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Na atualidade, o acesso facilit ado às informações e aos meios de transporte promove uma espécie 
de universalização das culturas, que as desvincula do espaço e do tempo, gerando uma decorrente 
desvalorização dos aspectos próprios de cada população. O que se percebe, em alguns casos, 
principalmente nas cidades da Zona da Mata Mineira, locus de nosso interesse, é uma priorização 
exacerbada do futuro em detrimento do passado que, quando valorizado, está intimamente 
relacionado a grandes acontecimentos. 

Quando pensamos em turismo na região, o que nos vem logo em mente são os museus que 
guardam relíquias das grandes fazendas de café, ou do processo de urbanização e industrialização 
das cidades, e que, de certa forma, sempre focaram os grandes personagens, tais como coronéis, 
barões; os circuitos promovidos pela Secretaria Estadual de Turismo, como os do queijo, 
cachaça, café, leite, etc; e, mais recentemente, o incentivo ao Turismo Ecológico como as 
propostas dos “Caminhos Verdes de Minas” e a da “Estrada Real” . O que intentamos com esse 
projeto é mostrar que ações com esse perfil privilegiam somente o aspecto econômico da 
atividade turística e que, muitas vezes, acabam por desconsiderar os aspectos simbólicos e 
culturais.  

Pretendemos, assim, estudar a relação que as pessoas estabelecem com seu passado, estimulando 
laços com uma história até então pouco conhecida, como, por exemplo, a pré-história, a história 
colonial e seus novos cenários e atores. Buscamos também as raízes históricas das manifestações 
regionais, o contexto em que se insere o surgimento de cada manifestação e a possibili dade de 
que algumas tradições tenham sido reinventadas recentemente. É, pois, conhecendo a história da 
região, antes e depois da colonização, que poderemos perceber que as cidades têm uma pré-
história comum; processos de colonização similares, marcados pelo massacre de índios e 
exploração do negro, e que já tiveram interdependência política, entre outras semelhanças. Nosso 
propósito é, assim, criar elos temáticos entre as várias cidades, demonstrando como suas histórias 
estão relacionadas. Desta forma, podemos estimular a circulação das pessoas da região, buscando 
em cada cidade vizinha, um pedaço de sua própria história. 

Alcançadas nossas metas, esperamos oferecer condições para que futuros planos turísticos se 
fundamentem não só em aspectos econômicos e naturais, mas nas relações que as comunidades 
mantêm com suas histórias e costumes, acrescidos aí das informações sobre um passado mais 
remoto, o dos sítios arqueológicos identifi cados na região. 
 


