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PERSONAGEM DA HISTÓRIA

LINHA DO TEMPO

05-11-
1949 – 
Inaugurada a 
primeira esco-
la “oficial” de 
Ipatinga, no 
Ipaneminha 
(zona rural de 
Ipatinga). 

01-01-
1949 – 
Com a eman-
cipação de 
Coronel Fabri-
ciano, Ipatinga 
passa a fazer 
parte desse 
município.

22-12-
1947 – 
Morre Lucin-
da Fernandes 
Madeira, es-
posa de José 
Anatólio Bar-
bosa.

1946 - Funda-
do o primeiro time 
de futebol de Ipa-
tinga (União Es-
porte Clube).

1944 – A 
C o m p a n h i a 
Belgo-Mineira 
cria uma esco-
la de alfabeti-
zação para os 
filhos dos car-
voeiros, tendo 
o sr. José Rai-
mundo como 
primeiro pro-
fessor.

1939 – Milagre 
de São Sebastião 
no Taúbas. Após 
grande seca que 
castigou a região 
do Vale do Aço, a 
chuva caiu no Taú-
bas depois de sete 
dias de novena de-
dicada a São Se-
bastião, realizada 
ao redor de um cru-
zeiro erguido pela 
comunidade local.

1930 - O tra-
jeto da estrada 
de ferro é mu-
dado para o lo-
cal onde hoje 
é a cidade, na 
rua Belo Hori-
zonte. O ponto 
de embarque e 
desembarque 
de passagei-
ros passa a ser 
a Estação Ipa-
tinga. 

1925 – Fun-
dação do Grupo 
de Congado do 
Ipaneminha por 
José Gonçal-
ves de Almei-
da. (O Congado 
do Ipaneminha 
foi tombado 
pelo Patrimônio 
Histórico e Ar-
tístico Munici-
pal pelo Decre-
to nº 3.579, de 
03/09/1996)

01-08-1922 
– Inauguração 
da “Estação de 
Pedra Mole”, em 
Ipatinga, às mar-
gens do rio Pira-
cicaba (no atual 
bairro Cariru).1918 – À mar-

gem do rio Doce, 
era demarcada a 
Estrada de Fer-
ro Vitória a Minas, 
idealizada e cons-
truída pelo enge-
nheiro Pedro No-
lasco da Cunha. 

Extermínio “legal” autorizado pelo Rei
Coroa Portuguesa autoriza a “guerra justa” contra os índios em 1808
Devido à escassez da explora-

ção aurífera, em fins do século 
XVIII, regiões anteriormente de-
limitadas pela Coroa Portuguesa 
como “Zonas Proibidas”, conhe-
cidas naquela época como “região 
de mata mineira” (bacias do Je-
quitinhonha, Mucuri e rio Doce), 
passaram a ser consideradas áreas 
de interesse ou alternativa econô-
mica para a expansão, sobretudo 
das frentes agropastoris.  

A população nativa, habitante 
desses locais, constituía-se em um 
dos principais entraves para a em-
preitada expansionista. Em 1807, 
índios e degredados se uniram 
e queimaram uma ponte (atual 
Ponte Queimada, dentro do que 
é conhecido atualmente como 
Parque Estadual do Rio Doce), 
para evitar a vigília das autorida-
des portuguesas, que ficavam do 
outro lado, ao final da estrada do 
degredo. 

Em 1808, D. João VI autoriza 
o massacre de índios, justifican-
do que o Leste era estratégico. Ao 
mesmo tempo, o monarca decla-
rou a “guerra justa” aos bravos Bo-
tocudos que resistiam à catequese 
e à distribuição de sesmarias aos 
brancos. Em 1819, os índios der-
rotam os militares e a estratégia 
da Coroa. 

Para amenizar os conflitos, D. 
João VI divide o rio Doce em re-
giões militares e indica o militar 
francês iluminista Guido Marliè-
re para comandar essas divisões. 
Marlière fez prevalecer o huma-
nismo para evitar o extermínio 
dos gentios. No período em que 
esteve no Leste mineiro, Marlière 
recebeu a visita de ilustres cientis-
tas como Saint-Hilaire, que se des-
lumbrou com a riqueza mineral e 
natural da região.

Borba Gato e o primeiro
acampamento em 1682

Documentos mais antigos relatam o primeiro acampamento 
na confluência dos rios Doce e Piracicaba, nas imediações do que 
viria a ser a cidade de Ipatinga, nos anos de 1682, sob o coman-
do de Borba Gato, um dos maiores desbravadores das Minas Ge-
rais. Ele se embrenhou nas matas mineiras após assassinar Dom 
Rodrigo Castel Blanco, por volta de 1682, que havia substituído 
Fernão Dias Paes Leme (sogro de Borba Gato) como Administra-
dor das Capitanias, fato que contrariava os desejos do bandeiran-
te paulista.

Vinte anos após o crime, ao ser perdoado pelo governador Ar-
thur de Sá Menezes, Borba Gato retorna à Vila de Taubaté, na 
Capitania de São Vicente. Entre os que o visitam, estava Antônio 
Dias de Oliveira, amigo inseparável, que ouve encantado as histó-
rias de Borba Gato e ganha de presente um mapa de todas as áre-
as conhecidas pelo destemido bandeirante, onde, supostamente, 
havia muito ouro e pedras preciosas.

A guerra declarada aos silvícolas nada mais era do que a autorização oficial para o extermínio 
dos habitantes originais das “Zonas Proibidas”

Borba Gato comandou a primeira 
ocupação na confluência dos rios 
Doce e Piracibaca

JOÃO PATRÍCIO ARAÚJO
João Patrício Araújo nasceu 

em Visconde do Rio Branco 
(MG) e veio para Ipatinga no 
final da década de 1930, junto 
com sua esposa, Dolores Ma-
ria de Araújo (Mãe Dolores), 
natural de Ubá (MG). 

Pai de onze filhos (José Pa-
trício, Maria Araújo, Judi-
th Araújo, Josefina, Lourdes, 
Conceição, Adair, Benedita, 
João Patrício, Sebastião Juarez 
e Terezinha Lamego), João Pa-
trício foi empreiteiro da Bel-
go-Mineira e chegou aqui para 
trabalhar no Porto Concessão, 
situado onde se situa a ponte 
metálica sobre o rio Doce. Na 
época, o local abrigava somen-
te uma oficina mecânica da 
Belgo-Mineira e as casas dos 
funcionários. O trabalho de 
João Patrício era confeccionar 
balsas para transportar o car-
vão sobre o leito do rio. Ele 
produziu balsas também na 
“Baratinha” (localidade perto 
da Acesita) e em Cachoeira Es-
cura.

Retornou a Ipatinga para 
construir a ponte de madeira 
sobre o rio Doce, que foi subs-
tituída posteriormente pela 
ponte metálica que se encon-

tra no local até hoje.
A madeira para a constru-

ção das balsas e da ponte era 
retirada da “Mata do Parque”. 
As toras eram jogadas no rio, 
levadas pela correnteza e cer-
cadas no local da construção, 
sendo eram retiradas da água 
com auxílio de tratores. Poste-
riormente, João Patrício cons-
truiu um barracamento para 
os carvoeiros no local onde 
está localizado o Centro de 
Ipatinga, mais precisamente 
na antiga fazenda da Acesita. 
Após a construção dos barra-
cos, trouxe a família para tam-
bém morar no local. João Pa-
trício faleceu no dia 10 de 
abril de 1970, e dona Dolores, 
no ano de 1992.

Imagem histórica e até então inédita da ponte de madeira 
construída sobre o rio Doce 

João Patrício e Dona Dolores


