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Minas Colonial 

 

 
Minas Gerais é um Estado que tem intensas marcas do período Colonial, principalmente do 
período do Ciclo do Ouro. A formação das primeiras vilas e cidades mineiras é fruto da corrida 
pelo ouro, e os bandeirantes que se aventuraram pelo sertão mineiro foram muito bem sucedidos, 
afinal encontraram as maiores riquezas do país: o ouro, pedras preciosas e até o diamante, e 
ainda hoje Minas Gerais mantém sua vocação para mineração com a exploração do minério de 
ferro.  
 
Enquanto os escravizados exploravam as terras em busca do ouro, uma sociedade mineira foi 
formada nas vilas destas regiões, com uma mistura cultural que originou costumes e tradições 
tipicamente mineiras. A culinária é provavelmente o maior expoente dessa cultura, os temperos 
usados nas cozinhas que são cultivados nas hortas de quintal, os doces feitos nos tachos de 
cobre e os quitutes dos cafés da manhã são alguns exemplos do que podemos encontrar em 
Minas Gerais.  
 
Os tempos áureos do ciclo do ouro geraram grandes riquezas para os exploradores, e estes 
faziam questão de ostentar seu poderio econômico na construção de grandes casas, com belos 
ornamentos, e também com a construção de igrejas igualmente grandiosas.  
 
Muitos já conhecem as riquezas históricas das principais cidades coloniais mineiras, mas poucos 
exploram o interior do interior. São locais onde a vida passou mais devagar, e por isso, podemos 
encontrar pessoas e lugares que preservaram o modo de viver interiorano. Neste trabalho 
propomos uma viagem que contempla três lugares próximos, mas distintos, iremos a sede da 
principal cidade colonial mineira, Ouro Preto. E visitaremos dois distritos da cidade, São 
Bartolomeu e Cachoeira do Campo, nestes locais vamos explorar o sentido de ser mineiro, a 
arquitetura barroca e colonial, a culinária e o artesanato tradicional.  
 

PROJETO PEDAGÓGICO: 

O projeto Minas Colonial é focado em visitar dois distritos de Ouro Preto e a sede da cidade, o 
primeiro distrito é São Bartolomeu. Os alunos serão recepcionados com um café da manhã na 
Casa de Festa, um local comunitário que é usado para os preparos festivos que ocorrem no 
distrito, esse café da manhã é preparado e servido pelas moradoras locais. Mais tarde voltaremos 
ao local para o almoço, é a oportunidade para apreciar uma comida tipicamente mineira, 
experimentaremos como são as refeições do dia do Santo, quando a cidade recebe milhares de 
visitantes devotos de São Bartolomeu e que são servidas refeições a todos que passam pelo 
local. 
 
Após o café teremos a visita a Igreja Matriz, que tem mais de 300 anos, e preserva as 
características do barroco primário no Brasil, e é a única que mantém o sino de madeira original. 
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 A tradição religiosa dos moradores é uma grande manifestação cultural que merece ser 
valorizada, grande parte da vida social do lugar gira em torno do santo padroeiro, o São 
Bartolomeu. Ao visitar o distrito os alunos vão compreender como isso acontece, e como o Santo 
é importante para manter comunidade unida. 
 
Os doces de São Bartolomeu são outra preciosidade do local. Em 2008 o modo de fazer dos 
doces foi registrado pelo patrimônio imaterial do IPHAN, e os alunos vão acompanhar de perto o 
processo de fabricação desse quitute, que mantém a tradição de mais de 200 anos. As turmas 
irão conhecer todas as etapas necessárias para fazer os doces, deste a colheita das frutas nos 
pomares, até o preparo no tacho de cobre. 
 
Depois do almoço seguimos viagem para Cachoeira do Campo, outro distrito de Ouro Preto, mas 
este, maior e com grande importância política para a cidade. Ali teremos a visita a Matriz de 
Nossa Senhora de Nazaré, principal monumento do primeiro barroco de Minas. No interior dessa 
Matriz os alunos poderão conhecer em detalhes as características artísticas do período colonial 
e vão compreender como as irmandades católicas eram fundamentais para a sociedade mineira 
do século XVIII.   
 
As igrejas e casarões coloniais em Minas Gerais empregam muito a pedra sabão em seus 
adornos. Essa pedra é macia e fácil de modelar, por isso atendeu muito bem as exigências dos 
artistas mineiros, que conseguiram esculpir pequenos detalhes nas obras. Levaremos os alunos 
para uma oficina de pedra sabão, primeiro ouviremos mais detalhes sobre essa matéria prima 
que é ainda hoje muito usada pelos artesãos locais, e depois os alunos poderão criar uma peça 
e levá-la para casa, e ainda conhecerão um típico artista ouro-pretano. 
 
No segundo dia de viagem o trabalho de campo começa no adro da Igreja São Francisco de 
Paula, que tem localização estratégica, com uma vista panorâmica da cidade. Neste local os 
alunos começaram a ter dimensão da grandiosa arquitetura e arte presente em Ouro Preto, e 
serão introduzidos na história antiga da cidade. 
  
Visitaremos a Casa dos Contos, que foi construída entre 1782 e 1784, para ser residência do 
administrador de impostos da Capitania de Minas Gerais, João Rodrigues Macedo, assumindo 
diversas finalidades ao longo dos anos. A importância de João Macedo reflete a magnitude dessa 
construção, uma das maiores casas do período e rica em detalhes artísticos. Hoje a Casa do 
Contos abriga um dos principais museus da cidade, onde vivenciamos parte da história dos 
inconfidentes, dos escravos e da cobrança de impostos. 
  
O ponto central de Ouro Preto é a Praça Tiradentes, onde foi erguida um monumento ao Mártir, 
em homenagem a Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Em 1972 a cabeça do inconfidente 
foi exposta no mesmo local que hoje encontra-se a estátua em bronze de Tiradentes, que 
curiosamente, está de costas para a então residência oficial do governador. 
  
A praça Tiradentes é rodeada de grandes casarões, os dois mais imponentes são os prédios do 
Museu de Ciência e Técnica (antigo Palácio dos Governadores), e o Museu da Inconfidência. O 
Museu da Inconfidência, erguido nos anos finais do século XVIII, encomendado pelo governador 
da Capitania de Minas Gerais, Luís da Cunha Meneses, para ser a Casa de Câmara e Cadeia 
de Vila Rica, hoje é o maior museu da cidade, abriga uma exposição em homenagem aos 
Inconfidentes, sendo, contudo, grande parte do acervo dedicado à evolução social de Minas 
Gerais e a criação de Vila Rica. 
  
Durante o roteiro os alunos são convidados a observar as fachadas das casas nas ruas, para 
que possam refletir sobre o significado dos detalhes que vemos, e perceberem como a arte e 
arquitetura diziam sobre as famílias e as classes sociais. A partir disso eles podem pensar na 
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 atualidade, e fazer um paralelo com as casas e os significados da arquitetura para a sociedade 
contemporânea. 
  
Para conhecer e apreciar as obras artísticas do período colonial em Minas é imprescindível visitar 
uma das muitas igrejas de Ouro Preto, a Igreja São Francisco de Assis, que foi projetada por 
Antônio Francisco Lisboa, e é para muitos a obra-prima do escultor. Os alunos poderão 
contemplar a complexidade do artista ao observarem as esculturas em pedra-sabão na porta 
principal e o lavabo da sacristia. No interior da igreja os alunos estarão diante de outra grande 
obra artística, o teto da nave central pintada pelo Mestre Ataíde.  
  
Iremos também a uma antiga mina, onde os alunos terão uma explanação sobre como se deu a 
descoberta do ouro nas terras mineiras e a importância econômica desse mineral para o Brasil 
Colonial. Ao visitar a mina os alunos vão compreender a genialidade africana nos trabalhos em 
busca do ouro na antiga Vila Rica. Nela podemos identificar diversos aspectos técnicos e 
culturais da exploração do ouro. São mais de 400 metros de galerias interligando câmaras 
(salões) com pilares de sustentação do teto. Em todo trajeto vemos a marca dos trabalhos feitos 
pelos mineradores africanos sequestrados e trazidos no regime de trabalho escravo. Durante a 
visita são abordados os costumes e o dia-a-dia nas áreas de mineração. Os reflexos atuais desse 
período também são abordados de maneira a criar uma reflexão atual. 
 
Para finalizar, vamos conhecer o local que foi residência do poeta e inconfidente Tomás Antônio 
Gonzaga, a casa é um dos locais onde, possivelmente, se reuniam os inconfidentes. O poeta 
ficou conhecido também por seus poemas arcadistas e a paixão por Marília de Dirceu, que 
rendeu o extenso poema com o nome da amada, publicado em três livros. Inspirados pela outra 
do autor, teremos uma interpretação de contos, declamados por um artista da cidade.  
 

ROTEIRO 
1° dia 

 Saída do Colégio 

 Chegada a São Bartolomeu 

 Visita a Igreja de São Bartolomeu 

 Passeio pela rua da cidade 

 Visita a produção e venda de doce 

 Almoço 

 Ida Para Cachoeira do Campo 

 Visita a Igreja Matriz de Nossa Senhora de Nazaré 

 Oficina de Pedra Sabão 

 Ida para o hotel / Check in 

 Descanso 

 Jantar 
2° dia 

 Despertar 

 Café da manhã / check out 

 Ida para Ouro Preto 

 Visita a uma antiga mina de ouro  

 Explanação sobre Ouro Preto no Adro da Igreja São Francisco de Pauloa 

 Vista a Casa dos Contos 

 Almoço 

 Visita ao Museu da Inconfidência 

 Visita a Igreja São Francisco de Assis  

 Casa de Tomás Antônio Gonzaga -  

 Retorno para o colégio 
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 ESTRUTURA OFERECIDA 
 Guia especializados (Historiador) 

 Monitores auxiliares  

 Transporte em ônibus executivo com AR, DVD, TV, água. 

 Refeições: 
o (2) Café da manhã 
o (2) Almoço com bebida incluída (refrigerante e água) 
o (1) Jantar com bebida incluída (refrigerante e água) 

 Entrada na Mina 

 Oficina de Pera Sabão 

 Entrada nos monumentos 

 Visita orientada durante todo o trajeto 

 Seguro. 
 

INVESTIMENTO 
 
Valor por aluno: R$ 732,00 (Setecentos e trinta e dois reais) 

 Mínimo de 30 alunos; 

 2 (duas) cortesias por ônibus para o colégio; 

 Orçamento com válido até 01/06/2019 
 

Pro.Nº: 19017 
 

Belo Horizonte, 15 de maio de 2019. 

 


