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O desbravamento dos "Sertões do Leste", região hoje conhecida como Zona da Mata Mineira, 
inicia-se na segunda metade do século XVI, graças a uma expedição pela busca de riquezas 
minerais. A partir de então, o contato e a convivência foram inevitáveis, ainda que forçados, entre 
a população indígena que habitava esta região e os colonizadores.  

As fontes documentais registram a presença de diversos grupos, os mais citados são os Puri, os 
Coroado e os Coropó. Os viajantes naturalistas foram os primeiros a sistematizar e divulgar 
dados sobre os indígenas, mas esta temática só ganhará destaque a partir de 1838 com a criação 
do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. São justamente as fontes referentes aos índios da 
Mata Mineira, divulgadas pelo IHGB, que abordamos em nossa pesquisa, buscando associá-las e 
compará-las à bibliografia recente, que também faz referências às pré-coloniais que povoaram os 
Sertões do Leste.  

Marc Ferro, importante historiador, denuncia que resgatar uma “história universal” a partir de um 
único ponto de vista é, no mínimo, uma forma bastante direta de tirania. É justamente esta tirania 
e sua articulação que buscamos observar em nossa análise das obras referentes aos indígenas da 
região. Nossa preocupação está em tentar perceber se a produção atual atualiza e repassa os 
preconceitos recorrentes nas primeiras publicações a tangenciarem a realidade indígena – nas 
quais era comum a desvalorização dos elementos morais, sociais, culturais e religiosos dos 
grupos indígenas – colaborando com a perpetuação dessa tirania.  
Conclusões preliminares sugerem que a grande parte dos autores contemporâneos que fazem 
menção aos indígenas da Zona da Mata Mineira baseou-se em informações levantadas pelos 
viajantes e pelo IHGB. Porém, estes dados nem sempre foram trabalhados criticamente, sendo 
comuns referências pejorativas sobre os indígenas. Observamos, ainda, que na história dos 
municípios escrita por autores locais, poucas são as informações ou o reconhecimento da 
importância da participação indígena. Nesta história, em contrapartida, há a glorifi cação da 
atuação de bandeirantes e imigrantes; os indígenas, quando citados, são tratados como seus 
"primitivos habitantes", enquanto aos imigrantes é reservado o papel de fundadores das cidades 
ou beneméritos do progresso local. 


