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Tiradentes: mito ou herói?
=-
 Abre- papei !do militar na Inconfidencza Mineira volta com o 21 de abril--	-	-	-

IILI o dia 21 de abril, comemora-se a Incon-
!4--* fidência Mineira e também odiado militar
e republicano Tiradentes. A proximidade da data
nos remete à polêmica recente que provocou re-
ações apaixonadas no governador Itamar franco
(PMDB), na Polícia Militar (PM) e até no presi-
dente da Câmara dos Deputados, Aécio Neves
(PSDB/MG). Tudo começou por causa da obra
do historiador paulista MarcoAntônioVilla — au-
tarde uma coleção de 5 volumes, "Sociedade e
História do Brasil", editada pelo Instituto Tec'tônio
Vilela, ligado ao PSDB.

Na publicação do primeiro volume da cole-
ção, o autor desqualifica a Conjuração Minei-
ra, tachando-a de movimento de elite, e seu
mártir maior, Joaquim José da Silva Xavier, o
Tiradentes, de um simples alferes que, para
sobreviver, ainda extraía dentes, uma atividade
próxima da escravidão, naquela época. Segun-
do VilIa, Tiradentes nunca foi líder da Conjura-

ção e sua condenação foi uma forma de a Coroa
Portuguesa ridicularizar o movimento mineiro, ar-
quitetado pela elite que enfrentava dificuldades para
pagar impostos.
Espanto - Para Ricardo de Moura Faria, histo-
riador e servidor aposentado da Assembléia, dis-
cutir, nos dias de hoje. se Tiradentes foi um herói
ou não, foge, inclusive, aos pressupostos das
novas tendências da Historiografia. "Minha opi-
nião sobre a polêmica é de espanto. Muito me
admira que, nos dias de hoje, historiadores de
renome ocupem espaços da mídia para discutir
um tema tão irrelevante", afirma. Para ele, a His-
tória hoje deveria estar preocupada não em rea-
bilitar nomes e sim em buscar novos objetos de
pesquisa, como a mulher, os excluídos e a crian-
ça, possibilitando o enriquecimento do nosso
conhecimento de eras passadas. "Essa preocupa-
ção com os personagens era de uma escola
interpretativa que hoje está em desuso", diz.

"Decoreba" de nomes e datas
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icardo comenta, ainda, as metamorfoses
11 que o conteúdo da disciplina História vem

passando ao longo do tempo. Segundo ele, ape-
sar de haver ensino pautado nos velhos manuais
e nas velhas interpretações - hoje muito questio-
nados -, alternativas de apresentação do proces-
so histórico vêm surgindo, relacionadas às for-
mas de viver e ao cotidiano. Ele lembra que, quan-
do cursava o ensino fundamental, aprendia aquela
"historinha" de decorar nomes de personagens e
datas sem qualquer significado. Hoje, os estudos
e as formas de levar esse conhecimento aos alu-
nos evoluiu muito. '»inda bem!", afirma, Ricardo
de Moura Faria, que também é professor da Uni-
BH, está atualmente coordenando um projeto de
pesquisa que visa publicar um dicionário da Con-
juração Mineira.
Figura do povo - O servidor Odilon Vargas
Toledo, que é sociólogo, por não ter lido a obra
de VilIa, opina cautelosamente. Ao contrário dos
que se indignaram com as críticas a Tiradentes -
"um simples alferes que, para sobreviver, extraía
dentes" -, Odilon diz que, se a afirmação for ver-
dadeira, só o engrandece, tornando ainda mais

admirável a sua participação no movimento da
Conjuração Mineira. 'O que esperavam: um
Tiradentes nascido na elite colonial, loiro, de olhos
azuis, sem uma gota de sangue índio ou negro?
Um Tiradentes rico, opulento, protegido por
poderosas relações familiares, políticas e econô-
micas? Tiradentes representa, na Inconfidência, a
figura do povo. É lógico que tenha todas as carac-
terísticas sociais, culturais, étnicas, econômicas
desse povo que ele tão heroicamente represen-
ta. Na verdade, só deveríamos estranhar se fosse
diferente."
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