
Na abertura do
Ciclo de Deba-
tes, deputado
João Leite
(PSDB), Ronald
Rocha, Wilson
Pataxó, Cláudio
Gontijo - repre-
sentando o
governador do
Estado -, presi-
dente Anderson
Adauto (PMDB),
cônsul de Portu-
gal Silvino
Ferreira Leite e
Diva Moreira

Legislativo mineiro prefere
repensar o Brasil

Ao fugir do tom ufanista e festivo, a Assembléia
procurou abrir caminho para a reflexão sobre os

múltiplos significados da chegada dos portugueses ao
Brasil e para o reconhecimento de que nossa história

não começou em 1500

Fabíola Farage Cohen
Jornalista da Alemg

stinu1ar a retlexao so
hre a história cio Brasil,
mostrar OS diferentes
Olhares sobre 1500 e en-
volver segmentos secu-

!arment(' oprimidos e CXCItIídOS da
cidadania lor:tm os principais obje-
tivos da Assembléia Legislativa de
Minas Gerais ao elaborar o projeto
"Repensando o Brasil 500 Anos De-
pois — . A proposta de fugir do tom
ufanista e festivo dado pelas Come-
morações em curso partiu do Comi-
tê de Comunicaçio Institucional, en-
carregado pela Mesa da Asseml)léia
de discutir a participação do
Legislativo na comemoração do dia
22 de abri!. Essa proposta foi
fortalecida 1)eIas sugestões colhidas
entre os servidores da Assemhftia,
a partir de uma pesquisa promovi-
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16 17	març;o de 2000
Vera Alice, José Murilo de Cai-valho, deputado Durval Ângelo (fli.

deputado Chico Alencar (I'T-RJ) e José Carlos Reis

CICLO DE DEBATES

16 e 17 de março de 2000

Ênio Bohnenberger. Hamflton Pereira, dcpuado Durval ÃngeloPT), Luciha Neves e
Maria Isabel Bebela Siqueira

LEGISLATIVO MINEIRO PRFERE REPENSAR O BRASIL

da pelo Comitê e coordenada pelo
historiador e consultor da Assem-
bléia Ricardo de Moura Faria. "Nos
entendemos que a grande COfltFil)liL-
ção que o Legislativo traz é o po-
der de reflexão. Queremos repen-
sar, enxergar os diferentes olhares
sobre os 500 anos, queremos de al-
guma forma incorporar nessas co-
memorações outros setores da soci-
edade, não só o Poder Executivo,
mas entidades da sociedade civil,
QNGs, tentar dar vez e voz na As-
sembléia a esses olhares diferentes
sobre os 500 anos'. afirma o depu-
tado Durval Ângelo (PT), coorde-
nador do Comitê e 2-vice-presiden-
te da Assembléia.

Em todas as propostas, apresenta-
das pelo correio eletrônico ou em
reuniões setoriais da Assembléia
Legislativa, houve a contestação da
tese do descobrimento e do nasci-
mento do Brasil a partir da chegada
dos portugueses. "Entende-se que
nossa história não começou em 1500.
Nessa ocasião tivemos tão-somente a
chegada dos portugueses ao territó-
rio americano, a que se seguiu a co-
lonização. Entender que a nossa hi-
tória teria começado em 1500 é des-
conhecer que o território já era habi-
tado há milhares de anos pelas po -
pulações  que foram denominadas in-
dígenas", ressalta Ricardo Faria.

O historiador reforça que o obe-
tivo da Assembléia foi "comemorar"
no sentido de "trazer á memória", e
não apenas no de "festejar'. Por isso,
o marco inicial e fundamental da pro-
gramação foi o Ciclo de Debates Se-
pensando o Brasil 500 Anos Depois",
promovido nos dias 16 e 17 de mar-
ço, com apoio do Centro Universitá-
rio de Belo Horizonte (UNI-BI 1). 1 Imi-
ve 857 inscrições para o evento, que
Procurou mostrar diferentes visões so-
bre 1500, a formação cio Brasil-Na-
ção, a busca pela cidadania através
dos movimentos sociais e as realida-
des e perspectivas do País. Paralela-
mente ao Ciclo, a Assembléia pro-
moveu uma mostra de livros e revis-

(as. que reuniu vasia literatura sobre
o assunto, no Brasil e no mundo. As
universidades mineiras apoiaram a
iniciativa, 1eki presença dos
debatedores ( P1 IC e Universidade
Federal de Minas Gerais .) e partici-
pando da exposição, no Espaço Polí-
tico-Cultural da Assembléia. de livros
publicados sobre o terna recentemen-
te (PUC. 1 IFMG, Unicentro Newton
Paiva, Universidade Federal de Ouro
Preto e 1 INI-BI 1).

O Ciclo de Debates foi dividido
em quatro painéis. No primeiro de-
les." Os diferentes olhares sobre
1500", foi apresentada a visão dos
povos indígenas, dos negros e dos
portugueses sobre aquele momen-
to da história e urna leitura crítica

da campanha "Brasil 500 anos". No
,,;egundo painel, "A formação cio
Brasil-Naçào", os impasses da nos-
sa historia, os mitos e pecados cio
Brasil, os valores do autoritarismo e
da democracia lorain debatidos por
cientistas políticos e historiadores.
A rcsistencia e a luta ele diversos
segmentos cia i v l u laço por trata-
mento e condições de igualdade
loram m )stradas no painel "Em bus-
ca cia cidadania: 5()0 anos de movi-
mentos sociais'. No encerramento
cio Ciclo de Debates, foi realizado
o painel "Brasil 2000: realidades e
perspectivas" que reuniu represen-
tantes dos empresários e dos traba-
lhadores. um economista c' um his-
toriador,
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Lincoin Gonçalves Fernandes, Jo,o Antônio de Paula, deputada Elbe Braridão,
Marcos Rodrigues da Silva e Rafael Freire

Povos indígenas
Além do Ciclo de Debates, a

Assembléia Legislativa programou
diversos eventos, como o 'Encon-
tro dos Povos Indígenas de Minas
Gerais', com o propósito de reunir,
no Plenário (Ia Assembléia
Legislativa, em abril. 250 represen-
tantes dos oito POVOS indígenas do
Estado - xakriabás, maxakalis,
krcnaks, pataxós, aranãs, kaxixõs,
xucuru-kariris e pankararus.

Para o deputado Durval Ângelo,
essa iniciativa é mais uma medida
de resgate do processo de exclu-
são que aconteceu no Pais nesses
500 anos, da colonização que dizi-
IflOU dezenas de nações indígenas.
Ele ressalta que a Assembléia este-
ve presente na luta pela demarca-
ção das terras dos krenaks e dos
maxacalis, e que é importante mos-
trar para a sociedade que a popula-
ção indígena é maior do que em
geral se imagina. "A Assembléia,
essa é a posição da Mesa, quer ser
parceira dos índios que estão lutan-
do em Minas Gerais. Alguns ainda
têm problemas com a demarcação
de suas áreas e invasões por fazen-
duiros. mas têm problemas tambin

quanto à questão da educação indí-
gena", observa.

Segundo o deputado, a Secretaria
de Estado da Educação tem um tra-
balho positivo, que precisa ser divul-
gado, de ensino bilingüe em escolas
indígenas para resgatar a cultura des-
ses povos. "Entendemos também que
pensar o para frente é apoiar a luta
pela saúde, 1 loje temos problemas
sérios de saúde nas aldeias indíge-
nas. Acho que nos queremos ver
corno resgatar o pu cesso de exclu-
são dos índi s e pagai' de alguma
Fornia uma divida social que se tem
COM eles, apoiando sistematicamen-
te sua cultura, sua luta e aquilo que
estão pensando para os próximos SUo
anos', deftndc.

Educação e Cultura
Outra ação, voltada para os estu-

dantes de ensino médio e fundamen-
tal. é o concurso ele redação e ilus-
tração, iniciativa conjunta da Assem-
bléia e do governo do Estado, por
intermédio das secretarias da Educa-
ção e da Cultura. A deputada ElIx'
Brandão (PSDB), coordenadora do
Grupo Parlamentar responsável pelo
protelo "Repensam	o Brasil 50(

Anos Depois", diz que o objetivo é
mobilizar a comunidade escolar em
tomo da reflexão sobre o tema, em
seus aspectos históricos, sociológicos,
econômicos, políticos e culturais. Elhe
Brandào comenta, ainda, a realização
do show "Minas Canta a Liberdade",
no Exporninas, com a participação
dos principais artistas mineiros, numa
promoção cultural tendo como pano
de fundir) uma reflexão sobre o pa-
pel de Minas e de seu compromisso
com a liberdade. "Nào é uma tese da
deputada Elhe Brandão, mas a idéia
muito consolidada de que, se a nau
portuguesa chegou ii Bahia, a nação
brasileira foi formada aqui em Minas
Gerais", afirma.

Homenagem
A programação dos 500 anos in-

clui também uma homenagem, pi-o-
posta pela deputada Elbe Brandão,
ã Universidade do Minho. em reu-
nião especial de Plenário. E entre
0.5 diversos eventos, destacam-se
taiiihém o lançamento de mais dois
livros do Projeto "Memória Política
de Minas Gerais", com relatos dos
ex-deputados Oscar Corrêa e Ar-
mando Ziller. Outro lançamento trata
da trajetória do Legislativo Mineiro
e fo i elaborado pela Universidade
Federal de Minas Gerais, com pa-
trocínio da Caixa Econômica Fede-
ral. Também está prevista a restau-
ração de um painel da artista Yara
Tupinambá, já existente na Assem-
bléia, que retrata a história de Mi-
rias Gerais até 1920. O painel de-
verá ser restaurado e transferido do
2 u andar do Palácio da Inconfidên-
cia para a Galeria de Arte do Espa-
ço Político-Cultural.

A programação do projeto tam-
bém inclui exposições de artes plás-
ticas, shows musicais e teatro, além
de urna solenidade para entrega de
200 medalhas comemorativas dos
500 anos a entidades civis que par-
ticiparam da construção do Estado
de Minas Gerais.
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