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Minas que me feres
com pontiagudas
lascas de minério
e laminados de ironia

Carlos Drummond de Andrade



Poderíamos chamar este livro de um "livro-livre": seu tema é a liberdade
e a sua motivação é o movimento libertário da Inconfidência Mineira, no ano
que assinala o bicentenário da morte de Tiradentes.

Os autores desta obra, selecionados por uma comissão formada por
professores da Universidade Federal de Minas Gerais, também tiveram total
liberdade para exercitar o pensamento na reflexão crítica sobre nosso passado
histórico, relacionando-o com o tempo presente ou na prospecção dos cam inhos
a serem percorridos pela cidadania brasileira.

São textos que apresentam, naturalmente, diferentes visões sobre a reali-
dade brasileira contemporânea. Esta pluralidade de pensamentos guarda estrei ta
sintonia com uma característica marcante do Poder Legislativo, instituição
fundada na convivência dos contrários, no entrechoque das opiniões, na
negociação dos conDitos.

Assim, aAssembléia Legislativa de Minas Gerais, somando-se à Secretaria
de Estado da Cultura na produção deste livro, cumpre sua missão institucional
de estimular a discussão sobre o nosso processo político e social, além de
resgatar, nesta oportunidade, a memória do Mártir da Inconfidência.

Ele, o Tiradentes, caminhou para o patíbulo, naquela distante manhã de
21 de abril de 1792, consagrando, com o sacrifício de sua vida, ideais que
continuam animando as gerações de hoje, sobretudo com seu sonho principal:
o de jazer deste País uma grande Nação.

Tornar real este sonho é a proposta contida nos textos deste livro, a
cujos autores manifestamos nossos agradecimentos, extensivos aos artistas
plásticos que ilustram e enriquecem esta edição doMinas de Liberdade.

Deputado Romeu Queiroz
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais



De duas riquezas Minas Gerais sempre pôde se orgulhar: o trabalho
de seus escritores e a sua vocação para a liberdade.

Em dramático registro da história de Minas e do Brasil, um grupo de
sonhadores, liderados por poetas e intelectuais, sacrificou seu destino
pessoal pelo ideal de um projeto para este país. O episódio culminou com a
execução pública de um de seus protagonistas - o Tiradentes - e sua
ressonância veio a consolidar o sentimento nacional dos brasileiros.

Duzentos anos depois, continua vivo o ideário daJnconfidência. E os
intelectuais mineiros seguem sua tradição de refletir, com paixão e lucidez,
sobre o traçado da nossa história.

No bicentenário da morte de Tiradentes, a Secretaria de Estado da
Cultura, através de seu projeto comemorativo Liberdade e Cidadania -
Tiradentes Vivo, e a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais se
associam para a realização d:) Minas de Liberdade. Essa edição reúne os
nomes mais significativos da literatura mineira contemporânea, cada um
evocando à sua feição o conceito da liberdade e da cidadania, e incorpora
as referências visuais do tema, assinadas por nossos mais expressivos artis-
tas gráficos.

Voltamos ao caminho do garimpo, para redescobrir os ideais de liberda-
de sempre presentes na nossa criação literária.

Celina Alhano
Secretária de Estado da Cultura



Vozes de Minas

Em 6 dejunhode 1788, noRio de Janeiro, Tiradentes recebe de José Álvares
Maciel uma coleção de leis americanas trazida da Europa. Escrito em francês,
língua desconhecida pelo Alferes, o texto das leis é lido com a avidez e a
dificuldade dequem deseja decifrar um documento que iria prenunciar uma nova
época. Como ressalta Zuenir Ventura, "é comovente a lembrança daquele
agitador, com um pequeno dicionário de bolso, pedindo ajuda às pessoas para
ler o que presumia ser importante para sua causa". Contudo, traduzida para o
idioma pátrio e passada de boca em boca, a palavra estranha da liberdade infiltra-
se em grupiaras, minas e becos, encontrando aí solo fértil para o enlace com os
fios da rebelião, silenciosamente tramada.

Os ideais de liberdade, emblematizados na figura de Tiradentes, aparecem
disseminados na produção cultural de Minas, desde os seus primórdios, no
século XVIII, até os dias de hoje. A gestação de um saber universal, reelaborado
de forma aserem respei tadas as diferenças locais, está presente nas mais variadas
manifestações de nossa expressão artística e literária. Poetas como Cláudio
Manuel da Costa, Alvarenga Peixoto e Tomás Antônio Gonzaga, a par da
relevante atuação política na Inconfidência, constituem marco dos mais repre-
sentativosde afirmação da nascente literatura brasileira. Guiados pelo sonho de
emancipação política do homem, esses poetas deixaram como herança a
permanente busca de uma prática artística nacional, que se revela em termos de
liberdade e cidadania.

Refletir sobre a imagem de Tiradentes e seu vínculo com tais preceitos
permite reescrever o texto da História com uma postura crítica que, longe de
reforçar o mito, cristalizando a memória conservadora do passado, procura
interpretá-lo à luz das indagações atuais. Os escritores e os artistas mineiros,
presentes neste volume com trabalhos inéditos, vêm comprovar o caráter sempre
inovador das letras e das artes em Minas, ao lado de uma constante referência
aos valores legados pela tradição.



Os artistas plásticos aqui reunidos têm, todos eles, reconhecida familiari-
dade com a questão gráfica, através de diferentes abordagens. Foi esse um dos
critérios que sinalizaram sua escolha, tendo em vista o largo panorama das artes
em Minas Gerais. A dedicação ao desenho e a experiência na ilustração de textos
caracterizam, nos nomes selecionados, uma credencial significati va. Entre eles,
alguns já tiveram oportunidade de desen vol ver igualmente temas de Minas ou
da Conjuração Mineira, o que os particulariza em área onde tantas expressões
sugerem interesse e atenção.

O projeto do livro foi entregue à mestria de Amflcar de Castro, cuja obra,
na escultura e no desenho, passando pela gravura e pela pintura, alcança
dimensão singular na atualidade brasileira. Ademais, foi ele o responsável por
inovações históricas na imprensa do pais, ao concebere implantar a renovação
gráfica do Jornal do Brasil nos anos 50, em projeto referencial. Aluno da
primeira turma de Guignard em Belo Horizonte, Amílcar de Castro representa
o vigor do trabalho que, desde então, assinala a evolução da arte mineira.

Atuando em ateliês e escolas de arte, expondo com freqüência em cidades
de Minas, do país e do exterior, esses artistas são representativos da produção
contemporânea do Estado. Vêm não só de Belo Horizonte, mas de outros centros
em que seu desempenho localiza um ponto luminoso na geografia da arte que
se faz em Minas Gerais.

Quanto aos escritores mineiros que compõem este livro comemorativo do
bicentenário da morte de Tiradentes, os critérios empregados na sua escolha se
pautaram, sobretudo, pela sua excelente reputação no meio intelectual brasileiro,
autores que são de uma obra reconhecida nacionalmente. Selecionados entre
aqueles que se distinguem nas áreas da criação literária em prosa e verso, do
ensaio crítico e do jornalismo, esses autores compartilham, ainda, da defesa
constante dos princípios universais de liberdade, justiça e cidadania.

Nascidos em Minas Gerais, com relevante desempenho no Estado e fora
dele, os autores escolhidos têm se destacado pelo contínuo exercício de reflexão,
calcado em questões relativas à cultura mineira. A conjugação de vozes
heterogêneas de jornalistas, poetas e prosadores em torno de um mesmo motivo
pretende contribuir, assim, para a abertura de novos caminhos de interpretação
crítica da realidade brasileira.

A presença neste livro de textos inéditos de Murilo Rubião, recentemente
falecido, tem o caráter de homenagem a quem sempre dedicou toda a sua vida,
como escritor e homem público, ao aprimoramento cultural de Minas. Reco-
lhidos de uma pasta contendo papéis esparsos, esboços e fragmentos, classi-
ficados pelo próprio autor como "Anotaçõcsantigas para contos improváveis",
os textos de Murilo Rubião, selecionados por nós de seu acervo sediado na
UFMG, ilustram uma experiência narrativa exemplar do melhor espírito
mineiro.



Enriquece ainda este volume o poema inédito de Henriqueta Lisboa,
"O código", escrito em 1982 e cujo tema evoca o movimento libertário de
Tiradentes. O texto foi retirado do acervo da escritora, também pertencente
àUFMG.

Da mesma forma, a inclusão do conto oral de Seu Américo Gonçalves,
de Turmalina, registrado por Vera Lúcia Felfcio Pereira em sua pesquisa so-
bre o Vale do Jequitinhonha, procura dar voz a criadores anônimos, além de
recuperar um rico filão narrativo de Minas, em vias de desaparecimento.
Como assinala Alceu Amoroso Lima, "todo mineiro é contador de anedotas.
Mais do que isso - é contador de histórias, de casos verídicos, de situações
pitorescas e estranhas. Com aquele sense of h1l111011r,tão típico do mineiro,
sabe ele ver sempre o lado cômico ou ridículo das coisas. De modo que, a todo
propósito, tem sempre um exemplo a dar, um caso a contar".

Inspirados na metáfora do livro aberto à decifração intermitente - o
manuscrito, o documento, as leis -, Murilo Rubião, Henriqueta Lisboa, o
contador de Turmalina e os outros participantes desta publicação atestam a
vitalidade das vozes de Minas. Esses textos, legados pela tradição ou imer-
sos no presente, retomam a palavra estranha da liberdade, traduzida pela
figura enigmática de Tiradentes.

Ângelo Oswaldo de Araújo Sanf(Js
Eneida Maria de Souza
Wander Melo Miranda



o beco para a liberdade se fazer

Silviano Santiago

Louis Dumont, no segundo volume da série Homo
Aequalis, que leva por título A ideologia alemã, declara
que () francês é o unico ocidental que pode imaginar e
pensarasicomo francês e, aomesmo tempo, como alguém
completamente diferente de si mesmo. Esse desdobramen-
to simultâneo do francês em francês e no seu outro torna
naturalmente universal o pensamento produzido naquele
país. Dumont quer nos dizer que a cultura francesa, sem
deixar de o ser, foi sempre pouco propícia ao cultivo das
ideologias nacionalistas ou radicalmente xen()fobas, que
acabaram por encontrar solo mais fértil na Alemanha.
Verdadeira ou não, a tese de Dumont pode servir de
epígrafe às avessas para as palavras de um hrasileiro sohre
a liberdade.

Quando somos o nosso outro é que ralamos de
liberdade.

Nada existe de mais rarefeito no pensamento produ-
zido no Brasil do que a apresentação do que é a idéia de
liberdade e a discussão sobre o que seja o pleno exercício
das suas virtual idades pelos cidadãos. A liberdade, nesta
terra de parcos filósofos, é uma idéia pouco, muito pouco
debatida, quase nunca é tema dominante de ensaios, obras
ficcionais ou poéticas e raramente é posta em prática pelos
donos do poder. Paradoxalmente, serve na maioria das
vezes como pedra e cimento, alicerce utópico para plata-
formas políticas que se autoproclamam como lihertárias.
Estamos querendo dizer que aqui e ali a palavra está
presente em livros, discursos e entrevistas, quanto a isso
não há dúvida. No entanto, a idéia de liberdade se apresenta
como uma espécie de desejo insatisfeito, de fome atávica,
de sede estrangulada na garganta, de razão para o grito em
praça pública, a arregimentação e a luta. I... J a liberdade
só tem encantos quando não a possuímos. passando a

pesar horrivelmente quando conquistada.
Em outras palavras, a liberdade entre nós nunca é

tratada enquanto tal, nunca existe como uma "coisa" em si.
Por isso, quando acontece, baixa dos céus como dádiva
aos homens, que nem o fogo iluminador do Espírito Santo.
Ela é sempre invocada nos momentos de crise política,
social e econômica do país, ou nos momentos de dor,
desespero e angústia dos indivíduos. Nunca posta plena-
mente em prática ou produzida pelo homem, elaé invocada
na mesma ocasião e do mesmo modo como se invoca a
ajuda misericordiosa de Júpiter, de Nossa Senhora 'do
Perpétuo Socorro, ou até mesmo de Satã, pois brasileiros
os há que acreditam que ela seja só palavra retórica e, por
isso, perfeitamente descartável para se chegar à almejada
justiça social. Só pra inglês ver.

Justiça social e liberdade, nos trópicos, costumam se
apresentar em praça pública e nos discursos políticos
chamados bisonhamente de progressistas, como cordiais
inimigas. Nos trópicos brasileiros, a liberdade pode até se
apresentar sob a forma sorrateira de que se reveste o contra-
arbítrio para se tornar fala e ação de justiça, para se tornar
contraditoriamente luta de liberação proletária (stalinismo
no final do Estado Novo, um exemplo) ou de liberação
nacionalista (a doutrina da segurança nacional, outro
exemplo). Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós.

Por isso, nos mais libertários textos brasileiros 17de direita, centro ou esquerda, a liberdade nunca é um
objeto próximo e humano, de contornos precisos, acessí-
vel às necessidades do corpo e aos destemperos do tato. O
lema da Conjuração Mineira proposto inicialmente por
Cláudio Manuel da Costa (Liberdade ou nada) acabou
parecendo por demais radical ao grupo nacionalista e
foi substituído por outro, virgiliano e lírico, mais amoroso
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e brasileiro, sugestão de Alvarenga Peixoto. A liberdade
será, se algum dia vier, tardia. Crepuscular, ela sempre
aparece mal acompanhada no presente, espécie de esme-
ralda e penduricalho entrevistos em sonho, uma estrela
solitária em céu de tempestade: por isso é que a liberdade
nunca pode dispensar a inimiga e companheira de todas ali

horas - as várias caras e caretas do seu oposto, a repressão.
Só entrevemos a liberdade pelas frestas abertas pelo seu
oposto, motivada e "enriquecida" por elas: a escravidão
negra, a intolerância étnica, o mando patriarcal, a polícia
política, a censura às artes, o cárcere, o autoritarismo, a
ditadura, e assim por diante. Parece que o anátema lançado
por Lincoln aos sulistas nos persegue e nos perseguirá para
sempre: Those who deny freedom for others, deserve it
not for themselves.

Para você, brasileiro maior e vacinado, eleitor, não
falar apenas do cárcere e da censura, do genocídio dos
índios ou da escravidão negra, da mulher submissa e calada
ou do homossexual humilhado, dos proletários massacra-
dos e do Estado Novo, da Conjuração Mineira e do golpe
de 64, e paro por aqui porque a enumeração seria infinita,
você precisa ser brasileiro e ser outro. Andrada! arranca
este pendão dos ares!

Como nenhum outro povo, aprendemos a falar sobre
a prisão, e o fazemos em livros e mais livros de excelente
qualidade, publicados no correr dos séculos às vezes com
entraves, às vezes sem entraves. Palavra escrita procurada,
é também reverenciada pelos leitores como tradução justa
da verdade tupiniquim. Somos o que somos. Nada contra,
pois como ser contra o realismo num país surrealista? Fica,
no entanto, a pergunta sob a forma de ansiedade: seremos
inapelavelmente um povo de mártires? Podemos até no-
cautear passageiramente a ansiedade, valendo-nos dos
instrumentos da paranóia: e como ficam o índio, o negro
e o revolucionário? Tudo volta a ficar como dantes.
Tornam-se insistentes as perguntas formuladas pela ânsia.

Não poderemos nos alçar à condição de nação civili-
zada sem o cerceamento cultural que representa a cultura
do martírio? Seremos inapelavelmente um povo que só se
alimenta da lição do Crucificado? Será que a liberdade em
si não é um valor "brasileiro'''? um valor passível de ser

J 8 utilizado no modo presente e de maneira afirmati va na
construção do Estado nacional? Será que nunca conse-
guiremos nos livrar de uma concepção de história catastró-
fica e paranóica? Tem uma verdade que se carece de

aprender, do encoberto, e que ninguém não ensina: o beco
para a liberdade se fazer.

Sem nunca jogar essa coisa chamada liberdade para
escanteio, precisamos antes descartá-la das frestas do seu
oposto, liberando-a para sempre das cores verde e amarela,
das cores do ressentimento, cores de que se vale para se
apresentar como vingança ou ódio implacável. Abrir um
beco para tentar enxergá-la frente a frente, para ministrá-
la no corpo a corpo de todos os dias ou na fala acesa
de todos os minutos, não como se fosse uma frágil planta
pouco afeita ao clima tropical, mas já árvore plena, visível
a olho nu e por todos, indistintamente. No caso da demo-
cracia e da liberdade, não se pode esperar, nem aqui nem
na cochinchina, as condições ideais para a sua implan-
tação, mesmo porque não existem condições ideais para o
exercício delas.

Encaradas de forma absoluta e precária, liberdade
e democracia podem nos levar, e estão nos levando, a
discutir a questão da cidadania num país onde, por tradição,
alguns poucos indivíduos (e mais recentemente grupos
corporativistas que se autolegitimaram como faróis da
verdade e da justiça) se alçaram à condição de donos do
empório Brasil, vale dizer, à condição de tiranos. Foram
eles - os eleitos não pelo sufrágio universal - que, por
sua vez, enfraqueceram o aperfeiçoamento das instituições
públicas e reafirmaram a falta de coesão social existente
na nação como um todo, estabelecendo a obediência servil
como regra única já que é ela a mãe do privilégio a ser
recebido. Na falta das instituições e na inexistência da
coesão coletiva se fecha o círculo de legitimação da tirania
"esclarecida" .

Somos brasileiros e, sem o sermos, continuemos a
falar e a buscar a liberdade para cada um e para todos.
Seremos cidadãos.

Agradecimentos (pela ordem) a:

1. Maria Helena Cardoso, Por onde andou meu
coração.

2. Osório Duque Estrada, "Hino da Proclamação da
República". Ou: letra de samba do carnaval cario-
ca.

3. Castro Alves, "O Navio Negreiro".
4. Guimarães Rosa, Grande Sertão: Veredas.



o morto semÍótÍco

Antônio Ban"eto

Do lado esquerdo carrego meus mortos,
por isso caminho
um pouco de banda.

(C.D.A.)

Mas como postar um morto nesta sala?

um morto com sua morte indigesta
um morto com sua incômoda eternidade
um morto com sua nudez de tergal
um morto com sua alma travestida
com o corpo de outra alma da família?

Como acordar o morto nesta hora
se ninguém tira a roupa da noite
pra espiar a Lua dormindo?

E se um milhão de mortos ressuscitam
Por que a Lua geme em seu silêncio

nos distúrbios?
Uma parte do morto é seu silêncio

outra a palavra.
Mas um morto mora na morte de outro morto

Cesobrevive)
Um morto dorme em sua própria sombra

Ceperde a hora)
E a noite do morto?
Faz de um dia outra memória?

19
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o morto é seu próprio barco
para atravessar a aurora.

Uma parte do morto é seu silêncio
outra a palavra.

Mas como plantar um morto nesta sala
se a palavra do morto está plantada
numa parte de seu verbo, não seu termo?

o verbo ter-me, o verbo ser-me
o verbo ver-me

) o verme do morto é poliglota (
) o cerne do morto é semiótico (
) o termo do morto é extratofônico (

o morto na sala é parcial

o morto não está estruturado
dentro da parte de morte que lhe cabe

O morto ainda arde
em sua tarde
o terno tropical

e balança numa corda a 30 graus.

O morto acorda os transeuntes com sua gargalhada de seda
O morto faz um balanço da vida e seu progresso
O morto cumpre com a palavra que foi dada
O morto subtrai do deve o haver do acaso
O morto inda calcula suas noites mal dormidas
O morto se anoitece quando o dia o atropela
O morto sente tédio por não morrer de vódica
O morto estuda um plano pra fugir de sua pele
O morto compreende que viver é um perigo
O morto seleciona seus amigos para um porre
O morto é beliscado por um inimigo contumaz
O morto é relembrado por um rato de velório
O morto é esculhambado por um pulha cobrador
O morto agora sabe que o tesouro não tem mapa
O morto se oferece pra servir aos convidados



o morto agora acende uma vela pra si mesmo
O morto sintoniza alguns arrulhos no banheiro
O morto sente dores na coluna vertebral
O morto é um processo de equilíbrio social
O morto abre um livro de ouro para o céu
O morto ainda não sabe se é de esquerda ou de direita
O morto é moderado em sua guerra conjugal
O morto faz as contas do aluguel de sua tumba
O morto faz protesto contra a poluição sonora
O morto faz o rol de suas roupas apertadas
O morto faz sinais de fumaça para os índios
O morto acende a luz e apaga as velas do velório
O morto faz a rua caminhar até seu lar
O morto se equilibra na solidão de suas flores
O morto não se explica na corbeilLe das amantes
O morto se orienta pelo cheiro dos charutos
O morto é muito curto para andar à solta
E o morto não suporta a morte de seus mortos.

Mas como, por um morto,
deixar que outros vivam?

Uma parte do morto é a alma
outra é a lama
Uma parte do morto sendo livre
a outra é a palavra que o liberta?

O morto não sabe das palavras, sabe a alma.
A alma vil-me, a alma fel-me,

a alma sal-me.
E dói no morto salvar-se antes da hora
E a 30 graus delira sua verve. A leste

do morto
a sombra desce

a sombra de outro morto a noroeste -

Morreu por não ter sombra a que seguir?

Um morto sem sombra assim se veste: o morto na sola do sapato
o morto por seu ato de despir-se
o morto por seus saldos favoráveis
o morto por estar completamente morto e sobrevir-se.
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Mas como deixar um morto nesta sala?

o morto rema entre os planetas de plutônio
O morto carrega suas armaduras de cimento
O morto é uma bomba de gás lacrimogênico

Uma parte do morto é seu silêncio
Outra parte do morto são seus vivos

e a medida do morto é imensurável?
E o abismo do morto. É irrevelável?
Como matar um morto e sua fala?
Como despir o morto de seu halo?
Se a língua do morto está falando
Que a morte não reside na garganta?

Uma parte do morto não se espanta
quando a outra parte está vencida
Metade do morto em si se planta
A outra metade planta a vida.





Tiradentes, cidadão livre

Francisco Iglésias

Comemorou-scem 19X9 o bicentenário daconjuração
mineira. De fato, sem o devido calor, que faltava ao
governo do Estado de então maior identidade com os ideais
dos conjurados, como se viu na melancólica cerimtll1ia
oficial na praça de Ouro Preto, quando, pela presença do
governador (para constrangimento dele e da cidade), o
local foi cercado por aparato oficial digno das ditaduras,
com alto-falantcs a abafarem as vaias do povo, mantido à
distância por cordões de isolamento. Demais, não havia
sentido na adoção de 19X9: a conjuração é anterior, aquele
ano apenas lembrava () processo imposto rela Metnípole.
Poder-se-ia justificar a escolha de It)Xt) por ser o bicen-
tenário da Revolução Francesa, com a qual o episódio
mineiro tem traços comuns, pelo culto da liberdade e pela
afirmação da cidadania. Restava aos mineiros a esperança
de comemoração condigna em data mais acertada: 1992,
no dia 21 dc abril, quando se lembra a passagem de
duzentos anos da execução na forca do alferes Joaquim
José da Silva Xavier, o Tiradentes. E esta se fará.

A ocasião é propícia para falar mais uma VC/. do
movimento. Dccerto, em breve estudo não é possível tratar
do episódio. Apesar de estudado em muitos livros, ele é
ainda mal conhecido. Em bibliografia de centenas de
títulos, a maioria de caráter monográfico ou de repetição
do cstabelecido pela historiografia oficial, decerto ainda
há muito a scr esclarecido, exigindo pesquisa sistemática
c ampla. Na bihliografia três títulos se destacam, por tra-
tarem o temacom abrangência e originalidade: História da
conjuração mineira, de Joaquim Norberto de Sousa Silva,
de 1873; A Inc01~fidência mineira, de Lúcio José dos
Santos, de 1927; Conj7icts wul C017spiracies: Braúl &
Portugal 1750-1808, de 1973, de Kenneth R. Maxwell,
traduzido com o título de A devassa da Devassa.

São esses os marcos: o de Joaquim Norherto, escrito
ainda no Imrério, quando não se falava da conjuração, rois
D. Pedro 11 era bisneto da rainha D. Maria I, autora da
sentença de morte do principal conjurado e do exílio ou
prisão de muitos outros; foi estudo pioneiro, emhora
marcado por indisfarçável má vontade com relação a
Tiradentes; o de Lúcio José dos Santos é um avanço,
escrito sem a paixão do anterior e com entendimento e uso
de novas fontes; o terceiro, de um brasilia17ist radicado nos
Estados Unidos, tem muita lucidez, revelando originali-
dade em novas perspectivas.

O certo é que ainda há muito a ser esclarecido,
duzentos anos depois da execução de Joaquim José. Como
ele afirmou "ter armado uma tal meada, que nem dez, vinte
ou cem anos conseguiriam desem haraçar", sua palavra foi
confirmada. Passaram-se não cem anos, mas duzentos e a
meada não foi desfeita. O livro sobre a conjuração ainda
está por ser escrito. O tema continua a desafiar o historia-
dor, o estudo deve e vai prosseguir, até melhor conheci-
mento.

A trama conspirat6ria é razoavelmente sabida - acre-
dita-se, a hase está nos Autos de Devassa, já duas vezes
editados (em 7 volumes, em 1931-3X; em 9 volumes, em
1976-77, com um apêndice em 19X3). A simrles referên-
cia lembra que a fonte, embora importante, é suspeita, pois
inquérito policial realizado pela Coroa. Deve haver aspec- 25
tos ainda desconhecidos, a serem aprofundados ou com
melhor colocação, como participantes ou incentivadores
da conjura não denunciados, omitidos por contarem com
a proteção do governador da Capitania Visconde de Bar-
bacena, corruptor c corrupto - a associação é normal -,
sabidamente sensível ao dinheiro.

Jmpõe-se mais denso conhecimento da sociedade e da
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economia de Minas no século XVIII. Investigação mais
constante e extensa pode revelar ângulos desconhecidos,
de modo a desfazer a meada referida por Tiradentes. Não
se tem segurança dessa possibilidade, pois se os Auto\' dI!

Devassa, por sua natureza inquisitorial, são tendenciosos
e com falsificações, all5m de acréscimos e cortes por
interesses oficiais, muito da documentação deve ter sido
destruída pelos suspeitos, pois entre a denúnciae as prisões
se passaram alguns dias. Um embuçado, a criar clima de
mistério, percorreu as ruas de Vila Rica anunciando aos
responsáveis o perigo, convocando-os à fuga ou à destrui-
ção de papéis comprometedores.

A inspiração do movimento, suas origens na decadên-
cia mineratória e nas medidas políticas do administrador,
sempre alerta para apontar desvios de impostos mas pouco
competente para elevar o nível técnico do trabalho - são
problemas em grande parte esclarecidos, supõe-se. Sabe-
se dos conspiradores denunciados e julgados, mas nada ou
pouco se sabe de agentes com benefícios na revolta cujos
nomes foram omitidos. A pesquisa poderá revelar outros
protagonistas, igualmente ou mais significativos. Nessa
Hist()ria ainda pouco sólida há, entretanto, muito já bem
fixado. O essencial é a liderança da conspiração,

Fora de dúvida, esta coube a Joa4uim Josl5 da Silva
Xavier, o Tiraúentes. No longo processo, dos vários depoi-
mentos - do seu e dos outros - é o 4ue se conclui. Pode
parecer estranho fosse ele o mais importante, quando era
o mais humilde. Figurando ao lado de desembargadores,
padres, funcionários, militares, fazendeiros, escritores,
homens formados em Universidaúes européias ou de
muito estudo a4ui mesmo, ocupantes de cargos relevantes
da administra(~ão, no clero ou nas armas, fosse ele, de
biografia modesta, quem tivesse mais relevo e se im-
pusesse como cabeça. O certo, porém, é 4ue assim foi, por
quanto se conhece e já está firmado.

A trama l5de I7RR; com a denúncia, já no começo de
1789, é rcita a prisão dos suspeitos e iniciado o processo,
em Vila Rica, no Rio de Janeiro, vindo mesmo gente de
Lisboa para mais seguramente conduzir o inquérito. De-
pois de centenas de horas de depoimentos, chega-se à
conclusão: os principais seriam condenados à morte, pena

2(5 comutada em morte sô para o cabeça, enquanto os outros,
segundo o grau de suas culpas, seriam exilados para a
África ou presos no prôprio país. É estranho consignar o
número de delações: escritas são conhecidas algumas,
além da famosa de Joaquim Silvério dos Reis, sem falar em
conjurados que desejaram denunciar e foram tolhidos -
caso de Alvarenga PL:ixoto, por excmplo. Nos Autos os
depocntcs se acusam uns aos outros, em atitude compreen-

sível, mas desabonadora. Joaquim José da Silva Xavier foi
quem mais atuou, o verdadeiro articulador do principal.

Preso, negou a princípio, como se vê nas três primei-
ras inquirições, de 22, 27 e 30 de maio de l789;já na quarta,
de 18 de janeiro de 1790 - quase oito meses se passaram
entre esta e as três primeiras - assume a responsabilidade.
É a mais importante: "respondeu, que ele até agora negou
por querer encobrir a sua culpa, e não querer perder
ninguém; porém que à vista das fortíssimas instâncias com
que se vê atacado, e a que não pode responder correta-
mente senão faltando clara, e conhecidamente à verdade,
se resolve a dizê-Ia, como ela é ... " Responsabiliza-se
então por 4uanto fez, inocentando os companheiros. O
alferes tem aí seu máximo instante de grandeza, que o
coloca como homem superior pela coragem, decência e
lealdade. Com essa confissão e mais elemen tos, constan tes
dos Autos, tem-se substância para sua condenação.

Ele assumiu tudo, de modo a livrar os demais das
temidas penas. Se foi quem mais atuou e viveu a causa,
enquanto os outros tiveram bem menor participação, a
contar desse depoimento, até sua morte, arrostou com
digniúade o sofrimento, sem hesitação e com admirável
sentido ético. Deve ser visto, pois, como quem melhor
viveu o sentido de liberdade do povo, pregando o levante
para a con4uista da emancipação, seguindo o exemplo da
América inglesa. Quando se fala em liberdade e cidadania
seu nome tem de ser colocado no primeiro plano. Mais do
que ninguém, lançou a semente da independência: o solo
era propício para recebê-Ia. Trinta anos depois, em 1822,
o Brasil se tornaria nação livre, destruindo o jugo metro-
politano.

O alferes era de Minas Gcrais, da Comarca do Rio das
Mortes. Vida de lutas e muitos trabalhos. Quis ser minera-
dor, comerciante e seguiu acarreira das armas, na qual não
conseguiu progresso, - enquanto outros, seus subordina-
dos, atingiam altos postos, causando-lhe mágoa a preteri-
ção, como ingenuamente confessa no mesmo dia: "...
tendo projetado o dito levante, o que fizera desesperado,
por ter sido preterido quatro vezes, parecendo a ele Res-
pondente, que tinha sido muito exato no serviço, e que
achando-o para as diligências mais arriscadas, para as
promoções e aumento de postos achavam a outros, que só
podiam campar por mais bonitos, ou por terem coma-
dres ... " Sente-se nessa fala a pressão do momento: decerto
não foi por desespero ante sua situação que premeditou o
levante, mas por outros moti vos superiores. Apenas ressen-
timento não o levaria tão longe.

Mais modesto que os companheiros, não teve estudos
superiores, mas teve "inteligência mineral<Ígica" e "in-



teligência de curativo". Não era analfabeto, mas sem
formaçãoregular. Andou vários dias com um volume das
leis da recente República norte-americana, em francês.
Tinha o livro e pedia que lhe lessem as passagens mais
interessantes, para pregar idéias de liberdade. De gênio
inventiva,fez projetos de obras públicas no Rio de Janeiro,
paraeles pretendendo licenças e até uma viagem a Portu-
gal,nuncarealizada. Habilidoso, sabia curar feridas e fazer
pequenos tratamentos, sobretudo dos dentes de quem
sofriae o procurava. Era designado para as missões mais
arriscadasde guarda na serra da Mantiqueira. Sério, ins-
piravaconfiança, como se vê na sua designação para essas
atividades.

Generoso, vivia no meio do povo, expondo quanto

sentia. Essa característica não o indicava para bom cons-
pirador, pois colocava em risco a causa de sua luta.
Freqüentador de tabernas à beira da estrada sempre percor-
rida, entre Vila Rica e o Rio de Janeiro, não se guardava
devidamente. Perdeu-se pela confiança no próximo. Seus
defeitos - eram, para um conspirador - resultavam da
exacerbação de sua generosidade. Daí comprometer-se
mais que qualquer outro, o que o conduziu ao sacrifício.
Deixou um exemplo de grandeza. Por ela se perdeu, mas
se afirmou, tornando-se o símbolo do patriota, do hOlllem
livre, com o sentido da dignidade da pátria e do cidadão.
A morte injusta e cruel garantiu-lhe o lugar na História do
Brasil, para honra de seu tempo e de sua região. Minas
Gerais orgulha-se de tê-lo como filho.
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Tiradentes vivo

Fernando Brant

Para Gonzaguinha:
rosto de rebelião e sonho.
uma grande fé na humanidade.

Vou armar uma meada
que em cem anos não se há de desembaraçar:
assim falava Tiradentes
e sua visão era futura
e seu sonho era bom.
Se a América inglesa era livre e republicana
o Brasil de Joaquim José
não quer mais ser colônia nem ter rei.
A força das idéias humanistas varria a Europa
e as três palavras irmãs
- liberdade, igualdade e fraternidade -
germinavam nas ruas de Paris
e seu pólen estava em nós.
Que país é este que está nas bibliotecas dos padres,
nos versos dos poetas
nas mãos dos escultores, pintores
e compositores?
Que país é este que começa a nascer em Minas
em Vila Rica, São João deI Rey
São José deI Rey e Diamantina?
Que país é este que, sonhado, faz de Minas
contemporânea de seu tempo?
Que país é este que ainda não realizamos
que meada é esta em que nos enredamos?
Trinta e três anos depois da prisão dos conjurados
a independência se fez
mas quem a fez era português.
Cem anos depois da traição



virou Repúhlica a Nação
mas não República de Coisa Pública
de Bem Comum
mas Repúhlica de alguns
em torno de um.
Duzentos anos depois da mineira Conjuração
a derrama parece eterna
se chama dívida externa.
Duzentos anos depois da forca e do herói
de seus quartos espalhados pelos caminhos gerais
a fome ainda é a mesma
de alimento e liberdade
de igualdade, justiça
soberana fraternidade.

II

o homem certamente morreu naquele 21 de abril.
Sua cabeça
(não poderia mais pensar nem transmitir idéias)
ficaria exposta na praça principal de sua cidade
não fosse o fato estranho de que desaparecesse
na noite do terceiro dia.
Seu corpo dividido em quatro
foi espalhado pelos caminhos gerais
ossos e carne em cruz no mapa de Minas.
A casa foi salgada, os parentes renegados
os amigos degredados.
O poder
este louco desvario que toma conta de seres que se julgam deuses
foi dormir em paz
como se tudo estivesse terminado.
Não havia mais sangue a agitar
não havia mais voz
não havia mais o homem
não havia mais o nome.

lU

Mas a fama corre.
Duzentos anos depois
descuhro que ele está vivo.

29



I I

30

Não sei como ele é: se tem barba ou não
se é mulato, negro ou claro
baixo ou alto
homem ou mulher.
Sei que está entre nós
e respira conosco o ar do país.
Sua presença nem sempre se percebe,
principalmente quando há desânimo,
descrença e desesperança
estes sentimentos coletivos que tornam mais fácil
a vida dos poderosos.
Mas basta um gesto, um pensamento solidário
um vizinho
que simplesmente se interesse pelo que se passa
na casa ao lado,
para que ele cresça e apareça.
A pequena união de pequenos faz o grande.

IV

Ah, quem será o herói dessa nossa hist6ria
quem vai tecer o amanhã?
quem será o her6i
quem será a força que a forca não pode calar?

João e Maria que se dão bom dia
Dona Teresa que coloca a mesa
é o Waldemar que vai trabalhar
É dona das Dores que nos manda /lores
o amigo Pedro que já não tem medo
o seu José que é de muita fé

É quem faz cimento, quem carrega areia
amassa o pão e ama a lua cheia
sabe que a chuva é pra se molhar

João é Maria, Waldemar é Pedro
José é Tereza, que é nossa das Dores
Joaquim José da Silva Xavier

Meu povo é meu herói
ele é a força que a forca não pode calar.



v

Sc as casas sc falam
as ruas sc falarão
e depois os bairros, a cidade.
A cidade é a casa do homcm.
É origcm de toda política
pois sc poli", é a morada
política tem dc ser a busca do ideal:
ljue os dircitos de todos sejam rcconhccidos.
Bcaumarchais, em outubro de 1774, clamava:
"Eu sou um cidadão,

Não sou um banqueiro nem um abade
ncm um cortcsão nem um favorito
nada daquilo quc se chama uma potência.
Eu .,>ouum cidadão,
isto.

alguma coisa de novo

alguma coisa dc imprevisto e de desconhccido cm Fran(,'a.
Eu sou um cidadão, quer dizcr,
aquilo quc já devíeis scr há duzentos anos
l~ljuc sereis dentro de vinte talvez".
() homcm conscientc de sua condição de cidadão
sabe dc seus direitos e os exige.

VI

Não há forca
não há esquartejamento
não há morte

quc dcstrua a idéia do homem.

Tiradentcs, vivo cm cada um dc ncís, pcrmanece.
Seus quartos espalhados
já não são braços, pernas e tronco:
são sonhos

que nos alimentam de vida C esperança.

-----------------
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o código

Henriqueta Lisboa

As palavras começam e terminam
em código. Não se sabe
exatamente o que dizem. Dizem
o que ficou no fundo em segredo.
"Tal dia é o batizado".

Que dia?
Não o conheceu a história
não o guardaram os arquivos
ninguém jamais de boca em boca
poderia sabê-lo.

Aquele dia não raiou
ficou perdido nas águas do tempo
águas revoltas que tudo levam
e tudo trazem à deriva.
Mas o sentido da senha
estranhamente resiste
no cumprimento de um presságio.

Veio um dia após outro.
E urdindo teias sobre teias
para um símbolo novo, o antigo código
lembra os vincos da folha verde
à ramagem arrebatada
antes que a árvore crescesse.

o dia não se derrogou em vão
da derrama para o patíbulo.
Pois o código se decifra
no batismo de sangue.
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Sob a inspiração do alferes

21 de abril não é apenas uma data luminosamente
inscrita na "saga" nacional; nem sequer o acontecimento
destinadoa desdobrar-sc tempoem fonte a permanecer como
uma das forças fundadoras da nação: é, antes de tudo, uma
forma humana: um homem: - o homem que transformou
a efemcridade de um instante em contínuo presente e em
perpétuo vir-a-ser; o homem que deteve numa data o ca-
lendário fugitivo c, pela fulgurante vocação do sacrifício,
criou o fato maior da história social e política de Minas
Gerais.

Vivcmos em um mundo de máquinas, módulos e
mecanizaçõcs; de fórmulas, formulaçõese rcformulações;
de técnicas, tecnologias, tecnitrônicas; de estatísticas, estru-
turasecstratégias. É um vértice no qual o sentido do humano
se nos afigura submergir e deixar-se trocar por números e
autômatos; é um começo de caos em que a ordem das cousas
se subverte a cada minuto, a ponto de haver o mais notável
teorista dos meios de comunicação postulado serem tais
meiosmais importantes, em seus efeitos, do que o conteúdo
dacousa comunicada. Nestaépoca escatológica, o Homem,
como criatura de Deus, como categoria suprema, como ser
livre c senhor de uma vocação pessoal e de um dcstino de
ascensão, tcm de reafirmar-se para renascer e reassumir a
direção de si mesmo.

Neste tempo estranhamente enfermo, em que apenas as
cousassusceptíveis de quantificação, o concreto e o imediato
parecem alcançare assumir as categorias da essencialidade,
devemos ter os olhos e os corações vol vi dos para o passado
e fitos em um Homem, nas suas virtudes, no seu caráter, na
suadecisão moral, na sua vocação pú blica, na coragem de seu
sacrifício individual; em um Homem cujo sofrimento, cujo
suor e cujo sangue, conferindo volume, cor e nitidez ao
impreciso, ao amorfo e ao obscuro, compuseram e aper-

Abgar Renault

feiçoaram a idéia e o sentimento de liberdade, consubstan-
ciais do concei to de pátria.

O lance crítico do processo histórico nacional represen-
tado pela Inconfidência Mineira tem sido freqüentemente
posto a crédito do fato econt1l11ico, ou seja, não tem faltado
quem o filie diretamente ao materialismo histórico - o que
significa, em última análise, buscar no circunstancial as
raízesdoesscncial. De resto, nãoé dificultosa tal empreitada,
pois o quadro econômico do Brasil da época bem se presta
àquela interpretação, desdl~ que se tenham pordespiciendas
as forças espirituais a serviço do ideal inconfidente.

De fato, nos finais do século XVII modifica-se rapi-
damente a economia brasileira. As atividades agrícolas
sofrem grave diátese, que as recalca a segundo plano. Em
carta de 19 de junho de 1706, o Governador D. Rodrigo da
Costa deplorava o abandono da agricultura. Équeem 1659,
depois de terem sido descobertas no córrego de Ouro Preto
as primeiras pintas de ouro pelos paulistas Anttmio Ro-
drigues Arzão e Manuel Garcia Velho, fase inteiramente
nova inaugurava-se na vida econômica da coltll1ia.

Ao passo que a agricultura se torna a atividade de
pequenos grupos possuidores de cabedal abundante, capa-
zes de com prar por preço elevado o braço escra vo.,) minerar
que era, aliás, a vocação do colono desde o descohrimento,
desenvolve-se, utiliza métodos novos, a força hidráulica
passa a executar o desmonte das minas e toma lugar das 35
bateias e almocrafes rudimentares.

Assim, a atração do ouro arrastou para Minas Gerais
grande mole de gente. Só do Rio de Janeiro - assegura Feu
de Carvalho - saíram 4.000 pessoas e, na palavra de Antoni I,
"das cidades, vilas, recôncavos do Brasil são brancos,
pardos e pretos, e muitos índios de que os paulistas se
servem. A mistura é de toda a condição de pessoas: homens
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vejo uma forma no ar subir serena:
vaga forma, do tempo desprendida.
É a mão do Alferes, que de longe acena.

O ideal não lhe nasceu a súbitas no ardente coração.
Sabe-se, de seguro, que já durante o governo de Luiz da
Cunha Menezes ele começara de inquietar-se, de falar no
triste estado em que se achava Minase pensarem liberdade.
Amadureceu-lhe o grande sonho ao longo das horas da sua
vida inteira e na meditação do que via e sentia em torno de
si. Se escasso de entendimento, como a leviandade já
afirmou, não lhe haveria acudido a idéia da procura de livros
que lhe dessem notícias de França e, sobretudo. do levante
da América inglesa. Ei-Io no Rio de Janeiro a comprar
dicionários e a pedir auxílio aos conhecidos que sabem inglês
e francês. Seu livro predileto tem portílulo Coleção das Leis
Constitutivas dos Estados Unidos. É de seus lábios que se
ouve em Minas pela primeira vez a palavra república, e é
graças à sua capacidade de sentir e captar as aspirações
populares que as Minas Gerais assumem em nosso processo
histórico a função capi tal de centro elaborador das forças de
autonomia do gênio político nacional.

Tal como escreveu Cecília Meirelles no seu ex-
traordinário Romancei 1'0da Inconfidência,

o passado não abre a sua porta
e não pode entender a nossa pena.
Mas, nos campos sem fim que o sonho corta,

Eloqüência da simples despedida:
"Adeus! que trabalhar vou para todos~...
(Esse adeus estremece a minha vida).

Suas mãos precursoras acendem o dia criador da
independência de um povo. O Brasil é e será, sempre, rellexo
histórico do acontecimento por ele desencadeado.

O "réu abominável" de que fala a sentença de 18 de
abri 1de 1792eque foi "com baraço e pregão conduzido pelas
ruas públicas ao lugar da forca para nela morrer morte natural
para sempre", vivo está e jamais morrerá morte nenhuma.

Sua vida discorreu com a féem Deuse na fidelidade ao
amorà terra e àgente, e perpetuou-se sobo signo da grandeza.

Sejamos dignos desta lição, deste guia, deste arquétipo,
para que o Brasil, oraem processo intenso de renovação que
alcança todos os seus quadrantes e as raízes de todos os seus
problemas, venha a erguer as construções permanentes da
sua prosperidade, da sua cultura e da sua civilização.

e mulheres, moços e velhos; pobres e ricos; nobres e ple-
beus ... "

Os "descobertos" serviram de engrossar a população
das Gerais de maneira considerável: Vila Rica veio a contar
I00.000 habitantes; em 8 vilas, no ano de 1719, era de
923 o número de lojas, e o total de escravos, em 2 anos, de
1716 a 1718, passara de 27.909 a 35.094.

O vulto da mineração era tal e tais os seus lucros, que,
a partir de 1715, as Câmaras decidiram pagar 30 arrohas à
Coroa, em vez dos quintos do costume.

Ao fascínio do ouro vem juntar-se o dos diamantes, de
que os primeiros exemplares foram encontrados em 1729,
em Serro Frio. Milharesde pessoas parecem mesmerizadas
pelos novos lavradios. De 1725 a 1735, os 20% cobrados
sohreo ouro equivaleram a 1.068 arrobas e, de 1736a 1751,
por força do imposto de capitação, a 2.006itrrobas, e, em
cem anos, a 3 milhões de quilates de diamantes.

Não foi, porém, a imensa riqueza desentranhada do
chão mineiro, entregue à metrópole de além-mar e esti-
mada, quanto ao ouro, em 100 milhões de esterlinos no
período de um século e, quanto aos diamantes, em 9
milhões, que criou o espírito inconfidente e a decisão do
levante: foi o detrimento que isso representava para o
bem-estar do povo; foi a impossibilidade, para esse povo,
de dispor de si mesmo em relação ao que era seu; foi o
contraste entre a sua indigência e o fausto, o luxo, o
desperdício oficiais; foi o espetáculo das luminárias es-
plendentes, das girândolas esfuziantes. da pompa ruidosa,
das ricas alfaias, dos pálios multicoloridos, das seges, das
cadeiras de arruar e dos carros, estes e aquelas ataviados
profusamente de fitas de seda, os cavalos com selas de
veludo, arreios e jaezes de prata fina, o brilho e a riqueza
dos salões ... foi a opulência do solo e a pobreza da gente,
o sofrimento das insolências dos governantes à terra, as
situações em que reinava sem contestação a injustiça do
poder.

O homem simples, o tropeiro, o mineiro, o médico, o
cirurgi ão, o soIdadojá então aiferes sonha va apdi dar os seus
soldados, no dia da insurreição, não por meio de alusões ao
ouroe aos diamantes mandados paraa1ém-mar, ma"comesta"
palavra,,: - "Quereis a liberdade ou a tirania?" Éele também

36 quem exclama: - "Somos mazombose sabemos governar" e,
exibindo um mapa dos habitantesda capitania: - "Ora,eis aqui
Vossas Mercês todo este Povo açoitado por um só homem".

Não é da natureza de quem traz no coração os bens
materiais o deliberar-se à renúncia de tudo e ao sacrifício
da vida, nem propor o símbolo da Santíssima Trindade como
insígnia do pavilhão sonhado para representara liberdade.
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Morrer no Brasil

Affonso Romano de Sant'Anna

Morre
(em mim)

o meu país.
Morre

com meus amigos
que morrem

morre
com cada dia

que morre
quando morro
não apenas no caixão
mas humilhado nos guichês
nas notícias da tevê
no achaque, na extorsão.

o guarda
leva-me o fígado

o mecânico, os braços
o político me convence
que sou boneco de palha
e no aquário das esquinas
piranhas me atacam
deixando-me um esqueleto
exposto nas vitrinas.
Sinto que me expropriam o olho

a perna
a pena
o pensamento
o poema.
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Morro
a cada notícia no jornal

morro
a cada decreto espúrio

que me expropria o mais banal
morro

em minha casa
nas favelas e morros.

Morre (em mim) um sonho de país
uma ilusão histérica
ou histórica?

Como o doente terminal, cabeça lúcida
vê fanar-se canceroso o corpo corroído
gânglios inchados
nódulos nos seios
o avanço lento para a treva
em vez do romântico arrebol,

vivo
num país que me des/mata

respiro
num país que me enfumaça

acuado
num país que me seqüestra
e como resgate exige
minha alma selvagem em pêlo.

Humildemente me recolho.
Procuro um colo ou ombro.

Irmão, eu choro
- um amazônico desconsolo.
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