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Resumo: A memória é sabidamente um direito que nem sempre é estendido a todos. 
Organismos, instituições e suas articulações ideológicas, bem como interesses políticos 
acabam por selecioná-la, relegando o passado de grupos de menor representação a um sub-
plano, encoberto pelo que se denomina memória oficial. Na contra-mão dessa política, 
focamos as heranças culturais indígenas presentes nas práticas sociais cotidianas de 
comunidades rurais em São João Nepomuceno-MG. A convivência de várias realidades 
étnicas: neobrasileira, italiana, negra e indígena configura hoje uma situação multicultural e 
multiétnica permeada por contextos sociais diversos, que tendem a ser mais duros com a 
população de ascendência indígena e negra. E, pois, esta identidade cultural, historicamente 
negada, que buscamos fomentar através de uma consciência crítica em relação ao passado e as 
possibilidades de sua valorização.  

 

INTRODUÇÃO 

O projeto que suscitou as questões que ora permeiam as problemáticas pertinentes a este 
estudo é o de Mapeamento Arqueológico e Cultural da Zona da Mata Mineira, desenvolvido 
pela equipe do Museu de Arqueologia e Etnologia Americana da UFJF. Conceitos como os de 
cultura, identidade, memória, patrimônio e musealisação possibilitaram a abordagem de um 
tema até então pouco ou nada explorado na referida região, que é a participação do negro e do 
índio na formação de nossa sociedade.  

Para muitos, ainda, o surgimento da idéia de Brasil se associa ao “ descobrimento” . Assim, ao 
chegarem nestas terras os europeus se defrontaram com a complexa tarefa de dar sentido e 
significado a seres, coisas e paisagens até então desconhecidas. Em relação aos povos nativos, 
esta significação ocorreu segundo um processo de desqualificação, exploração, submissão e 
posterior tentativa de aniquilação. Embora se reconheça o Brasil enquanto fruto de uma 
miscigenação étnica, o que se tem na verdade é uma escala hierárquica e de atribuição de 
valores que arroga ao índio uma noção de certa inferioridade. Desse modo, durante diferentes 
momentos da História brasileira se esqueceu, ou ignorou, a presença dos diversos grupos 
étnicos que aqui habitavam enquanto constitutivos da identidade nacional. Estes eram vistos 
enquanto seres inferiores e irracionais desprovidos de “alma” , cultura e História, discussão 
esta, que predominou durante todo o século dezesseis e que apesar das inúmeras tentativas de 
inversão ideológica, continua tendo seus adeptos até os dias atuais.  

Em relação à Zona da Mata Mineira, locus de nossa pesquisa, a situação não se apresenta 
distinta da do restante do país, no entanto sua recente colonização, apenas duzentos anos, nos 
oferece um quadro histórico diferenciado, que possibilita o estudo da relação entre o sucesso 
da negação da identidade indígena promovida pelas políticas integracionistas e pela história 
oficial, e as práticas sociais e aspectos culturais que refletem claramente a herança de um 
ethos indígena e negro, pouco valorizado, muitas vezes ressignificado pela população.  

Desde a época colonial nos documentos relativos à Zona da Mata Mineira são recorrentes as 
referências acerca de grupos indígenas que habitavam a região. Puri, Coroado e Coropó são os 
mais citados na documentação sobre os Diretores Gerais de Índios da Província de Minas 
Gerais (1863-1894), e nas obras de Viajantes Naturalistas do final do séc. XVII I e XIX, e por  
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pesquisadores do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Não devemos esquecer, contudo, 
que o século XIX foi pródigo em criar tradições. O evolucionismo e o difusionismo eram a 
marca ideológica desta época, influenciando fortemente os relatos dos viajantes naturalistas.  

Em um instigante estudo de Tânia Andrade de Lima e Regina Silva sobre “A Pré-História 
Brasileira em 100 anos de livros didáticos” , as autoras debruçaram-se sobre os princípios que 
geriram a produção dos livros didáticos no país desde a República Velha até a Era FHC, 
percorrendo os diversos momentos em que a educação nacional se viu como instrumento 
prático de dominação e domesticação da população. No caso do ensino da História, as 
pretensões nunca ultrapassaram uma perspectiva cronológica lógica que aloca ao passado 
indígena como apagado, inexistente, parafraseando Leônia, invisível. Ou seja, tudo em 
perfeita consonância com ideologias de dominação, ora oriundas de nosso próprio seio, ora 
oriundas de um forte domínio ideológico externo, tais como o francês e o norte americano.  
Salvo raríssimas exceções, o passado pré-histórico do Brasil é assaz marginalizado frente aos 
grandes vultos e acontecimentos impostos e consagrados pela historiografia 
institucionalizada. 

Ainda que não seja o propósito de nosso trabalho a valorização do tema a partir da discussão 
de seu tratamento através de livros didáticos como realizada por Tânia e Regina só faz 
reforçar o quão preocupante é a situação de nosso passado pré-histórico. Mesmo porque, a 
escola, armada com as ferramentas de que dispõe, é elemento crucial na incorporação por 
parte da população, de proposições as quais se procura dar legitimidade. Portanto, a 
consideração seguinte demonstra a dimensão da complexidade: “a escola, no caso, por 
intermédio do currículo e dos conteúdos transmitidos, tanto pode atuar como agente de 
reprodução e difusão da ideologia dominante, quanto pode se tornar um instrumento de 
libertação” . (LIMA E SILVA, 1998) 

Atualmente, arqueólogos têm tomado o problema como alvo de suas preocupações, realizando 
ações isoladas que visam “explicar ao público o significado dos vestígios desse longínquo 
passado com o qual ele não se identifica e pelo qual, por conseguinte, não zela” . Não 
obstante, a problemática não se restringe ao plano educacional. Ela se amplia e se interconecta 
a inúmeras outras esferas: política, econômica, social, cultural, artística e até, científica entre 
outras. 

É preciso atentar para o fato de que a presença nativa, portanto, anterior à chegada dos 
europeus, sempre foi uma pedra no sapato de um Estado que tenta ser nação, que tem como 
marca maior, uma herança que o coloca como um ideal a ser alcançado, seja através do 
pretenso nivelamento das diferenças étnicas, seja pelo apagamento de seu passado autóctone. 
O canto das três raças ainda não obteve sua afinação definitiva, e como espetáculo a ser 
aplaudido está longe de um final feliz, já que vence a voz que tiver maior alcance. No caso a 
branca. 

Os levantamentos históricos realizados por Lima e Silva só fortalecem o desmascaramento de 
uma proposição histórica hegemônica que vem jogando com a presença indígena de acordo 
com seus interesses. Isso fica claro tanto no Romantismo, período anterior ao analisado pelas 
autoras, em que a figura nativa era remodelada para atender às exigências idealizadores do 
pensamento europeu iluminista, encontrando-se assim, nosso herói nacional, quanto no 
projeto de formação identitária do país na era Vargas, quando o indígena surge como 
elemento constitutivo de uma nação que deveria buscar no interior de si mesma, a 
positividade necessária ao desenvolvimento econômico. Percebe-se, portanto, que a herança 
indígena em momento algum foi vista como um fim a ser trabalhado. Muito pelo contrário, 
ela foi e tem sido trabalhada enquanto meio a que auxilie os objetivos ideológicos dominantes 
em suas mais indecentes e imorais atitudes. Em suma, o legado indígena foi e tem sido 



��
�
 

 

3  

 

joguete nas mãos de interesses maiores e alhures a sua real importância ou ao menos 
sobrevivência. 

É, pois, pautados nessa assertiva que procuramos identificar no ethos da população rural de 
São João Nepomuceno, as influências do “ modus vivendi” indígena e negro ainda presente, e 
demonstrar sua importância na formação da sociedade, por meio do resgate da oralidade, do 
estudo da memória e da valorização das tradições culturais da região que encontra grande 
relação com essa ancestralidade. Mais especificamente pretendemos resgatar o conhecimento 
e práticas culturais para a valorização da identidade cultural, auxiliar na transmissão de 
conhecimento para a população local acerca de sua riqueza cultural, visando uma 
conscientização da gênese da população e estimular a valorização da comunidade rural 
enquanto atuante no processo de construção do conhecimento histórico. 

*     *     *  

Sem dúvida, as últimas décadas têm marcado claramente uma tendência de retorno ao 
passado, o que tem promovido uma verdadeira inflação da memória, uma sedução memorial. 
A velocidade de circulação de informações e pessoas resulta num achatamento do presente, 
fazendo com que o passado seja cada vez mais, um passado próximo, presentificado. 

Ao trabalharmos com essa perspectiva é que entendemos a memória enquanto: 

 

(1) um processo dialógico entre o individual e o coletivo, (2) constituído por fatos, 
personagens e lugares seletivamente, (3) sendo objeto de constante disputa, (4) de suma 
importância nos processos de formação identitária, (5) que envolve questões de cidadania, e 
(6) encerrando-se dentro de um contexto cultural especifico. 

 

Considera-se aqui a memória enquanto um processo dialógico entre o individual e o coletivo, 
na medida em que é vista não só enquanto um conceito relacional como define Halbwachs, 
mas como um dialogo entre as duas proposições. Embora radical em seu discurso, Halbwachs 
foi capaz de apontar a relação entre os indivíduos e os quadros sociais como significativa na 
construção da memória. Não se trata, pois, de enquadrar a memória como efeito único e 
determinado da coerção coletiva, mas num espaço em que a construção individual é realizada 
em meio a contextos coletivos, interagindo a todo o momento.  
 
A memória é constituída por fatos, personagens e lugares de forma seletiva. Isso implica em 
considerar que a memória também mantém uma íntima relação com as construções de juízos. 
É importante observar o acréscimo crítico que Marcuse oferece ao esquema proposto por 
Bartlet, segundo o qual, a memória é um apanhado de experiências sobrepostas, influenciadas 
por diversos condicionamentos e cuja atualização no presente se da de forma neutra. Para 
Marcuse, as experiências são construídas sob uma perspectiva histórica e política, cuja 
atualização no presente é realizada de forma crítica, seja esta positiva ou negativa, o que lhe 
oferece um caráter seletivo.  
 
Por encerrar em si diversas narrativas a memória torna-se então objeto de disputas de diversos 
setores sociais. Defronta-se neste caso, com uma multiplicidade de memórias ideologicamente 
mediadas segundo o grupo ou Estado. As interpretações e disputas em torno da memória 
variam segundo o tempo e interesses de grupos locais ou nações. Isso leva a crer que a 
memória é um ‘ fenômeno construído’ histórico-culturalmente.  

Sem sombra de dúvidas, a memória é elemento de suma importância nos processo de 
construção identitária. A questão da identidade se evocada no plano discursivo, surgindo 
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enquanto recurso para criação de um ‘nós coletivo’ , indispensável no sistema representatorial. 
É essencial, na medida em que é por meio da descoberta, afirmação e até criação de 
semelhanças, que um grupo adquiri condições de reivindicar seu espaço social e político. A 
identidade não é dada, mas, forjada a partir de elementos históricos e culturais. Ela emerge 
quando sujeitos políticos se constituem num coletivo, implicando na desconsideração de 
diferenças que marcam determinadas distancias entre estes indivíduos. 

A identidade, individual ou coletiva, também se define pela posse de determinados bens, se 
considerarmos a associação da concepção moderna de coleção ao individualismo possessivo 
emergente a partir do século XVI e XVII (Gonçalves, 2001:19), onde indivíduos fazem e 
refazem os seus “eus” culturais também em detrimento de objetos, bens e propriedades que os 
cercam (Clifford, 1994:70). Na análise de Richard Handler, segundo James Clifford, a 
identidade cultural ou pessoal, pressupõe atos colecionistas de reunião de posses, que não se 
dá de forma inocente ou natural, mas que, liga-se a políticas nacionais, locais ou 
representatoriais (ibid, 1994:71). O colecionar e o expor são cruciais na formação de 
identidades no ocidente (ibid, 1994:72). 

Na sociedade contemporânea, complexa e fragmentária, em meio a um mundo globalizado, as 
noções de memória e identidade não se querem mais de forma exclusiva enquanto da nação. 
Do mesmo modo, que em seus aspectos locais e regionais, resultando numa multiplicidade de 
identidades e memórias, ou, num “mosaico de memórias sociais segmentadas”  (Julião, 
2002:26). Estas questões envolvem noções de cidadania, enquanto um direito à memória, se 
encerrando dentro de uma lógica cultural especifica. 

Outro ponto a se destacar em relação à memória diz respeito à oralidade. Segundo Michel de 
Certeau (2000), a oralidade possui um papel fundador na relação com o outro, constituindo-se 
num espaço essencial da comunidade. Assim, não há comunicação sem oralidade, ainda que 
esta sociedade seja predominantemente dominada pela escrita enquanto veículo para 
memorização de suas tradições e sua circulação. A oralidade sob suas concepções situa-se em 
toda parte, uma vez que a conversação se encontra em todo lugar. 

Há que se ressaltar que muitos historiadores, definidos por Gwyn Prins (História Oral,1992 in 
Burke P. A escrita da História, novas perspectivas) enquanto tradicionais, fazem diversas 
críticas à história oral. Argumenta que estes têm o receio de deixar de possuírem o comando 
de todas as técnicas de sua profissão, além de deixarem sua posição cômoda, para terem de ir 
a campo e conseqüentemente, terem de voltar aos estudos iniciais, reiniciando a aprendizagem 
de um novo método de pesquisa. Além disso, nos recorda que estes historiadores sempre 
viveram em sociedades alfabetizadas, nas quais a escrita não deixa a oralidade apresentar seu 
valor. Onde as pessoas perderam a ligação com a transmissão oral e deixaram de reconhecer 
seu valor de transmissão. Em tais sociedades as palavras passam a ter valor somente quando 
escritas e assinadas, sendo o documento escrito o verdadeiramente válido. Podemos 
acrescentar a esta análise, o fato da historia oral valorizar as classes menos favorecidas e as 
minorias, até então relegadas ao esquecimento.  
 
Não podemos, pois, perder de vista que o aspecto da herança indígena está intimamente 
relacionado às questões de identidade. Se nos propusermos a encarar a identidade como algo 
tão dinâmico quanto a cultura será possível vislumbrarmos também, que ela implica 
necessariamente em um processo de construção. E assim como a memória, tal construção se 
dá num campo dialógico entre o coletivo e o individual, em que o produto final pode ser 
apreciado como oriundo tanto como algo escolhido internamente, seja pelo indivíduo ou pela 
coletividade, como uma imposição alhures. 
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É fato que as incursões teóricas a respeito do assunto têm tentado dar respostas substantivas 
ao problema da identidade. Seja ela construída de acordo com a necessidade de uma auto-
afirmação identitária como forma de se particularizar seja como uma coerção maior que busca 
eliminar as particularidades em prol de um ethos nacional, por exemplo. 
 
É importante perceber que, ao se considerar a identidade de um indivíduo ou grupo como algo 
em permanente estado de construção, fica-nos aberta a porta para uma averiguação mais 
precisa não só dos processos construtivistas em si, mas também e principalmente, dos 
mecanismos e dos motivos envolvidos nesse processo. 
 
Mas em se tratando de Brasil, é preciso mais. Reconhecer o caráter construtivista e 
mutacional da identidade permite-nos desconfiar da validade e dos propósitos introjetados no 
processo constitutivo de nossa rede de significados culturais, e conseqüentemente identitários, 
memorial, filosófico e atendendo aos apelos de Gambini, psíquicos também. 
 
É o que felizmente vêm sendo realizado por diversos autores. Gambini procura destrinchar em 
Espelho índio, a construção psicohistóricopolíticosociocultural que vem sido introjetada no 
ethos nacional desde o século XVI, cujo objetivo claro e evidente está na negação da 
ancestralidade indígena. Essa tradição inventada, para nos remetermos a Eric Hobsbawm, é 
aquela em que repousa a sedimentação forçada de uma concepção de mundo tida como 
validade e mais importante: a ibérica. Ou seja, em outras palavras, tem-se a imposição de uma 
ideologia dominante que a ferro e fogo, molda nossa identidade. Reconhecidamente, Marx já 
apontava esse tipo de coerção ao afirmar que a ideologia dominante é a da classe dominante, 
que se utiliza do aparelho estatal para fundamentar suas verdades particulares em pretensas 
verdades universais. Com o Brasil não foi diferente, a concepção de mundo dos colonizadores 
tem sido promulgada a título de estado, e os problemas conflitais, resolvidos na base de 
decretos, leis e afins. Mas o caráter impositivo só começa a ser denunciado agora. O mito de 
paraíso racial não poderá ser desmistificado a nível constitucional, como observa Gambini, 
mas sim e principalmente, através de uma internalização consciente da importância e natureza 
de nossa ancestralidade indígena. O trabalho é árduo porque pressupõe uma perspectiva 
histórica que confronta e questiona a historiografia oficial através da etno-história e da 
tradição oral; uma antropologia polifônica capaz de dar voz aos que têm o seu caráter 
identitário particular e destoante do oficial pretendido; um trabalho de memória que eleva a 
lembrança do homem comum ao nível de importância dos documentos oficiais; um trabalho 
pedagógico que inclua a conscientização dos estudantes para tais problemas e uma 
Arqueologia que coloca à disposição, seus achados como forma não só de fundamentação 
empírica dessa ancestralidade pré-histórica indígena, mas que atenta também para o caráter 
patrimonial que envolve tal passado material, e que extensivamente, se aplica ao campo 
imaterial (cultura, herança, etc.) 
 

CONCLUSAO 

Ao empreendermos este estudo nos distritos da zona rural de São João Nepomuceno, 
observamos, por um lado, o processo de silenciamento de uma memória, a indígena e negra, 
em detrimento do discurso fundador de uma nova sociedade que se queria branca e civil izada. 
Por outro lado, pode-se observar que ainda assim, elementos destas culturas, não foram 
totalmente apagadas. Muitos aspectos ainda permanecem preservados por meio da 
transmissão via oralidade. Outros aspectos foram ressignificados, sendo identificados por 
estes grupos enquanto hábitos, oriundos de negros ou de imigrantes. 



��
�
 

 

6  

 

Paralelo a tudo isto identificamos a invenção de uma tradição, a do indígena enquanto 
elemento marginalizado e de péssima personalidade. Bicho bravo, agressivo, ruim, Puri, que 
inconscientemente guarda seu sentido pejorativo de denegrir o outro, ao se caracterizar 
qualquer pessoa que se identifique com os indígenas da região. Há ainda em alguns casos, o 
completo desconhecimento por parte da população da presença dessas culturas em sua 
formação étnica.  

Neste sentido é que nossa proposta de investigação das memórias indígena e negra toma 
fôlego em seus desenvolvimentos na região, na medida em que procura salientar a 
importância do resgate destas culturas, chamando a atenção para as possibilidades de se 
explorar seu patrimônio cultural enquanto uma forma de se reordenar estes territórios no 
sentido de desenvolvimento de ações culturais. 


