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Este trabalho pretende convidar o leitor a refletir sobre o significado de
se comemorar a Revolução Francesa e a Inconfidência Mineira neste ano de
1989. Bicentenários, esses dois grandes momentos históricos ganharam noto-
riedade e espaço suficiente na imprensa para que nos detenhamos sobre eles
com maior atenção. Sabemos, no entanto, que se trata de um terreno perigo-
so. Em nosso caminho, como armadilha, está uma concepção de História, já
sedimentada no espírito, que não permite que toquemos em mitos ou heróis.

Vamos, assim mesmo, nos permitir lançar novas luzes sobre esta con-
cepção de História. A idéia é retirar a História do altar em que jaz solene,
intocável e morta, como algo passado. A recompensa para esse exercício pe-
flOSO virá na forma de um novo entendimento do tempo presente e da desco-
berta de que o hoje também é História.

Qualquer pessoa pode identificar esses dois rrx)mentos, Revolução
Francesa e Inconfidência Mineira, como marcos da luta da liberdade contra o
absolutismo e o colonialismo. Foram presenças humanas ativas que desenca-
dearam, a posteriori, uma identidade nacional na França e no Brasil. A força
da Revolução Francesa ganha foro de internacionalização, à medida que ou-
tros países seguem seu exemplo. Tiradentes e a Inconfidência Mineira defi-
nem, cem anos depois, modelos de conduta cívica e apelo a uma legitimidade
e soberania.

Vamos lançar uma lente de aumento sobre o senso comum e convidá-
los a uma reflexão sobre a historiografia desses movimentos, isto é, não fa-
remos uma exposição do que se passou mas sim de como os homens, após o
evento, recontaram aquela História aos seus contemporâneos.

Para isto temos de realçar algumas dimensões da Revolução Francesa e
da Inconfidência Mineira que definem sua importância no contexto da Histó-
ria do Ocidente e do Brasil.
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A Importância da Revolução Francesa

A Revolução Francesa é um marco inaugurativo de uma Era. É a partir
dela que alguns historiadores estabelecem o conceito de Idade Contemporâ-
nea. Outro sentido encontrado em vários autores que trabalharam o terna é o
de ruptura com a ordem estabelecida. É a revolução marco zero. Essa visão é
compartilhada por aliados, por adversários, por quem a viveu no calor da ho-
ra e pelos analistas dos séculos XIX e XX. Talvez a exceção fique com Ale-
xis de Tocqueville, que, como veremos adiante, enxergou uma continuidade
do Antigo Regime no processo revolucionário, mesmo com as transforma-
ções que suscitou. Mas, desde Edmund Burke, político inglês, fervoroso ad-
versário e matriz do pensamento contra-revolucionário do século XIX, ou
Kant, que a via como "símbolo e testemunho filosófico, brotando da límpida
fonte de justiça", ou desde os panfletos anônimos da Conjuração Baiana, to-
dos perceberam a Revolução Francesa como marco de ruptura, ao qual é
impossível ficar alheio.

Um segundo ponto destacável da Revolução Francesa é que conceitos
como Poder, Legitimidade, Soberania, Sociedade Civil e Estado passam a
penetrar o universo mental de homens até então excluídos dos processos de-
cisórios. Os homens se sentem participantes da História e, para afinar suas
linguagens, seus novos diálogos e embates, criam novas palavras e concei-
tos. A própria palavra Revolução, que antes era exclusivamente ligada à As-
tronomia, é incorporada ao vocabulário político-histórico, como idéia de
transformação. Nesse sentido, é só depois da Revolução Francesa que histo-
riadores e pensadores batizam a Revolução Gloriosa, na Inglaterra, ou a Re-
volução Americana, nos EUA.

Por fim, é importante também debruçar-se sobre a Revolução Francesa
por ser inaugurativa do fenômeno de Opinião Pública. A idéia de indivíduos
especiais, transformando o curso da História, é substituída pela idéia da
existência de uma massa anónima que, cada vez mais, interfere nos rumos da
sociedade. Assim, passa a ser importantíssima a (in) formação dessa massa,
agora percebida como opinião pública pelos que a dirigem ou a querem diri-
gir. Podemos perceber o papel embrionário do intelectual, como vanguarda e
portador da Razão, utilizando-se da imprensa para a difusão de seus ideais: é
que eles acreditavam existir uma verdade universal, um consenso, e que,
pelo debate, de orientação à população, a ele se chegaria. E quase um coro-
liio do Movimento Iluminista do século XVIII, visto como portador da luz
do saber a ser difundido.

-
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Ganha significado, inclusive, a presença de uma imprensa livre e repu-
blicana, em pleno Brasil monarquista do século XIX. Por mais que estivés-
semos distanciados dos acontecimentos europeus, a noção de que participá-
vamos do concerto das Nações Civilizadas abriu portas para uma nova forma
de escrever. Essa mesma imprensa recuperaria a História da Inconfidência
Mineira, como veremos adiante.

A Importância da Inconfidência Mineira

A Inconfidência Mineira inaugura, no período colonial, uma idéia de
contestação da Ordem Colonial. Pela primeira vez nasce a concepção de que
é possível viver em colônias. Os autores que tratam o tema, com exceção dos
monarquistas, são unânimes em apontá-la como marco zero do processo de
Independência. É o primeiro movimento colonial que questiona o pacto co-
lonial.

As Mitificações

A par da própria importância da Revolução Francesa, como ruptura e
criação de uma nova ordem social e política, e da Inconfidência Mineira,
com suas atitudes de inovação, temos de perceber a dimensão de suas mitifi-
cações. Em outras palavras: a partir do acontecimento, vão-se gestando tex-
tos, idéias, opúsculos, discursos e panfletos, compondo um imaginário que,
por ter entre seus principais ingredientes a paixão, desliga-se do Real, do
Acontecido, formando uma matriz mitificada. A Revolução Francesa e a In-
confidência Mineira deixam de ser um objeto por si, tornando-se fonte de le-
gitimação de interesses ou propostas partilhadas pelos analistas. Deslocou-
se, assim, o eixo de análise: do momento em que ocorreu, para o presente
vivido.

A partir de 1789, para a Revolução Francesa, e de 1889, para a Incon-
fidência Mineira, vamos acompanhar uma explosão de posições díspares,
disputando a condição de legítimo analista daqueles movimentos.

Em um outro sentido, podemos perceber essa matriz mitificada, trans-
formando-se em ponto originário e/ou de referência a todos os movimentos
sociais que propõem rupturas institucionais, assumindo a condição de seus
herdeiros naturais. É assim que entendemos a Revolução Bolchevista, apa-
rentemente um movimento com interesses opostos (Revolução Burguesa ver-
sus Revolução Proletária), quando homenageia os heróis de 1793, Marat e
Robespierre. A Revolução Russa torna-se a realização do que a "Mãe das
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Revoluções" só anunciou no século XVIII. Ou o processo de Independência
do Brasil a ser o corolário da Inconfidência Mineira.

Ainda há aqueles que enxergam a Revolução Francesa como a via ine-
xorável da Civilização, retirando-lhe toda a dinâmica histórica. É como se
ensina, ainda hoje, em muitos manuais didáticos, dando ênfase à inevitabili-
dade do acontecido, em detrimento do processo histórico de forças sociais
em luta.

Analisando as dimensões de sua força histórica e da criação dos mitos
a partir dessa fonte originária, temos de realçar seu papel como ponto agluti-
nador nacional da lembrança, a função da comemoração.

A Comemoração como Gesto Histórico

Comemorar a Revolução Francesa passa a fazer parte do programa re-
volucionário. Diz Jacques Le Goff que "todos os que fazem calendários de
festas concordam com a necessidade de alimentar através de festa a recorda-
ção da Revolução" Mais uma vez, cada segmento social se posiciona no
momento da ação revolucionária: os realistas, relembrando as desgraças do
Rei e a legitimidade do Trono, os burgueses, celebrando a fundação de um
novo contrato social, e os revolucionários demarcando a dinâmica dos acon-
tecimentos e suas promessas de futuro. No centenário da Revolução France-
sa, em 1889, em plena consolidação da Y República, define-se a quem real-
çar como herói, ou denegrir como louco: Danton passa a ser o grande herói,
representante da burguesia, se opondo a Robespierre, emblema do Terror e
dos levantes populares. Trata-se ainda dos bafejos da Comuna de Paris, de
1870, que insistia em incomodar a mesa burguesa.

Hoje, em pleno bicentenário, o que vemos nas festas da Revolução
Francesa é a recuperação da figura de La Fayette. Socialistas franceses no
Poder, identificados com o Centro, buscam, num momento de ponderação,
conciliar os novos segmentos sociais, esmerilhando as arestas mais firmes
entre a esquerda e a direita. O Marquês de La Fayette, apesar de nobre, par-
ticipara das lutas da Independência dos EUA e fora autor da Declaração dos
Direitos do Homem e do Cidadão, documento vivo e exibido como melhor
herança de 1789.

A Comemoração da Inconfidência Mineira

A Inconfidência Mineira só passa a ser comemorada após a Proclama-
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ção da República. Até então, a Monarquia dos Bragança encarava a conjura-
ção corno uma "fanfarrice de intelectuais" e Tiradentes como um "louco",
já que a bisavó de D. Pedro II, D. Maria 1, fora quem assinara a sentença dos
Inconfidentes. Para os republicanos, comemorar o 21 de Abril era a consa-
gração da vitória dos brasileiros sobre os lusitanos e o momento de relembrar
o ponto de partida dessa luta.

Agora, em 1989, face aos festejos da Inconfidência, assistimos a mani-
festações ideológicas as mais díspares, como a festa do Partido Comunista
Brasileiro, de um lado, e a da Polícia Militar de Minas Gerais, de outro. São
maneiras diferentes de se mirarem no exemplo heróico de Tiradentes.

Historiografia

Feitas essas considerações, podemo-nos debruçar sobre a historiografia
destes acontecimentos afirmando ser a Revolução Francesa um dos elemen-
tos mais ricos de compreensão da própria Revolução e também dos momen-
tos que se seguiram, de criação da memória da Revolução. Vamos, a partir
de agora, dar um destaque maior à Revolução Francesa, por ter sido esta
pensada e discutida desde o momento da insurreição. A Inconfidência Minei-
ra, como dissemos, só passa a ser historicizada em vésperas da República.

A Revolução Francesa é o Fenômeno mais Estudado da História

Quando se estuda a Revolução Francesa, não se atenta somente para o
episódio ocorrido em 1789, nem se apreendem seus movimentos numa única
produção intelectual datada e encerrada, mas, antes, abre-se um leque de
entendimento da presença daquele movimento na mente e ação dos homens,
por todo o período histórico posterior. Acreditamos que o processo de cons-
trução da História é sempre expressão do tempo presente e reflete a inserção
de quem fala no seu locus social, isto é, definem-se pela História as forças
políticas, as instituições ou os grupos que as representam.

Nesse sentido, seu estudo permite uma compreensão cada vez maior do
objeto, porque, os momentos sendo diferentes, as questões que voltam
Aquele tema inaugural serão sempre outras questões. Então temos não só uma
transformação constante do tempo vivido, mas também uma constante muta-
ção do objeto de estudo, sempre ampliado e modificado. A verdade sobre a
Revolução Francesa, nessa ótica, será sempre uma verdade em construção,
selecionando da produção tudo o que for passageiro ou de uso imediatista
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(como é o elogio/desprezo fácil). E aqui compõe-se o ofício de historiador,
que, para classificar criteriosamente cada texto, estabelece um mínimo de re-
gras e exigências para a profissão. Saber inclusive que o efêmero ou o repe-
titivo também expressam as questões do seu tempo. Queremos falar, como
Alice Gérard, que o "movimento ininterrupto de controvérsias originado da
interpretação da Revolução Francesa, desde sua origem até hoje, constitui
por si só uma história", e "tal história se encaixa estreitamente na história
geral''. (2)

Adaptamos, para este texto, o esquema desenvolvido por aquela autora,
em seu livro A Revolução Francesa, optando, no entanto, não por acompa-
nhar numa linha cronológica os autores que tratam o tema, mas por estabele-
cer dois grandes cortes temporais: da produção que surge no "calor da hora"
até a eclosão de uma historiografia dita científica, isto é, que se propunha
deixar de lado o ingrediente "paixão" em suas análises. E desta até os dias
de hoje.

No Calor da Hora

Desse modo teríamos, nesse primeiro momento (de 1789 a 1853 apro-
ximadamente), duas grandes correntes historiográficas: a contra-revolucioná-
ria e a revolucionária, isto é, aqueles que se preocupam em, pela idéia, des-
montar a dinâmica contra-revolucionária, fornecendo argumentos aos refor-
madores, e aqueles que, por oposição, querem legitimar a Revolução. Ambas
convivem no mesmo tempo histórico e estão assistindo à França emergir de
um processo revolucionário que se estende ate meados do século XIX: a Re-
volução em 1789, a subida de Robespierre em 1793, a Reação Terrnidoriana
em 1794, o Império Napoleônico e sua expansão até 1815, a Restauração em
1815 até a queda de Carlos X, em 1830, e o ressurgimento do movimento
popular em 1848. E a fase da consolidação burguesa, em que é impossível
tratar o tema da Revolução de forma neutra, não opinativa.

O maior representante da historiografia contra-revolucionária é o inglês
Edmund Burke 35 , que, em seu livro Reflexões sobre a Revolução Francesa,
influencia toda uma geração de historiadores e politicólogos. Escrito ainda
no século XVIII (1790), traça um paralelo entre a efervescência que a Fran-
ça vivia, com a par do modelo inglês de revolução, em que há um aperfei-
çoamento dos costumes nacionais, sem o rompimento das tradições. Para ele
a ruptura com a Ordem do Antigo Regime liberaria forças sociais desconhe-
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cidas e que, por serem radicais, tenderiam ao descontrolado e imprevisível.
Esta ruptura com as tradições, na história de um povo, demonstra bem a base
ilegítima na qual se assentava o processo revolucionário. Por isso mesmo,
argumenta Burke, a Revolução Francesa pode ser vista como "uma conspi-
ração de filósofos ateus e de capitalistas desonestos" que, ao conspirar con-
tra as instituições, demonstram o espírito particularista se sobrepondo aos
interesses nacionais. Seu discurso tinha endereço certo: os adeptos ingleses
da Revolução Francesa. Ele percebia que, atrás do fascínio de modernidade
que a Revolução apresentava, havia sempre o perigo de sua extensão às ins-
tituições inglesas. Era lógico o temor de uma nação estabelecida e hegemô-
nica diante daquela incógnita. Respeitado pela densidade filosófico-política
de seu trabalho, sua influência irá até a Alemanha, onde se esboça um na-
cionalismo que se refugia no passado medieval. Era nítida para os homens de
então uma noção de História cíclica, fechada sobre si mesma, em que sempre
se retorna a um ponto de origem estabelecido rio passado. Ainda na época do
processo revolucionário e até pouco depois, vamos assistir, principalmente
na Alemanha, a uma produção historiográfica ligada a uma teoria teológica
providencialista, que anuncia a "besta (Revolução) prenunciadora da segun-
da vinda do Messias", o próprio Apocalipse. Na França, a Revolução é O

próprio flagelo de Deus, onde o pacto social é algo divino, em que o homem
não tem mais do que deveres.

A Aristocracia Ainda Esta Viva!

Posterior à Revolução, e até início do século XX, a argumentação con-
tra-revolucionária desenvolve-se no sentido da trama oculta. Note-se uma li-
nha de continuidade com Burke, pois a idéia de trama traz consigo a base da
ilegitimidade: são interesses particularistas, de uma minoria perversa e pode-
rosamente organizada, que tem sua máxima expressão na maçonaria. Contra-
pondo-se aos argumentos da Igreja, que levava os contra-revolucionários a
um quietismo, esta argumentação tinha a capacidade de fornecer bodes ex-
piatórios e de ser uma versão cômoda e popular. Muita literatura se preocu-
pou em conhecer os mecanismos das seitas conspiratórias. As publicações
em forma de compêndios, dando explicações fáceis, eivadas de mistérios e
tramas, colocavam ao alcance do nobre o argumento antiburguês, fácil e ló-
gico que se lhe escapava. Estamos assistindo ao momento de rearticulação da
restauração da aristocracia na Europa.
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Logo após o Termidor, com a queda de Robespierre (1794), há toda
uma literatura antijacobinista, que associa a sua imagem à de
um "gênio do mal", um demente, complexado, o mestre das conspirações. A
partir da denúncia do morticínio, principalmente do grande crime (a morte do
Rei), eles buscam mobilizar a população pela História, contra o arbítrio, o
desrespeito da moral, utilizando o lado dramático da morte.

Após 1815, com a derrota de Napoleão em Waterloo e com o Congres-
so de Viena, as forças de Restauração articulam melhor sua história da Re-
volução. A História da França para eles é a história que vem da tradição mo-
nárquica, interrompida por uma revolta criminosa em 1789, inclusive levan-
do o país à guerra, mas que agora volta às suas origens. A História passa a
ser uma arma política da nobreza, desenvolvendo uma argumentação pre-
ventiva para os jovens e para os Reis. Há um embate duro com as forças
burguesas, e, por isso mesmo, valoriza-se a tradição, simbolizada no trono,
altar e nobreza, sublimando os episódios contra-revolucionários (Vendéia,
perseguições religiosas etc). Mais uma vez é de Burke a matriz historiográfi-
ca deste grupo.

Mas a Burguesia Reage

Por outro lado, assistimos à historiografia revolucionária.

Durante todo o processo da Revolução não há uma preocupação em le-
gitimá-la pela História: enquanto 1789 era o marco zero, o tempo com que se
preocupar era o tempo presente. O passado estava estigmatizado pelo Antigo
Regime e, então, para que estudá-lo? A literatura revolucionária surgirá mais
como um contraponto ao movimento restaurador. Ainda nesse primeiro mo-
mento, há a visão teológica, demonstrando a Revolução como a imagem em
miniatura do Juízo Final, só que aqui a presença divina viria punir os abusa-
dos e recompensar o povo sofrido. Outra visão é aquela que pode ser carac-
terizada como fatalista. Acredita-se num mecanismo autônomo da História -
a força das coisas. A História se desnuda numa lógica racional: a Revolução
aparece sem conflito, como desejo da Nação encarnada de razão e progresso.
Ë um movimento inexorável.

A historiografia liberal, que busca legitimar o processo revolucionário,
revendo a própria dinâmica da História (queda da Monarquia Absoluta em
1789, ascensão das massas jacobinas em 1793, reação termidonana em
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1794), se subdivide em três tipos de argumentação, que têm por base brecar
o movimento restaurador.

Para isso, inicialmente, surge uma historiografia autojustificadora da
reação termidoriana, burguesa e pragmática. E o Iluminismo o definidor da
boa República: racionalista e burguesa, originada em 1789 e continuada no
Diretório, excluindo propositalmente a fase montanhesa (jacobina).

A partir de 1815, sentindo-se derrotados, fazem do argumento histórico
uma arma mobilizadora de sua classe contra a nobreza. Na luta contra o pas-
sado, identificado com a Restauração (que está, nesse momento, no poder),
há que se continuar a obra da Revolução e, para isso, busca-se um modelo
de ideologia e estratégia que fortifique energias e estabeleça novamente a
ação, liame entre o passado e o futuro. A História é política mobilizadora de
continuidade revolucionária, bifurcando-se em duas vertentes. Uma estabele-
ce a linha de raciocínio centrada na concepção da existência de duas Revo-
luções: A primeira, a de 1789, enaltecida por expressar as virtudes da liber-
dade, a face moderna voltada para a Inglaterra, estampada na Declaração
dos Direitos do Homem e na monarquia constitucional. Mas, nesse processo
rumo à liberdade, houve momentos de excessos, deslizes identificáveis com
a fase jacobina, caracterizando a outra Revolução. Aqui, a distorção, onde a
Revolução se voltou para o povo e não para a liberdade. Daí a necessidade
do período napoleônico, que trouxe guerras e a Restauração. 1-lá nesta argu-
mentação a idéia moral da boa (1789) e da má (1793) Revolução.

A outra é a que se utiliza da noção de Revolução Bloco, sem cortes: há
uma única Revolução, que tem a missão destruidora do Antigo Regime. Se
houve excessos, foi por necessidade, frente aos avanços da contra-revolução
aristocrática.

As Massas Populares Ressurgem em Cena

Com o momento que leva à queda de Carlos X em 1830, vamos assistir
na História, novamente, à união das massas populares e da burguesia (es-
tampada nas inúmeras barricadas de Paris) contra os últimos estertores da
Restauração aristocrática. Não podemos esquecer que a década de 30 apare-
ce, como confirma o historiador Hobsbawn, "com igual proeminência na
história da industrialização e da urbanização no continente europeu e nos
EUA" 4 . Reacende-se a questão revolucionária com o jacobinismo colocan-
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do na ordem do dia a apropriação egoística da burguesia no Poder. Faz-se
uma clivagem entre os moderados e os radicais. Aqueles, exaltando 1789 e
sua direção rumo à liberdade, estes, buscando retomar 93 como tempo das
santas igualdades e mobilizar as energias populares para o êxito onde ela
fracassara. É o embrião de um republicanismo democrata que irá desaguar
nos projetos socialistas da segunda metade do século XIX.

No bojo dessa efervescência historiográfica, iria surgir urna corrente
que influenciaria algumas gerações: os românticos, estampados na obra de
Michelet ou na literatura de Victor Hugo.

Trata-se de recuperar uma política de Estado nacionalista, que identifi-
que o povo ao sublime e generoso. O romântico abomina o presente, a bur-
guesia mesquinha e o autoritarismo, daí a volta ao passado, onde a Revolu-
ção é o marco da busca de identidade de um povo-nação. Nessa primeira
grande comemoração da Revolução Francesa, pelos seus 50 anos, ela se
transforma no sinal do absoluto, pólo de atração, prefigurando o futuro. Se a
visão anterior, caracterizada pelo republicanismo democrata, reage, predis-
posta a uma ação política, essa historiografia romântica se pauta pela ideali-
zação. "Ávida por unanimismo, substitui os fatos pelos símbolos, a crítica
pelo patético, os problemas por soluções verbais" 151 . A palavra mais impor-
tante da tríade revolucionária passa a ser a fraternidade humana, pois, se o
povo, que é bom, tomar as rédeas da História, estará estabelecido o Direito:
a Revolução lhe forneceu balança e critério.

A Burguesia Tem Novo Inimigo

Após o levante de 1848, e até 1853, não só caem por terra todos os so-
nhos da fraternidade universal mas também o do regime parlamentar. Este é
um dado político: a identificação da burguesia com as camadas populares
frustra-se. Há um corte brusco, que irá redefinir a própria concepção de
História que freqüentava as cabeças pensantes.

A História Torna-se Ciência

Nesse momento, a Europa vive o princípio da evolução como hipótese
mais plausível para explicas o desenvolvimento da vida sobre a Terra. 'O ob-
servador autodidata, que exerce o papel de historiador apaixonado, é substi-
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tuído por aquele que se debruça sobre o objeto histórico como quem o faz
sobre a natureza. Toma-se um cientista da natureza humana. E a natureza
não dá saltos, mas evolui, caminha numa linearidade chamada progresso. As-
sim, impõe-se à historiografia da Revolução Francesa a noção de continui-
dade e pesquisa científica. Combatem-se os mitos criados durante os anos
passados, buscando substituir a paixão pela erudição. Esse é o Único cami-
nho da verdade histórica, do conhecimento da trajetória humana. Para isso,
passam a existir algumas exigências do ofício do historiador (pesquisa, ca-
talogação, sistematização), deslocando-se seu espaço próprio para a acade-
mia e retirando-se o status de história a toda produção anterior foram en-
saios opinativos.

A reflexão passa pela noção inicial: frustram-se todos os sonhos porque
se tentou ir contra a História e, como a natureza, ela não dá saltos. É um
progresso lento e contínuo. Nesse espírito, os homens voltam os seus olhos
para o processo revolucionário. E mais uma vez se desnudam em três gran-
des linhas: a contra-revolucionária, a liberal e a revolucionária.

Os historiadores da corrente contra-revolucionária analisavam os fenô-
menos de 1789 na perspectiva de seu tempo. Já não havia um grande espaço
para os seus argumentos e, nesse momento, após a segunda metade do século
XIX, a França é capitalista e burguesa. O que essa literatura busca é demar-
car uma linhagem contínua de tradição monárquica, mas não se batendo por
uma restauração nos moldes do Antigo Regime. Agora sua articulação passa
a ser: compor-se com a burguesia contra as massas populares, que insistiam
em surgir em cena. 1789 é, agora, visto como o forte impulso monárquico,
ao assegurar a sua existência; e o período napoleônico, como a sua consa-
gração.

Na verdade, essas correntes historiográficas se encontravam em franca
decadência, dado, como dissemos, à própria consolidação da burguesia, que
buscava pôr um ponto final no processo revolucionário.

O Poder Burguês Está Consolidado

A corrente liberal vive, em 1870, a última experiência do século XIX
de uma grande insurreição das massas populares. Com a Comuna de Paris,
tornava-se claro que o inimigo não era mais a nobreza, com seus projetos
restauradores, mas, sim, as massas populares, com idéias de democracia.
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Desloca-se o processo revolucionário para dentro da Academia. A Revolu-
ção Francesa vira disciplina acadêmica na Sorbonne e ganha um historiador
oficial: o Prof. Aulart. Torna-se história passada a ser estudada e pesquisada.
A 3! República é o início de uma outra história. No processo de institucio-
nalização do mito, a burguesia liberal estabelece uma origem, um meio e,
principalmente, um fim para o movimento.

Alexis de Tocquevill&6> se destaca corno o grande historiador deste
momento e, de uma maneira inédita, trabalha com profundidade os conceitos
que manuseia (Antigo Regime, Pré-Revolução etc.) sem, no entanto, enxer-
gar uma ruptura no processo iniciado em 1789. Pergunta: o que a Revolução
criou? O Estado burocrático centralizado. Quem começou a criar este Esta-
do? O Estado Absolutista de Luiz XIV. Portanto, o que a Revolução fez foi
acelerar um processo que já vinha do Antigo Regime. Seu grande argumen-
to, enquanto liberal democrata (democracia restrita, entenda-se), era voltar à
História da França no período pre-revolucionáno, onde existia uma tradição
democrática nos corpos intermediários do século XVII. Sua principal ques-
tão é a dominação das comunidades e da sociedade civil pelo poder admi-
nistrativo, na seqüência do alargamento do Estado centralizado. Como dizia
Furet, talvez seu maior estudioso: 'A Revolução naquilo que tem de consti-
tutivo em sua opinião (Estado administrativo reinante sobre uma sociedade
de ideologia igualitária) é muito largamente realizada pela monarquia, antes
de ser terminada pelos jacobinos e pelo império. E aquilo que chamamos a
Revolução Francesa, esse acontecimento enumerado, datado, magnificado
como uma aurora, não passa de uma aceleração da evolução política e social
anterior" (7) Tocqueville denuncia a ilusão da Revolução sobre si mesma: o
que os historiadores fizeram até então foi repetir a imagem vivida durante a
Revolução: não só não se está escrevendo história, como se toma por ocorri-
do aquilo que os homens pensam que estão fazendo. A função do historiador
é debruçar-se sobre o Real e, não, trazer a imagem que os homens criaram
do Real vivido. Seu eixo não é desdobrar a luta de classes ou conhecer quem
ocupa o poder, mas saber a natureza do poder: se é centralizado no Estado
ou disseminado na Sociedade Civil.

Nas Escolas Públicas, a Revolução Francesa passa a fazer parte dos
currículos oficiais. Danton é o grande herói da Revolução, a História ganha
um corpo de historiadores oficiais, a burguesia comemora com estardalhaço
o Centenário da Revolução Francesa, dando-lhe um ponto final.
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Uma Pausa Interessante: A Inconfidência Entra para a História!

Centenário da Revolução Francesa: os homens tentam colocar uni
ponto final no processo revolucionário francês.

Centenário da Inconfidência Mineira: os homens buscam um ponto de
partida que aglutine consciências republicanas, rumo a novembro de 89.
Nesse momento, após a proclamação, a Inconfidência Mineira é necessaria-
mente relembrada como objeto de estudo e de formação da memória e nacio-
nalidade brasileiras. A História do Brasil, em seu processo de formação do
Estado-Nação, não tem mais sua fundação na transmigração da família real
portuguesa, mas num corpo de brasileiros que ousaram pensar a separação
da metrópole. Somos brasileiros e republicanos e sempre o fomos: essa a
idéia que se espalha e que se exemplifica com a Inconfidência Mineira.

Os Que Querem a Continuidade do Processo Revolucionário

Voltando à Revolução Francesa, percebemos que nem todos estavam
dispostos a encerrar o processo revolucionário iniciado em 1789 e vamos,
concomit.antemente, assistir ao surgimento das vertentes mais ricas da histo-
riografia contemporânea: as que mantinham a chama revolucionária. E po-
demos subdividi-Ias em socialistas, marxistas e libertárias.

Os primeiros pregavam uma coniracomemoração do centenário, insis-
tindo numa continuidade do espírito revolucionário, num aprofundamento
rumo às massas populares. Em fins do século XIX, a incorporação dessas
idéias ao desenvolvimento era tema importante dos parlamentares europeus.
Essa historiografia, por isso, fará uma releitura do movimento, valorizando
1793 face a 1789. O tônus político comum à historiografia oficial vai lenta-
mente cedendo lugar às dimensões sociais, recuperando as realidades pro-
vinciais, camponesas, e as transformações fundiárias. Era a preocupação com
novos objetos que, no período de entre-guerras, seria aprofundada por auto-
res marxistas. No entanto, sua produção não abandonaria a polêmica tão cara
aos homens de então: descobrir quem teria sido o grande herói da revolução:
Danton, Maiat ou Robespierre.

A partir do século XX e, principalmente, após a vitória da Revolução
Russa, vamos assistir a uma efervescência editorial, buscando rediscutir a
Revolução Francesa sob a ótica marxista. Isto é, há uma valorização imensa
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do estudo da realidade social das classes (urbanas, rurais etc.) e seus desdo-
bramentos (economia, conjuntura, pré-revolução), superando a historiografia
anterior que ainda cultuava as personalidades ou estimulava debates estéreis.
Era a ênfase no conhecimento da infra-estrutura, buscando respostas na crise
econômica do século XVIII. O Homem, enquanto indivíduo isolado, e o vo-
luntarismo, enquanto agente transformador, cedem lugar a uma valorização
de conceitos e da presença da vanguarda. A luta de classes passa efetiva-
mente, para este grupo, a ser o motor da História. Destacaram-se nesta linha
de pensamento autores corno Georges Lefebvre, que pode ser considerado o
precursor da história das mentalidades; Labrousse, que redimensionou a
história demográfica e econômica da Revolução; ou Albert Soboul, talvez o
protótipo mais popular do encontro entre a história social e a história políti-
ca. Esses historiadores influenciarão toda uma geração de professores nos
anos 60 e 70 e hoje estão representados em Michel Vovele.

E os que Querem ir Além do Processo Revolucionário

Por Último, na historiografia da Revolução Francesa, temos a corrente
Libertária, que buscou a valorização dos bras nus, "símbolo da espontanei-
dade e da revolução permanente". E importante fixar que esse elemento
permanecera ausente, mesmo nas análises anteriores, pois a auto-organização
permanente e a liberdade total de expressão não coadunavam com a forma
predominante de organização do movimento operário, vitoriosa desde a In-
ternacional. Para eles o jacobinismo, ao se atrelar ao movimento, transforma-
se em vanguarda, impedindo a "verdadeira revolução popular".

Trata-se, sem dúvida, da corrente mais contestada, tanto pelos liberais
quanto pelos marxistas. E é importante denunciar que, nessa comemoração
do bicentenário, no dicionário organizado por François Furet , mutatis
mutandis, há a ausência deliberada do verbete Saint Just.

São, portanto, três formas bem distintas de pensar a Revolução desde
fins do século XIX: uma primeira, que busca a simples incorporação das
massas ao processo democrático (republicanas, radicais e socialistas); outra,
a incorporação dos conceitos demarcatórios, como burguesia, proletariado
etc. (marxista); e, por fim, a que visa à sua superação enquanto movimento
organizado, como crítica à noção de vanguarda (libertários).
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A partir da década de 60 e em função do quadro internacional, onde se
esboça uma revisão geral da Revolução Russa, percebemos, no que diz res-
peito à historiografia da Revolução Francesa, um revisionismo buscando al-
ternativas ao marxismo dominante.

Só a partir dos anos 60, no entanto, deságua no Brasil o corpo teórico
marxista, explicando todo o movimento da História e quebrando o mito dos
livros didáticos. Assim, a Inconfidência Mineira aparece como expressão
ideológica (movimento ao nível de superestrutura, já que não se efetivava)
das contradições entre proprietários de minas, comerciantes e burocracia, de
um lado, e Metrópole portuguesa de outro, buscando romper o pacto colo-
nial.

A Inconfidência Mineira Entra nos Currículos Escolares

No Brasil, nesse período, muito pouco se refletiu sobre a Inconfidência
Mineira, sob a ótica marxista. Vivíamos um período de entre-guerras, em que
a ideologia corporativo-nacionalista estava em ascensão. A Escola Pública
exacerba o nacionalismo, através dos grandes vultos da História. A figura de
Tiradentes transcende a esfera do meramente humano e histórico Como o
ditador. Pai da Nação, ele é o exemplo de compromisso e obrigação para
com os caminhos da Pátria: "se dez vidas eu tivesse, dez vidas eu daria"
Não é por mero acaso que o próprio Getúlio Vargas diz em sua carta-testa-
mento que deixava a vida para "entrar na História"

Em Busca de urna Nova História

Numa primeira linha, vamos encontrar autores que buscam desmitiflcar
a Revolução Francesa em sua utopia messiânica irreversível. Há que se fazer
uma revisão dos acontecimentos da Revolução, sem cair no prenúncio do
igualitarismo ou do socialismo. Para Hanna Arendt , sua maior expressão,
não há projeto de futuro nela mesma, por isso é preciso reestudá-la, sem fa-
zer dela justificativa do presente. É a idéia de que a História deve ser estu-
dada sem se atentar para seus desdobramentos ulteriores.

Uma outra corrente que teve, inclusive, bastante repercussão no Brasil,
é aquela que incorpora a Revolução Francesa no conjunto das Revoluções
Atlânticas, Retira-lhe o caráter de "Mãe das Revoluções" e situa-a como
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parte de um movimento mais geral, ocomdo na região do Atlântico desde
fins do século XVIII até meados do século XIX Mesmo que seu maior ex-
poente. Jacques Godechot 10 negue sempre, trata-se de situar sua produção
no momento da criação da OTAN, que buscava estabelecer uma identidade
entre os países do Atlântico.

Essa concepção deixa marcas importantes na historiografia brasileira. E
talvez o trabalho mais importante seja o de Carlos Guilherme Mota: Atitu-
des de Inovação no Brasil (1789 - 1800". que recoloca a Inconfidência
Mineira e Baiana (retirando o véu de silêncio que a reencobre) no conjunto
das Revoluções Atlânticas e dos movimentos de consciências que expressam
uma crise no Antigo Sistema Colonial

Uma outra produção historiográfica que só agora chega ao Brasil. ten-
do sua origem nos países anglo-sa.xões. faz um ataque explícito. nos anos 60,
aos conceitos básicos da historiografia marxista de forma radical. A partir do
desmonte desses conceitos (feudalismo, capitalismo etc.). caminha no senti-
do de retirar a Revolução Francesa da via inexorável da História, que instau-
raria o capitalismo e abriria condições para o progresso e o socialismo

O Brasil atraiu, nessa década. uma série de historiadores estrangeiros.
denominados de "brasilianistas' O rigor, o cuidado com a fonte e a dispo-
nibilidade financeira permitiram o trabalho mais denso e sério que temos so-
bre a Inconfidência Mineira: A Devassa da Devassa de Kenneth Maxwell
(12) Ele se incorpora a essa corrente histonográfica.

Por fim, percebemos que atualmente há um retomo a uma discussão
bem antiga, mas agora refinada pelos novos instrumentos disponíveis. Em
outras palavras. Furet e Richet, seus dois maiores expoentes, recuperam a
discussão sobre o caráter da Revolução nos momentos de 1789 e 1793 (o
primeiro, marco da "verdadeira revolução", que é essencialmente política, e
o segundo, deslize/desvio). Ora atacam o dogmatismo advindo da historio-
grafia jacobina que, segundo eles, trata o tema maquiavelisticarnente ora
afirmam que os desdobramentos após 1789 são meros desdobramentos que
refletem interesses do presente. Esqueceram-se de dizer que, ao fazerem este
raciocínio, não deixam de cair em suas próprias armadilhas

-
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A História que Sabemos é a Única Possível?

Fechamos, assim, nossas observações de estudo sobre a Revolução
Francesa e a Inconfidência Mineira, esperando ter demonstrado que, no mí-
nimo, a questão é complexa. O importante, para nós, é termos contribuído
para a discussão da História enquanto memória coletiva em que os homens,
em seus diversos momentos, e conforme seu lugar social, se apropriam do
passado, expressando seus interesses e angústias. E, ao fazerem isso, nem
sempre se lembram de uma massa da população que tem na obrigação de
apreender a História, nos bancos escolares, a única oportunidade desse con-
tato. Esquecem que é ali que se sedimentam os mitos, o senso comum e a
opinião pública. Provavelmente a maioria daquelas cabeças aprenderam que
existe uma história da Revolução Francesa e da Inconfidência Mineira, e
que essa história é a "verdadeira", anulando-se toda a grandiosidade do pró-
prio fenômeno histórico.

Acreditamos que, assim, não há possibilidade de se reconhecerem no
espelho da História, passando, a cada grande comemoração, a se sentir
esmagados por ídolos com pernas de barro. A Hjstória, ao invés de libertar o
homem, no seu tempo, passa a ser sua opressora, tanto quanto a ignorância.

Estamos no mundo e, nem sempre, o que foi será.
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