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As demais atividades

previstas ajudarão a compor

um leque de possíveis explicações sobre a so- NO
ciedade brasileira. É, pois, fundamental a parti- Um

cipação dos servidores da Assembléia nessa co- riJb

memoração crítica, nesse "repensar o Brasil Esp

500 anos depois". Wi
iC

Com efeito, "trazer à memória" significa_

e não pode ter outro significado - discutir toda

a nossa história, a começar pelos conceitos tra-

dicionais e novos sobre o que teria ocorrido

em 22 de abril de 1500: descobrimento? inva-

são? conquista? encontro? cobrimento?

Nessa perspectiva, o ciclo de debates pre-

visto para os dias 16 e 17 de março adquire oc

uma conotação especial, pois será o momento ie
'diprivilegiado em que tais questões serão discu- ma

tidas por especialistas de renome nacional. Os do

temas do ciclo de debates refletirão, em boa na
de

parte, as sugestões apresentadas pelos servi-

dores da Casa: os diferen-

tes olhares sobre 1500; a

formação do Brasil-Nação;

500 anos de lutas sociais e

Brasil 2000: perspectivas,

A comemoração deveria se dar
numa outra perspectiva,
bastante crítica, daí a oPção
pelo "Repensando o Brasil 500
anos depois"

Legislativo mineiro quer
estimular uma discussão

diferente sobre nossa história
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Há muito o que se dis-

cutir a respeito dessa co-

memoração. Ela pode as-

sumir diferentes formas. A que está mais em

evidência na mídia (leia-se Rede Globo) é a

festa. Com efeito, como estamos sendo cons-

tantemente lembrados, haverá festejos sem

conta, principalmente em Porto Seguro, na

Bahia, que está sendo, a propósito, remodela-

da e enfeitada para atrair mais e mais turistas.

Essaforma não foi a opção da Assembléia

Legislativa de Minas Gerais. Quando a Mesa

Diretora entendeu que deveria se envolver nas

comemorações, fui convidado pelo deputado

Durval Ângelo, em virtude de minha formação

de historiador, para fazer parte do grupo que

iria discutir a forma pela qual se daria esse

envolvimento.

Na primeira reunião, resolveu-se que os

servidores da Casa deveriam ser ouvidos, o

que foi feito por intermédio do correio eletrô-

nico, Diversas sugestões foram apresentadas,

inclusive algumas contrárias a qualquer come-

moração, justificadas, segundo seus autores,

por "não termos o que comemorar". Ficou

claro para nós que aqueles que assim se mani-

festavam estavam se opondo à idéia da festa,

Mas a sua própria negação, junto com as ou-

tras sugestões recebidas, deram, com muita

clareza, ao grupo encarregado a certeza de que

a comemoração deveria se dar numa outra

perspectiva, bastante crítica, daí a opção pelo

"Repensando o Brasil 500 anos depois".

mentos,

do Brasil. E hoje, 500 anos depois, justifica-se

a comemoração, entendi-

da como o gesto de "tra-

zer à memória" aquele

evento e seus desdobra-

proxima-se o momento em que, em

todo o Brasil, estaremos comemoran-

do o evento ocorrido em 22 de abril de 1500.

Como todos os leitores devem se recordar,

naquela data a esquadra comandada por Pedro

Álvares Cabral chegava à Baía de Cabrália,

Na visão predominante por muito tempo,

com esse evento assinalava-se a "descoberta"

Urn Brasil para ser repensado
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