantes, dos tropeiros, dos minera-
dores, para ser o novo caminho da tecnologia, da eletrônica, do desenvolvimento industrial, esse é
o "ouro" atual, que desenvolve nações e leva o progresso para todo o mundo, atingindo populações
através da comunicação, daTVdigital, da informática. A riqueza que antes foi tão buscada e sonhada,
hoje está nas mãos dos empresários da alta tecnologia, que buscam novas alternativas, investimen-
tos e procuram acompanhar a crescente transformação da humanidade, como os antigos bandeiran-
tes buscavam o brilho das pepitas, hoje nossa região busca o brilho da inclusão digital.

O que nos faz mineiros não são as riquezas que temos ou os erros que cometemos. É a heran-
ça que carregamos, a cultura, os costumes, as comidas, são os valores e o jeito simpático de ser. "Mas,
mineiro que é mineiro não vive apenas em Minas, mas, sim, deixa Minas viver dentro dele'

Portanto, o ouro de Minas não é a riqueza, são os costumes, as pessoas e o modo como elas
vivem. Pois Minas é o que ela é hoje, graças a quem vive aqui, que não a trata apenas como um sim-
ples lugar para morar, mas como um incrível estado para se ser feliz.

Professor orientador: Alvaro Nonato Franco Ribeiro
Escola Estadual Doutor Delfim Meira

Ano do Ensino Médio: 1°
Município: Santa Rita do Sapucaí - Superintendência: Pouso Alegre



SÃO JOÃO DEL- REI: AQUI TUDO QUE RELUZ É OURO

ISABELLA SILVA ARAÚJO SALES

No início do século XVIII, nos tempos iniciais das "minas gerais' os bandeirantes desbrava-
vam os sertões em busca do ouro, que acabara de ser descoberto em Vila Rica, atual Ouro Preto, em
Vila de Nossa Senhora do Ribeirão do Carmo, atual Mariana, e em Vila Real, atualmente Sabará. Lá se
vão 300 anos... O precioso metal reluzia nas terras de Minas Gerais.

São João dei-Rei era apenas o Porto Real da passagem.

Entre idas e vindas nos caminhos da Estrada Real, Tomé Portes dei-Rey, com seu espírito em-
preendedor, fixou moradia por aqui, com o intuito de oferecer pouso e alimentação para transeuntes
cansados e famintos. Começava assim o povoamento da região do Arraial Novo.

Após sua morte, seu genro, Antônio Garcia da Cunha, com curiosidade aguçada, pesquisou
a existência do ouro por essas bandas. E descobriu as tão desejadas jazidas, responsáveis por nossa
singular história. Com a dinâmica da economia aurífera, o arraial se desenvolveu e se tornou uma
das principais vilas coloniais de Minas Gerais. A classe social urbana e a economia se diversificaram.
Surgiram artesãos, comerciantes, tropeiros. Quanta história! Quanta herança! Da arte à deliciosa culi-
nária.

A partir de 1838, a vila, já próspera, transformou-se na cidade de São João dei-Rei. Desenhada
sob os pés da Serra do Lenheiro, esculpida pelas mãos de escravos mineradores, lapidada pelo mes-
tre Aleijadinho, minha cidade destaca-se no cenário mineiro e nacional; carrega os traços do Ciclo do
Ouro e se faz imortal.

À margem esquerda do Córrego do Lenheiro, observam-se ruas estreitas e tortas, casarios
e casarões direcionados rumo às minas. Como símbolo da religiosidade, despontam a Igreja do
Rosário, a Catedral Basílica do Pilar, ornamentada em ouro da nossa serra, e tantas outras impo-
nentes e belas. Muito do que somos vem do passado: orquestras bicentenárias, conservatórios,
Teatro Municipal e sua fantástica arquitetura, Biblioteca Municipal, doçura das amêndoas em car-
tuchos, tradicional feijão tropeiro, o tejucano, congadas e folias, cheiro de rosmanins na Semana
Santa.

Cidade barroca, histórica, turística, dinâmica... São João das betas, do ouro, da famosa Maria
Fumaça. São João onde os sinos falam. Capital Brasileira da Cultura 2007, São João Universitária.

Minha terra, berço da liberdade, da Inconfidência e da democracia, tem como filhos ilustres
Tiradentes, Bárbara Heliodora, Nhá Chica, Cardeal Dom Lucas Moreira Neves, Tancredo Neves e ou-
tros que reluzem na história nacional.



d
São João dei-Rei é uma cidade múltipla, é tempo que não para, presente ligado ao passado e

ambos aliados ao futuro. Torres de igrejas se misturam a chaminés de fábricas, carros ou carroças pre-

guiçosas, casas modernas a modelos coloniais. Tenho o privilégio de respirar história viva, museus,
memoriais, festejos, pessoas, São João, a terra que conta a história de Minas.

São João dei-Rei é filho do ouro e mãe de filhos nobres, são-joanenses, uai!

Professora orientadora: Vera Lucia dos Santos
Escola Estadual João dos Santos
Ano do Ensino Fundamental: 90

Município: São João dei-Rei - Superintendência: São João dei-Rei
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CIDADE DOURADA

VALÉRIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA

Fernão Dias não estava errado. O ouro estava aqui e emanava das entranhas do solo mineiro.
Com o início de sua exploração, desenvolveu-se uma verdadeira corrida a sua busca. O resultado?
Melhor não poderia ser: hoje temos São João dei-Rei e todas as suas belezas culturais.

O século XVII foi marcado pela transição da economia açucareira para o rentável comércio do
ouro, encontrado no leito dos rios e, posteriormente, passou a ser obtido nas montanhas. Ao redor
dessas, em pouco tempo, formaram-se pequenos povoados.

O tempo que se passou foi testemunha de grandes realizações. As comunidades que aqui
se estabeleceram atraíram pessoas de longe e de perto, bem como novas profissões e um comércio
diversificado. Houve, então, um lento progresso, que já era o início do que viriam a ser as mais impor-
tantes representações de uma época de louvor que foi capaz de formar um estado.

Entre as cidades nascentes, está a bela São João, berço de grandes personalidades como
Tancredo Neves e Tiradentes. A cidade também foi adornada por um rico acervo cultural, provindo
do ciclo do ouro: são altares dourados, casarões históricos, os famosos sinos que 'falam' e diversos
outros pontos turísticos, por onde passa uma população que tem muita história para contar.

Não restam dúvidas de que somos todos "filhos do ouro" e devemos preservar a cultura
oriunda dessa fase reluzente, pois, se a nossa geração é privilegiada em ver tudo isso, é correto per-
mitir que as próximas também o possam desfrutar, tal como é hoje.

Professora orientadora: Rosilane Aparecida da Silva
Escola Estadual Doutor Garcia de Lima

Ano do Ensino Médio: 20
Município: São João dei-Rei - Superintendência: São João dei-Rei
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Eu, MINHA CIDADE E OS 300 ANOS DO
CICLO DO OURO EM MINAS

KAYO VINÍCIUS TAKASUCA

Moro na região Sudoeste de Minas Gerais, que é muito próspera e rica em recursos naturais
e culturais. Minha cidade, ltaú de Minas, que em tupi guarani significa 'Pedra Dura: é voltada para o
ramo industrial, tendo agricultura e pecuária em segundo plano. Mas como tudo isso começou? Fui
atrás das respostas, conversando com meus avós e pessoas antigas da cidade, descobri coisas incrí-
veis através de fatos e histórias que me foram contadas, fatos esses que vem sendo passados por
várias gerações de família tradicionais.

Conta-se que aqui era trajeto de Bandeirantes vindos de São Paulo em busca de ouro e com
eles vieram famílias em busca dos mesmos sonhos. Ao longo desse trajeto famílias foram-se fixando,
formando pequenos povoados que hoje se tornaram cidades, conhecidas em nossa região. Com  o
Ciclo do Ouro, aqui passaram, juntos com os desbravadores, pessoas vindas de outras regiões do
país atrás do ouro tão sonhado. Pessoas que deixaram como herança por aqui a culinária, cultura,
tradição dos escravos e paulistas que acompanhavam os Bandeirantes.

Ao longo do córrego do ferro, várias fazendas foram nascendo, em meio às Serras, povoados
foram-se formando. Formou-se o sertão de Jacuí, Passos e Alpinópolis. Não se sabe com certeza se
muito ouro foi encontrado, mas novas atividades foram-se desenvolvendo com o decorrer do tempo.

Aqui em ltaú de Minas, um grande tesouro foi descoberto. Uma pedra escura veio transfor-
mar toda a vida de uma comunidade. Nas barrancas do córrego do ferro, esta pedra ao ser queimada,
veio a se transformar em cal e cimento. Mas o que tem a ver, o ouro com a descoberta da pedra cal-
cário? E o Ciclo do Ouro, o que tem a ver com toda esta história? Foi graças à abundância e riqueza
de nossa região que os Bandeirantes por aqui estiveram e ajudaram a descobrir nossa maior riqueza.
Nosso maior 'ouro' é a diversidade cultural que hoje aqui existe, a prosperidade e destaque que mi-
nha maravilhosa ltaú de Minas e região apresentam.

Hoje minha cidade tem uma das melhores empresas da América Latina chamada Votorantim
Cimentos, que antes se localizava no centro da nossa cidade e agora está fora, no distrito industrial,
pois a empresa começou a fazer parte da área residencial e por motivos ambientais foi necessário
que se construísse e modernizasse a nova unidade, local que emprega a maioria dos itauenses. Eu
Kayo Vinícius Takasuca tenho imenso orgulho de fazer parte dessa história.

Professora orientadora: Teresa Cristina da Silva Guedes Barbiere
Escola Municipal Monsenhor Ernesto Cavicchioli

Ano do Ensino Fundamental: 90
Município: ltaú de Minas	Superintendência: São Sebastião do Paraíso
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MINAS: HISTÓRIA VIVA, FEITA POR TODOS

EDUARDO Luiz DE SOUZA NEGRÃO

Relembrar um povo, suas raízes, é avivar na alma de seus descendentes, o amor à terra de
seus familiares. Ë despertar no coração de cada um de seus filhos, o dever de servir e amar ao torrão,
que do seio da terra serve-lhes de berço, aos teus antepassados.

Minas, minha identidade, minha pátria. Em que tua natureza é tua alma, as montanhas e
serras que te cercam a embelezam, teu orvalho matinal é o sinal do raiar do dia, teus campos limpos
colocam à vista o verde ardente da esperança, tuas brisas suaves, plumas se transformam, solo rico
e vermelho vida se enraíza. Vida que nasceu da nascente árvore da liberdade, que cresceu e gerou
frutos, os "inconfidentes' Tiradentes, amante da liberdade, sangue derramado, que no horizonte
raiou liberta a "Pátria Minas" Religiosidade que inspira que reconforta e faz teus filhos mestres da fé.
Nestas Minas Gerais a memória se faz presente, luz radiante que emana do ouro e das pedras, que
enriqueceram tua história tornando-a "Eldorado Brasileiro" ouro que propiciou prestígio, poder, vida,
morte, lutas, conquistas, cultura e liberdade. Brilho que cobriu nossos altares de Aleijadinho mestre
da perfeição barroca, da pintura divina de Ataíde, a inspiração poética de Tomás Antônio Gonzaga,
que enriqueceu senhoras e senhores, dos casarões e palácios, que mudou vidas e marcou história.
Minas nunca mais foi a mesma. As gerações e gerações foram influenciadas, cidades novas surgiram,
o crescimento avançou, a cultura pluralizou-se e a aventura continuou.

Tal que influenciou no destino de minha querida e amada terrinha mineiríssima, São Tomás
de Aquino, cidade pequena do sudoeste mineiro, que nasceu da esperança de encontrar o ouro e
o diamante. O sonho logo foi abandonado. Mas o primeiro passo fora dado. Exatamente em 8 de
julho de 1885, Cônego Tomás, fervoroso devoto de nosso sábio padroeiro, digno religioso, ergueria
primeira capela de meu querido município. A semente fora lançada, formou-se o povoado. Cresceu
o distrito, elevando-se em 1923 a município, por esforços constantes de seus beneméritos cidadãos.
A "mãe natureza" reina sabiamente sobre ti, teus dias límpidos aquarela divina do Criador, tuas noites
a faz digna São Tomás, de ser merecidamente coroada pelas estrelas do firmamento, teu luar inspira-
ção romântica aos apaixonados.

Cidadezinha interiorana, típica deste Estado, onde o velho faz teu pito ritualmente, senhoras
tricotam pelas tardes, pão de queijo exalando do fogão de lenha, rodas de viola e sanfonas animado-
ras. Em dezembro na pracinha centenária nossas raízes se renovam: Congo, Folia de Reis, Moçambi-
que tudo é festa. Ouro não temos, mas nossa maior riqueza é o' Ouro Verde o cacique nos sustenta.
È nesta terra que nasci que me faz teu filho, e me concede a graça de aqui ser criado.

Falar de Minas é sinônimo de mineiro, só um mineiro melhor pra tal missão como eu. Ser mi-
neiro é ter coragem, garra pra vencer, cultura a ensinar, educação de primeira a semear, belezas a se
orgulhar, causos para contar, simplicidade de impressionar, maravilhosos pratos para deliciar, é lição
de vida, é a própria vida a se espelhar. Mineiro é assim, gente da gente.
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Sou mineiro do 'uai' aquinense 'canela roxa que vive, ama e luta por um lugar melhor pra se
viver, mineiro batalha no dia a dia, não por si e sim por todos. Nós mineiros, fazemos de nossos so-

nhos, não uma possibilidade incerta, mas os consolidamos em verdade, é fato concretizado. E somos

nós mineiros e também aquinenses, fazemos parte desta pitoresca história, e iremos transformar

escrever e narrar a vida de minha Minas Gerais, uma história viva e feita por todos.

Professora orientadora: Marlene de Jesus Pessoni
Escola Estadual Dr. Tancredo de Almeida Neves

Ano do Ensino Médio: l'
Município: São Tomás de Aquino - Superintendência: São Sebastião do Paraíso

95



AS RIQUEZAS DE MINAS

ISLA APARECIDA LOURA

Minas, terra de gente simples e feliz, que tem crença, tem cultura e orgulho pela sua história.

O orgulho de Minas é sua rica terra de onde ouro e outras riquezas foram tiradas, mas o que
nunca vão conseguir tirar desta terra é sua história, que, a cada dia que passa, mais valorizada se
torna.

O Ciclo do Ouro em Minas começou desde que os primeiros navegadores chegaram ao Brasil
no século XV.

Já no início encontraram pedras preciosas, como ouro, diamante, esmeraldas, etc. Mas foi no
final do século XVII que encontraram o ouro em maior quantidade, o que, à primeira vista, quando
chegaram aqui, não acreditavam que encontrariam.

Muitos conflitos também foram gerados, pois muitos queriam apoderar-se das riquezas. Para
isso criaram o quinto do ouro, em que os exploradores eram obrigados a pagar à Corte Portuguesa
um quinto de tudo que produziam, além de outros impostos.

Não conformados com essa injustiça, algumas pessoas se revoltaram contra seus opressores.
Queriam fazer do Estado de Minas uma nova nação, onde pudessem administrar suas riquezas e usá-las
como quisessem, mas não conseguiram.

Com todo esse movimento pela corrida do ouro, vieram para Minas várias etnias. Com isso,
muitos artistas também desenvolveram aqui várias obras que até hoje são o orgulho dos mineiros.

Muitas cidades de Minas até hoje guardam a nostalgia herdada daquele tempo. Minas é refe-
rência nacional no turismo brasileiro, orgulho dos mineiros. Tenho alegria de fazer parte desta terra.

Hoje moro em uma cidade que também faz parte desse ciclo. Pois, quando os tropeiros vi-
nham desbravar estas terras por aqui, acampavam e ficaram admirados com o capim que aqui cres-
cia. Por ser branco, eles batizaram o lugar de Capim Branco e até hoje conserva-se esse nome.

uma cidade pequena, pacata e muito boa para se viver.

Hoje tenho muito orgulho de viver neste Estado e nesta cidade. Sou mineira, uai!!

Professora orientadora: Ana Lúcia Gonçalves
Escola Estadual Mestre (ornelio
Ano do Ensino fundamental: 7°

Município: Capim Branco - Superintendência: Sete Lagoas
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EFEITOS DE UMA ÉPOCA

CARINA SILVA DE FREITAS

Trezentos anos do Ciclo do Ouro em Minas, sessenta e dois anos da cidade de Inhaúma, meus
dezesseis anos.

O que tudo isso tem em comum?

O Ciclo do Ouro em Minas Gerais teve início no século XVIII, época de grande crescimento
econômico para a região. Como reflexo desse período, temos grandes evidências em nossa arte e
cultura. Todos nós mineiros somos frutos do Ciclo do Ouro, carregamos isso na nossa história e comi-
go não poderia ser diferente. Sou mineira com muito orgulho e me identifico com a forte influência
desse período nos hábitos mais comuns do dia a dia, como nosso modo de falar, na culinária, na arte
e até mesmo na arquitetura de nossas cidades.

As principais cidades "filhas" do Ciclo do Ouro são Ouro Preto, Ribeirão do Carmo e São João
deI-Rei. lnhaúma, localizada na zona metalúrgica do estado de Minas Gerais, também recebeu gran-
de influência e riquezas desse fértil período, vivia a época de exploração dos cristais e do cobre,
gerando riqueza econômica ao lugarejo.

Trezentos anos do Ciclo do Ouro, sessenta e dois anos de Inhaúma, meus dezesseis anos. Sou
filha e fruto do Ciclo do Ouro e dessa mágica relação histórica. A população cresceu influenciada pela
religiosidade da época ao lado da cultura popular.

Sou sujeito histórico fazendo história, história esta que continuará gerando lembranças que
serão contadas de avós para netas, despertando no doce olhar das crianças a chama ardente de ser
mineiro.

Professora orientadora: Mariely Moreira França Batista
Escola Estadual Messias Antônio Guimarães

Ano do Ensino Médio: 20
Município: Inhaúma - Superintendência: Sete Lagoas
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MINAS GERAIS DE OURO

WILSON RAMALHO CALDEIRA FILHO

De acordo com o tema, o ouro em minas foi muito explorado, e de lá foram extraídas muitas
riquezas. Jazidas e mais jazidas foram encontradas nas cidades de Sabará, Vila Rica (atual Ouro Pre-
to) e Mariana. São as mais conhecidas, por serem peça chave para o ciclo do ouro em Minas Gerais.
Arraiais que algum tempo depois, ganharam o título de cidade, pela sua importância para o enrique-
cimento da Coroa portuguesa.

Homenagens também foram deixadas nestas cidades, um exemplo claro disso é a cidade
de Mariana, homenageando a rainha de Portugual D a Mariana D'Austrália. Também foram palco de
conflitos como a Guerra dos Emboadas, sendo também Vila Rica por muito tempo sede do governo
mineiro, também ficou marcada pela presença de heróis. A maior parte do ouro foi para Portugal,
sendo que o Brasil, ainda uma colônia, ficava com quase nada do ouro extraído nas suas próprias
terras, deixando seus bens minerais serem levados para o uso de Portugal. A pequena parte que
sobrou ao Brasil foi usada nas construções de igrejas naquelas cidades da época. O ouro foi muito
importante para o Brasil e para Portugal, pois lhes renderam muitas riquezas tanto econômica, social
e política, como no cultural.

Nota-se que o ouro em Minas Gerais, foi muito importante, e foi um marco na sua história,
já que o ouro lhe rendeu tão belas riquezas, cidades maravilhosas, histórias. Entre outras coisas se
pergunta como ainda há miséria, desigualdade de classes sociais e demais grupos. Nossa região que
fica no Vale do Mururi, por exemplo, apresenta graves sequelas dessa desigualdade por fazer parte
do Estado de Minas Gerais 'centro de toda a riqueza do passado' não consegue desenvolver com
recursos próprios pois, é uma região extremamente carente.

Professora orientadora: Jeanete de Souza Maia
Escola Estadual de Antônio Ferreira - R045A2

Ano do Ensino Fundamental: 80
Município: Franciscópolis - Superintendência: Teófllo Otoni
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Tu MINHA CIDADE E OS 300 ANOS DO
CICLO DO OURO EM MINAS'.

RIQUEZAS QUE FAZEM BROTAR DO CHÃO UMA HISTÓRIA.

MÁRCIA SANTOS MOREIRA

Por entre os caminhos de Minas, passando pinguelas e rios, subindo montanhas e serras, vou
descobrindo que, do sertão mineiro, herdei a estabilidade, a segurança, as raízes fincadas na terra, a
disciplina dura do homem do campo, a família grande, o gosto de guardar coisas, o gosto de ir ga-
nhando e acumulando aos poucos...

Minha terra marcou-me e vem marcando-me profundamente.

Minas Gerais passou a simbolizar o Eldorado perdido, as terras do ouro e das pedras, de ri-
queza infinita e abundância eterna.

A notícia da descoberta do ouro espalhou-se e atraiu um volume considerável de pessoas
para a região. Pessoas de parte da colônia e da Europa, portugueses, paulistas, negros, índios e ou-
tros imigrantes. São quatro núcleos mineradores: Rio das Mortes (região de São João Dei Rei), Vila
Rica, Ribeirão do Carmo (Mariana) e Rio das Velhas (Sabará).

O precioso metal encontrado principalmente em Vila Rica (atual Ouro Preto) berço do ouro
e dos ideais de liberdade, no leito do Rio das Velhas em Sabará e no córrego do Carmo em Mariana
contribuiu para que o Brasil tornasse o maior produtor mundial de ouro e único produtor de topázio
imperial. Casarões, igrejas, teatros, escolas, praças e órgãos públicos foram criados, e muitas destas
construções no estilo barroco mineiro fazem parte do patrimônio universal da humanidade.

Escrever sobre Teófilo Otoni é experiência que não se resume em palavras. Brota do fundo da
alma e é vivenciada no chão natal. Otoni veio do Serro, fundada há quase trezentos anos como Vila
do Príncipe.

Vila do Príncipe nasceu no Pico do ltambé, no meio da Serra do Espinhaço.

Se quiseres conhecer as minas antigas, do ouro e das rebeliões, é ainda a Vila do Príncipe que
devemos procurar, estendida e calma, circunspecta e sadia.

Teófilo Otoni están situada no Nordeste do Estado de Minas, na região do Vale do Mucuri,
que foi fundada por Theophilo Benedicto Ottoni.

A cidade deTeófilo Otoni atraída pelos imigrantes vindo de toda parte do mundo, pelo brilho
intenso de suas gemas: águas marinhas, esmeraldas, topázios, ametistas e turmalinas produzidas
na região movimentam o comércio local. A cidade é conhecida como A Capital Mundial das Pedras
Preciosas'e coloca toda a região entre as maiores províncias gemológicas do mundo.
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Moro na zona rural de TeófiloOtoni, e por estes caminhos de Minas, passando por rios, subin-

do morros, minha família extrai o bambu, fonte de nossa sobrevivência, e com nossas mãos treinadas

e velozes construímos belíssimas cestas que são comercializadas para todo o país.

Bem, das terras mineiras tem muito mais que contar, mas agora vou sair e desfrutar, das bele-

zas e riquezas que em minha terra posso encontrar!

Professora orientadora: Maria das Dores Costa da Rocha
Escola Estadual Gloria Penchel

Ano do Ensino Médio: 2°
Município: Teófllo Otoni - Superintendência: Teófilo Otoni
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VIVENDO E APRENDENDO

NATHANY NEVES IERON

Mais ou menos assim: tenho 14 anos e ainda sou muito novo para entender como as coisas
aconteciam antigamente na minha cidade. O que eu sei é o que me contam os mais velhos. Sei que
minha cidade não foi projetada para o que vem acontecendo, principalmente no setor moveleiro.
Minha cidade é o polo moveleiro de Minas Gerais, é o terceiro do país nesse segmento. Exportamos
para vários países, e isso nos torna bastante conhecidos e respeitados no mercado de fabricação de
móveis em serie.

Disseram-me que antigamente eram pelas linhas férreas que os produtos eram transporta-
dos. Na época do Ciclo do Ouro as minas do nosso estado eram muito disputadas. Vários garimpeiros
vinham para a região, pois nossas minas eram muito ricas: há relatos de pessoas que conseguiram
enriquecer muito nessa época, mas também aconteceram vários tipos de violências.

O ciclo do ouro e do diamante foi responsável por várias mudanças. A população cresceu, a
economia alavancou e foram surgindo melhores oportunidades no mercado interno. A sociedade
nessa época se tornou mais flexível e a sociedade mineradora diferenciava da sociedade açucareira,
pois era mais evoluída. A camada social dominante era representada pelos grandes proprietários de
escravos e comerciantes.

O Ciclo do Ouro foi um período de extrema importância para Minas Gerais, porque a ambição
dos imigrantes formaram uma grande mistura de povos, dando origem a uma nova sociedade da
qual faço parte.

Professora orientadora: Marciléia Conceição Firmiano
Escola Estadual Governador Valadares

Ano do Ensino Fundamental: 90
Município: Ubá - Superintendência: Ubá
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O VALOR REAL' DO OURO

MARIANE VERÕNICA DE OLIVEIRA

Logo pela manhã, antes do sol nascer, passo por várias ruas que, até então, não me desper-
tavam nenhum interesse, talvez pelo fato de que essa caminhada já tivesse se tornado um tanto
monótona, pois é por onde passo todos os dias antes de pegar o ônibus e ir para aula. Nem sabia
que aquelas ruas estreitas e mal alinhadas, que antes passavam despercebidas, por volta de 1712,
eram caminhos seguidos por garimpeiros que iam do Rio para Vila Rica, atual Ouro Preto, em busca
de ouro.

Sem nunca antes reparar nos detalhes, passava por casas antigas ejá desgastadas pelo tem-
po, mas que ainda mantêm seus belos traços. Sem nunca parar para refletir, não havia reparado que
aquelas casas não eram somente heranças de seus donos, mas de culturas antigas, épocas diferen-
tes, que nunca deixaram a desejar por tamanha exuberância. Há também o Santuário, que nunca
passou despercebido aos olhares; mas nunca me questionei o porquê de sua importância e grandio-
sidade, além do aspecto religioso. Agora sei que o mesmo patrimônio histórico da cidade, no início
das descobertas teve um papel fundamental, talvez até principal, na formação da cidade, pois era
lá, antes um pobre rancho de sapê, que os viajantes das Estradas Reais que ligavam Vila Rica ao Rio,
se agrupavam para orar. Ato simples, mas de importância inigualável, pois foi assim que surgiram os
primeiros povoados.

Meras estradas construídas pelos próprios viajantes que buscavam ouro; ouro esse que se
tornou fonte de riqueza para construções de enormes casas e da Capelinha das Mercês, como era
chamado o povoado. E agora, graças aos benefícios trazidos pelo Ciclo do Ouro, se tornou a cidade
de Mercês. Cidade humilde e pequena, mas, se observada com olhar atento e garimpador, será per-
ceptível sua grandiosidade pelos detalhes, enfim, uma cidade "realmente" marcada pelo Ciclo do
Ouro.

Professora orientadora: Cláudia Lima Gomes Coelho
Instituto federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais - Campus Rio Pomba

Ano do Ensino Médio: l
Município: Rio Pomba - Superintendência: Ubá
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MEMÓRIAS DE NOSSAS RAÍZES:
MINAS E SANTA JULIANA

LETÍCIA GOMES DA SILVA

Relatar a história de Minas é contar a história das pedras, da saga e da ambição de seus homens.
Essa história é muito antiga, suas pedras fazem deste Estado o mais rico em reservas da Nação. As serras
serpenteiam por todas as direções e suas reservas mineiras são incalculáveis, com destaque para o ferro,
alumínio, manganês, zinco, quartzo, feldspato, nióbio, níquel e principalmente o ouro. Esse Estado tam-
bém é famoso por sua culinária simples, curiosa e deliciosa. Foi assim que conquistou o Brasil.

Foi nesse belíssimo Estado que nasceu uma pequena cidade de pessoas íntegras e hospita-
leiras: Santa Juliana.

A história dessa cidade é contada em duas diferentes versões: a antiga e a contemporânea.

A antiga é a mais conhecida, em que fala sobre o povoado que surgiu com a passagem dos
bandeirantes pelo local, onde encontraram pelas redondezas uma pequena casa de uma família
humilde e simpática, lá morava uma mulher que tinha o nome de Juliana e o apelido de Santa. E foi
esse nome mesmo que os bandeirantes deram ao ribeirão e mais tarde para a cidade.

Já a versão contemporânea diz ter vivido aqui, nos primeiros tempos, duas moças cheias de
santidade, benzedeiras com poderes de curas, uma chamada Juliana e outra Santa, residentes na pe-
riferia do lugar, as quais ganharam a vida servindo repastos aos tropeiros. A junção dos dois nomes
resulta em Santa Juliana, sempre visto sob aspecto religioso.

Os principais imigrantes foram libaneses e seus escravos que vieram no começo do século
XIX e tiveram uma importante influência no comércio dessa região.

Segundo a única filha de libaneses que ainda reside em Santa Juliana, e que se chama Wera
Abud e tem 74 anos, seus pais vieram de navio viajando meses e meses em alto mar.

O principal motivo da chegada deles aqui foi o medo da violência da 1 Grande Guerra, da
repressão e domínio do Império Otomano.

Hoje Santa Juliana com um distrito de Felândia e 17 localidades rurais. Santa Juliana não teve
nenhuma influência direta no ouro de Minas, mas eu como uma verdadeira mineira me orgulho de
fazer parte desta pequena cidade que tem uma história emocionante e belíssima, aonde também
preserva as tradições locais acolhendo a cultura de seus antepassados.

Morar neste Estado é ser uma pessoa privilegiada com riquezas, culturas e qualidades de
tamanha grandeza, se tornando orgulhosa do sangue que corre em suas veias.

Professora orientadora: Luciane Silva de Miranda
Escola Estadual Santa Juliana

Ano do Ensino Fundamental: 90

Município: Santa Juliana - Superintendência: Uberaba
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MINHA CIDADE E MINAS GERAIS

PLfNIO JONATHA SILVA

No embalo do trem, percorrendo as montanhas que são cenário de Minas Gerais, somos toma-
dos por um sentimento misto de nostalgia e orgulho. Em nossa terra convive com harmonia o passado
glorioso e o presente caracterizado pelo desenvolvimento vinculado ao respeito a nossa história.

Em Minas floresceram as cidades do ouro, as cidades dos homens que acreditaram poder
mudar o destino de um povo que era explorado pela metrópole portuguesa.

Minas respira liberdade. É terra de homens de coragem como Tiradentes e Felipe dos Santos,
de artistas como Aleijadinho, de grandes escritores como Guimarães Rosa e de milhares de pessoas
humildes, receptivas e não menos valorosas; os mineiros que a todos encantam com sua "mineirice'
o conhecido jeito mineiro de ser.

Minas é a terra do Congado, do pão de queijo, das cidades históricas que são patrimônios da
humanidade, dos museus, dos casarões, das ruelas estreitas, das ladeiras íngremes e da Estrada Real.

Também é terra do progresso, das riquezas mineiras, da educação de qualidade, dos grandes
líderes políticos.

Araxá, minha cidade, é um lugar especial desta Minas Gerais. Foi palco de batalhas entre os
índios Arachás, primeiros habitantes da terra, e bandeirantes e coronéis que vinham a procura de
riquezas ou trazer o gado que se beneficiava das muitas fontes de águas minerais.

Araxá é cidade conhecida por ser a terra de Dona Beja, famosa por sua beleza e por ser uma
mulher à frente do seu tempo. É cidade visitada por milhares de turistas que procuram a serenidade
da estância do Barreiro e a suntuosidade do Grande Hotel.

No solo encontra-se nossa maior riqueza, que se traduz em emprego e sustento de milhares
de famílias, Araxá possui, além do fosfato, a maior reserva de nióbio do mundo.

Minas tem um passado glorioso. Cada cidade, cada pessoa, cada recanto das alterosas tem
uma história para contar.

Somos um povo que determinou rumos no passado e está preparado para um futuro igual-
mente promissor.

Professora orientadora: Daniela Aparecida Reis Santana
Escola Estadual Professor Luiz Antônio (orrea de Oliveira

Ano do Ensino Médio: 30

Município: Araxá - Superintendência: Uberaba

104



A TERRA DO OURO

ELISA REGINA BARROS GALDINO

Minas Gerais, terra do ouro, pois foi aqui que as nossas minas exibiram a maior parte do ouro
encontrado no Brasil, tanto que as pessoas garimparam, garimparam... e pensavam que o ouro nunca
acabaria, porém chegou o tempo da escassez.

E mesmo assim nem tudo estava perdido, porque Minas gerais não era o único lugar do Brasil em
que se encontrava ouro, não era em grande quantidade como em Minas Gerais, mas, mesmo assim, ainda
havia ouro em outras regiões do Brasil.

Agora comemora-se os 300 anos do ciclo do ouro; no entanto, devemos parar e pensar, para
agirmos com consciência ambiental, pois, se não tivéssemos explorado tanto ouro no passado, ainda
teríamos muitas riquezas, não quanto tínhamos antes, mas ainda teríamos.

Entretanto, daquele tempo, ainda nos resta muitas maravilhas, como as cidades históricas de
Ouro Preto, Mariana, Sabará e Congonhas do Campo com suas igrejas entalhadas em ouro, não só em
Minas, mas em todo Brasil encontramos esses tesouros, por isso devemos cuidar das nossas cidades histó-
ricas que retratam a abundância do ciclo do ouro em nosso estado, que evidencia a sua importância para
o desenvolvimento de cada região.

Como sabemos, em Araguari não há relato de que foi encontrado ouro, portanto Araguari des-
taca-se como a terra do café, do tomate, da soja e também do maracujá, como tantos outros cultivos, por
ser forte não só na produção agrícola, mas também na pecuária.

Como você viu, Araguari não precisou de ouro para se destacar entre as cidades mineiras, mas se
destacou com sua agricultura e pecuária.

Sou mineira, araguariana e tenho orgulho de ter nascido na terra do ouro.

A Grande Minas Gerais!

Professora orientadora: Vânia Lúcia Rodovalho (amargo
(entro Educacional Municipal Rosa Mameri Rade

Ano do Ensino Fundamental: 80
Município: Araguari - Superintendência: Uberlândia

105



As MINAS QJE HABITAM EM MIM

YASMIN ROSA FERREIRA

Não nasci em Ouro Preto, Mariana ou Tiradentes, mas sou mineira. Mineira de Minas ou mi-
neira das Minas? Sou mineira, simplesmente. Mineira das minas de ouro que tanto marcaram nossa
história. Mineira por trazer essas Minas em meu coração.

Durante o ciclo do ouro, a cidade de Uberlândia nem existia de fato. O que existiam eram
caminhos construídos à força por onde passavam brancos, negros, pardos, índios e mulatos indo em
busca de sonhos e riquezas. Cada vez que atravessavam esses caminhos, iam deixando seus rastros,
fossem de ouro, fossem de dor, fossem de suor. Tudo isso foi se depositando no solo e construindo
uma longa estrada que daria origem ao início da colonização do interior brasileiro.

Uma aliança, então, foi sendo formada. Aliança de ouro, aliança do ouro que jamais vai se
ofuscar e que se fundiu correndo nas veias de seus filhos. Como sei disso? Ë fácil, pois tenho um co-
ração de ouro. Que mais poderia haver dentro de mim?

Minha cidade e tantas outras que surgiram depois, provavelmente nem existiriam se o ciclo
do ouro não tivesse ocorrido. Assim como não existiria, talvez, esse jeito mineiro de ser. Não é à toa
que Guimarães Rosa já dizia: "Minas, são muitas. Porém, poucos são aqueles que conhecem as mil
faces das Gerais'

Não há como ser mineiro sem lembrar-se dos trabalhadores que tanto contribuíram para
sermos o que somos e como somos. E como não visualizar tais trabalhadores no leito dos rios, se até
o que comemos diariamente traz influências desse período?

Impossível, portanto, olhar minha cidade e não ver a presença do ouro. Ele está aqui através
de muitos sinais: a noite iluminada lembra pepitas reluzindo; o pôr-do-sol uberlandense é ouro puro,
assim como os ipês amarelos que florescem nas avenidas; e não há como esquecer do café (nosso
ouro preto) esquentando no fogão.

Uberlândia não teve Minas, mas tem orgulho de ser das Minas. Minas que continuam vivas
em minha cidade e em mim, não me deixando esquecer que sou mineira no sentido mais amplo da
palavra. O que corre dentro de mim são as Minas Gerais.

Professora orientadora: Maribeth Paes dos Santos
Escola Estadual do Parque São Jorge

Ano do Ensino Médio: l
Município: Uberlândia - Superintendência: Uberlândia
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A INFLUÊNCIA DO OURO EM MINAS E UNA1

MARTINELLE ARAÜJO [)OS SANTOS

Fui privilegiada em nascer em Unaí, município que fica situado no Noroeste de um dos mais
belos, diversificados e mais completos estados brasileiros, Minas Gerias, que como o nome mesmo
revela tem marcado em sua história a mineração, atividade que marcou não só a história de Minas
como a história do Brasil.

A mineração em Minas Gerais teve inicio no século XVII, na época em que o Brasil era colônia
de Portugal, quando o governo português enfrentava uma grave crise econômica, devido à desvalo-
rização da cana-de-açúcar (um dos principais produtos exportados da colônia). As primeiras jazidas
de ouro encontradas no Brasil estavam no nosso estado nos vales dos rios das Mortes e Doce e eram
do tipo aluvião (encontrado nas margens dos rios em meio a areia, argila e cascalho).

Graças a essa descoberta várias pessoas se dirigiram para as Gerais em busca de ouro. O ouro
trouxe vários avanços ao nosso estado. Graças a ele logo foram surgindo vilas e cidades no sertão.

Ao longo do tempo surgiram alguns municípios que se destacavam mais e são lembrados
até hoje com mais ênfase, é o caso de Sabará, São João dei-Rei, Ouro Preto, etc.

Um desses municípios além de fazer parte da história do Brasil e de Minas também faz parte
diretamente da história de minha cidade, desde as bandeiras, estou falando de Paracatu, pois há 65
anos Unaí não era emancipado e fazia parte de Paracatu. Apesar de não terem sido encontradas jazi-
das de ouro em Unai o ouro teve papel de destaque para a formação da história da minha cidade.

Os escravos africanos e indígenas que trabalhavam no garimpo sofriam muito, trabalhavam
o dia inteiro sem segurança alguma, estavam expostos a todo tipo de doenças, além de sofrerem
atrocidades sobre-humanas nas mãos dos feitores. E só haviam duas maneiras deles se libertarem,
ou encontravam uma certa quantidade de ouro estipulada pelo governo ou fugiam para os qui-
lombos. Para conseguirem o ouro, muitos "roubavam" do que garimpavam, escondendo no cabelo
o ouro em pó, já que era quase impossível extrair tanto ouro de uma só vez, então iam juntando ou
para entregar ou fugir na calada da noite. Muitos se dirigiam aos quilombos das grutas de Unai, que
hoje são explorados através do turismo. O que hoje é o território de Unaí também fez parte da rota
do ouro que era transportado de Paracatu até as sedes em Sabará, e até outros lugares.

As pessoas, sempre que ouvem falar de ouro, lhes vêem à cabeça riquezas, poder, dinheiro
e coisas do tipo, mas eu acho que talvez a maior riqueza que o ouro nos deixou foi a nossa história,
que quase sempre fica esquecida. Olhar para trás não é um sinal de retrocesso, mas de respeito.

Professora orientadora: Rosimeire Aparecida dos Santos
Escola Estadual Manoela Faria Soares

Ano do Ensino Fundamental: 80

Município: Unaí - Superintendência: Unaí
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O PASSADO E O PRESENTE NA FORMAÇAO_DO
FUTURO MEDIANTE A HISTORIADO--OU-RO

REGIANE CARDOSO DOS SANTOS

O Brasil, um país rico em minérios. Então a extração do ouro em Minas começou há 300
anos. Isto deixou como marcos principais as três cidades: Ouro Preto, Mariana e Sabará, onde
podemos observar através de museus, pinturas, esculturas, igrejas... como eram no passado.

As cidades cresceram, porém os costumes e as tradições permanecem os mesmos e se
espalham por todo o estado.

E o mais importante é que essas cidades têm sobre si a fama por terem sido ricas em ouro.

Além dessas três cidades, é bom lembrar que a minha cidade faz parte dessa história.
Riachinho, uma cidade visivelmente pequena, mas o futuro com a nossa colaboração poderá
nos dar a resposta de uma cidade grande e bonita.

Toda cidade teve a primeira casa, o primeiro morador, o primeiro carro... aos poucos vai
crescendo e se descobre a preciosidade que ali se tem, e que muitas das vezes está ao nosso
redor e não percebemos.

Enfim, a minha cidade é importante porque moro nela, fazendo parte de Minas e come-
morando os 300 anos do Ciclo do Ouro.

Professora orientadora: Ana Paula Bezerra Matos de Azevedo
Escola Estadual José de Alencar

Ano do Ensino Médio: 30

Município: Riachinho - Superintendência: Unaí
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POEIRA DOURADA

RHASNNA APARECI DA CAIRONI CHAVES

É impossível imaginar minha existência e de minha cidade, Machado, situada neste rico Sul
das Gerais sem me lembrar dos bandeirantes. Homens fortes e destemidos, aventureiros que, do li-
toral, partiam em busca do sonho dourado. Enfrentando a mata fechada e privações em solo virgem
e promissor encontram, no seio de Minas, o ouro do gigante Brasil.

Minas Gerais: de suas veias surgem os caminhos dourados: Estrada Real, que leva ao mar.
Por esses caminhos histórias são gravadas, vidas são formadas e novos destinos, traçados. Através
das estradas gerais a marca do ouro constrói um estado, ultrapassa fronteiras, transpõe montanhas
gerando riquezas, construindo cidades, forjando belezas e deixando saudades.

Minas, em berço de ouro se torna rainha cercada de joias, que são cidades meninas. Cidades
nascidas em meio a riquezas, comércio e amores; algumas antigas, outras tão jovens; mas todas ricas
de sonhos e ideais.

Assim também é Machado, terra do ouro verde, dos cafezais. Embora distante de Ouro Preto
é luz, fruto da poeira dourada que por toda Minas se espalhou.

No caminho de trapeiras que por novas riquezas buscavam, de um pequeno povoado é for-
mada uma cidade. O ouro agora é verde, mas também brota do solo, traz consigo sonhos e riquezas
de uma nação.

E aqui, sentada eu, menina, sem ouro, mas com um coração livre e justo, me orgulho de
minha cidade, me orgulho de ser mineira. Sei que faço parte dessa história, também sou poeira dou-
rada, também sou inconfidência mineira. Sei que meu caminho é caminho dourado, é estrada real.

Professora orientadora: Fabiana Bernardes Duarte
Escola Estadual Paulina Rigoni de Castro

Ano do Ensino Fundamental: 80

Município: Machado - Superintendência: Varginha
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OURO: EXPLORAÇÃO QUE VIROU HISTÕRL

THAINÁALVES ROCHA

Na época do Ciclo do Ouro, a exploração abrangiu toda a colônia interferindo em vários as-
pectos devido à mineração. Esse período trouxe muitas mudanças, e conflitos, interferências na so-
ciedade e em sua cultura, trazendo notáveis consequências.

Entre essas podemos destacar o surgimento de várias cidades que não teriam se expandido,
se não fosse a busca pelo ouro. A partir daí, uma nova fase da história nacional passou a ser construída
de maneira que influenciou nossa identidade.

A "febre do ouro" impulsionou o crescimento de muitas cidades em Minas Gerais que hoje
são consideradas históricas por guardarem intactas as marcas daquela época. A realidade daquela
época se mantém na arquitetura conservada e nos costumes que passam de geração em geração.

Paraguaçu, que completa cem anos de emancipação política em 2011, também traz caracte-
rísticas marcantes do passado.

Podemos observar as marcas de um passado sóbrio na arquitetura de casarões antigos, no
estilo de alguns quadros da igreja e das pinturas do teatro. Se pararmos para pensar, podemos per-
ceber o quanto a história do nosso estado se funde com a nossa. A história de Minas está presente
nos costumes que aprendemos com os mais velhos, nas cantigas que estão sempre presentes, nas
receitas passadas de mãe para filha, enfim, a história de cada pessoa faz parte da história de seu país.

O ouro que se tornou escasso com o tempo ainda continua valioso. Conservado em joias e
em algumas igrejas das cidades históricas, tornou-se valioso também para nossa cultura, fazendo
parte da nossa história.

O trabalho árduo de nossos antepassados enriqueceu as nações no passado e enriquece a
nossa história no presente.

Professora orientadora: Ernestina (arlinda Órfão Silva
Escola Estadual Padre Piccinini

Ano do Ensino Médio: 1°
Município: Paraguaçu - Superintendência: Varginha
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