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O presente trabalho tem por finalidade identifi car no cotidiano da população rural de São 
João Nepomuceno, elementos étnicos/culturais indígenas. Tais elementos consistem no 
resultado da miscigenação dos índios no processo de ocupação da Zona da Mata de Minas 
Gerais por volta do século XVIII . Para alcançar tal objetivo, serão usados os métodos da 
História Cultural com maior ênfase na oralidade, com o cumprimento de um trabalho de 
campo previamente estruturado no seio da comunidade rural do município em questão. 
Dessa forma, espera-se obter um resgate da identidade da região, assim como contribuir 
para a formação do patrimônio municipal. 
Enfocar a tradição cultural indígena presente no cotidiano da zona rural de São João 
Nepomuceno; resgatar, através da conscientização da população acerca de sua gênese, a 
identidade do município; despertar a atenção da comunidade para o papel ativo da zona 
rural na construção do conhecimento histórico; contribuir para a formação do arquivo 
histórico local, além de estimular a prática da pesquisa como item integrante da formação 
acadêmica. 
A Zona da Mata Mineira foi objeto de ocupação por volta do século XVIII , nos moldes da 
política indigenista que visava a incorporação dos nativos ao “habitus” dos “civili zados” 
em detrimento de sua cultura, território e economia característicos, por considerá-los 
“desprovidos de alma e inferiores”. Embora essa submissão da cultura nativa frente ao 
colonizador tenha se dado de forma violenta e abrangente, alguns elementos 
étnicos/culturais ainda sobrevivem no cotidiano da população rural (o enfoque na zona rural 
do município se justifi ca, pois o processo de dinamização é mais lento e a tradição indígena 
é mais arraigada). Através do emprego dos métodos da História Cultural, explorando as 
fontes orais mais especifi camente, pode-se conseguir um resgate dos valores étnicos ainda 
presentes na comunidade. 
Para o desenrolar das atividades a que o projeto se propõe, serão utili zados os métodos da 
História Cultural e Regional explorando a coleta de informações oriundas da tomada de 
depoimentos dos indivíduos que compõem a zona rural de São João Nepomuceno. Tais 
entrevistas serão precedidas de contatos prévios com a população a fim de inserir os 
entrevistadores no cotidiano da mesma, de forma a facilit ar a fluência de informações de 
forma espontânea e isenta de quaisquer supervalorizações ou eventuais distorções impostas 
pelo entrevistado, sejam de forma voluntária ou não. Para tanto, tais contatos prévios 
servirão também para o melhor aproveitamento dos recursos da História Oral como 
gravadores, câmeras fotográficas e filmadoras. As informações das atividades de campo 
serão sistematizadas e submetidas à interpretação e estudo dos profissionais envolvidos no 
projeto, o qual depois de concluído, fará parte do arquivo histórico do município.    
 


