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Desde a Revolução Industrial, há uma aceleração cada vez maior do tempo. Não é de se espantar, 
portanto, que o tema da memória venha angariando, cada vez mais, atenciosos e preocupados 
pensadores das mais diversas áreas. Mais do que um simples substantivo, e que transpassa uma 
mera proposição subjetiva de recordar, a memória é o espelho no qual vêem-se hoje refletidas as 
imagens problemáticas da identidade, da própria História e das relações de poder. O caráter 
assumido pelo presente texto se ancora na tentativa, mesmo que limitada, de apreciar a memória 
sob uma perspectiva que a enxerga como elemento fundamental para o entendimento do mundo 
e/ou realidade contemporânea.  

O Projeto de Mapeamento Arqueológico da Zona da Mata Mineira, desenvolvido pela equipe do 
Museu de Arqueologia e Etnologia Americana da Universidade Federal de Juiz de Fora, tem se 
mostrado ótima oportunidade para se vislumbrar o que, até então, vinha sendo renegado pela 
historiografia oficial. Ao resgatar o passado pré-histórico, colocam-se em debate proposições 
intimamente relacionadas à nossa ancestralidade indígena e à própria presença negra na região. É 
nesse sentido que se insere o papel da memória que, ao lado do resgate material, estabelece 
íntima relação com as questões que envolvem identidade e poder. A memória é passaporte pelo 
qual os indivíduos, em constante dialética com o passado, são capazes de assumir representações 
de acordo com seus interesses no presente. Entendemos que sua implicação social oferece 
subsídios capazes de apresentar aos indivíduos opções das quais eles podem resgatar seu próprio 
passado, elevar sua auto-estima e se inserir num quadro de cidadania plena que até agora lhes tem 
sido negada.   

Resgatar a memória que corre à margem das capelas, dos grandes casarões e dos espaços 
políticos em que foram erguidas as ideologias responsáveis pelo aniquilamento de nossos índios e 
pela marginalização do negro liberto, é mais do que simplesmente lobrigar o passado ripário do 
país em um micro-contexto. É politi zar o espaço interconectivo que há entre memória, história, 
identidade e poder, lançando nova luz sobre proposições claras que, ao longo do tempo, 
eclipsaram à própria população o direito de se ser o que se é. 
 


