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Ao chegar em terras brasileiras, os europeus se defrontaram com uma complexa questão: como 
dar sentido e signifi cado a um local onde seres, coisas e paisagens são desconhecidos? Observa-
se que em relação aos povos nativos do ‘novo mundo’ , esta signifi cação ocorreu segundo um 
processo de desqualifi cação, exploração, submissão e posterior tentativa de aniquilação.  

Embora se reconheça o Brasil como fruto de uma miscigenação étnica, nota-se uma escala 
hierárquica e de atribuição de valores que arroga a negros e índios uma certa inferioridade. Em 
relação à Zona da Mata Mineira, esta foi habitada por diversos grupos étnicos indígenas, sendo 
que o contato e as políticas integracionistas não fizeram desaparecer completamente seus 
costumes. Neste sentido, a contribuição social e acadêmica destas pesquisas se revela no intuito 
de fazer um levantamento 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.  

Pôde-se observar que a memória destes grupos se apresenta vinculada à presença de tropeiros e 
imigrantes que se fixaram na região, e, em menor escala, aos negros. Ao elemento indígena coube 
o silêncio quebrado ainda hoje apenas pelas esparsas lembranças de seus descendentes. 
Entretanto, é possível notar a permanência de inúmeros hábitos e costumes dessas culturas, que 
foram transmitidos e ressignifi cados de geração a geração, a partir do processo de ocupação 
colonial. Entre estes, estão os costumes alimentares, de higiene, de medicina natural, utensílios e 
objetos utili zados no cotidiano. Estes hábitos são vistos como 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. 
 


