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APRESENTAÇÃO:

Nos anos 2000, o Brasil foi palco de uma 
série de eventos e projetos, promovidos pelo 
Estado, a fim de comemorar os 500 anos da 
chegada dos portugueses à América. O evento e 
os debates suscitados a partir dele 
promoveram uma série de disputas sobre qual 
passado brasileiro deveria ser relembrado e 
rememorado. O trabalho volta-se para uma 
análise das Guerras de História presentes nos 
eventos ligados às “Comemorações do V 
centenário de Descobrimento do Brasil” com 
foco nas políticas de tempo utilizadas pelos 
grupos envolvidos nos debates. 

REFERÊNCIAS:

Para a compreensão das perspectivas 
históricas divergentes, será analisado os 
discursos e narrativas oficiais do Estado 
brasileiro e as contraposições suscitadas pelas 
organizações e articulações de outros grupos  
que surgiram  no período. As proposições e os 
projetos lançados pela “Comissão para as 
Comemorações do V   Centenário   do   
Descobrimento  do  Brasil” bem como, a 
oposição feita pelo movimento “Brasil outros 
500: resistência indígena, negra e popular” 
serão os principais objetos de estudo.

Os principais conceitos que guiarão as análise 
serão “políticas de tempo” a partir da 
perspectiva sugerida por Mario Rufer, e 
“guerras de história” a partir das colocações e 
investigações de Arthur Lima de Ávila sobre a 
temática.

OBJETIVOS:
1. Compreender 

como esse passado 
comum   -   a  chegada 
dos portugueses em terras brasileiras – foi 
dotado de diferentes políticas temporais, pelos 
múltiplos grupos que estavam em debate, de 
acordo com o sentido prático que esse evento 
poderia ter no presente.

2. Contribuir para a pesquisa sobre as 
Comemorações do V centenário ainda pouco 
investigadas pela historiografia brasileira.
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