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REPERCUSSÕES MEXICANAS ACERCA DO BICENTENÁRIO DE 

INDEPENDÊNCIA 

Vitor Gomez Miziara1 
 

O presente artigo tem por objetivo a discussão dos momentos anterior, entremente e 

posterior às celebrações do bicentenário de independência mexicana e do centenário da 

revolução mexicana, ambas ocorridas no ano de 2010. Permeando estes três momentos, 

percebeu-se a preocupação governamental em atingir seu objetivo máximo com as festas: 

garantir e prover a participação popular. Neste sentido, as análises vão à encontro deste 

objetivo, buscando perceber como o governo pensou esta participação, como a população 

percebeu a possibilidade de inserção nas festas, e como jornais e academias pensaram as 

festas, de forma que no primeiro momento, buscamos trabalhar os preparativos 

governamentais e as expectativas nacionais para as festas; no segundo momento, como de fato 

ocorreram as celebrações, utilizando de reportagens jornalísticas e fontes que nos trouxeram 

detalhes do momento chave das celebrações; e por fim, quais foram as impressões e 

resultados obtidos com as festas: a maneira com que jornais publicaram os acontecimentos, de 

que forma e se o analisaram, além de como pesquisadores pensaram e favoreceram o 

surgimento de novos debates. As análises destes três momentos nos permitem a percepção 

mais clara sobre os limites - físicos e psicológicos - que as efemérides mexicanas alcançaram 

neste momento crucial para a História Latino Americana. 

A proximidade de eventos intercontinentais, como os bicentenários de 

independência, favorece o reavivamento da chama e a rememoração de lutas e momentos 

históricos pátrios, que possibilitam uma reaproximação, não somente entre povos e 

movimentos, como também entre a população contemporânea às celebrações e àquela 

contemporânea aos movimentos, estabelecendo pontes com o passado. Dessa forma há, por 

parte da população atual, uma rememoração e uma releitura dos objetivos conquistados à 

época das lutas e, por conseguinte, o estabelecimento de uma relação daqueles objetivos com 

os atuais, realizando, desta maneira, uma resignificação das lutas sociais e trazendo à 

contemporaneidade as questões revolucionárias que caracterizam as sociedades hispano-

americanas. 

                                                           
11 Mestrando pelo Programa de Pós Graduação em História da Faculdade de História da Universidade Federal de 
Goiás, tendo como projeto Visões Mexicanas acerca do Bicentenário de Independência, financiado pela bolsa 
REUNI, da CAPES. 
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A questão das comemorações é abordada por Jaime de Almeida (2006), onde o autor 

afirma que o quadro destas é complexo, pois com a proximidade ou coincidência com as 

celebrações de outros marcos históricos mundiais de grande impacto acadêmico, nós 

historiadores nos deparamos com uma emblemática esfera, pois além das festas mexicanas do 

centenário da revolução e do bicentenário de independência, nos defrontamos com 

celebrações como das Independências nos demais países da América Latina, dos cinquenta 

anos da Revolução Cubana, do Centenário da República Portuguesa, entre outros, o que gera, 

segundo o autor “um desnorteante jogo de espelhos”, de forma que as efemérides latino-

americanas sofrem a refração das atenções de historiadores. O autor destaca ainda que, apesar 

de ocorrerem em um período tão curto e ao mesmo tempo tão vasto, essas celebrações atraem 

um número significativo de historiadores que se dedicam a estudar esse campo e que se 

deparam com um leque de perspectivas, favorecendo o surgimento de diversos pontos de vista 

acerca destes momentos históricos. 

Dentre as várias possibilidades de estudo no continente hispano-americano2, 

optamos pelo caso mexicano pela sua relação com o ano de 2010, o que o torna um ano 

emblemático para a sociedade mexicana, uma vez que a quantidade de eventos e 

oportunidades para rememorar-se a História Nacional é incrivelmente maior do que em outros 

anos, quando essa rememoração ocorre, basicamente, nos feriados pátrios. 

Diante da importância desse ano para o México, o então presidente da República dos 

Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, afirmou que as 

comemorações seriam “um espaço apropriado para a reflexão do que foi construído a partir 

dos ideais de Independência e Revolução, [...] e que o ano de 2010 [deveria] ser de festa e de 

alegria para todos os mexicanos”3. A busca governamental por este reforço nos aspectos 

heróicos de distintos líderes populares pode ser também evidenciado na apresentação de um 

sítio mexicano, intitulado bicentenário
4, que destacava em sua página principal que “desde 

1810, o México nos dá motivos para nos sentirmos orgulhosos de ser parte daquilo pelo que 

Hidalgo, Morelos e outros iniciadores do movimento de Independência, alguma vez 

sonharam”. 

                                                           
2 Nove países hispano-americanos comemoraram seus bicentenários no ano de 2010: Argentina, Bolívia, Chile, 
Colômbia, Equador, El Salvador, México, Paraguai e Venezuela, além da própria Espanha. 
3 http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,AA1634886-5602,00-
MEXICO+PREPARA+MAJESTOSA+FESTA+PARA+BICENTENARIO+DA+INDEPENDENCIA.html - 
acesso em 23/07/2009. 
4 www.bicentenario.com.mx – acessado em 29 de maio de 2010. 
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Nesse contexto, é interessante refletirmos sobre o papel do “herói”, que na maioria 

dos casos de lutas de independência era um líder militar, que, à época das lutas, eram vistos 

como libertadores da opressão espanhola, defensores das causas populares americanas. 

Todavia, após a vitória nas lutas, esses mesmos homens foram esquecidos, exilados, 

executados por serem acusados da ruína em que se encontravam as jovens nações. Apenas 

algumas décadas posteriores ao fim das lutas, a sociedade hispano-americana percebeu a 

necessidade de elevar esses homens aos panteões nacionais, valorizando suas trajetórias 

singulares. 

No governo de Porfírio, as preparações das festividades se apoiaram em um amplo 

programa de atividades que incluía desde discursos, cerimônias comemorativas aos heróis da 

independência, inauguração de monumentos, parques, exposições científicas e artísticas, obras 

de ampliação, concursos, conferências, desfiles militares e cívicos, em que foram 

representados os momentos históricos mais relevantes da história nacional: a conquista de 

Tenochtitlan e a chegada de Cortês, o período colonial e consequentemente, o movimento de 

independência e os heróis que a efetivaram. Esses esforços demonstravam a preocupação de 

Porfírio em tentar promover uma celebração faustosa do Centenário da Independência, 

empreendendo esforços para fortalecer a identidade nacional e dotando o país de museus, 

instituições educativas, parques públicos e numerosas obras sociais. 

O governo mexicano pensava as festividades de 2010, buscando o enaltecimento do 

sentimento nacional e a participação popular e as preparavam em torno das lutas contra a 

ocupação francesa na Espanha. Esse período pós-independência representa uma dupla ruptura. 

Primeiramente, é uma revolução que leva a sociedade a rejeitar os valores do antigo regime e 

a adotar a modernidade política. Posteriormente, é uma desintegração do bloco político 

constituído pela Monarquia Hispânica e o aparecimento de novos Estados soberanos. 

Procurando o sentido da integração continental, em busca da defesa de um ponto em 

comum, constatou-se, nas primeiras análises, que os países participantes das festividades 

contemporâneas – que iniciaram seus momentos de celebração no biênio 2008-2010 – haviam 

se unido em torno do principal objetivo das comemorações no âmbito continental: o 

fortalecimento da hispanidad. Além dos países americanos, a própria Espanha estava 

engajada na cooperação para a realização das festividades, sob a alegação de que se sentia 

vinculada ao processo histórico dos Bicentenários americanos porque estes pertencem a um 

feito histórico que a Espanha considera também como seu. 



4 
 

Nesse sentido, o estudo das comemorações permite discutir a presença das camadas 

populares e sua relativa importância no âmbito da construção da identidade nacional, pois, 

desde o início do século XXI, os governos do México, da Espanha e dos vários países 

hispano-americanos participantes criaram, juntamente com entidades culturais e 

universidades, comissões especiais para as comemorações dos bicentenários, responsáveis 

pela organização das festividades e, no caso mexicano, do cumprimento do objetivo geral: a 

participação efetiva do cidadão. 

Para divulgar seus trabalhos, as comissões das comemorações criaram fontes de 

divulgação – portais eletrônicos – nos quais forneceram informações acerca do 

desenvolvimento das efemérides, as quais nos possibilitaram a visualização de uma análise 

em âmbito continental, o que, ainda que secundário, favoreceu visões dos objetivos em 

comum. Entre as informações disponíveis nos sites encontravam-se os planejamentos das 

festividades, as funções das comissões, as agendas de encontros continentais para debates, 

entre outros. 

Nestes endereços eletrônicos foi possível perceber que as celebrações do 

bicentenário estavam sendo pensadas em três linhas fundamentais: a primeira era a de 

aprofundar o conhecimento dos acontecimentos históricos; a segunda era a inclusão da 

expressão de todas as formas que refletissem a diversidade cultural do país e a terceira 

destacava a criatividade pessoal e coletiva nas diversas áreas sociais. 

O objetivo do governo com essas linhas era fazer com que os mexicanos, por meio 

de campanhas, seminários e congressos, compreendessem o significado destes movimentos, 

conhecessem suas origens e motivos, entendessem as circunstâncias históricas que os 

condicionaram e refletissem sobre seus efeitos na formação do México contemporâneo. 

As atividades programadas incluíam um abrangente programa editorial, diversas 

atividades acadêmicas, além de espetáculos e exposições. Foram desenvolvidos três 

programas especiais, dirigidos às comunidades indígenas, às comunidades mexicanas 

residentes no exterior e à participação dos países iberoamericanos. Entre as iniciativas 

constavam ainda a catalogação e digitalização dos arquivos relativos à Independência e à 

Revolução e o registro dos costumes da época. 

Nesse sentido, a primeira etapa da pesquisa e das comemorações encerrou-se de 

maneira promissora, de forma que, com base nas informações encontradas, as festividades 

estariam em conformidade com os objetivos propostos. Porém, ao iniciar a segunda etapa, nos 

deparamos com os primeiros obstáculos: a dificuldade de encontrar informações em tempo 
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real sobre os acontecimentos. Buscávamos informações que fossem publicadas no calor das 

festas, de forma a conseguir uma possível aproximação com os acontecimentos a fim de 

elencar a maior quantidade de informações. A partir do momento em que trabalhávamos, 

principalmente, com notícias jornalísticas, esperávamos que estas publicações aparecessem 

com considerável velocidade, uma vez que nos dias que se seguiriam, estes periódicos teriam 

outras notícias para veicular. 

Nesse sentido, as informações jornalísticas encontradas, advinham de alguns 

periódicos que publicaram fotos e inserções sobre os desfiles militares e as festas em praças 

públicas, sem uma preocupação visível com o cunho crítico. Esse obstáculo permaneceu nos 

momentos posteriores, onde poucas informações adicionais foram encontradas, o que nos 

obrigou a realizar uma pausa nas pesquisas, a fim de que estas informações começassem a 

surgir, advindas de grupos de discussões, de publicações acadêmicas, entre outros. Com o 

intuito de realizar uma análise inicial, começamos a elencar os dados que eram encontrados - 

em sua maioria relatos e coberturas sobre as celebrações. 

Diante disso, foi possível perceber que a cobertura ocorreu, basicamente, nos meios 

de comunicação mexicanos, não havendo grande repercussão na mídia internacional, exceto 

breves relatos sobre os desfiles e algumas celebrações, além de visões de aspectos sociais 

mexicanos que, apesar de serem importantes aspectos que devem ser analisados, não se 

relacionavam com as celebrações. 

Neste sentido, ao trabalharmos com informações elencadas, principalmente, no meio 

digital, enfrentamos o que talvez seja um dos maiores obstáculos de uma pesquisa que se 

desenvolve conjuntamente com seu objeto, sendo acrescido da dificuldade relacionada à 

distância entre objeto e historiador: como saber a procedência destas informações? Quem as 

escreveu tinha um comprometimento para com a  divulgação dos fatos, ou poderíamos estar 

diante de favoritismos? Infelizmente, as respostas à essas questões não são de fácil resolução, 

uma vez que a maioria das informações estão sujeitas à essas indagações. Diante destas 

problemáticas, optamos por compilar o maior número de informações possíveis a fim de 

alcançarmos a aproximação mais factível das celebrações. 

A partir disso, foi possível perceber que o clímax das celebrações ocorreu nos dias 15 

e 16 de setembro de 2010, em virtude da data de independência. Nesses dias, as celebrações 

se iniciaram com o ritual do Fuego Nuevo
5, seguido por desfiles cívicos, que retrataram temas 

como Independência, Revolução e Heróis Nacionais. Enquanto isso, se desenvolviam no 
                                                           
5 Ritual desenvolvido pelos povos mesoamericanos, onde a cada 52 anos se celebrava a mudança, a passagem de 
um ciclo para outro. 
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Zócalo6 uma série de concertos e pequenos espetáculos. No suposto momento em que Hidalgo 

pronunciou as palavras que ficaram conhecidas como Grito de Independência, às 23 horas, 

milhares de pessoas que se encontravam no Zócalo presenciaram o presidente Felipe Calderón 

tocar o sino três vezes, antes e depois do pronunciamento: 

 
Mexicanos, Vivam os heróis que nos deram pátria e liberdade! Viva 
Hidalgo! Viva Morelos! Viva Allende! Viva Josefa Ortiz de Domínguez! 
Viva Aldama, Bravo e Matamoros! Viva Abasolo, Galeana e Jiménez! Viva 
Moreno, Mina e Rosales! Viva Vicente Guerrero, Leona Vicario e 
Guadalupe Victoria! Vivam todos os heróis da independência! Viva a 
Independência Nacional! Viva o Bicentenário da Independência! Viva o 
Centenário da Revolução! Viva México! Viva México! Viva México!7 

 

Na manhã do dia seguinte, o presidente reproduziu as palavras que Miguel Hidalgo y 

Costilla pronunciou no povoado de Dolores ao amanhecer desse mesmo dia, em 1810: 

 
Meus amigos e compatriotas: já não existe para nós nem o Rei nem os 
tributos. Temos resistido a essa imposição, que só convém aos escravos, há 
mais de três séculos como sinal da tirania e da servidão. Terrível mancha que 
saberemos lavar com nossos esforços. Chegou o momento de nossa 
emancipação; soou a hora da nossa liberdade; e se sabem seu grande valor, 
me ajudarão a defendê-la da garra ambiciosa dos tiranos. Poucas horas 
faltam para que me vejam marchar sobre os homens que se orgulham de 
serem livres. Os convido a cumprir com esse dever. De sorte que sem pátria 
nem liberdade estaremos sempre muito distantes da verdadeira felicidade. Já 
sabem que preciso tem sido o passo, e que é necessário começar por algo. A 
causa é santa e Deus a protegerá. Os negócios se atropelam e não terei, 
portanto, a satisfação de falar mais tempo diante de vocês. Viva, pois, a 
Virgem de Guadalupe! Viva a América, pela qual combateremos!8 
 

Após o Grito de Independência, deu-se inicio aos desfiles militares, para os quais 

mais de dezessete países enviaram delegações para participar, o que remete à ajuda mútua 

entre os países latino-americanos.9 

Diversas atividades ocorreram, em distintas partes do país: foi criada a Ruta 2010
10, 

programa com fins esportivos, composto, principalmente, por três rotas que refazem os 

caminhos percorridos pelos diferentes grupos insurgentes; além de espetáculos11, 

                                                           
6 Praça da Constituição – Cidade do México 
7 Cada presidente em exercício tem o direito de adicionar ou retirar determinadas frases. O grito tradicional é: 
Mexicanos, Vivam os heróis que nos deram pátria e liberdade! Viva Hidalgo! Viva Morelos! Viva Allende! Viva 

Josefa Ortiz de Domínguez! Viva México! Viva México! Viva México! 
8 http://www.memoriapoliticademexico.org/Textos/1Independencia/1810PPD.html 
9 http://www.grupobicentenario.org/ 
10 http://www.eluniversal.com.mx/articulos/42530.html 
11 http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/7c954b2a681dd8c89db2c26caf0160fa 



7 
 

exposições12, lançamento de moedas comemorativas13, atividades esportivas14 como regatas15 

que reuniram diversos países nas competições. 

As celebrações continuaram também na mídia. Na televisão, diversos canais 

realizaram documentários e seriados sobre os fatos e heróis históricos, além da criação de um 

programa chamado Discutamos México, composto por mais de 50 capítulos, que debatem os 

mais variados temas. Na internet, diversos sítios, além dos governamentais,  publicaram 

vídeos e artigos relacionados às temáticas. No rádio16, programas destinaram parte de seus 

horários para debates sobre os temas e sobre as biografias dos heróis. A imprensa escrita, 

através de jornais e livros, publicou diversas reportagens e artigos, além da criação de uma 

revista de histórias em quadrinhos sobre os momentos históricos. Diversos filmes foram 

produzidos, visando a divulgação dos momentos e dos heróis nacionais também no cinema. 

Essas informações elencadas, apesar de parecerem, à primeira vista, em pequena 

quantidade, foram suficientes para percebermos alguns dos limites que a celebração 

enfrentou, como as dificuldades de segurança e os obstáculos encontrados frente às 

manifestações populares contra o governo. Essa pequena quantidade se associa à dificuldade 

em encontrar informações, além das aqui arroladas, o que explica a pequena análise aqui 

realizada desse momento crucial das celebrações: o seu desenvolvimento, que, se comparado 

ao primeiro momento e ao posterior - ambos tiveram cerca de dois anos para pesquisa - torna-

se mais um adendo de informações para elucidar as adquiridas no primeiro momento e 

corroborar as considerações levantadas no terceiro momento. 

Para auxiliar no desenvolvimento dessas considerações, ao término dessa segunda 

etapa, algumas destas já podiam ser levantadas. Apesar das tentativas do governo em propagar 

que todos os aspectos das celebrações estavam sendo pensados visando o máximo da 

participação popular, foi possível perceber que esse ideal ficou longe de ser alcançado. Nas 

celebrações no Zócalo, cerca de um milhão de pessoas estavam presentes. Essa informação 

pode ser interpretada de duas maneiras distintas: o governo pode exaltar este número como 

                                                           
12 http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/a171a1241e5a048787f20d8c8eb1820d 
13 http://www.eluniversal.com.mx/notas/711017.html 
http://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/servicios/venta-de-monedas-medallas-billetes-y-otros-
product/monedas-y-medallas-de-oro/monedas-conmemorativas-/bicentenario/bicentenario-independencia-
me.html 
http://noticias.univision.com/bicentenario/lo-ultimo/article/2009-09-23/billetes-conmemorativos-de-la-
independencia?origRef=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FBicentenario_de_la_Independencia_de
_M%25C3%25A9xico%23Ruta_2010#axzz20cxiNtr3 
14 http://msn.mediotiempo.com/mas-deportes/noticias/2010/10/09/dio-inicio-el-festival-olimpico-bicentenario 
15 http://www.3tv.cl/index.php?m=video&v=11445 
16 http://www.radio2010.imer.gob.mx/ - é possível acessar todos os conteúdos relacionados às celebrações dos 
centenários. 
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uma conquista, assim como podemos inferir que, em uma cidade com uma população de 

quase 20 milhões, reunir um milhão não é tarefa muito difícil, o que comprovaria as 

informações de que a população não estava interessada nas festividades. 

Outras considerações que permearam nossas visões neste momento foram 

relacionadas à possibilidade do governo se utilizar das festas para desviar a atenção da 

sociedade de determinados fatos sociopolíticos, como a corrupção ou as críticas às ondas de 

violência que assolavam o país à época, ou ainda se não houve uma tendência a favorecer a 

produção dos festejos em detrimento do melhoramento dos aspectos sociais, de forma a 

possibilitar o maior cumprimento do objetivo de inserção da população nas festas. 

Na terceira etapa, as respostas ficaram mais complexas. A mídia parou de veicular 

informações, os sítios governamentais encerraram as atualizações e os debates acadêmicos 

tardaram a surgir. Diante disso, o terceiro momento se iniciou com uma mudança do foco 

temático. Deixamos em segundo plano as informações oficiais e focamos nas visões que os 

próprios mexicanos tiveram das festividades. Entre essas, trabalhamos com as percepções 

jornalísticas e dos intelectuais das universidades mexicanas. Os jornais, por trabalharem de 

uma forma mais crua, sem muita preocupação com cunho crítico, e os intelectuais, por 

esperarmos que estes fossem menos tendenciosos nas informações, se comparados com meios 

governamentais e midiáticos. 

O acesso aos periódicos mexicanos ocorreu por meio da internet. Após essa breve 

pausa realizada, esperávamos que estes periódicos tivessem publicado novas informações ou 

análises sobre as festas. Porém, percebeu-se que as reportagens e informações eram, 

basicamente, as mesmas da época dos festejos. Neste sentido, nosso objetivo de análise das 

visões dos periódicos estava fadada às limitações destes periódicos. Todavia, graças à 

contatos com a Professora Doutora Guadalupe Valencia García17, obtivemos acesso à jornais 

que apresentam-se como possuidores de uma política mais independentes, frente ao governo e 

oposições, através dos quais aumentamos nossos horizontes de análise. 

Um destes periódicos – La Jornada
18

 – publicou algumas reportagens sobre as 

celebrações. Em uma destas, datada do dia 15 de setembro de 2010, intitulada Bicentenario: 

Festejo Fallido, o jornal fazia uma relação entre a circunstância crítica de autoridade que o 

país vivia e o fracasso dos preparativos das celebrações, trazendo algumas contradições, como 

por exemplo, a comemoração de dois séculos de liberdade, em um contexto de dependência, 

principalmente econômica. Como afirma o periódico:  
                                                           
17 Professora da UNAM 
18 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/ 



9 
 

 
[...] o “emagrecimento” do Estado – realizado com ostensiva corrupção -, o 
desejo privatizador desmedido das últimas quatro administrações federais, e 
a entrega de competências nacionais a corporações e governos estrangeiros, 
colocam o país em uma situação de lamentável dependência. 
 

Sobre o discurso governamental das celebrações, o periódico assinala que o governo 

– que possuí uma política conservadora – estava incomodado com o fato de trazer à tona 

memórias de movimentos contestatórios, como a Independência e a Revolução, uma vez que a 

rememoração de tais preceitos instigadores, poderia levar a população à manifestações. O 

periódico afirma que o discurso do governo sobre as celebrações foi contraditório, pois: 

 
Se durante meses a população foi submetida a um bombardeio midiático que 
convidava a juntar-se às festividades pátrias, agora as próprias autoridades – 
federais e locais – recomendam à população que fiquem em casa e vejam as 
cerimônias correspondentes pela televisão, e advertem que o ingresso ao 
Zócalo estará limitado a 50 mil pessoas. [...] O presidente Felipe Calderón 
criticou aqueles que criticam os festejos oficiais e os acusou de estarem 
“sempre orientados a derrubar o ânimo nacional”. Mas à luz das 
considerações assinaladas, tem sido o próprio governo que tem estreitado as 
margens das festividades até converter a perspectiva de uma celebração 
popular, nacional e jubilosa – como a que a ocasião merecia – em uma 
cerimônia governamental anticlimática, falida, caríssima e vazia.19 
 

Essas informações adquiridas no clímax das celebrações nos permitiram analisar uma 

visão até então desconhecida, de forma a elucidar algumas de nossas indagações, a partir da 

pesquisa das perspectivas dos intelectuais. 

Um dos aspectos criticados por alguns segmentos sociais foi a construção do 

monumento Estela de Luz, que ocorreu a partir de um concurso aberto ao público, com o fim 

de escolher o melhor projeto para a construção de um monumento à independência. O intuito 

do governo era construir um Arco do Bicentenário. Porém, a partir da escolha do projeto 

vencedor e em virtude de que não se tratava de um arco, o governo começou a se referir como 

Estela de Luz. Esse monumento - uma construção vertical com mais de 100 metros de altura - 

foi alvo de críticas da população, principalmente pelo alto custo da obra: inicialmente fora 

avaliado em 200 milhões de pesos, mas rapidamente alcançou cifras em torno de 700 milhões. 

Outros dados analisados sobre o alto montante gasto nas celebrações podem ser verificados 

através dos jornais; segundo uma rádio mexicana: 

 
[...] os festejos do bicentenário cresceram sem ter nenhuma justificativa e 
inclusive, sem uma ordem, como nos contam os documentos que se 

                                                           
19 http://www.jornada.unam.mx/2010/09/15/edito 
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encontram de maneira pública no Portal de Obrigações de Transparência 
[...]. O governo federal gastou diariamente 2 milhões e 500 mil pesos em 450 
dias, ou seja, um total de 1 bilhão de pesos para organizar os festejos do 
bicentenário. 20 
 

Esses dados são provas da ineficácia do governo em atingir o objetivo central das 

celebrações, evidenciando que essa quantidade exorbitante foi gasta em eventos políticos, 

monumentos e nas ornamentações dos festejos. Esses investimentos, de alguma forma, 

atingiram a população que participou das festas, mas a crítica que se faz é com relação ao não 

investimento em áreas sociais, como saúde, educação e segurança. Como afirma a mesma 

rádio, “o total dos gastos do bicentenário será de 3 bilhões de pesos, dos quais somente a 

Estela de Luz e o Parque Bicentenário ficarão para a posteridade”. 

No âmbito acadêmico diversos eventos tiveram como temática as celebrações. Como 

exemplificação da aproximação entre Espanha e América Latina, Julio Ortega escreve que, 

dos diversos eventos que ocorreram na Espanha: 

 
[...] dois colóquios sobre o tema [...] aconteceram em Madrid. O primeiro, 
[...] foi um contraponto entre historiadores e escritores de Espanha e 
América Latina. O outro, [...] repassou os modelos de interpretação que dão 
forma a esse debate. (ORTEGA, 2009) 
 

Já no México, alguns institutos históricos, como o IIH – Instituto de Investigaciones 

Historicas – desenvolveram diversas reuniões de especialistas de instituições nacionais e 

estrangeiras, com enfoque sobre a participação dos indígenas e com publicações de livros 

como México en tres momentos: 1810, 1910 y 2010, e o Diccionario de las revoluciones en 

México, além de concursos de teses e de uma exposição sobre “La contribuición de la UNAM 

al conocimiento de la independencia y de la Revolución Mexicana”
21

 

Nosso objetivo de analisar criticamente as celebrações, com seus limites e 

possibilidades de inclusão, ainda está em processo de conclusão. Felizmente, a quantidade de 

publicações que fazem algum tipo de análise, positiva ou negativa, dos eventos, vem 

aumentando, assim como o acesso às fontes jornalísticas.  

Durante as celebrações de eventos pátrios, percebe-se que a atmosfera criada em 

torno destas, cria um efeito utópico na população, ainda que momentâneo. O resultado desta 

atmosfera é, na maioria dos casos, um breve esquecimento dos problemas sociais, de forma 

que a população, durante estes dias festivos, concentre todas as suas atenções nestes 

                                                           
20 http://www.wradio.com.mx/noticias/actualidad/gobierno-gasto-diariamente-25-mdp-por-450-dias-en-festejos-
del-bicentenario/20100802/nota/1335139.aspx 
21 http://www.eluniversal.com.mx/notas/537875.html 
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movimentos. O governo utiliza-se disto, a fim de que, quando o evento pátrio termine, a 

grande parte populacional não se lembre dos problemas anteriormente enfrentados, 

possibilitando ao governo, a permanência no poder, e se utilizem dos monumentos criados 

para este evento pátrio, como forma de divulgação de ações destes governantes. Porém, Após 

as celebrações, um dos poucos legados é a memória dos cidadãos e estes dispendiosos 

monumentos, os quais, pouco a pouco, vão sendo incorporados ao cotidiano pelas populações 

que, muitas vezes, não tem, sequer, conhecimento sobre qual marco ou herói nacional é 

homenageado. 

As comemorações de efemérides como os bicentenários, instigam as populações a 

revalorizarem, mesmo que momentaneamente, o passado, a fim de rememorar e trazer ao 

presente os valores pátrios do passado. Neste sentido, visa-se o enaltecimento da História 

Nacional para que estudos como os das comemorações, permitam a inserção de características 

desta história no cotidiano da população, reafirmando a presença das camadas populares e sua 

relativa importância no âmbito da construção de uma identidade nacional. Conforme Enrique 

Florescano (2006), é possível dizer que à medida que o governo – com todas as suas 

repartições – juntamente com os cidadãos, ajuda a contribuir para o enriquecimento das 

comemorações, a República se fortalece e o espírito nacional se acende no interior de cada 

indivíduo. Essa chama permite o debate de feitos gloriosos do passado, a exaltação dos heróis, 

o surgimento de novas ideias, de forma a alcançar novos grupos sociais. É neste momento que 

governo e sociedade se envolvem na conquista de um objetivo comum: a exaltação do 

sentimento de pertencimento a uma nação, a uma História, a um passado glorioso. 
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