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O objetivo deste estudo é promover uma reflexão acerca da história dos grupos indígenas que 
habitaram a Zona da Mata Mineira antes e durante a colonização. Inserida no Projeto de 
Mapeamento Arqueológico da Zona da Mata, a etnohistória possibil itará a interpretação dos 
sítios encontrados na região, através de uma conjugação de informações obtidas nos 
documentos históricos e os dados arqueológicos.  
A etnohistória, dentro das perspectivas da Nova Historia, considera a validade relativa de 
diferentes fontes, pondera as complexidades que envolvem a interpretação e o julgamento de 
valores dos viajantes e demais autores, bem como a análise bibliográfica, documental e de 
fontes orais, entre outros. No contexto que nos interessa, os cronistas e naturalistas dos séculos 
dezoito e dezenove foram analisados sistematicamente, enfatizando os dados sobre 
localização, modo de vida e costumes dos grupos indígenas da Zona da Mata. A Revista do 
Archivo Público Mineiro serviu como importante fonte por conter inúmeros documentos da 
época em questão, bem como estudos históricos e lingüísticos sobre os indígenas de Minas 
Gerais. Já as obras referentes ao período de colonização da Mata, fontes secundárias, foram 
fundamentais na contextualização histórica.  
O levantamento realizado nos possibilitou a sistematização de informações sobre três grupos 
principais (Puri, Coroado e Coropó) e ainda o apontamento de cerca de mais de vinte grupos 
menores, que também estavam estabelecidos na região na época do contato. Contudo, os 
dados a respeito da origem, localização e costumes se apresentaram diversos e muitas vezes 
contraditórios. Já uma confrontação com dados arqueológicos preliminares não confirmam 
tais descrições, sobretudo no que diz respeito à origem Goitacá dos grupos da Mata, 
apresentando características (Tupiguarani) que diferem das descritas pelos cronistas (Goitacá). 
Embora pareça difícil uma confrontação de dados etnohistóricos com os arqueológicos, pelo 
reduzido número de investigações em ambas as áreas, vislumbramos com os resultados dessa 
pesquisa a possibilidade de utilização de novas fontes como elementos de reconstituição do 
povoamento indígena na Mata, procurando os aspectos de coesão entre estas. Deste modo, 
concluímos que as peculiaridades regionais devem ser consideradas acima das classificações 
já existentes, o que corrobora com a necessidade de maiores investimentos na arqueologia de 
nossa região.  


