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Ao chegar em terras brasileiras os europeus se defrontaram com uma complexa questão: 
como dar sentido e significado a um local onde seres, coisas e paisagens são 
desconhecidos? Observa-se que em relação aos povos nativos do ‘novo mundo’ , 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, nota-se uma escala hierárquica e de atribuição de valores que 
arroga ao índio a noção de uma certa inferioridade. Em relação à Zona da Mata Mineira, 
esta foi habitada por diversos grupos étnicos, sendo que o contato e as políticas 
integracionistas não fizeram desaparecer completamente seus costumes. Neste sentido, 
pretendeu-se com este trabalho um estudo dos elementos constituintes da ancestralidade 
indígena ainda presentes no ethos da população da zona rural dos municípios da região, 
em especial de São João Nepomuceno. Este empreendimento se fez sob os pressupostos 
teóricos da Nova Historia Cultural, focando tais questões do ponto de vista da memória 
e do patrimônio. Utilizou-se de fontes materiais, documentais e orais, além da 
observação ‘ in situ’ e pesquisa bibliográfica. Os resultados obtidos indicaram a presença 
nestes grupos de uma memória e patrimônio vinculados à presença de tropeiros e 
imigrantes que se fixaram na região, e em menor escala dos negros. Ao elemento 
indígena coube o silêncio quebrado ainda hoje, apenas pelas esparsas lembranças de 
seus descendentes. A visão do índio que permaneceu em meio a estes grupos é, em 
grande parte, imbuída de uma carga de negatividade. “Bicho bravo” , “maldoso” , “ ruin” 
são algumas destas atribuições. Curiosamente pôde-se constatar que estas populações se 
referem ao índio pelo termo Puri. Esta é supostamente a forma antiga de tratamento 
util izada pelos próprios indígenas para se referirem a um outro grupo hostil e bravio, 
indicando a conservação do sentido semântico original do termo. Observou-se também a 
permanência de inúmeros hábitos e costumes, que foram transmitidos de geração a 
geração incorporados pela nova ordem social constituída a partir do processo de 
ocupação colonial. Entre estes destacam-se costumes alimentares, higiene, medicina 
natural, utensílios e objetos utilizados no cotidiano. Estes hábitos são vistos enquanto 
algo imanente nestas culturas, sem que se questionem acerca de suas origens, ou quando 
isso é feito, são associados a uma herança européia ou negra. Raramente estes 
elementos são associados aos indígenas. De tal modo, este projeto proporcionou um 
exercício de cidadania, ao conscientizar a população sobre a presença desse patrimônio 
em seu ethos,e suas origens, já que, patrimônio e memória, são direitos que nem sempre 
são estendidos a todos. 
 
 
 


