
Brasil: descoberto ou invadido?
Data é oportunidade para novas leituras históricas

á 500 anos, os portugueses descobri-
ram, encontraram ou invadiram o Brasil?

Outras expressões como "achamento" (mencio-
nada na Carta de Pero Vazde Caminha), "ocupa-
ção" ou "encobrimento" também poderão estar
em cena, na polêmica em torno do ... da ... é ... ,
digamos, da chegada dos portugueses ao litoral
brasileiro. Outra questão polêmica: em 22 de abril
de 2000, o Brasil estará: a) festejando; b) regis-
trando; c) lamentando; ou d) pesquisando os 500
anos de uma viagem iniciadanas águas do rio Tejo,
43 dias antes da quarta-feira, 22 de abril de 1500,
quando, ao amanhecer, os marinheiros avistaram
o monte que seria batizado de Pascoal.

O professor de História e consultor da Área

de Educação da Assembléia, Ricardo de MOura
Faria,diz que a co~emoraçãO da data é ~ais umaI
questão mercadologlca. O fato POSitivOe que as I

universidades se aproveitam dessas ocasiões para I
fazer revisão histórica e pesquisas. Ricardo FariaI
lembra que a polêmica em torno da expressão I
que marca a chegada dos portugueses ao BrasilI
não começou agora, mas ganhou fôlego na pas- I
sagem dos 500 anos da chegada de Colombo à I
América. Eainda tem o problema dos "500 anos I
do Brasil",que, segundo Ricardo, implicaignorara I
história dos povos que viviam aqui - na época, I
em torno de cinco milhões de pessoas. I

Os 500 anos da chegada de Colombo à Amé-
rica, comemorada em 1992, e o bicentenário da fIRevolução Francesa, ocorrido em 1989, foram, I
segundo Ricardo Faria,muito importantes para os I
estudos de História. Seminários, debates, cursos I
e uma grande produção editorial marcaram aque- I
les eventos. ';A, produção editorial no bicentenário I
da Revolução Francesa foi espantosa", observa I
Ricardo. As discussões sobre aqueles aconteci- I
mentos começaram cerca de dois anos antes das I
comemorações, o que Ricardo não vê acontecer I
agora. "Nem aqui nem em Portugal. Os portu- I
gueses se mobilizaram, há dois anos, para come- I
morar os 500 anos da descoberta do caminho I
para as índias por Vasco da Gama. Mas, com rela- II
ção ao Brasil,até agora nada aconteceu". I

Assembléia tem programação

MARCO

22, aAlemg será transfenda para
uma das aldeias dos índios
Maxacali (?). com a entrega aos
índios do decreto de demarcação
de suas terras

Em abnl de 2000, será inaugurado
o marco comemorativo dos 500
anos na Praça da Assembléia, em
parceria com a Prefeitura de BH.
No dia 2 I, em Ouro Preto, será
entregue a comenda especial
relativa ao 5° centenário. No dia

Mesa da Assembléia formou um grupo
de trabalho com a função de propor uma

programação para marcar a passagem dos 500
anos. Integram o grupo os servidores Alaor
Messias Marques Júnior, José Geraldo de Oli-
veira Prado, Theophilo Moreira Pinto Neto e
Flávio Friche, sob a coordenação de Ricardo
de Moura Faria. Para evitar as "comemorações
ufanistas e vaziasde conteúdo", segundo o docu-
mento produzido pelo grupo, foi proposta uma
refiexão crítica sobre o significadode nossa His-
tória ao longo desses séculos. O resultado é o
Ciclo de Debates "Repensando o Brasil, 500
anos depois", que terá debates, exposições,
concursos e atividades culturais.

11PARCERIA NOVEMBRO/OEZEMBRO!"

As atividades terão inícioem fevereiro do ano
que vem e se estenderão até abril.Entreos eventos,
destacam-se a abertura oficialdas comemorações
no dia 21 de fevereiro, com a apresentação da peça
"Descobrimento do Brasil",de Heitor Villa-Lobos,e
a queima de fogos. Nos dias 22 e 23, o Ciclo de
Debates tratará de temas como os diversos olhares
sobre 1500; a formação do Brasil-nação;os movi-
mentos sociaisque atravessaram esses cinco sécu-
los; e as realidades e perspectivas para o próximo
século. No dia 24, será realizado um lançamento
coletivo de livrose revistas editados pelas universi-
dades sobre o tema dos 500 anos. Emmarço, tere-
mos como destaque a exposição de fotografias e
pinturas sobre o tema, no Espaço Político-Cultural.
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