
Alisson Gomes da Silva Nogueira 

 

 

 

 

 

Comemorando 500 anos de Brasil:  

A desconstrução de uma identidade nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidade Estadual de Feira de Santana 

Feira de Santana 
2014 

 



 

 

Alisson Gomes da Silva Nogueira 

 

 

Comemorando 500 anos de Brasil:  

A desconstrução de uma identidade nacional. 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado à Banca Examinadora da 
Universidade Estadual Feira de Santana, 
comoexigência para obtenção do grau de 
Licenciado em História. 

 

 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Juliana Farias. 

 

 

 

 

 

 

Universidade Estadual de Feira de Santana 

Feira de Santana 
2014 



 

 

 

 

 

 

 

A banca examinadora considera esta 
monografia adequada como requisito para a 
conclusão do Curso de Licenciatura em 
História da Universidade Estadual de Feira 
de Santana. 
 

 

 

Feira de Santana, 27 de agosto de 2014. 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Elciene Azevedo 

Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS 

 

 

______________________________________________ 

Prof.ªMs. André Almeida Uzêda 

Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

Agradecimentos 

 

Antes de agradecer aos que estiveram comigo nessa trajetória, elevo meus 

pensamentos em imensa gratidão a Olorun, grande mentor da criação e aos mentores 

espirituais que me guiaram e guiam nos caminhos da vida, sobretudo a minha mãe Nanã 

que me acolheu em seus braços quando não me encontrava e ao meu pai Oxossi por 

nunca ter me deixado cair nos precipícios da vida.  

E nesse eterno caminhar agradeço imensamente a Almicelia Gomes da Silva e 

Evanildo dos Santos Nogueira, meus pais, por serem as minhas raízes, tanto no moral 

quanto no material. Foram quem investiram em minha educação e fizeram de mim 

quem sou. E lembro-me deles como os que me dão força, mesmo que a distância impeça 

o contato físico. Não há como deixar de agradecer, ainda, a Evangivaldo Alves 

Nogueira e Maria Santos Nogueira (In memória) e Armerindo Silva e Amanda Gomes, 

meus avós, por me lembrarem a todo instante do meu lugar e do que constitui minha 

essência. Os levo em pensamento e na forma como me porto. A Aline Gomes da Silva 

Nogueira, agradeço por ser, mesmo que sob grandes discussões, o meu braço forte, por 

no processo de identificação ter me amparado quando ninguém mais quis me entender. 

À Tereza Brandão, Rita Nogueira, Fabiana Nogueira, Joseilma Gomes, Edna 

Conceição, Almivanda Gomes, Vane Nogueira, minhas tias mais próximas, por sempre 

acreditarem em mim e em meu potencial, refletindo em mim a ânsia de conquistar mais 

espaços, amparado na impossibilidade de temer que Tia baba sempre me inspirou. As 

minhas primas e primos, sobretudo a Géssica nogueira, por caminhar comigo na luta 

contra a homofobia e brigando pelo nosso reconhecimento em nossa família. Muito 

obrigado! 

Não haveria como não agradecer a minhas “Luz”, Vanessa de Jesus, minha 

ya,Camila Oliveirae, Gizele Oliveira e Roquelinalopes, acima de tudo, minhas 

AMIGAS. Meu amparo quando tudo definha, meu consolo quando um coração 

inundado transborda em lágrimas e quando a solidão destrói a alma de quem quer 

apenas sorrir. A vocês, em igual intensidade o meu amor e eterna gratidão, serei fiel a 

vocês e enfrento qualquer batalha pelo nome das duas.  

Laís Mária, Lorena Maria, Diogo, Márcio, Adriano, Ernando, Carolina, 

Jackeline, Beatriz, Eduardo, Irla, Tânia,Yuri, Jasley, Fátima, Silmara, Jess, Railma, 



 

 

Maiana, Rodrigo, Ton, Larissa, Norma, Elaine (Pretinha), Thaís Almeida, Jolanta e 

todos os que cruzaram o meu caminho nesses cinco anos de UEFS. Vocês me marcaram 

e levarei comigo um pouco de cada um. Mas destes que cruzaram o meu caminho tenho 

que destacar Irê, Sabrina, Simone por termos apenas ampliado a nossa relação de 

amizade incorporando a cumplicidade e a confiança no decorrer destes anos, vocês são 

um “pipouco”. E devo reforçar a figura que se configurou como um irmão nestes 

últimos tempos: Leandro Augusto, por ter me proporcionado um sentimento sincero de 

amizade e cumplicidade, sobretudo quando se mostrou fiel ao me apontar os meus erros. 

Eu te levarei sempre comigo e não importa onde lembrarei de tudo que tentamos 

construir juntos, nossos sonhos, nossas dúvidas, nossos medos, nossos amores, nossas 

lágrimas e nossa imensa vontade de fazer diferente, meu imenso obrigado! 

Um agradecimento especial a minha segunda família, a Gilodefan. Não haveria 

como não lembrar de Minha yalorixá Graça e Pai Gessino que me ensinaram a ter fé, 

nos silêncios e no amor pela religião me relembraram o que é importante na vida, a Dó 

Lu e Dó Vanessa, que me têm um carinho todo especial. A Ogan Sidney, por ter me 

ajudado bastante para além da Academia ou da religião, por ter se tornado um amigo 

que respeito muito, sobretudo em seus silêncios. A Ekedi Bárbara, OganJamerson, 

Ekedi Maíra, Leilane, Inaê, Ogan Tico, Dofonitinha Daniela, OganReivan, Ekedi 

Sandra, e todos os outros pais, mães e irmãos por terem me recebido de braços abertos 

na construção de uma família. Muito obrigado e AXÉ! 

Um muito obrigado, de forma bem especial à Silvana Oliveira de Jesus, que 

esteve ao meu lado em momentos pontuais, quando o desejo de cursar um curso 

superior era apenas desejo e barreiras precisaram ser quebradas, com muita persistência 

e disposição. A sua presença e apoio em cinco anos foram fundamentais para que eu não 

tivesse desistido de um sonho, além disso suas palavras e seus silêncios fizeram toda a 

diferença na confiança que contruí sobre você. Meu muito obrigado minha amiga, 

sempre recordarei de você quando a solidão bater e achar que não tenho ninguém.  

A Bruno Calazans, por ter me ajudado a caminhar em meu interior, me ajudando 

a me reconhecer e voltar a minha essência. Mesmo com tantas barreiras, com tantos 

erros, imperou o companheirismo e o sentimento que nos uniu. Obrigado por ter aturado 

minha mudança constante de humor, por mesmo em confusão ou crises que só nós dois 

entenderemos não dissolveu o que significamos um ao outro. Como um rio que corre 

para o mar, um “encontro das águas”, mesmo que esse encontro se dê não da forma que 

imaginamos. Um muito obrigado! 



 

 

 

Por fim, a todos que por ventura não tenha citado, minhas desculpas, mas são muitas as 

pessoas que estiveram envolvidas nessa minha trajetória, meu muito obrigado! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Resumo 

  

Não podemos pensar as comemorações dos “500 anos de descobrimento”, 

enquanto uma festa isolada, visto que nela é perceptível um significativo e complexo 

jogo de interesses, tanto dos movimentos sociais quanto do Estado no que tange ao seu 

papel. São os discursos oficiais que nos possibilitarão o embate entre as concepções 

sobre o que deveria se fazer no “V centenário” do Brasil e que História era aquela a ser 

rememorada.  Nessas disputas em torno das festividades encontram-se as disputas pelo 

poder e pela hegemonia de um grupo determinado da sociedade brasileira, e o 

mecanismo utilizado pelo Estado para construir e/ou legitima-lo está em reviver o 

momento do “descobrimento”, é utilizar da reconstrução de uma memória coletiva. 

Embora o nosso objetivo inicial não seja, especificamente, trabalhar com a construção 

da memória, esta é indispensável, visto que ao refletirmos sobre como os discursos 

produzidos no período atuaram sobre esta por meio de uma espécie de rememoração dos 

fatos de forma coletiva, percebemos como a atuação do Estado na configuração 

identitária da nação excluía, mais uma vez, as populações que foram negadas o status 

quo de constituintes da nação. A memória estava sendo recriada e reencenada.  É em 

meio a esse jogo de interesses, a essa recriação por meio da reencenação do 

“descobrimento” que as comemorações dos 500 anos, em 1998, começaram a ganhar 

visibilidade na mídia e passou a fazer parte de um calendário de comemorações com 

data e hora marcados. Dessa forma, percebemos como as comemorações destoam o real 

sentido do descobrimento, e cria um ambiente encantado, uma data a ser comemorada, 

um marco histórico a ser festejado. Utilizando dos discursos oficiais proferidos pelo 

Presidente Fernando Henrique Cardoso, Notícias de Jornais, publicações do movimento 

Outros 500 e das propagandas dos Correios e do Governo da Bahia, tentaremos 

perceber como os embates discursivos ocorreram e que identidades estavam sendo 

reivindicada entre os anos de 1998 a 2000, quando da organização e culminância do V 

centenário do Brasil. 

Palavras Chaves: 

Comemoração, Mestiçagem,Memória, Identidade. 



 

 

 

 

Abstract 

 

We can not think the celebrations of "500 years of discovery" as an isolated 

party, since it is a significant and noticeable complex interplay of interests, both social 

movements and the state in regard to their role. Are the official speeches that will allow 

us the clash between conceptions about what should be done in the "V centenary" of 

Brazil and that history was the one to be recollected. These disputes surrounding the 

festivities are the struggle for power and hegemony of a particular group of Brazilian 

society, and the mechanism used by the state to build and / or legitimate it is to relive 

the moment of "discovery" is used reconstruction of a collective memory. Although our 

initial goal is not specifically to work with the construction of memory, this is essential, 

since when we reflect on how the discourses produced in this period acted on by a sort 

of recollection of facts collectively, perceive as state action in the identity configuration 

nation excluded once again, the people who were denied the status quo of the nation 

constituents. The memory was being recreated and reenacted. It is amidst this game 

interests, this re-creation through the reenactment of the "discovery" that the 

celebrations of 500 years, in 1998, began to gain visibility in the media and became part 

of a calendar of celebrations with date and time marked. Thus, we see how the 

celebrations clash with the real sense of discovery, and creates an enchanted setting a 

date to be celebrated, a milestone to be celebrated. Using the official speeches by 

President Fernando Henrique Cardoso, News Newspaper, 500 Other publications of the 

movement and advertisements of the Post Office and the Government of Bahia, try to 

understand how discursive clashes occurred and that identities were being claimed 

between 1998 and 2000 when the organization and culmination of the fifth centenary of 

Brazil. 

Keywords: Celebration, Miscegenation, Memory, Identity. 
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Introdução 

 

A tentativa de edificação de uma identidade nacional não é algo novo. Desde os 

primeiros anos do país independente, perpassa pela mente da elite brasileira a 

elaboração de símbolos que abarcassem no imaginário de seu povo a ideia de uma 

Nação consolidada e consistente. É justamente nesse sentido que surge o IHGB 

(Instituto Histórico e Geográfico do Brasil), em 1838, na tentativa de "[...] construir 

uma história da nação, recriar um passado, solidificar mitos de fundação, ordenar fatos 

buscando homogeneidades em personagens e eventos até então dispersos” 1. Criar uma 

nação significava ter bases comuns, a população necessitava se conhecer e reconhecer 

enquanto pertencente àquela nação que se formava, e a melhor maneira para que fosse 

possível tal sentimento de nacionalidade seria traçar um passado comum que abarcasse 

a história de todo o povo brasileiro2.  

Assim, quando nos voltamos para as comemorações dos “500 anos de 

descobrimento do Brasil”, em 2000, não devemos pensa-las enquanto uma festa isolada. 

Nestas celebrações, é perceptível um significativo e complexo jogo de interesses, tanto 

dos movimentos sociais quanto do Estado. Para este ultimo, por exemplo, a autoridade 

“nas festividades de âmbito nacional é fundamental: é [o Estado] que determina quais 

acontecimentos deve ser fixados na memória da Nação [...]” (RODRIGUES: 2007 – 

172). Além disso, “uma nação bem-sucedida é também uma nação que produziu uma 

História aceita pela maioria dos seus cidadãos. [...]” (SHUMWAY apud RODRIGUES: 

2007 – 172), daí a necessidade de reafirmar uma história comum a todos na encenação 

dos primeiros contatos entre portugueses e nativos. 

São os discursos oficiais que nos possibilitarão perceber o embate entre as 

concepções sobre o que deveria se fazer no V centenário do Brasil e que História era 

aquela a ser rememorada.  Nessas disputas em torno das festividades, encontram-se 

também o embate pelo poder e pela hegemonia de um grupo determinado da sociedade

                                                           

 
1 SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil, 1870-
1930. São Paulo, SP: Companhia das Letras, 1993. P. 99. 
2 GUIMARÃES, Manoel Luis Lima Salgado. Nação e Civilização nos Trópicos: o Instituto Histórico Geográfico 
Brasileiro e o projeto de uma história nacional. Revista Estudos Históricos, Vol. 1, No 1 (1988). 
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brasileira, e o mecanismo utilizado pelo Estado para construir e/ou legitima-lo 

está, em, revivendo o momento do “descobrimento” do país, reconstruir uma memória 

coletiva. 

Mas é salutar como afirma Michel Foucault, “[...] em toda a sociedade a 

produção do discurso é simultaneamente controlada, selecionada, organizada e 

redistribuída por certo número de procedimentos que tem por papel exorcizar-lhe os 

poderes e os perigos” (FOUCAULT, 1971: 14). Já Bourdieu, ao tratar de como os 

símbolos são construídos a partir de um lugar de poder privilegiado que orienta e 

assume o papel de pensar as outras estruturas da sociedade que devem submeter-se a 

esta, ressalta que “um dos efeitos da violência simbólica é a transfiguração das relações 

de dominação e de submissão em relações afetivas, à transformação do poder em 

carisma ou em encanto adequado a suscitar um encantamento afetivo” (BOURDIEU, 

1998: 170). Dessa forma, o sentido de se comemorar pode significar para o grupo que 

tem motivos para tal permanecer no lugar de poder que se constituiu. E para isso 

recorrer a mitos e símbolos, e os construir e dispersar na sociedade a fim de legitimar o 

seu lugar através dessa ritualização. 

Roberto DaMatta, em seu texto Carnavais, malandros e heróis: para uma 

sociologia do dilema brasileiro, assegura que são os rituais que atuam numa “sociedade 

complexa”, no sentido de promoverem uma identidade social e elaborarem de que 

forma esta se apresenta na sociedade. Para o autor, o ritual ocupa um domínio 

privilegiado, que permite que a ritualização acesse o mais íntimo da cultura de uma 

sociedade, “na sua ideologia dominante e no seu sistema de valores” (DAMATTA, 

1997: 29). Além do mais, nos aponta DaMatta,  grande parte das sociedades complexas 

apresentam ritos comemorativos de algum evento único, que tenha sido realizado por 

um setor/grupo específico da sociedade, ganhando destaque por força do poder ou 

acordo geral. E embora a diferenciação que tipificam os sistemas, tendem a representar 

toda a coletividade. (DAMMATA, 1997: 32). 

Sobre as comemorações do centenário da independência no período republicano, 

o historiador José Murilo de Carvalho nos aponta o fato de a unidade nacional ter sido 

consolidada no meio do século XIX, onde o tema da identidade nacional havia voltado a 

ser colocado em questão inicialmente pela literatura. Afirma que a obra O Guarani, de 

José de Alencar, havia sido importante na tentativa de definição de uma identidade que 

fosse essencialmente brasileira. Para ele, esta traçava a união de duas raças – índia e 
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branca - num ambiente exuberante e exótico, distante da civilidade europeia, na qual 

tentava esboçar o que poderia ser visto, mais tarde, como a primeira tentativa de 

construção de uma comunidade nacional, que teria suas bases marcadas pela diferença, 

mas que constituíam uma identidade própria. (CARVALHO, 1990: 32-33). Neste 

sentido a comemoração de um marco histórico é resguardada pela necessidade de se 

encontrar a unidade do povo e da nação. Quais os traços definidores e constitutivos? 

Renato Ortiz, ao tratar de como no decorrer da história o ideal de construção de 

uma identidade passou por modificações ideológicas desde a independência do Brasil 

até a República, em seu texto Cultura brasileira e identidade nacional, coloca uma 

questão fundamental: quais os artífices e grupos esta memória e identidades criadas 

resguardavam, sendo que estes não se despiam de interesses e valiam-se desta 

identidade que se pretendia nacional para legitimarem seu poder (ORTIZ, 2006: 139)? 

Ortiz ainda afirma que é possível conhecermos o momento exato em que 

identidade brasileira vai sendo forjada a partir do mito das três raças, desembocando 

numa sociedade de caráter miscigenado. Para ele, essa fábula foi engendrada em 

momento em que a sociedade brasileira passou por grandes transformações, de um 

sistema econômico escravista para o capitalismo, de uma monarquia para uma 

república, onde há uma necessidade de resolução da questão da mão de obra 

alavancando a imigração europeia.  Afirma que a sociedade brasileira passa por 

períodos de transição, onde é possível, pelos intelectuais a partir das teorias 

raciológicas, interpretar a sociedade, no entanto impede que estes as modifique.  Para 

ele o mito das três raças não consegue ser ritualizado, pois não há condições materiais, 

visto que sua existência é essencialmente simbólica. “Ele é linguagem e não celebração” 

(ORTIZ, 2006: 38-39). E é nesse sentido de ambiguidade entorno do mito das três raças 

que as disputas no âmbito das comemorações dos 500 anos se apresenta. Para o Estado 

brasileiro comemorar a união de um povo seria possível, pois era perceptível a sua 

unidade, no entanto para os que não se sentiam representados por tal unidade, 

reivindicavam a efetiva participação nas comemorações, no entanto não havia motivos 

para se comemorar. 

Nessa reivindicação de uma memória única, as comemorações do V centenário 

do Brasil funcionaram como a (re) encenação e ritualização de um mito. Carvalho nos 

aponta o fato de o domínio do mito ser de ordem imaginária e se manifestar em várias 

manifestações da cultura de um povo. Para ele, a validade do mito não necessariamente 
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necessita de um fato documentado. Seria da ordem do imaginário a interpretação desses 

fatos, os quais seriam de ordem simbólica que são próprios e não se enquadrariam no 

método histórico de narrativa dos fatos. 

Dessa forma, as comemorações criam um ambiente encantado, uma data a ser 

comemorada, marco histórico a ser festejado. No entanto há grupos que reivindicam a 

sua ação e sua participação na história do país e na construção da identidade, negada 

pela teoria da miscigenação propagada pelos discursos oficiais, na mídia.  E como nos 

apontou Rodrigues, “[...] a batalha simbólica em torno dos sentidos da data não se 

restringiu às diretrizes determinadas pelo governo federal.” (RODRIGUES: 2007 – 

194). E é justamente no conflito entre estes discursos que pretendemos localizar os 

projetos de nação que estavam sendo disputados naquele momento, levando-se em 

conta que o que estava em jogo era a criação de uma identidade homogênea de povo 

brasileiro.  

Com a escassez de trabalhos historiográficos que relacionassem o ideal de 

construção de uma identidade nacional com as questões indígenas e as comemorações 

dos 500 anos, em geral, estudos desse tipo aparecem mais no campo da comunicação ou 

da linguística, decidimos nos debruçar sobre esta temática, pensando os discursos 

oficiais e os que circularam na mídia televisiva no período de 1998-2000, tais como o 

comercial dos Correios, de um lado, do Governo da Bahia e os discursos do então 

Presidente da República Fernando Henrique Cardoso.  Além dessas fontes, utilizamos o 

site http://www.proyanomami.org.br3, onde é possível encontrar, em seu arquivo, uma 

série de notícias de jornais e matérias que foram de encontro ao discurso oficial no ano 

2000. Utilizamos ainda como fontes o documento final da Conferência dos Povos e 

organizações indígenas do Brasil (2000), o manifesto “Brasil: 500 anos de resistência 

indígena, negra e popular (1998)” e notícias dos seguintes jornais: “Folha de Boa 

Vista”, “Brasil Norte”4, “Boletim Pró-Yanomami” 5. 

Tomando o dia 22 de abril como ponto de partida, buscamos reconstituir e 

compreender a emergência desta data enquanto evento a ser lembrado, além de 

                                                           
3 Mantida pela Comissão Pró-Yanomami (CCPY), uma organização não-governamental brasileira sem fins lucrativos 
dedicada à defesa dos direitos territoriais, culturais e civis dos Yanomami. Seu primeiro objetivo foi lutar pela 
demarcação da Terra Indígena Yanomami. Para isso, dedicou-se a uma longa e ampla campanha nacional e 
internacional de modo a informar e sensibilizar a opinião pública e pressionar o Estado brasileiro a efetuar a 
demarcação de uma área contínua e adequada às necessidades dos Yanomami. 
4 Estas notícias de Jornais foram obtidas a partir do site: 
http://www.proyanomami.org.br/apy/arquivo_proyanomami.htm, o qual trás o Boletim Pró-Yanomami, também 
informando sobre os fatos ocorridos em Porto Seguro nos festejos dos 500 anos e a visão dos indígenas sobre este. 
5 Estes foram os jornais eleitos pelo fato de serem os que estavam disponíveis em meio online. 
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constatar que papel a reconstrução da memória coletiva por parte da repetição de 

discursos propagou e reforçou o mito das três raças. Neste evento, em toda sua 

organização, foi construída no imaginário da sociedade brasileira a necessidade de se 

comemorar achegada dos portugueses. Para isso foram dispersos nas programações 

televisivas uma série de propagandas, telenovelas, programas especiais, além de o 

Estado empreender uma maciça e intensa programação que dessem conta de construir o 

próprio evento dos 500 anos. O V centenário do Brasil transformou-se em pauta 

privilegiada no programa de governo. Hoje, uma série desses materiais que foram 

produzidos no período das comemorações encontram-se disponíveis na internet, os 

quais utilizamos como fontes para a construção deste trabalho, na pretensão de 

analisarmos estes discursos. 

E para concluir, pretendemos destrinchar o emaranhado em que se encontra esta 

construção discursiva e simbólica que cria e legitima imagens estereotipadas de 

determinados grupos sociais, e como afirma Durval Muniz de Albuquerque Júnior, “o 

discurso acerca do estereótipo pode ser encarado como “assertivo, repetitivo, é uma fala 

arrogante, uma linguagem que leva à estabilidade crítica, é fruto de uma voz segura e 

autossuficiente que se arroga o direito de dizer o que é o outro em poucas palavras.” 

(Albuquerque Júnior – 2009, p.30). 

Para isso, discutimos as comemorações a partir de dois pontos específicos, os 

quais compuseram as disputas dos “500”.  De um lado, o Estado em conjunto com uma 

elite brasileira que reivindicavam o reforço da ideia de um país que deu certo, elegendo 

o colonizador português como protagonista na construção do Estado Nação brasileiro, e 

onde a mestiçagem deveria ser reforçada como elemento diferencial na composição do 

Brasil e do brasileiro, e de outro o Movimento Outros 500, composto por seguimentos 

políticos Negros, Indígenas e Populares, que negavam o protagonismo português na 

construção deste Estado, onde a diversidade não se encontrava unicamente nas bases 

fundadoras da Nação, mas em toda a trajetória política e social de construção da mesma.  

Diferente de outras comemorações, como nos apontou Lucia Lippi e José Murilo de 

Carvalho, o V centenário do descobrimento se apresenta para nós de forma bem 

particular. Enquanto nas outras, como no centenário da independência ou da República 

a ação fica restrita a oficialidade sem qualquer reação por parte do povo, nesta a reação 

popular é perceptível desde o ano de 1998, quando o Movimento Outros 500 começa a 

se organizar. Nesse sentido, ao não se sentirem representados pela Nação programada 
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pelo Estado, esses reagem reivindicando uma nação que contemple a brasilidade em 

todos os seus segmentos. 

 Em nosso primeiro capítulo, Comemorar é preciso – o Estado e a Mídia na 

oficialidade, tentamos construir um debate em torno da representação de Nação que o 

Estado nacional defendia e tentava dispersar no país. Partindo da ideia de que a data 22 

de abril não está num calendário efetivo de comemorações e passa a ocupa-lo apenas a 

partir de 1996, tentamos identificar o que pretendia o Estado brasileiro com tal 

empreendimento. Utilizando os discursos oficiais de Fernando Henrique Cardoso e das 

propagandas dos Correios e do Governo da Bahia tentaremos aqui perceber como 

teorias do século XIX foram eleitas como viáveis para dispersar na sociedade o 

sentimento de unidade e homogeneidade do povo brasileiro. Mesmo que para isso 

negassem a autonomia e participação/colaboração dos Negros, Indígenas e Populares na 

construção do Estado e de sua identidade. Este evento foi utilizado para exaltar a 

unidade e a identidade nacionais. Nele, pretendiam reformular o script de outras 

“celebrações nacionais” do passado, onde houveram pouca participação popular, de 

grande repercussão no plano simbólico e durante os quais os conflitos não se 

evidenciariam com tanta intensidade.  No entanto, desta vez não estava preparada para 

comportar a explicitação das questões sociais e políticas que mobilizaram o país e de 

modo geral a sociedade contemporânea.  

Em nosso segundo capítulo, pretendemos discutir os desdobramentos 

protagonizados pelo movimento “outros 500”. Como este movimento foi constituído e 

que grupos o compunham. Com ações desempenhadas por ele em todo o país, de que 

forma este movimento reivindicou outro ideal de nação? E como em dissociação ao 

discurso oficial o seu discurso foi produzido e veiculado. A reivindicação por uma outra 

história que abarcasse todos os povos que construíram a nação brasileira em sua 

diversidade, faz parte das reivindicações que este movimento, que emergiu no seio das 

comemorações oficiais, protagonizou. Neste sentido o movimento Negro, Indígena e 

popular desconsidera as comemorações oficiais que dão força a colonialidade 

representada pelo protagonismo português e recobram a diversidade brasileira, não só 

como bases fundadoras, mas como constante elemento que precisa ser considerado pelo 

Estado. 

Alguns trabalhos sobre os quinhentos anos do Brasil e seus desenlaces foram 

importantes para a nossa trajetória sobre esta temática. Sobre estas, inicialmente temos a 
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monografia do graduado em História, Adenilson Bispo de Jesus intitulada, “Circuitos de 

memória: “Rememoração” dos 500 anos de Brasil nas falas de Veja e jornal A Tarde”. 

Nesta, ele trata de como o Jornal A tarde e a revista Veja, noticiaram as comemorações 

dos 500 anos em seus enlaces e desenlaces. Partindo da organização da festa para pensar 

as fontes jornalísticas ele trabalhou diretamente com a memória dos 500 anos e um 

discurso que reagrupava os Negros, Indígenas e Populares ao seu “lugar de origem”, na 

mente do colonizador.  Outro trabalho importantíssimo é o de Lucia Lippi de Oliveira, 

“Imaginário histórico e poder cultural: as comemorações do descobrimento”. Neste, ela 

trata de como a identidade nacional não fora produto de um momento específico de 

nossa sociedade, mas constante preocupação dos intelectuais e do Estado brasileiro. 

Dialogando com as festividades do V centenário e sua nuance identitária ela traça as 

modificações que marcaram a passagem do século XX para o XXI e de que forma as 

comemorações se encaixavam na necessidade de redefinição de paradigmas de uma 

nação que “deu certo”. Podemos citar ainda os trabalhos de Kelly Cristiane da Silva, “A 

nação cordial, uma análise dos rituais e das ideologias oficiais de comemoração dos 500 

anos”, MicaelHerschmann e Carlos Alberto Messeder Pereira, “E la Nave Va... As 

Celebrações dos 500 Anos no Brasil. Afirmações e Disputas no Espaço Simbólico. 

Embora tenhamos por base estes trabalhos o nosso trabalho se apresenta sobre 

uma perspectiva, até então, não perceptível nos trabalhos que elegeram a temática do V 

centenário do Brasil. Essa relevância está nas fontes que elegemos para constituir nossa 

análise. Por se tratar de fontes disponíveis online e áudio-visuais poucos se debruçaram 

sobre a problemática das mesmas. A nossa tentativa é de ampliar as discussões sobre 

estas comemorações e apontar que a dispersão das ideologias e projetos de Nação 

tiveram maior alcance graças a forma como as informações circulam com maior 

intensidade atualmente. Assim, apontamos os perigos de numa sociedade em que o 

fluxo e dinâmica das informações ocorrem numa intensa velocidade o reforço de 

determinadas teorias é extremamente perigoso. Assim, tentamos observar até que ponto 

a identidade nacional foi (re) validada angariando-se do mito das três raças nas 

comemoração dos 500 anos. 
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Capítulo 1 

Comemorar é preciso – o Estado e a Mídia na oficialidade! 

 
Os discursos não se enunciam, a partir de um 

espaço objetivamente determinado do exterior, são eles 
próprios que inscrevem seus espaços, que os produzem 
e os pressupõem para se legitimarem. [...]. Todo 
discurso precisa medir e demarcar um espaço de onde se 
enuncia. (ALBUQUERQUE, 2011: 34) 

 
 

Ainda não há muitos estudos sistemáticos sobre as comemorações dos 500 anos 

de Brasil. Por se tratar de evento recente, encontramos uma variedade de estudos na área 

da comunicação social e antropologia, no entanto, na área da história, são raras as 

produções. Por isso, decidimos abarcar uma discussão sistemática sobre o V centenário 

do Brasil e a simbologia que envolve este evento, referendando-nos no projeto de Nação 

que se pretendia celebrar. A partir da criação de uma estrutura, da elaboração de um 

calendário de atividades desenvolvidas pelo setor público, com um empreendimento 

midiático gigantesco, marcou-se data e horário em que seria reencenado o dia “22 de 

abril de 1500”. Era mais do que a comemoração pelos 500 anos de Brasil. Por parte de 

seus empreendedores, festejava-se a unidade de um povo, que era marcado pela 

diversidade etnicorracial. 

A passagem do século XX para o XXI foi pouco agradável aos grupos 

sociorraciais historicamente negados na construção da identidade nacional. O ano 2000 

começou, para os brasileiros, com uma disputa ferrenha entre a elite branca e 

academicista e os movimentos sociais de todo o país. De um lado a briga pela 

legitimação dos lugares de poder ocupados pelos primeiros, de outro os movimentos 

sociais em busca de sanar seus problemas como demarcação de terras, reforma agrária, 

cotas raciais. O ano 2000 seria marcado pelo “Fiasco maravilhoso” 6. No entanto, ao 

contrário da revista Veja, entendemos como fiasco o fato de as comemorações terem 

sido construídas e protagonizadas pelos que historicamente dominaram, submeteram e 

                                                           
6
Como chamou a Revista Veja as comemorações dos 500 anos. Revista Veja.Edição:1647, ano 33, nº18, 3 de maio de 

2000 Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx.  A revista entende como Fiasco o fato de as 
comemorações não terem dado certo, visto que o que fora programado não deu certo! Desde o naufrágio da réplica da 
nau capitânia até o conflito com o movimento “Outros 500”. 
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negaram os lugares de poder aos Negros, Indígenas e Pobres deste país. O fiasco das 

comemorações, para nós, será interpretado como a possibilidade de o Estado brasileiro 

produzir discursos de unidade nacional e de democracia, sendo que este mesmo Estado 

fechou os olhos para a existência de movimentos oriundos das classes populares que 

reivindicavam Outros 500
7
. 

O historiador Jacques Le Goff aponta qual o papel da memória na estrutura de 

dominação em que o Estado pode inserir-se como organizador. Para ele, uma das 

grandes preocupações das classes, grupos e indivíduos que dominaram e dominam as 

sociedades históricas é tornarem-se senhores da memória. Nesse processo, silêncios e 

esquecimentos de determinados fatos também nos revelam muito dos mecanismos de 

manipulação da memória coletiva. (Le Goff, 1924: 426). Durante as comemorações do 

V centenário, o Estado brasileiro se empenhou em reforçar um discurso que 

transparecesse uma nação una, homogênea, com traços marcantes que uniam o seu 

povo. A memória é entendida assim como a propriedade de conservar certas 

informações, que nos remetem a uma série de, como chamou Le Goff, funções psíquicas 

“[...] graças às quais o homem pode atualizar impressões ou informações passadas, ou 

que ele representa como passadas”. (Le Goff 1924, 423).  

Uma empreitada com fins neoliberais de comoção empresarial: assim podemos 

caracterizar as comemorações, que começaram a tomar forma no ano de 1998, com o 

decreto, assinado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, criando o 

Conselho Empresarial “Brasil 500 anos”. Neste, ficavam claras as reais intenções de 

mobilização do Estado, cujo objetivo era “estimular iniciativas empresariais 

autofinanciadas, que exprimam o compromisso do país com o desenvolvimento 

sustentável e que se ajustem ao programa das comemorações de que trata o decreto” 8. 

Este documento nos revela que não se tratava de uma reflexão sobre que 500 

anos eram aqueles, ou mesmo uma avaliação dos enlaces e desenlaces históricos em que 

o país estava imerso, mas a chance de se projetar os interesses de grupos específicos de 

nossa sociedade que galgavam mais poder. Eram os interesses da elite intelectual e 

                                                           
7 

 Movimento organizado pelos que não se sentiam contemplados pelo discurso oficial que as comemorações 

referendavam. Criado inicialmente, por grupos indígenas, negros e populares,um site com o nome Outros-500, o qual 
saiu do ar a alguns anos, pretendiam colocar em foco a diversidade nunca encarada pela sociedade brasileira em seus 
aspectos políticos e ideológicos, focando nas particularidades de cada grupo que compunham a Nação. 

8 
Decreto 11 de março de 1998, disponível em http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret_sn/1998/decreto-

247-11-marco-1998-465042-publicacaooriginal-1-pe.html, página 01. 
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econômica brasileira a que os festejos se dirigiam. Interesses esses que deveriam ser 

lembrados e reencenados, para que a nação brasileira não esquecesse o protagonismo 

destes na construção da nação.  

O protagonismo da elite nacional, lugar este “herdado” dos colonizadores 

portugueses, não poderia ser questionado, visto que o progresso, a ordem e a 

legitimidade na construção da nação sempre estiveram em suas mãos. Questionar os 

“500” significava ir de encontro ao projeto de nação que estava dando certo, e isso não 

seria defensável, mesmo que nos discursos oficiais fosse respaldada a ideia de que todos 

os grupos sociais que formam a Nação brasileira seriam contemplados. Na prática, o 

que ocorreu foi a construção de barreiras policiais para impedir a exaltação de um 

contra discurso nas festividades. 

Mas não é sobre isso que falaremos agora, carece, antes de tudo, 

compreendermos como esteve envolvida na construção do evento uma série de disputas 

no cenário oficial, que produziram um discurso de unidade nacional pautado em ideias 

de mestiçagem, democracia racial, cordialidade. Para isso, partiremos de uma análise 

mais profunda sobre a produção oficial das comemorações, utilizando-nos dos discursos 

proferidos pelo então presidente da República Fernando Henrique Cardoso. Tentaremos 

apontar quais os jogos, os interesses e as tramas que a produção discursiva oficial 

empreendeu neste período, atentando para a tentativa de construção de uma memória 

que objetivava rememorar e recriar um antigo projeto de unidade e identidade nacional, 

sobre o qual falaremos mais adiante. 

 Até o ano de 1996, a data de 22 de abril nunca tivera tanta importância no 

calendário nacional. Mas acabou sendo eleita em um contexto político específico em 

que se necessitava demarcar lugares sociais e históricos por parte do Estado. Como bem 

apontou Adenilson Jesus, na monografia intitulada “Circuitos de memória: 

“Rememoração” dos 500 anos de Brasil nas falas de Veja e no jornal A Tarde”, 

apresentada no curso de História na UEFS: 

As comemorações dos 500 se inserem num 
certo momento em que estava a sociedade brasileira, as 
crises que vivia o governo, as questões em torno da 
Reforma Agrária, a luta por terra por parte de povos 
indígenas e o Movimento Sem Terra, o debate acerca 
das cotas para ingresso de estudantes negros nas 
Universidades Públicas. Todo esse contexto fará do 
exercício de lembrar do “descobrimento” o momento de 
situar cada sujeito (o negro, o índio e o branco) em 



 

19 

 

determinados lugares na conformação do Brasil 
enquanto Nação.(Jesus, 2012)9. 

 

A organização dos festejos dos “500 anos” teve início em 4 de Julho de 1996, 

quando se instalaram uma comissão nacional para se organizar os festejos para o V 

Centenário do Descobrimento, responsabilizando-se por pensar sua execução em âmbito 

nacional.  

O então Presidente da República Fernando Henrique Cardoso10 atribuiu, no 

“Discurso na cerimônia de instalação da comissão nacional11 para as comemorações do 

V Centenário do Descobrimento do Brasil”, os objetivos do Estado aos objetivos do 

povo. Segundo ele, os festejos do descobrimento e de formação da nacionalidade 

brasileira deveriam ser transformados em ações diversas em todo o país, as quais 

demonstrariam o desejo do governo (que corresponderia ao desejo do país) de se 

comemorar a construção de uma grande nação. Ao generalizar sua assertiva acerca do 

desejo da nação, o Presidente FHC levava em consideração apenas aquela parcela da 

população branca e detentora de poder econômico e intelectual, que com certeza teria 

motivos para comemorar.  

No trecho a seguir vemos, por exemplo, como FHC enfatiza a marca do Brasil 

como sendo um país mestiço: 

 

Esse significado todo especial tem sua razão de 
ser, a começar pelo fato de que, aqui, não estamos 
apenas marcando a vinda dos portugueses para o Brasil: 
estamos marcando, muito mais do que isso, um 
encontro, no Brasil, da cultura Indígena; a presença, 
mais adiante, dos escravos, com as suas várias formas 
culturais; o aporte que à formação do Brasil várias 
outras correntes migratórias deram, como a dos 
europeus, dos libaneses, dos sírios, enfim, mostrando 
que isto aqui é um país que se formou dinamicamente 
no decorrer desses 500 anos e que tem uma marca desde 
o início.(PALÁCIO DO PLANALTO, 1996)12. 

 

                                                           
9Adenilson Bispo de Jesus. O trabalho em questão é a sua monografia, “Circuitos de memória: Rememoração” dos 
500 anos de Brasil nas falas de Veja e jornal A Tarde”. 
10A partir daqui utilizaremos a sigla FHC para referirmo-nos ao presidente da República no período estudado. 
11 Esta comissão era composta pelas seguintes representações: Ministro das Relações Exteriores, Embaixador 
Lampreia; Ministros; Embaixador Armando Sérgio Frazão, que presidiu esta Comissão; Senadores, Deputados, 
Representantes das Forças Armadas, Ministério da Educação, do Judiciário, Ministro Rafael Greca, coordenador da 
comissão, então Ministro dos Esportes e Turismo dos festejos. 
12 Discurso na cerimônia de instalação da comissão nacional para as comemorações do V Centenário do 
Descobrimento do Brasil. PALÁCIO DO PLANALTO, BRASÍLIA – De 4 DE JULHO DE 1996. 
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Valendo-se do termo “escravo” em seu discurso, para se referir à população 

negra, o então Presidente acaba por excluir as identidades, os valores e as contribuições 

de povos africanos e seus descendentes. Quando se refere a estes grupos, também não se 

refere a opressão que sofreram.  

Assim, utilizando-se do termo encontro, o presidente deixa de fora uma série de 

relações de poder que permearam os “500 anos”. Muito mais do que um simples 

encontro, esses contatos também geraram dominação, submissão, escravidão de povos 

distintos, incluindo os grupos indígenas desta terra, que também foram usados como 

cativos. E passados cinco séculos, estes ainda encontram-se colocados em lugar de 

submissão diante do Estado.  

É interessante percebermos que ao, demarcar no discurso que os “escravos” 

fizeram parte da formação nacional, o Presidente não os coloca em patamar de 

igualdade no que concerne à formação do Estado, pois exclui esses povos de suas 

particularidades e homogeneíza as diversas nações vindas de África condicionadas a um 

estado de escravidão. Obviamente que o lugar demarcado pelo então Presidente não é 

unicamente de representante da Nação, mas o lugar de sociólogo da USP – 

Universidade de São Paulo, que, em seus estudos, referendava, entre outras questões, 

que o escravizado era simplesmente uma coisa, um objeto13. Deve-se levar em conta sua 

formação, e seus estudos sobre os negros e sobre a escravidão, mas neste caso ele está 

falando enquanto presidente.  

Pensando o processo de construção da nação e observando no contexto da época 

como povos indígenas, afro-brasileiros, sem terra e os diversos movimentos sociais 

lutavam pela construção e garantia de uma série de direitos, compreendemos que as 

comemorações, funcionaram, assim como em outros períodos, como uma tentativa de 

construir no imaginário nacional a ideia de unidade de um povo. Como aponta Durval 

Muniz de Albuquerque Júnior, 

 A identidade nacional ou regional é uma 
construção mental, são conceitos sintéticos e abstratos 
que procuram dar conta de uma generalização 
intelectual, de uma enorme variedade de experiências 
efetivas. Falar e ver a nação ou região não é, a rigor, 

                                                           
13 Fernando Henrique Cardoso é sociólogo, professor e pesquisador. Têm uma série de trabalhos onde versa sobre 
mudança social, desenvolvimento e democracia. Foi um dos que idealizaram a corrente sociológica 
desenvolvimentista. Dentre suas obras em que trata da questão escravista podemos citar: “O negro e a expansão 
portuguesa no Brasil Meridional”, “Os Brancos a e ascensão social dos negros em Porto Alegre”, “Negros em 
Florianópolis: relações sociais em econômicas”, “Capitalismo e escravidão no Brasil Meridional: o negro na 
sociedade escravocrata do Rio Grande do Sul”. 
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espelhar estas realidades, mas cria-las. (Albuquerque 
2011, p.30). 

 
 

Era necessário reafirmar a ideia de uma nação com bases comuns, encontrar o 

que fosse comum a todas/os brasileiros, visto que uma série de crises sociais se aflorava 

por todo o país, sobretudo no ano de comemoração dos seus 500 anos, ecoando nos 

quatro cantos vozes destoantes do discurso oficial. E essa prática não foi específica do 

governo FHC. Durante toda historia nacional, identidades foram forjadas em diferentes 

momentos, e posteriormente há a necessidade de se reconstruí-la ou reforçá-la a fim de 

que não se perca o caráter de nacionalidade e unidade da nação. Noé Freire Sandes, em 

texto intitulado “História, drama e cor: a memória da independência”, ao tratar de como 

a construção de uma identidade nacional, logo após a independência, é colocada como 

urgência para a organização do Estado Nacional brasileiro, destaca a responsabilidade 

do Estado em conduzir “[...] o nascimento da coletividade, definindo quem de fato 

poderia ser tomado como brasileiro [...]” (SANDES, 2000: 26-27).Abud, tratando da 

identidade nacional, mas nos primeiros anos da República, assinala, como em 1915, por 

exemplo, alguns intelectuais e representações do Estado pensavam a formação da 

consciência nacional não como algo que aconteceria aos poucos ou a longo prazo, mas 

como uma tarefa de urgência que deveria ser pensada pelos próprios intelectuais. 

(ABUD, 1998: 01). 

O historiador José Murilo de Carvalho, em seu livro A formação das almas, ao 

tratar de como as comemorações do centenário da proclamação da República foram 

repletas de construções simbólicas que objetivavam a construção de uma unidade, no 

que tange à identidade nacional, nos aponta o fato de que o imaginário social é 

construído e, nesta construção, é marcado por posições ideológicas e utópicas, 

carregadas por símbolos, mitos e rituais. Nesse processo os mitos apresentam um 

caráter difuso e comportam-se como elementos poderosos na projeção de interesses, 

medos e aspirações coletivas14.Em diálogo com a discussão proposta por Carvalho, 

buscaremos compreender o que estava sendo disputado nas comemorações dos “500 

anos”.  

                                                           
14 

CARVALHO, José Murilo de. A formação das Almas: o imaginário da República do Brasil. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1990.p.10. 

 



 

22 

 

Neste sentido, a identidade nacional brasileira passou por reformulações durante 

vários períodos de nossa história, sendo encarada como responsabilidade do Estado a 

partir da independência, onde a nação necessitaria ter algo que a tornasse reconhecida 

pelo seu povo, e pelas outras nações. O momento de consolidação do Estado-nação 

brasileiro inaugurou a preocupação por definir essa identidade homogeneizada perante 

as outras Nações, a partir da criação do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil 

(IHGB). Como bem afirmou Manoel Salgado Guimarães,  

 

É, portanto, à tarefa de pensar o Brasil segundo 
os postulados próprios de uma história comprometida 
com o desvendamento do processo de gênese que se 
entregam os letrados reunidos em torno do IHGB. A 
fisionomia esboçada para a Nação brasileira e que a 
historiografia do IHGB cuidará de reforçar visa a 
produzir uma homogeneização da visão de Brasil no 
interior das elites brasileiras. (GUIMARÃES, 1988:06) 
15. 

 

No entanto, a primeira tentativa de se criar uma identidade única não ficou 

estática. No decorrer da história, desde a criação do IHGB, passou por redefinições. De 

Colônia a Monarquia, de Monarquia a República, esses fatos políticos marcariam a 

reconfiguração da identidade nacional. Enquanto o IHGB criava, em princípios do 

século XIX, a partir da diversidade fundante do Estado, um sentimento de unidade, na 

passagem para a República, são os símbolos eleitos a partir dos grandes feitos de 

grandes homens que marcam o sentimento de unidade nacional. Como bem demonstrou 

José Murilo de Carvalho em A formação das almas, em que aponta o centenário da 

Independência como momento importante para se eleger as particularidades de uma 

nação que tem como marco em sua construção a força e a garra na luta pela sua 

autonomia. Além disso, as décadas de 1920 e 1930 tiveram nas ideias de “democracia 

racial” e “cordialidade” uma espécie de eficácia simbólica que marcaram a tentativa de 

se fazer do Brasil uma Nação moderna (HERSCHMANN; PEREIRA, 2000: 210). Dois 

momentos históricos, Independência e proclamação da República, de reorganização 

política do Brasil que careciam de identificação e reconhecimento por parte de seu 

povo. Momentos em que o sentimento de unidade nacional precisou ser criado e 

revisitado. 

                                                           
15

GUIMARÃES, Manoel Luis Lima Salgado. Nação e Civilização nos Trópicos: o Instituto Histórico Geográfico 

Brasileiro e o projeto de uma história nacional. Revista Estudos Históricos, Vol. 1, No 1 (1988). 
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Mas o que marcaria o repensar ou reforçar de uma identidade na passagem do século 

XX para o XXI? 

As crises sociais que marcaram o fim do XX podem ser encaradas como um 

impulso a se repensar essa identidade. Especialmente a partir das décadas de 1970 e 

1980, percebemos identidades, para além da encarada como válida pelo Estado, serem 

forjadas, reconstruídas, ressignificadas pelos próprios integrantes da nação. Negros e 

indígenas passaram a se constituir enquanto grupos organizados a fim de lutarem pelos 

seus direitos, diga-se de passagem, uma briga pelo direito à terra e pela ação efetiva de 

políticas públicas que atendessem a estes grupos. Essas questões colocaram em 

“cheque” a identidade nacional que já não abarcava as identidades de seu povo. Além 

disso, podemos perceber na passagem do século XXI como as ideias e identidades 

forjadas na pretensão de um país moderno já não davam conta das dinâmicas e políticas 

que a sociedade brasileira necessitava. Era a própria identidade nacional um conflito 

que necessitava ser resolvido, visto que aquele ideal de nação já não representava o seu 

povo. 

 Afinal, como reforçar uma ideia de nacionalidade que angariava o caráter de 

unidade homogênea, que estava em crise? Recorreu-se ao mito fundador, a gênese do 

Brasil. Esse fato seria comum a todos que partilhassem de vivencias neste país, a sua 

história, evocar as suas raízes seria um bom começo para reconstruirmos uma 

identidade nacional. No entanto, FHC começa seu discurso, pelo que nos parece, 

tentando demonstrar a existência de um paraíso racial, onde as bases fundadoras do 

povo brasileiro conviviam em harmonia.16 E essa convivência harmoniosa teria nos 

portugueses seus responsáveis históricos que, antes de qualquer coisa, proporcionaram 

este “encontro”. Assim, os colonizadores foram eleitos como os protagonistas dos 

episódios dos “500 anos”. 

                                                           
16

O debate sobre o caráter harmônico da nação brasileira é antigo e muitos autores se dedicaram a pormenorizá-lo. 
Vide:GUIMARÃES, Manoel Luis Lima Salgado. Nação e Civilização nos Trópicos: o Instituto Histórico 
Geográfico Brasileiro e o projeto de uma história nacional. Revista Estudos Históricos, Vol. 1, No 1 (1988). 
 HERSCHMANN, Micael& PEREIRA, Carlos Alberto Messeder. E la nave va... As celebrações dos 500 
nos no Brasil: afirmações e disputas no espaço simbólico. Estudos Históricos, 26: 203-215. (2000) 
 SCHWARCZ, Lília K. Moritz. Usos e abusos da mestiçagem e da raça no Brasil: uma história das 
teorias raciais em finais do século XIX. Afro-Asia, 18 (1996), 77-101. 
 Silva, K. C. (2006). A nação cordial: uma análise dos rituais e das ideologias oficiais de 
"comemoração dos 500 anos do Brasil". Asociação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais. 
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Vale ressaltar que, entre os anos de 1996 e 2000, em todos os discursos em que 

as comemorações dos 500 anos eram o tema, havia alusão ao papel dos portugueses na 

construção dessa nação, que se consolidara e dera certo sobretudo pelo papel de 

liderança exercido pelo colonizador, mesmo que não houvesse a participação de 

representantes portugueses nas comissões organizadoras. No discurso da cerimonia de 

instalação da comissão, por exemplo, FHC se refere ao Brasil como [...] a consequência 

de um movimento europeu, [...] (PALÁCIO DO PLANALTO 1996, 60).  

A história do país fora marcada pela diversidade harmoniosa, segundo FHC. E, 

portanto, de acordo com seu discurso, esta característica do povo deveria ser celebrada 

através de uma data comemorativa. Os 500 anos de Brasil entraram para o calendário 

nacional em 1996. No entanto, o Presidente fez questão de demarcar o seu lugar como 

representante de uma corrente de pensamento desenvolvimentista, reforçando o 

potencial produtivo, industrial e capitalista brasileiro. Afinal, em suas palavras, “[...] 

gostamos de ser como somos”. E o Brasil, em seus 500 anos de história, deveria ser 

marcado 

afirmativamente, sem pretensão de sermos 
exclusivos nesse caminho, sem arrogância – que não é 
do nosso jeito brasileiro-, mas também com muita 
simpatia, com muito amor, eu até diria, com muita 
querência, com vontade de dizer que nós gostamos de 
sermos como somos. .(PALÁCIO DO 
PLANALTO1996, p.61). 

 

A criação e/ou concretização de um sentimento de identidade nacional figuram 

enquanto aspectos fundamentais para a elaboração de uma memória coletiva necessária 

para a construção de uma homogeneidade no que tange às bases de coletivização do 

sentimento de nação. O que permite a emergência de objetos de análises históricas está 

intimamente relacionado com a interação entre instituições, processos econômicos e 

sociais, ao comportamento, à norma instituída pela sociedade, além de uma instalação 

de práticas que coexistem se comportam de forma solta, mas que se entrelaçam em 

pontos específicos compondo um único ponto de convergência (ALBUQUERQUE, 

2011: 43). Neste ponto, estratégias de criação do sentimento de unidade se materializam 

em ações diversas no território nacional, ampliando seus campos de atuação, incluindo-

se meios midiáticos para alcançar a população em geral. 

Como a Rede Globo é uma empresa que ocupa lugar privilegiado no consumo 

midiático da população brasileira, elegemos duas propagandas produzidas por órgãos do 

Estado que passaram, entre os anos 1998 e 2000, neste canal, para melhor 
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compreendermos como havia ligação entre o projeto de nação do Estado e os interesses 

de empresas privadas. Entendemos ainda que a Rede Globo também esteve à frente das 

festividades oficiais, visto que, em sua programação, também divulgava uma ideia de 

nação e de povo já pensada pelo Estado, mas que precisava ser melhor “assimilada” . 

Essas propagandas se empenharam em reproduzir uma história de 1500 e reforçar as 

velhas ideologias, fosse com a reprodução da carta de Pero Vaz de Caminha, fosse com 

a teoria da mestiçagem.  Como nos apontou Adenilson Jesus, 

 

Entendemos que o papel que assume o 
paradigma comunicacional nas sociedades 
contemporâneas faz com que se tornem cada vez mais 
tênues e complexas as distinções entre condições reais e 
condições representacionais no campo discursivo. 
Longe de ser um espelho, os meios de comunicação se 
tornaram os lugares onde se elaboram se negociam e se 
difundem os discursos os valores e as identidades. 
(JESUS, 2012:15). 

 
E neste sentido, observamos como o sentimento de nacionalidade, com base no 

mito das três raças, foi utilizado pelo governo da Bahia em sua propaganda, veiculada 

na Rede Bahia (filiada da Rede Globo), no ano das comemorações.  

 
-onde o velho mundo se transformou em Novo Mundo. (0:00:04- 0:00:06). 
- brancos e índios se transformaram em mamelucos. (00:00:09 – 00:00:12). 
- negros e brancos se transformaram em mulatos. (00:00:12 – 00:00:17). 
- negros e índios se transformaram em cafusos. ( 00:00:18 – 00:00:21). 
-um só povo (00:00:21 – 00:00: 23): 

 
 

 

 

 

 

 

(propaganda do Governo da Bahia 
no ano 2000).17 

 

 

É com esse texto que a propaganda tem inicio, associando cada frase acima 

citada a uma série de imagens. Somos “Um só povo”, uma nação miscigenada. Não 

                                                           
17

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=D3FzI893R4E 
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somos Brancos, Índios ou negros, somos um povo diverso, como afirma FHC, somos o 

brasileiro que não pode ser definido com uma identidade em específico, pois somos 

fruto da mistura. 

Lília Schwarcz, ao tratar dos usos e abusos da raça no Brasil, mostra como as 

análises sobre finais de século ampliam nossas reflexões, pois nestes períodos “utopias e 

prognósticos” projetam sobre o futuro as ações, os estudos, a fim de tentar gerir uma 

forma diferente de como foi feito até então. E para isso, debruçam-se sobre esse porvir 

“[...] como se realidade e representação caminhassem lado a lado, tornando difícil 

discernir onde termina a história e em que lugar começa o mito”. (SHWARCZ, 1996: 

77). Assim, no final do século XX e passagem para o XXI, vemos explícito nos 

discursos utilizados pelo Estado, e também “massificados”, pela mídia um ideal de 

nação amparado no mito da “democracia racial” que exclui qualquer especificidade. 

Rívia Alencar, ao trabalhar com “O Ritual dos 500 anos: três versões de um mesmo 

mito18”, aponta ainda que o mito e sua plasticidade dão vazão a manifestações diversas 

de cada grupo social. E, conforme a autora, também “revelam o status de quem o narra 

e ainda fornece elementos para a compreensão das visões de mundo da sociedade”. 

(ALENCAR, 2001: 02). Afirma ainda que a comemoração dos 500 anos funcionaria 

ainda como uma espécie de arma ideológica, que serviria para: 

 
[...] reafirmar a crença do Brasil como um país 

das Benesses, “da pluralidade étnica e [d] a diversidade 
cultural”. Elementos que são citados como 
fundamentais na caracterização da sociedade brasileira, 
responsáveis diretos pela nossa “originalidade”. 
(ALENCAR, 2001: 15).  

 
Neste sentido, amparado no mito das três raças19, tanto os discursos de FHC, 

quanto os discursos proferidos na propaganda do Governo da Bahia, respaldando e 

disseminando no imaginário popular brasileiro, temos a composição de uma nação 

brasileira homogênea e miscigenada.  Renato Ortiz, quando trata da mestiçagem e de 

seu caráter mitológico fundante em nossa nação, afirma que a mestiçagem é “real e 

simbólica”.  Para ele, este mito refere-se em fatos concretos a condições sociais e 

                                                           
18 Relatório Final de Pesquisa de Iniciação Científica - Pibic/CnpQ, UnB, 2001. Disponível em: 
http://www.antropologia.com.br/divu/divu19_mono.htm 
19 O Mito das Três Raças pode ser compreendido comoo "mito fundador" da nação brasileira, onde três raças (o 
branco português, o negro africano e o índio brasileiro) teriam se misturado de forma que o povo, a nação, a cultura e 
todas as relações brasileiras são reflexo direto de processo de miscigenação.  Neste, a sociedade seria homogênea e 
igual. No entanto é um mito por não dar conta da própria realidade social do Brasil. 
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históricas onde as questões referentes a etnias que formaram o país simbolicamente 

agem em conformismo com projetos de criação do sentimento nacionalista que 

deveriam ser dispersos e, ao mesmo tempo, estariam concatenados à construção da 

nação. (ORTIZ, 2006: 21). 

Construindo o sentimento de nacionalidade e de pertença no imaginário da 

nação, o Estado se propõe a pensar uma possível diversidade compondo um único povo. 

E isso pode se observar na passagem da propaganda do Governo da Bahia citada 

anteriormente, onde o povo miscigenado tem base nessa diversidade. José Murilo de 

Carvalho (1990) nos fala ainda que o caráter discursivo e as justificativas possíveis para 

as comemorações20 extravasam o simples fruto do discurso, e do que pode ser 

demonstrado cientificamente. Para ele essa organização supunha modelos de república e 

modelos de organização social que permeiam um ideal utópico e visionário de nação. 

(Carvalho, 1990: 09). Quando nos voltamos para a propaganda do governo da Bahia, 

percebemos como o mito da democracia racial e das três raças complementam um ideal 

de nação que pretende organizar socialmente o Estado Brasileiro, negando assim 

identidades reafirmadas pelos movimentos sociais de todo o país a partir da década de 

1960. 

O Estado brasileiro, como construtor das políticas organizacionais, se propôs a 

criar estratégias de reorganização e legitimação de um ideal de nação que, em sua 

trajetória histórica, vinha perdendo legitimidade. Desde o processo de implementação 

da República, a construção de uma identidade nacional brasileira está atrelada a ideia de 

homogeneidade. Nesse processo, negros (ex-escravos e seus descendentes), indígenas e 

descendentes destes povos não se percebiam no enquadramento feito pelo Estado. No 

entanto, o que percebemos é que a diversidade fora apenas acoplada à ideia de 

homogeneidade de uma nação. E, como veremos no próximo capítulo, é justamente este 

ponto que os movimentos sociais ligados ao “Outros 500” questionarão.  

Lúcia Lippi assinala como, no processo de construção do Estado moderno, 

procurou-se integrar territorial, regional e socialmente diferentes fragmentos, assim, 

procurando chegar a 

“comunidade de sentimentos” de que fala 
Benedict Anderson, recorreu-se a antigas tradições, 
reais ou inventadas, lançando-se mão tanto de fatos 
históricos quanto de episódios acontecidos em tempos 

                                                           
20No caso deste autor, refere-se às comemorações do centenário da República, mas que se encaixam na discussão 
sobre as comemorações dos 500 anos. 
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imemorial. Tudo isso para estabelecer, para definir, o 
que e quem fazia ou não parte de um todo chamado 
nação. Construir identidades nacionais envolveu 
sobrepujar outras identidades, ligadas ao lugar de 
nascimento, a etnias ou religiões, mas significou 
também marcar a diferença diante de outras nações. 
(OLIVEIRA, 2000:185). 

 
Em 1998, as festividades do V Centenário ganharam maior importância por 

parte do governo federal e da mídia, que se empenharam em promover um grande 

evento. No dia 11 de março, foi publicado no Diário Oficial um decreto que criava o 

Conselho Empresarial “Brasil 500 anos”, convocando os empresários, que no plano de 

desenvolvimento do país ocupavam papel primordial para a política do então governo, a 

tomarem os seus lugares em tal empreitada. Vejamos o que se determinava nos 

primeiros artigos deste decreto:  

 

Art.1º Parágrafo único. É objetivo do 
Conselho, ainda, estimular iniciativas empresariais auto-
financiadas, que exprimam o compromisso do País com 
o desenvolvimento sustentável e que se ajustem ao 
programa de comemorações de que trata este Decreto.  
     Art. 2º O Conselho será integrado por cinqüenta 
representantes da sociedade civil, dentre os quais um 
será o seu presidente, todos designados pelo Presidente 
da República.  (UNIÃO 1998)21. 

 

Aqui, percebemos como o Estado garante o lugar do setor privado na construção 

da própria ideia de nação que desejam construir. Não fazia parte dos interesses do 

Estado brasileiro colocar como protagonista o seu povo, ou os grupos sociais diversos 

de que se fala no discurso. Antes, é preponderante que a iniciativa privada se apodere do 

lugar de destaque, reforçando um novo ideal de nação que os contemple em seus 

interesses. Sob a celebração de um país miscigenado, celebra-se, em verdade, uma 

nação marcada por seu desenvolvimento industrial, urbano e tecnológico. O que nos 

deixa intrigado é que, no artigo segundo, informa-se que a composição de tal conselho 

seria formada por 50 membros da sociedade civil, nos fazendo pensar que a 

“diversidade” de que fala o presidente em outros discursos fará parte, de fato, da 

preparação dos festejos. Mas, como veremos, mesmo com todo esse discurso 

“inclusivo”, as celebrações vão ocorrer num momento onde já não se aceitava com tanta 

parcimônia retórica totalizante e nacional. As marcas dos conflitos estavam à flor da 

                                                           
21

Diário Oficial da União - Seção 1 - 12/3/1998, Página 19. 
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pele e, ao mesmo tempo, os grupos sociais que se sentiam excluídos da homogeneidade 

evocada pelo Estado tinham amplo poder de organização, o que foi preponderante para 

que efetivassem seu descontentamento em ações (HERSCHMANN; PEREIRA, 2000: 

205). 

Em 9 de setembro de 1998, no discurso de premiação da escolha da logomarca 

dos festejos22, o Presidente FHC nos fala um pouco mais de que rumo as comemorações 

tomariam e qual o real objetivo de se comemorar: 

Parece que é um fato também importante e 
significativo essa coincidência de divulgarmos essa 
logomarca dos 500 anos no mesmo dia em que é 
divulgado um relatório que ressalta algo em que os 
brasileiros têm que prestar atenção: o Brasil, pela 
primeira vez, em dezembro de 95 – portanto, depois do 
plano Real, que começou em julho de 94 – alcançou os 
países de mais alto desenvolvimento humano. 
(PALÁCIO DO PLANALTO 1998, p.200). 

 
Era preciso comemorar, pois vivíamos num país que estava dando certo graças, 

sobretudo, à sua política econômica. Avançava no desenvolvimento econômico e social 

e seu povo ganhava melhores condições de sobrevivência. O Maior Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), desde sua fundação, também era um ponto a ser 

levado em consideração. Os êxitos da questão política empreendida pelo então 

Presidente deveriam ser aplaudidos, como o próprio fez ressaltar em seu discurso, e isso 

seria feito nas comemorações do aniversário do Brasil. Mais adiante, FHC ainda afirma 

que: 

Com relação aos 500 anos, eu disse já, em 
algumas oportunidades, mas gosto de repetir, que temos 
que mostrar ao mundo que nós, aqui, construímos uma 
civilização. Não se trata, simplesmente, de que houve 
um encontro, porque houve um encontro. 
(PALÁCIODOPLANALTO 1998, p.201). 

 
Quando os portugueses aqui chegaram, encontraram indivíduos “incivilizados”, 

que necessitavam encontrar a “verdade” e serem submetidos à lógica colonial. Nos 

discursos de FHC, percebemos que o caráter progressista e civilizacional que marcaria 

nossa nação só foi possível graças àquela intervenção externa, e portuguesa, no novo 

território.  

                                                           
22 Este discurso foi proferido para as seguintes representações: Vice-Presidente, Doutor Marco Maciel; Ministro de 
Estadodas Comunicações, Luiz Carlos Mendonça de Barras; Secretário de Comunicação Social, Embaixador Sérgio 
Amaral; Presidente do Conselho Empresarial dos 500 Anos, Doutor Félix Bulhões; Presidente dos Correios, 
RenzoRossa; Vencedores do prémio para a  Logomarca dos 500anos; Presidente do Banco do Brasil; Secretário da 
Comissão dos 500 Anos. 
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Na propaganda dos Correios o discurso reproduzido é o da carta de Pero Vaz de 

Caminha, quando da chegada à América, o primeiro texto produzido sobre o Brasil. 

Nada mais harmonioso com o que representa a empresa dos Correios, sobretudo numa 

perspectiva desenvolvimentista e de avanço nas tecnologias da comunicação. 

Problemático seria, no entanto, o trecho escolhido para esta associação do progresso. O 

extrato que selecionamos se refere à impossibilidade produtiva dos povos nativos 

atrelada a imagens de progresso. Vejamos: 

 
00:00:50 – 00:00:53: “Eles não lavram nem 

criam” 
 
 
 

 

 

 

 
00:00:54 – 00:00:55 – “Nem há aqui boi ou 

vaca ou cabra, ovelha ou galinha. 
 

00:00:58 – 00:00:59 – “Ou qualquer outro 
animal que esteja acostumado a viver do homem”. 

 
 

 

 

0
0
:
0
1
01 – -00:01:14 – “Nesse dia, enquanto ali andavam, 
dançaram e bailaram sempre com os nossos, ao som de 
um tamboril nosso, como se fossem mais amigos nossos 
do que nós seus”. 
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A propaganda dos Correios caminha junto com o ideal de nação que deu certo. 

Associando imagens do presente ao discurso feito no “encontro”, como define FHC. No 

entanto, essa associação é extremamente perigosa, visto que às sociedades indígenas 

sãoatreladas ideias de gentilidade, falta de organização política ou social. Mais uma vez 

o Estado divulga uma ideia de nação que elege elementos externos, como o colonizador, 

enquanto protagonista na construção do Brasil. Neste ponto, convém lembrar o que diz 

Albuquerque sobre a capacidade do discurso ser capaz de reforçar estereótipos, de 

forma repetitiva, com fala arrogante e uma linguagem que tem o poder de levar a 

estabilidade acrítica. (ALBUQUERQUE 2011, p.30). Assim, a propaganda dos Correios 

acaba legitimando uma imagem do indígena propagada nos séculos XVI e XVII, que 

não teria acompanhado o desenvolvimento do país, ficando estacionado no tempo. No 

final das contas, pensar um país que se tornou civilizado a partir deste encontro é 

reforçar o protagonismo português na construção da nação. Afinal, o “encontro” é que 

proporcionou o desenvolvimento. 

A ideia de (re) encenação e ratificação de estereótipos antigos e que se 

encontram consolidados em nossa nação marcou profundamente a produção discursiva 

oficial sobre a celebração e exaltação da diversidade particular do povo brasileiro. Uma 

diversidade que aponta a fragilidade governamental de encarar a variedade de povos que 

compõem a nação, pois essa diversidade é colocada apenas como fator preponderante na 

sua formação, mas impossível de ser encarada como elemento de coexistência nos dias 

atuais, visto que somos um povo miscigenado. Embora essas ideias não sejam novas, 

devemos questionar em que medida traduziam expectativas de significativas parcelas da 

população.  

Continuando a analisar os discursos do Presidente, observamos como as 

diferenças étnicas e sociais entre a população brasileira foram ressaltadas durante a 

premiação da logomarca dos “500 anos”:  

 

Nós já temos esse hábito com a diferença. [...]. 
Mas, em geral, marcam diferenças, ainda quando 
possam conviver com elas. Aqui, nós desfazemos as 
diferenças. Aqui, realmente, mais do que isso, nós 
prezamos o fato de haver grandes diferenças de origem, 
mas que se desfazem nesse caminho realmente de 
recriação – e cultura é sempre isso: alguma coisa que se 
recria -, de reelaboração desses elementos iniciais, para 
formar uma coisa especificamente brasileira, que não se 
opõe ao universal, mas se integra ao mais geral através 
dessa especificidade. E é até mais fácil essa integração, 
porque um pedacinho desse universal, de várias partes 
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desse universal, está aqui dentro. 
(PALÁCIODOPLANALTO 1998, p.202). 

 

O Presidente exalta uma trajetória de convivência com a diversidade, destacando 

a composição da nação homogênea, mas que garante os lugares específicos de cada 

grupo que a compõe. Embora no discurso oficial se ressalte essa “tolerância”, ela nem 

sempre era bem vista nas práticas empreendidas pelo governo federal. Mais adiante 

veremos como, nas próprias comemorações, um contra-discurso fez parte das 

celebrações, evocando outra história. 

Ao discursar na solenidade de lançamento do conselho empresarial, em 16 de 

dezembro de 1998, FHC disse o seguinte: 

 

Nós falamos da Descoberta do Brasil. É uma 
coisa significativa, é como se aqui houvesse alguma 
coisa oculta que estava sendo revelada ao mundo. E era 
boa, porque, ao comemorarmos, ao celebrarmos essa 
Descoberta, queremos que o mundo todo, mormente 
este agora que é globalizado, compartilhe conosco 
aquilo que nós somos, ou seja, uma afirmação positiva. 
(PALÁCIODOPLANALTO 1998, p. 448). 

 

Assim, reforça uma imagem hegemônica, harmoniosa, muito mais direcionada 

para grandes públicos internacionais do que para atender as demandas simbólicas de 

diferentes e expressivos segmentos sociais. A celebração patrocinada pelo Estado não 

levou em conta as questões políticas e sociais que vinham mobilizando diferentes 

grupos na sociedade brasileira.  

Neste sentido, percebemos no discurso oficial que essa discussão, ou o modo 

como ela foi proposta, no fim das contas, legitimou o lugar social, histórico, de cada 

grupo. Reavivando a ideia de que cada grupo jamais poderia partilhar de lugares 

diferentes, se não aqueles que foram demarcados já nos primeiros anos do Brasil. Mas 

as comemorações do V centenário do país, longe da harmonia almejada pelo Estado, 

foram responsáveis por trazer à tona um debate ferrenho: que 500 anos eram aqueles?  

O que cada grupo estava, de fato, comemorando?  
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Capítulo 02 

Outros 500 e outros discursos – construindo uma 

memória 

 

 

Naquele dia foi dado início à expansão do 
Velho Mundo nestas terras, através da sua brutalidade 
letal e organizada, pronta para projetar-se contra tudo e 
contra todos que estivessem em seu caminho. Aquele 22 
de abril de 1500 foi um dia mítico, matriz de uma 
história violenta e desumana que continua até os nossos 
dias. (MNU, 2010: 53)23. 

 

Alguns grupos de nossa sociedade se mantem em lugares privilegiados, os quais 

dialogam diretamente com as instâncias de poder detentoras de um saber eleito como 

verdade única e que organizam o modo como deve se estruturar o Estado nacional, 

dispersando na sociedade os seus discursos a fim de produzir um entendimento único de 

nação e criar um sentimento particular de nacionalidade. No entanto estes não 

conseguem produzir uma voz unívoca. Os próprios grupos, onde as políticas e 

estratégias de manutenção do poder agem, produzem contra discursos, resistindo e 

lutando contra esse lugar de subalternidade que o grupo hegemônico os coloca. 

Como já observamos, o Estado empreendeu uma grande batalha simbólica e 

discursiva a fim de reafirmar o lugar da elite brasileira no processo de construção desse 

país, reforçando a ideia de que fora o estrangeiro o grande responsável na consolidação 

de nosso Estado, subjugando e determinando lugares secundários para os negros, 

indígenas e populares. Utilizou-se da tática de rememoração de um mito fundador para 

reunir toda a população num espirito de “nacionalidade”, respaldada na diversidade de 

nosso país e que nos reunia no desejo da tão sonhada identidade nacional.  No entanto, 

como nos aponta Renato Ortiz, “se existe uma unidade em afirmarmos que o Brasil é 

“distinto” dos outros países, o consenso está longe de se estabelecer quando nos 

aproximamos de uma possível definição do que viria a ser nacional”. (ORTIZ 2006, 

08). José Murilo de Carvalho afirma ainda que se criar um mito de origem, fenômeno 

universal, não é particularidade de certos regimes políticos, também pode ser verificado 
                                                           
23“BRASIL, 500 ANOS DE RESISTÊNCIA INDÍGENA, NEGRA E POPULAR MANIFESTO”. Esse documento 
foi divulgado no inicio do ano de 1998 e encontra-se na cartilha feita no ano de 2010 pelo MNU, em rememoração 
dos acontecimentos de 2000.  
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em nações, povos, tribos, cidades. E, muitas vezes, aparece se disfarçando como 

historiografia, dispersando uma determinada versão dos “fatos imaginados”, “que dará 

sentido e legitimidade à situação vencedora”. (CARVALHO, 1990: 13-14). 

Noé Freire Sandes, em seu texto intitulado “História, Drama e Cor: a memória 

da independência” nos coloca a par de como, nos primórdios de uma nacionalidade 

brasileira, o Estado elegeu quem se enquadraria ou não numa ideia de povo brasileiro. 

Para o autor, 

[...] a formação da nacionalidade brasileira fez-
se dentro de um projeto que restringiu a ampliação do 
ideário liberal ao seu aspecto econômico. [...]. Ao 
estado coube, portanto, a missão de conduzir o 
nascimento da coletividade, definindo quem de fato 
poderia ser tomado como brasileiro [...]. A formação da 
memória nacional cedo coloca-se em perspectiva 
monárquica. (SANDES 2000, 26-27). 

 

Assim a questão, para nós, encontra-se em como a ideia de nação, nacionalidade, 

acionada nos festejos dos 500 anos, ainda continua válida. Diante de um momento, os 

festejos dos 500 anos, em que duas memórias foram disputadas. Para o Estado: 

Descobrimento. Para os movimentos Indígenas, Negros e Populares: Invasão. 

Mas esse empreendimento estatal não ocorreu de maneira tão “ordeira” como 

imaginou a elite que comemorava. Uma identidade estava sendo forjada sem a presença 

daqueles que compunham a nação brasileira. Ao passo que o discurso oficial respaldava 

a memória positiva de construção da nação, os negros, indígenas e “populares” 

reivindicavam outra história. O mito fundador, “Descobrimento”, nem de longe atingia 

a realidade dos que resistiram no decorrer da historia, tendo suas memórias e seus 

corpos marcados por outros 500. No cenário intelectual no qual o Estado se amparou 

para a formulação dos festejos, a mestiçagem emergia como fator marcante da 

nacionalidade brasileira, reforçando o mito das três raças fundadoras. 

Embora as populações indígenas tenham ocupado o cenário midiático e de 

protagonismo nas manifestações que se sucederam desde 1998, os outros grupos 

também reivindicaram, a seu modo, a participação na reinvenção de uma memória 

coletiva nacional. Como bem afirmou Michael Pollak, “em primeiro lugar, são os 

acontecimentos vividos pessoalmente. Em segundo lugar, são os acontecimentos que eu 

chamaria de "vividos por tabela", ou seja, acontecimentos vividos pelo grupo ou pela 

coletividade à qual a pessoa se sente pertencer” (POLLAK, 1992: 2). Nesse sentido é a 
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memória dos que viveram os 500 anos de exploração que este grupo evoca. A sua 

própria memória, retirando o protagonismo dos colonizadores e reivindicando-o.  

No ano de 2010, o Movimento Negro Unificado ( MNU) publicou uma cartilha 

intitulada Zumbi vai a Coroa Vermelha, onde traçou os passos do movimento Outros 

500. Nesta cartilha, que utilizamos também como fonte, visto que sua produção foi 

pensada para refletir sobre o momento, por ocasião dos seus dez anos, apresentou-se 

como material de análise a partir da forma como narra os fatos, reivindicando não uma 

visão eurocêntrica de nossa história, mas o seu lugar na formação de nossa nação e de 

como essa nação trata essas populações, além de funcionar como uma das primeiras 

análises históricas do momento. Apresenta-se ainda como uma memória produzida por 

um dos seguimentos do movimento Outros 500, onde reivindica o seu lugar não de 

espectador, mas de agente. Ao contrário da oficialidade, não há o reforço do mito da 

mestiçagem, de forma a reivindicar a diversidade de nossa nação, atentando para a 

diversificação das políticas públicas que tendem a homogeneizá-las, o que é evidente na 

própria organização do movimento.  

O movimento Outros 500 era composto por movimentos sociais organizados 

como o MNU (Movimento Negro Unificado), CIMI (Conselho Indigenista 

Missionário), MST (Movimento dos Sem Terra), Indígenas de todo o país. No momento 

das comemorações estes grupos encontravam-se em vias de reivindicação de uma série 

de questões, como a demarcação das terras indígenas e a implementação das cotas 

raciais nas Universidades, além da própria reforma agrária. Essas demandas que são 

espécificas destes grupos os lembravam cotidianamente de que não havia o que se 

comemorar nos 500 anos, pelo contrário, havia de se lembrar ao Estado que eles 

estavam ali há séculos, como se ainda não tivessem sido “notados”.  

Para começo de conversa, é fundamental compreendermos como os Outros 

percebiam a participação dos negros, indígenas e populares na construção daquela nação 

cujo discurso oficial a exaltava como uma nação que teria dado certo. No documento 

final da Conferência dos Povos e Organizações Indígenas do Brasil, ocorrida em Santa 

Cruz Cabrália entre os dias 20 e 22 de abril de 2000, o movimento afirma que os 

indivíduos que sofreram com as perseguições e a exploração desde 1500 não ficaram 

calados ou apáticos diante disso. Para eles, e era a história que reivindicavam, os cinco 
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séculos foram permeados de revoltas, insurreições, movimentos políticos e sociais que 

fundamentaram “uma linha contínua de resistência” 24. 

Obviamente compreendemos que um movimento não é construído de um dia 

para o outro, e não seria diferente com os Outros 500. O discurso e a história que 

reivindicavam também faziam parte de uma discussão que antecede ao 22 de abril de 

2000. Percebemos isso, por exemplo, numa coluna no jornal “Brasil Norte”, encontrado 

no site da comição Pró Yanomami, em sua edição de 23 de outubro de 1998. Ali, o 

jornalista Expedito Perônnico, na coluna “Conversa Afiada”, em texto intitulado 

Comemorar o quê?,comenta sobre uma carta que o Conselho de Articulação dos Povos 

e Organizações Indígenas do Brasil (Capoib) teria enviado ao papa João Paulo II, 

informando-lhe das condições em que se encontravam os indígenas do Brasil, 

reforçando que o Estado brasileiro, mesmo não se preocupando com as condições 

educacionais, de saúde e assistência, ainda lhes tirava o direito da terra, que eles tanto 

lutam, além do assassinato de mais de 40 líderes indígenas. E conclui: “a mesma carta 

foi enviada ao Presidente Fernando Henrique Cardoso. O Capoib não Vê motivos para 

festejar os 500 anos de descobrimento de forma tão triunfalista como quer o Governo 

brasileiro”. (Brasil Norte, 1998).  

O Movimento Brasil Outros 500: Resistência Indígena, Negra e Popular deve 

ser compreendido no contexto de uma serie de lutas, que envolve não só o Brasil, mas 

toda a América Latina, numa tentativa de reafirmar a resistência contra a comemoração 

triunfalista dos que são abordados como submissos. O ápice dessa luta foi o ano de 

1992, quando dos festejos de 500 anos da chegada dos europeus à América. Nesta 

ocasião, não foi permitido que as comemorações ocorressem no território americano, 

acontecendo apenas em Sevilha, na Espanha. (MNU, 2010:40). É importante salientar 

que os seguimentos sociais organizados que compuseram o Brasil Outros 500 (negros e 

indígenas) também participaram dessa articulação em anos anteriores aos festejos 

nacionais, como em 1989, em Bogotá (Colômbia), continuada em 1991, em Xelaju 

(Guatemala), e, em 1992, na Nicarágua. (MNU 2010, 40). E a primeira reação deste 

envolvimento, aqui no Brasil, ocorreu em 1995, em São Paulo, onde aconteceu o I 

Encontro Continental dos Povos Negros das Américas. (MNU, 2010). 

Dessa forma percebemos que, atrelado ao discurso de resistência, há a 

organização de atos que não são restritos aos movimentos sociais do Brasil. Os 

                                                           

24  Conferencia dos Povos e organizações indígenas do Brasil, 2000. 
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americanos que não eram contemplados pela história que garantia a hegemonia de 

grupos minoritários, em detrimento da submissão de indígenas, negros e populares, 

reinventavam a história a partir de seu lugar. A memória silenciada não podia continuar 

no ostracismo, ela deveria ser colocada em foco a fim de dar conta de um outro contexto 

social. E como nos apontou Pollak, 

acontecimentos, personagens e lugares, 
conhecidos direta ou indiretamente, podem obviamente 
dizer respeito a acontecimentos, personagens e lugares 
reais, empiricamente fundados em fatos concretos. Mas 
pode se tratar também da projeção de outros eventos. 
(POLLAK, 1992: 3). 

 

No Brasil, o movimento foi construído a partir da ideia de se organizar 

simbolicamente a retomada do país pelos povos indígenas. E para isso percorreriam o 

percurso inverso ao da colonização. Ao invés do litoral para o centro, partiria dos 

interiores do Brasil em direção ao lugar de partida de toda uma história de negação, 

submissão e quase dizimação. Paralela a esta retomada, foi programado um grande 

encontro das populações indígenas antes do dia 22 de abril de 2000. Esta atividade 

começou a ser pensada em 1998, a partir de uma reunião da Coordenação das 

Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), e só tomou corpo a partir da 

articulação do movimento Brasil Outros 500. Já no mês de setembro de 1999, a Marcha 

indígena foi decidida, num encontro com mais de 100 lideranças. E em Janeiro do ano 

2000, um comitê foi criado na cidade de Santa Cruz Cabrália, composto por 

representantes do CIMI (Conselho Indigenista Missionário) e lideranças indígenas. 

Tendo já condições estruturais e apoio de diversos segmentos sociais, a marcha 

foi subdividida em seis grandes caravanas agrupadas por região: Caravana do Norte; 

Caravana da Amazônia Ocidental; Caravana do Mato Grosso do Sul; Caravana do Sul; 

Caravana do Leste; Caravana do Nordeste. (MNU 2010, 20-21) 

No ano de 2000, na cidade de Coroa Vermelha ocorreu a Conferência dos Povos 

e Organizações Indígenas do Brasil, resultado de uma série de manifestações realizadas 

em todo o país desde 1998. Nesta conferência as populações indígenas do Brasil se 

uniram a fim de discutirem que motivos tinham para comemorar e que papel o indígena 

tinha nessas comemorações. Reivindicavam a sua história: os índios não foram 

dizimados, resistiram e faziam parte da população brasileira. No entanto, concluíam, a 

sociedade e o Estado pareciam não percebê-los. Em 30 de dezembro de 1999, o Jornal 

Brasil Norte, em texto intitulado “Aniversário”, assim noticiava essa organização 
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Vários movimentos populares já estão com 
agenda pronta para manifestações e protestos do ano 
2000. 

Em abril, mês da comemoração dos 500 anos 
do Descobrimento, sai a marcha indígena de todas as 
regiões, em direção a Bahia. 

Lideranças Ianomami e Macuxi já confirmaram 
presença no evento. 

 

Era expresso e direcionado ao Governo o não desejo de comemorar-se, visto que 

as condições de sobrevivência se apresentavam cada vez mais difíceis. Os movimentos 

sociais continuavam a resistir, tanto simbólica como fisicamente. Não havia como 

reforçar a ideia de um país igualitário ou “um só povo”.  

Dessa forma, organizados e com uma programação de reivindicações de uma 

nova história do Brasil, as populações indígenas marcaram o ano 2000 como o 

“ressurgimento”, pelo menos no imaginário popular, daqueles que a história dizia terem 

sido dizimados. Sobretudo ressurgem sob outra ótica: indígenas que reafirmam sua 

própria identidade e têm demandas próprias; e as imagens que as comemorações oficiais 

exaltavam não os representavam. Ao longo dos séculos seus movimentos de resistência 

nunca alcançaram tamanha repercussão quanto nas últimas décadas do século XX. A 

luta pela posse da terra, por escolaridade e por acesso aos bens produzidos pela 

sociedade, visibilizaram essas populações, mesmo que a mídia ainda reforce uma ideia 

de incivilidade. O ano 2000, para além da visibilidade das demandas indígenas sob 

outra ótica, desvelou a verdadeira cara do Estado brasileiro ao lidar com populações 

tradicionais.  Lúcia Lippi Oliveira, em artigo publicado na revista Estudos Históricos no 

ano 2000, afirma que: 

Na construção da Nação moderna, em que se 
procurou integrar territorial, regional e socialmente 
“partes” diferentes, em que se buscou obter a 
“comunidade de sentimentos” de que fala Benedict 
Anderson, recorreu-se a antigas tradições, reais ou 
inventadas, lançando-se mão tanto de fatores históricos 
quanto de episódios acontecidos em tempos imemoriais. 
Tudo isso para estabelecer, para definir, o que e quem 
fazia ou não parte de um todo chamado nação. Construir 
identidades, ligadas ao lugar de nascimento, a etnias ou 
a religiões, mas significou também marcar a diferença 
diante de outras nações. (LIPPI 2000, 185). 

 

Assim, a oficialidade das comemorações fazia o tipo “identidade para 

estrangeiro ver”, visto que construía uma unidade que não existia de fato. Em 
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contrapartida o movimento Outros 500 trazia consigo a identidade nacional construída 

não apenas em bases diversas, mas em cotidiana diversidade.  

Segundo os autores da cartilha Zumbi apareceu na coroa vermelha, a construção 

do movimento só tomou corpo em finais do ano de 1998 e inicio de 1999, quando foram 

organizadas reuniões na Bahia e São Paulo entre os meses de Setembro e novembro de 

1998.E o manifesto do movimento foi lançado em dezembro do mesmo ano. Os 

Comitês de preparação constituíram-se nas diversas regiões do país. Na Bahia, a sua 

primeira reunião oficial em 17 de dezembro de 1998 aconteceu na sede de uma das 

entidades-membro. 

No documento “BRASIL, 500 ANOS DE RESISTÊNCIA INDÍGENA, NEGRA 

E POPULAR MANIFESTO” 25, percebemos a tentativa dos integrantes dos Outros 500 

apresentaram uma outra leitura da história brasileira: um olhar de quem sofreu e lutou 

contra uma serie de espoliações, contra a exploração de classe.Uma história construída 

pelos “condenados da terra”, nas periferias das cidades e da história oficial.  A história 

que deveria ser evocada e construída era uma história dos que não leem sua cotidiana 

luta materializada nos livros didáticos. Não é que o movimento se opusesse à ideia de 

comemorar. O que criticavam eram os motivos pelos quais o governo se propunha a 

festejar. Para o movimento, celebrar uma nação que superou suas dificuldades e 

constituiu um sentimento e reconhecimento de uma nação não dava conta das demandas 

existentes no cenário social do país. Àquele momento, celebrar era possível, mas para se 

rememorar “[...] vitórias e derrotas de uma luta sempre desigual: de um lado a riqueza, o 

poder, as armas, o desprezo pela vida e a arrogância de classe, de outro lado, a vida 

coletiva, o trabalho humano, os despossuídos de tudo, a solidariedade de classe, a 

humildade e generosidade anônimas, a infinita esperança. (MANIFESTO, 1998: 03). 

Aqui evocamos Renato Ortiz, ao tratar da apropriação das questões raciais pelos 

próprios movimentos populares para reorganizar o discurso e assim invertê-lo a fim de 

conquistar direitos políticos e sociais. Quando ele afirma que a apropriação das 

manifestações de cor pela sociedade, integrando-as num discurso homogêneo de 

nacionalidade, faz com que estas percam as suas especificidades. Para Ortiz este 

impasse não está restrito à teoria, mas reflete um paradoxo existente na própria 

sociedade brasileira. E a construção ou reforço de uma identidade mestiça dificulta a 

percepção das fronteiras existentes entre cada grupo social que compõe a nação 

                                                           

25Disponível em: http://www.blocosonline.com.br/sites_pessoais/sites/lm/diversos/leilam03.htm 
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(ORTIZ, 2006:43). E é percebendo este paradoxo que observamos como o manifesto 

participa à sociedade brasileira o seu desejo de comemorar, mas com a esperança de que 

cada grupo seja visto pelos setores públicos com suas devidas particularidades. Com a 

pretensão de trazer à sociedade uma memória que dê conta, verdadeiramente, da 

diversidade nacional. Não apenas como característica na gênese da nação, mas como 

elemento cotidianamente negado.  

Percebemos com isso que, paralela à construção das festividades no âmbito 

oficial, os grupos sociais historicamente negados – que não foram considerados em suas 

especificidades nos festejos do Estado – também construíam sua própria comemoração. 

A partir da movimentação do Estado desde o ano de 1996 e o envolvimento dos 

diversos setores sociais nas comemorações (ou não comemorações) do V Centenário da 

América, eles já estavam a par das intenções governamentais acerca da data que se 

aproximava. O movimento criou um calendário que consistia em atividades que 

tomaram forma a partir do ano de 1999, com o lançamento da campanha nacional 500 

anos de Resistência Indígena, Negra e Popular. Na programação, foram marcadas uma 

passeata em Salvados no dia 19 de abril de 1999 e uma manifestação em Porto Seguro 

três dias depois e mesmo um evento de grande valor simbólico: a retomada do Parque 

Nacional de Monte Pascoal em agosto daquele ano. O mês de fevereiro de 2000 marcou, 

para o Movimento Outros 500, o momento em que ocorreria uma maior integração entre 

os movimentos negro e indígena. Nesta reunião, ficaram decidas as diretrizes das 

atividades que seriam desenvolvidas em abril daquele ano, assim resumidas: 

- MarchaNacional  Brasil  Outros  500  e  
acampamentos  específicos  para  três  segmentos: 
indígena, negro-popular, sem terra. 

- Passeata de protesto em Coroa 
Vermelha/Ritual em torno da cruz 

- Noite da Resistência em Porto Seguro.  
 

Como nos apontou Renato Ortiz, “a memória coletiva é da ordem da vivência, a 

memória nacional se refere a uma historia que transcende os sujeitos e não se concretiza 

imediatamente no seu cotidiano” (ORTIZ 2006, 135). A organização de um movimento 

que caminhasse em direção oposta à proposta desenvolvida pelo Estado demonstra 

como as memórias coletivas se constituem a partir de uma realidade que pode se 

distanciar cada vez mais de uma utópica e apaziguadora visão do Estado. Desde as 

primeiras reuniões em 2008, o movimento construía uma batalha discursiva e ideológica 

sobre que passado deveria ser evocado nas comemorações do V Centenário do Brasil. 
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Para os Outros 500, era a memória da resistência indígena, negra e popular que deveria 

fazer parte do imaginário nacional na construção de seu caráter identitário, no lugar do 

protagonismo português na construção da nação. 

Havia, portanto, duas memórias distintas sendo evocadas naquele momento. 

Ambos os movimentos (oficial e popular) materializaram suas ideias em ações diretas, 

construindo monumentos, realizando eventos em todo o país. E a mídia nacional fazia o 

seu papel de articulador das festividades. Mas não se imaginava que seus projetos 

seriam “invadidos e destruídos”. Não fosse o caso sério, pensaríamos ser uma piada que 

remontava ao ano de 1500.  
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Considerações Finais - A batalha dos 500  

 

Nós já vivemos 500 anos de enganação. 
Resistimos e queremos resgatar tudo o que tiraram de 
nós. Como entender uma festa para comemorar as 
injustiças que vivemos?  

Severino Brasil, líder dos Macuxis de Boa 
Vista (RR). (CCPY, 2000)26. 

 

O “encontro” em 2000 não foi nada pacífico.O palco oficial foi manchado, 

quando a farsa foi desmontada e veio à tona o conflito de séculos, revivido por aqueles 

que descendiam dos primeiros povos desta terra. No Boletim número 02, da Comissão 

Pró- Yanomami, de 30 de abril do ano 2000, nos deparamos com a afirmação de que a 

forma como os manifestantes foram recebidos pela Polícia Militar, no caminho a Porto 

Seguro, serviram apenas para reafirmar a forma plena como as diferentes etnias são 

negadas neste País. Ressalta ainda que lideranças indígenas haviam sido chamadas a 

compor as festividades, no entanto, declinaram do convite devido a uma serie de 

equívocos e constrangimento a que seriam submetidos. Duas formas violentas de ação, 

primeiro uma simbólica onde as populações indígenas seriam constrangidas em nome 

de um ideal romântico de nação homogênea e particular em detrimento de seu histórico 

de repressão. De outro, uma violência física quando se reivindica uma historia que 

ressalte a resistência dos povos que foram submetidos a um sistema colonial violento e 

repressivo. Durante as manifestações forças policiais avançaram em direção aos 

manifestantes do Movimento Outros 500. (MNU 2010, 09). 

Embora já tenhamos percebido a batalha simbólica e ideológica em torno da 

construção de determinada memória, faz-se necessário pensarmos como esse embate 

discursivo causou certo desconforto por parte da memória oficial requerida. E o 

empenho do Estado em garantir que seu projeto de nação desse certo, não importava 

que medidas tivessem que ser tomadas para que isto acontecesse. Neste sentido, o 

Governo Federal organizado com o governo da Bahia construiu em torno dos festejos 

em Porto Seguro uma verdadeira trincheira. De um lado estavam os “guardiões da 

memória oficial” (representados na figura da Polícia Militar do Estado da Bahia) e, de 

                                                           
26Depoimento extraído do Boletim pró-yanomami nº02, 30 de abril de 2000. Disponível em 
http://www.proyanomami.org.br/v0904/index.asp?pag=noticia&id=82 
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outro, os que desvelavam a memória dos 500 para além dos livros de história e da 

memória construída desde a fundação do IHGB (população em geral, indígenas, negros, 

membros de movimentos populares, como o MST). O resultado desse cerco foi de 

grandes proporções e circulou pelo mundo a fora.  

Enquanto o MST, na marcha em direção a Porto Seguro, tinha sido barrado, por 

tropas policiais, na cidade de Eunápolis/BA - onde havia entre seis a oito barreiras 

policiais no trecho da BR-367, que liga Porto Seguro a Eunápolis, os movimentos 

negros e indígenas estavam na cidade de Coroa Vermelha e pretendiam seguir em 

caminhada para onde os festejos aconteciam, em Porto Seguro. No entanto as tropas 

policiais já estavam preparadas para impedir que os manifestantes, munidos de um 

documento para ser entregue, em mãos, ao então Presidente da República Fernando 

Henrique Cardoso, não conseguissem alcançar seu destino. Há cerca de uma semana 

Porto Seguro/Santa Cruz de Cabrália estava sob o controle de uma força policial com 

cerca de 6.500 homens: 1.300 do Exército e 5.147 da Polícia Militar da Bahia. E foi o 

que sucedeu, “os aniversariantes agredidos pelo colonizador”! Os movimentos 

representantes de significativos grupos sociais foram retirados à força de uma festa que 

deveria representa-los. A recepção do Estado foi feita com bombas de efeito moral, 

balas de borracha, muitas lágrimas, correria, embate físico de toda ordem, além de um 

documento que não conseguiu ser entregue na data e momento que foi programado. O 

Boletim Pró – Yanomami número 02, nos aponta como a organização do evento não 

admitia a manifestação, mesmo que pacífica, de um contra discurso. Neste boletim, nos 

informa, na coluna intitulada “Cronologia da Marcha Brasil outros 500”, como a ação 

policial subverteu a ordem que tanto o Estado reivindicava. No documento em questão, 

a polícia conseguiu transformar o evento em uma grande representação da repressão e 

violência o que foi amplamente divulgado pela mídia, tanto nacional quanto 

internacional. A passeata, que contava com a participação de 2000 indígenas, foi 

barrada na entrada de Porto Seguro, pela Polícia Militar da Bahia, que obedecia a ordens 

da Presidência da República. Segundo o documento 

A mesma passeata havia sido liberada pelos 
militares, mas em seguida os policiais do batalhão de 
choque avançaram sobre a multidão entoando gritos de 
guerra, pisando forte e atirando contra o grupo. Foram 
atiradas bombas de gás lacrimogênio, bombas de efeito 
moral e balas de borracha. (Boletim pró Yanomami, 
nº02)27. 

                                                           

27  Retirado de http://www.proyanomami.org.br/boletins/boletim_02.pdf. 
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É interessante observarmos ainda que durante todo o dia 22 de abril de 2000, as 

movimentações que pudesse causar algum dano a memória exaltada pelo Estado deveria 

ser reprimida.  Bem próximo do entroncamento entre as BRs 367 e 101, em Eunápolis, 

a 62 km de Porto Seguro, houve uma série de conflitos entre policiais militares, de um 

lado, e, de outro, membros do MST - Movimento Nacional dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra, negros e populares que eram integrantes de entidades que compuseram o 

Movimento Brasil Outros 500 e que foram barrados pela polícia ao tentarem se dirigir a 

Porto Seguro. No entanto não foram os únicos a serem impedidos pela Polícia Militar da 

Bahia, cidadãos sem envolvimento com o movimento e turistas, cujos ônibus e carros 

foram também bloqueados na estrada, aderiram, em parte, às manifestações. (MNU 

2010, 18). A estratégia do Estado estava clara, uma única memória deveria ser 

construída, um único movimento possuía legitimidade para se pensar e construir uma 

história que deveria se resguardada pela nação e esta era a oficial. O que destoasse dos 

projetos do Estado deveria ser combatido à força. 

No calor da hora, entidades estudantis 
realizaram atos de repúdio aos relógios de contagem 
regressiva da Rede Globo, que ainda estavam intactos; 
foram queimados e depredados relógios em Salvador, 
Porto Alegre, Recife e Florianópolis, e, ao que parece, 
em outros locais também. Índios Tuxá, da ilha de 
Assunção, no rio São Francisco, derrubaram uma torre 
de transmissão da Coelba, a fim de exigir retratação 
pública do presidente da República, e também o 
pagamento das indenizações dos posseiros que 
habitavam a área indígena. (MNU 2010, 47). 

 

Ainda que sob um que tocasse os discursos oficiais, legitimava o motivo oficial 

para se comemorar. O Estado temia a memória popular. Esta composta de experiências 

que destoavam totalmente do discurso oficial. Comemorava-se um país que deu certo a 

partir do protagonismo e sob a ótica do colonizador. No entanto não era bem esta a 

imagem que marcou e marca os movimentos populares neste país. Estes demonstram 

imensa insatisfação por esta história que resguarda e conserva lugares privilegiados para 

aqueles que pouco contribuíram para a formação identitária deste país. Formação esta 

que foi construída a partir de resistência e luta cotidiana.  

A Batalha dos 500 desvelou o caráter conservador do Estado brasileiro frente à 

participação coletiva e diversa dos grupos que foram historicamente subalternizados. 

Com sua politica repressora, demonstrou e descortinou para todo o mundo sua 
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fragilidade em lidar com a diversidade, seja ela em caráter ideológico, político, ou de 

constructo social. O Estado desbancou e naufragou com a tentativa de se garantir a 

ordem em prol de um progresso que não existia para além daqueles que ocupavam o 

lugar de vanguarda e de privilegiados de nosso país. E como bem nos apontou a cartilha 

do MNU,  

[...] a expulsão dos manifestantes, se fosse 
totalmente concretizada, abriria espaço para os eventos 
de Coroa Vermelha, ou seja, o caminho estaria aberto 
para a demonstração de um Brasil supostamente coeso e 
unânime quanto ao “início” de sua história. (MNU 
2010, 10). 

 

O conflito físico que restringiu a liberdade de manifestação de cada indivíduo 

brasileiro desvelou uma crise identitária. Um conceito de identidade que não conseguia 

mais dar conta de uma sociedade que tinha seu próprio entendimento sobre o mesmo. 

Não era carecido pelos grupos sociais deste país que lhes dissessem quem eles eram, 

pois sabiam muito bem qual era a sua trajetória e quais as especificidades do povo 

brasileiro. No entanto o que tentavam fazer com que o Estado e o mundo percebessem é 

que eles não sabiam que o Brasil não era um país composto por uma identidade 

homogênea e que sua diversidade não estava restrita ao mito fundador. 

O país não vivia e não vive uma democracia racial, antes passa por políticas que 

privilegiam os mesmos grupos que estão no poder, seja político ou econômico, fruto de 

uma sociedade colonial que deixou suas marcas e que o Estado aparenta tentar 

resguardá-las. Além disso, o caráter repressor do Estado cria um ambiente de maior 

insatisfação por parte dos grupos sociais organizados, visto que este tende a crescer 

conforme a tomada de consciência da população. O povo brasileiro tem gritado suas 

identidades. Nos últimos anos têm aumentado o número de pessoas que se identificam 

como Negras, ou como Indígenas, os Sem terra tem se organizado cada vez mais, e não 

é de se estranhar nos noticiários as reportagens que mostram a violenta e repressora 

ação policial sobre estes grupos. 

Os festejos do V centenário do Brasil não se distanciaram tanto dos outros 

momentos em que a identidade nacional fora repensada pelo Estado, sempre em 

momentos de crise. No entanto esta apresentou um desenlace nunca antes visto. O 

protagonismo não ficou nas mãos dos representantes “colonizadores”, foi tomado de 

assalto pelos que construíram uma identidade nacional que representava, no cotidiano, 

seu povo. Foram os Outros 500 a marca indiscutível do V centenário.  
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Vídeos: 
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https://www.youtube.com/watch?v=D3FzI893R4E. 

 

 

 

 


