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	Luiz Fernandes Assis

Parte 1

1) O olhar de Portugal se voltou com mais
intensidade para a Capitania das Minas Gerais, em
fins do séc. XVIII. Era ela, de longe, a mais rica e
promissora do Império Colonial Português. O
poderio e a suntuosidade da corte lusa firmavam-se
no ouro e pedras que desta região escoavam. Talvez
por isso mesmo, era preciso um cuidado especial no
seu controle. Colocar quem soubesse, com honra e
altivez, zelar pelos negócios da Coroa. Privilégios
que só a nobreza ilustrada em Lisboa e Coimbra
saberia reverenciar e retribuir.

2) Desde o início dos setecentos (séc. XVIII), a fama
dos moradores das Minas, na Metrópole, era de
rebeldes e insolentes, contestadores das ordens
régias. A cobiça do ouro atraíra toda qualidade de
gente, que construiu o lugar à sua feição, como que
livres do jugo português. A resposta foi imediata: a
cada atitude de liberdade nos negócios, uma
regulamentação administrativa. Ao conflito da
Guerra dos Emboabas (1709) segue-se a criação das
Vilas com seu estamento burocrático e logo a



separação da capitania das Minas Gerais. À revolta
de Vila Rica, em 1720, sucede-se a criação da Casa
de Fundição, instituindo o quinto (aliás, o
movimento visava impedir sua instalação, que
revelou-se inevitável). Nas devassas eclesiásticas
recomendava-se, a todo instante, a criação do
Bispado de Mariana (1750), que se completa com a
expulsão das ordens religiosas (franciscanos,
jesuítas, dominicanos etc), por ordem expressa do
Marquês de Pombal. Como uma teia de aranha, o
braço metropolitano estendeu-se para além do
litoral e tentou de todas as formas enquadrar seus
colonos.

3) A vida urbana que a mineração desencadeou era
algo novo e imprevisto na situação colonial. As
poucas cidades litorânias, até então, tinham apenas
função administrativa ou portuária. E, de frente
para o mar, a ameaça dos canhoneiros aquietava
toda desobediência, além de despertar no espírito de
seus habitantes o desejo de retornar para Portugal.

Nas Minas, não. Os que aqui se instalaram
foram percebendo lentamente que o patrimônio e a
família construídos não poderiam ser transferidos
tão rapidamente. Com as vantagens que o lugar
oferecia, manifestou-se, pela primeira vez na
colônia,a vontade de ficar. Raízes desconhecidas
agarravam o homem ao solo rico. A Honra e a
Riqueza, símbolos maiores da vida cortesã,
poderiam florescer nestas paragens. Na fala de um
contemporâneo, já não era dos piores males o "viver
em colônia".
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4) Os homens da elite de Minas, proprietários,
eclesiásticos e burocratas, destacáveis por sua
cultura, conseguiram transformar o lugar, de
inóspito e desagradável, em região proeminente nas
artes. Das procissões radiosas, aos concertos
teatrais e construções de altares suntuosos, a vida
cotidiana destes potentados transcorria, entre um
serão literário e jogos de cartas, repleta de ironias e
poesias. E intrigas.

5) Mas a vida nas vilas, se por um lado encantava,
revelava também a proximidade do outro, e o medo
iminente do conflito. Os homens conviviam e
tramavam entre os seus. Tinham seus grupos de
influência na Corte, e corresponder-se diretamente
com os ministros do Conselho Ultramarino, ou com
a rainha D. Maria 1, era a ambição máxima dos
potentados do lugar. Só que, a cada instante, os
antigos senhores iam sendo preteridos em função de
outros. O ouro, a partir da metade do séc. XVIII,
começara a dar sinais de escassez, e os diamantes,
pelo contrabando desordenado, a perder seu valor
real. As dívidas nos contratos com a Coroa se
acumulavam. A miséria, eterna companhia do
fausto, disseminava-se entre as camadas flutuantes
da população: aumentava o número de homens
livres, mulatos vadios, que serviam de escudeiros e
capangas dos poderosos. Estes, no entanto, sabiam
que ao mesmo tempo que os protegiam da malta
escrava, não deixavam de ser uma ameaça à ordem.
À noite, o batuque dos negros pesava como
chumbo.
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Nas ruas os escravos e a plebe se
encontravam. Nos salões a elite se divertia e
confabulava. Nas irmandades de cada um, a
comunhão de interesses específicos.

6) Com a expulsão das ordens religiosas das
Minas, as irmandades leigas passaram a
desempenhar um papel inédito e poderoso. Não só
os padres, mas o homem comum passava a ter um
compromisso comas ritos e com o sagrado. Toda
pessoa que desejasse (e quem seria o louco de não
querer?) um enterro cristão deveria encontrar sua
irmandade, seja rico ou pobre, branco, pardo ou
negro, senhor ou escravo. O mundo da morte era tão
horrível quanto a escuridão da noite.

Nas ruas escuras habitavam criaturas
enigmáticas, estranhas, incompreensíveis. Todos
rezavam e se penitenciavam pela paz do espírito,
"para livrar-nos de todo mal, amém". Com o
monopólio das almas em mãos, o estado português,
através do regime do Padroado (orei, e não o papa,
quem indicava e remunerava bispos e padres),
rastreava a vida mundana e cotidiana dos fiéis.
Devassava. Inquiria. Rastreava os desvios. A
delação virava moeda na troca da absolvição.

7) A maior grandeza da igreja colonial residia nas
artes. Palco da melhor música barroca, cenário
perfeito para entalhadorese arquitetos, afresco para
talentosos pintores, e púlpito dos literatos, era ela, e
ela apenas, o espaço absoluto de todas as artes. A
expressão humana do Belo. A proximidade de Deus.



Parte II

8) Quando o jovem Álvares Maciel retornou da
Europa, em 1788, trazia em sua bagagem idéias de
transformação. Encontrou à sua volta, em Minas,
interlocutores interessados no que ocorria no
mundo. Ouviu atento o que se passava por aqui.

9) A emancipação da América Inglesa, 13 anos
antes da Inconfidência Mineira, demonstrava a
possibilidade concreta de ex-colonizados se auto
governarem e de criarem uma República, onde
viveriam sob suas próprias leis. Por outro lado,
iluministas franceses, através da "Enciclopédia" e
outros textos, forneciam o amparo filosófico para o
homem letrado suportar melhor a quebra dos
dogmas políticos e religiosos que, até então, davam
sentido à vida.

10) Desde o governo de D. Luiz da Cunha Menezes
(1782-1786) os negócios públicos já não iam tão
bem para o grupo que dominava a Capitania das
Minas Gerais. Alvo de críticas e ironias, o
"Fanfarrão Minésio" foi o personagem principal do
panfleto anônimo "Cartas Chilenas", atribuído
décadas depois ao seu arquiinimigo, o ouvidor
Tomás Antônio Gonzaga.

A substituição do governador indesejado pelo
Visconde de Barbacena, se num primeiro momento
aliviou, logo passou a preocupar os potentados do
lugar. E que o novo governador das Minas vinha



disposto a mostrar serviço à Rainha, D.Maria 1.
Queria dar provas concretas de eficiência em seu
primeiro grande cargo. Tinha a arrogância e a
juventude necessárias ao combate dos descaminhos
do ouro e diamantes, além da missão de cobrar
impostos atrasados.

11) Todos os moradores das Minas, de alguma
forma, se viam presos numa rede tributária
implacável. O recolhimento dos impostos (de
entrada nas minas, dos dízimos religiosos ou dos
alfandegários para gêneros alimentícios) era
concedido a particulares abastados do lugar, o que
fazia de todos devedores em potencial de uns e de
outros. À Coroa Portuguesa interessava apenas
cobrar dos arrematantes e dos contratadores. O
único imposto recolhido diretamente da população
era o do quinto do ouro. E este já estava bastante
atrasado.

12) Anos atrás, depois de inúmeros conflitos, os
moradores das Minas já haviam apresentado uma
forma capaz de aplacar a gana tributária da
metrópole: forneceriam, no mínimo e anualmente,
100 (cem) arrobas de ouro (aproximadamente uma
tonelada e meia) ao Tesouro português. Para
completar a cota, e sempre que necessário, o povo
deveria ceder todo o ouro extraído, e se mesmo
assim, a cota não se completasse, todos deveriam
perfazer a diferença por meio de um imposto per
capita, a terrível "derrama". Envolvidos todos,
venderiam o que tivessem até completar a cota:
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roças, lavras ou escravos.
O Conselho Ultramarino, depois delongas

discussões, aceitara a proposta dos colonos e
estabelecia nestes termos o alvará n°3, de dezembro
de 1750. Desde 1766 o recolhimento do quinto não
atingia mais a marca das 100 arrobas, e, no entanto,
a Coroa protelava quaisquer providências para
cobrar os atrasados. O novo governador chegava
com instruções precisas para aplicar o alvará.
Todos os moradores estavam apreensivos, e a
escassez crescente do metal aumentava o pânico.

13) De um lado a idéia: uma nova nação. De outro
a ocasião: a cobrança da derrama, que atingiria a
todos.

O projeto da nova nação, independente de
Portugal, estabelecia:

Capital em São João dei-Rei
Parlamentos nas principais vilas,
subordinados a um parlamento na Capital.
Seriam implantadas manufaturas, uma
fábrica de pólvora e uma casa da moeda

• Todos os devedores da Fazenda Real seriam
anistiados
O ouvidor, Dr.Tomás Antônio Gonzaga,
assumiria o governo por três anos, depois
disso haveria eleições anuais

• Uma bandeira, com um triângulo ao centro,
estamparia os versos de Virgílio: Libertas
Quae Sera Tamen.

14) José Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes de
alcunha e alferes da Milícia, era o mais
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entusiasmado. As reuniões para a organização do
levante contavam ainda com as presenças do Ten-
Cel Francisco de Paula Freire, comandante das
milícias, dos padres Carlos Corrêa de Toledo e José
de Oliveira Rolim, do Dr. Álvares Maciel, do Cel.
Ignácio José de Alvarenga, dentre outros. Deixaram
a cargo dos literatos, Drs. Cláudio Manoel da Costa
e Tomás Antônio Gonzaga, a tarefa de elaboração
das novas leis da República. Todos
arregimentariam, entre os seus, novos adeptos para
a causa, e, quando o governador recém-chegado
instituísse a cobrança da derrama, o alferes Joaquim
José, aproveitando o pânico da população,
destituiria-o de seu cargo. O comandante das
milícias, Freire de Andrade, daria posse ao ouvidor
Dr. Tomás Antônio Gonzaga.

15) Ocorreu no entanto o inesperado: o Visconde de
Barbacena suspendera repentinamente a Derrama.
Se houve alívio no rosto do povo, trouxera
preocupação no dos conspiradores. - "O que o teria
levado a tomar tal atitude?"

OalferesJoaquim José aproveitou a suspensão
do levante para tratar de negócios particulares, no
Rio de Janeiro. Não foi surpresa para ele encontrar
ali o amigo Joaquim Silvério dos Reis, a quem
pediu notícias das Minas.

16) Silvério dos Reis, contratador endividado, viera
ao Rio de Janeiro apenas confirmar ao Vice-Rei as
denúncias de conspiração nas Minas, feitas
anteriormente ao governador Visconde de
8



Barbacena. Buscava e conseguiu o perdão de suas
dívidasjunto ao Tesouro português. Não lhe
importava a delação dos amigos. Começaria
naquela cidade as prisões dos envolvidos.
Tiradentes seria mandado para a fortaleza da Ilha
das Cobras, onde depois se juntariam os outros
prisioneiros. Cláudio Manoel da Costa morreria, no
entanto, na prisão ainda em Vila Rica. Ao todo a
devassa somaria 32 réus.

17) O processo se arrastou até 1792, levando ao
desespero a maioria dos denunciados. Todos
negavam seu envolvimento na trama, com exceção
do Tiradentes. Foram condenados, a princípio, seis
inconfidentes à morte, na forca. Sentença comutada,
a seguir, para o banimento. Somente um deveria ser
enforcado e esquartejado como exemplo: o réu
confesso. A sentença seria cumprida no dia 21 de
abril de 1792. Partes do seu corpo deveriam ser
expostas no caminho para as Minas, sua cabeça,
numa estaca em Vila Rica. Sua casa seria arrasada e
o solo salgado, para que nada nascesse ali.
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Parte 111

18) Com a execução de Tiradentes, a Coroa
Portuguesa pretendeu, simultaneamente, aplicar o
castigo exemplar e estancar outros episódios
similares. Demarcaríamos 1792 como início do
tempo do silêncio e esquecimento em relação ao
fato. E podemos enumerar algumas passagens que
ilustraram bem a presença da família Bragança, na
história do Brasil independente:

• 1808 - transferência da família imperial para
o Brasil, devido à ameaça de urna invasão
napoleônica à Portugal

• 1815 - elevação do Brasil à categoria de Reino
Unido

• 1821 - retorno de D. João VI à Portugal, e
nomeação de D. Pedro como Príncipe Regente
.1822 -  independência do Brasil
• 1831 - abdicação de D. Pedro 1
• 1840 - golpe da maioridade e ascensão ao
trono deD. Pedro 11

19) Todas as transformações que ocorreram no
Brasil, neste período, tiveram como principais
protagonistas os ascendentes diretos daquela que
assinou a sentença de morte de Tirad entes: D.
Maria I.

A memória da jovem nação brasileira, no
período monárquico, realçou sempre como
referência os atos virtuosos desta dinastia. Era o
corpo político do monarca quem legitimava a
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soberania da récem constituída nação. A obediência
inconteste ao Rei (como a Deus) e aos seus poderes
constituídos - chefe do Poder Executivo e Poder
Moderador - continuava costurando a frágil unidade
nacional (lembre-se dos episódios violentos do
período regencial - 1831/1840). Súditos do monarca,
os membros da elite fundiária souberam preservar
os monopólios herdados dos tempos coloniais (da
terra e mão-de-obra escrava), sem deixar de inserir
o Brasil no concerto das nações civilizadas. Para
tanto transmigraram a memória portuguesa como
parte da história do Brasil. Só assim, hoje, nos é
possível entender, em toda sua plenitude, o silêncio:
à ousadia da infidelidade, o peso do esquecimento.

Nada se escreveu sobre a Inconfidência Mineira até
aproximadamente 1860. Uma inconfidência era
uma traição. Tratava-se daqueles que perderam a
confiança do monarca. Os historiógrafos da corte
brasileira, zelosos, omitiram ou depreciaram o
movimento. A exceção ficou por conta de alguns
pesquisadores estrangeiros que não tiveram, à
época, tradução no país.

20) As idéias republicanas e abolicionistas, que
desde meados do séc. XIX andavam de boca em
boca, explicitavam um projeto de uma nova nação:
a competência profissional, em lugar do privilégio,
seria a referência na ocupação dos cargos do Estado.
A soberania da Nação deveria ser ancorada no
corpo político do povo, e não mais no do monarca,
agora já idoso identificado com o arcaico e
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anti progressista. Para consolidara nova ordem
republicana trataram de substituir no imaginário
da nação o corpo político do rei pelo do herói
popular. E o único personagem brasileiro capaz de
conter densidade histórica seria justamente o mártir
da Inconfidência Mineira.

21) Foi na força de um passado comum,
amalgamador de um nova tradição, que se iniciou o
resgate dos episódios da Inconfidência. Nos jornais
republicanos o acontecimento de 1789 agora
tornava panfleto político: uma insurreição aberta
contra a família Bragança, que trazia em seu bojo
um projeto de nação livre e republicana. Tiradentes,
por sua coragem e altivez, e pela morte espetacular
era o personagem trágico ideal.

22)Significativamente, no entanto, foi um
historiador monarquista quem primeiro escreveu
um livro sobre o tema. Joaquim Noberto de Souza e
Silva, depois de 13 anos debruçado sobre os autos
da devassa (ainda inéditos), não percebera
quaisquer virtudes no movimento de 1789, dando
algum destaque apenas aos conjurados letrados,
que se arrependeram da ousadia. Tiradentes,
banalizado, apresentava o perfil de um mártir
piedoso, mais próximo de Cristo que do Herói,
como desejavam os republicanos. Ao retratá-lo
assim, como um frade, o autor esperava atrair a ira
dos republicanos exaltados que, cada vez mais,
lutavam pela separação Igreja-Estado.
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23) O feitiço virou-se contra o feiticeiro: estampava-
se ali o rosto perfeito que faltava ao alferes.
Tiradentes como Cristo sofreu a traição dos amigos,
morreu igualmente mártir. Em todos os desenhos,
retratos ou caricaturas, o herói republicano trazia
agora o semblante do "filho de Deus". O semblante
do mártir cívico que lutou contra a monarquia, caía
como uma luva na religiosidade popular e poderia
se tornar, como de fato ocorreu, mais do que herói
republicano, um herói nacional.

Com a proclamação da República em 1889, e a
partir daí, o Estado e a Sociedade Civil, sempre
buscaram recontar o episódio desnudando atitudes
e ícones que atendessem aos seus objetivos. 21 de
abril tornou-se feriado nacional. O dia de
rememorar.

24) Como exemplo de utilização do imaginário da
Inconfidência Mineira e do mito Tiradentes,
optamos pelos eventos ocorridos no início dos anos
60, onde forças politicamente antagônicas
conspiraram contra o regime estabelecido.

MOVIMENTO REVOLUCIONÁRIO
TIRADENTES - 1961

Foi um movimento clandestino de esquerda,
organizado em 1961, com o objetivo de divulgar e
discutir o trabalho que vinha sendo realizado por
Francisco Julião junto às Ligas Camponesas no
nordeste do Brasil. Defendia a idéia de organizar
núcleos no interior de vários Estados para
treinamento e preparação da luta armada. Disputas
internas, devido ao caráter centralizador de sua
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direção, aliadas à conjuntura internacional (tensão
Cuba X EUA), conduziram à desagregação do
movimento em 1962.

NOVOS INCONFIDENTES- 1964

"Foi o nome escolhido por um grupo de
políticos, empresários e militares de direita que
prepararam uma conspiração político-militar em
Minas Gerais, contra o governo João Goulart. Sua
atuação estendia-se desde instituições e
organizações controladas pela classe dominante,
bem como áreas que decididamente se alinhavam
no interior do bloco nacional-populista, como no
caso do movimento estudantil mineiro." (Para
maiores informações, ver "Os Senhores das Gerais -
Os Novos Inconfidentes e o Golpe de 1964", de
Heloisa Starling, Ed. Vozes, 1986).

25) O vídeo deve encerrar no tempo presente.
Flashes da tentativa de estender o mito a Tancredo
Neves (mineiro morto a 21 de abril), passando pelas
assimilações dos logradouros públicos, chegando à
discussão no Congresso Nacional, sobre a
antecipação do plebiscito que irá definir a forma
(república ou monarquia) e o sistema
(parlamentarismo ou presidencialismo) de governo:
de 7 de setembro (o herói da Monarquia) para 21 de
abril (o herói da República) de 1993.
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ROTEIRO BÁSICO

Ana Flávia Dias Salles

500 anos não bastariam para se compreender com
exatidão o que fora feito da menina América - portal
magnético para o Novo Mundo. Mas, à história não
compete a exatidão. Seria dispensá-la de seus
atributos mais encantadores: a conformação
dinâmica, a linha escorregadia aos olhos moldados
de todas as épocas.

(abertura}

O Velho Mundo havia encontrado novas riquezas,
se expandiu em colônias, delimitou territórios, O
Reino Português estendeu o seu braço por todo o
litoral daquela Terra de Santa Cruz, onde se
plantando tudo dava.
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O século XVII trouxera a notícia de que havia
riquezas que não careciam de semeadura. O ouro
brotava abundante à flor dos rios e da terra numa
região de montanhas, algumas léguas de penoso
percurso, além do porto de São Sebastião do Rio de
Janeiro.

Em pouco tempo a região das minas foi invadida
por forasteiros vindos de outras partes da colônia
ou trazidos pelo mar. Chegavam turbulentos,
construindo arraiais desordenados, arrancando a
riqueza fácil à terra com os sonhos plantados no
oceano que os levaria de volta, ricos e respeitáveis.

A Coroa Portuguesa, atenta, percebeu a urgência de
exercer um controle mais eficaz sobre aquela
colônia do interior, a "pérola preciosa do Brasil". Os
cofres do Reino aguardavam, ansiosos,o ouro
caudaloso dos impostos. Era preciso compensar a
distância que dificultava a tributação e o controle
das minas. Assim, os arraiais principais foram
elevados à categoria de vilas ou comarcas. Vila Rica
tornou-se a sede da então constituída Capitania das
Minas Gerais. Uma burocracia alastrava-se,
organizando aquela região que já esboçava OS

sinais de único centro urbano do interior do Brasil-
Colônia.
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A necessidade de serviços, víveres e mão-de-obra
em diferentes ofícios se multiplicara. O comércio, o
artesanato e as artes se desenvolviam livremente. A
economia se diversificava. A vida nas minas já
possuía feições próprias.

A igreja veio reforçar estas feições. Era o vértice da
cultura e do espírito. De um lado apontava os
demônios, devassava a vida dos infiéis, inquiria.
De outro era a arena da expressão barroca da
música, do teatro, da arquitetura. Nas obras das
igrejas aprendizes experimentavam novas técnicas
de construção. Artistas expressavam uma
linguagem autônoma.

A pedra-sabão, matéria-prima genuína e
abundante, moldava-se ao talho de escultores
nativos. Tal era Igreja do céu, do inferno, dos
dízimos, da transcendência através da arte.

Esta efervescência na vida da Capitania das Minas
mudou drasticamente a ótica dos colonos. A léguas
dali, o mar não era mais o caminho do retorno, mas
o abismo no qual as riquezas produzidas se
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perdiam. Afinal, os homens já tinham raízes que se
aprofundavam com o nascimento das novas
gerações.

O desejo de fixação, exarcebado com o contínuo
esgotamento das jazidas, foi o principal ingrediente
do clima que caracterizou aquele final de século:
CONSPIRAÇÃO.

As idéias liberais carcomiam a sustentação do
modelo monárquico e se alastravam pelas partes do
mundo. A milhas de distância retumbavam as
idéias francesas. As colônias inglesas do Norte
alcançaram a independência, consolidando o
modelo republicano e liberal através da
Constituição de 1787.

Estas idéias aqui chegavam clandestinas. Vinham
na bagagem de filhos da elite, em viagem de volta
dos estudos nas universidades européias.

Há muito, o ouro não se mostrava mais tão
generoso. As redes de contrabando proliferavam.
Era comum enganar o fisco. Sobre Vila Rica pairava
um ar cerrado de insatisfação e desconfiança.

Com a chegada do governador Visconde de
Barbacena, o pânico se intensificou. Arrematantes e
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contratadores, intermediários na cobrança dos
impostos, deviam à Coroa há vários anos. O quinto
seria violentamente cobrado de toda a população. A
qualquer momento, a derrama seria instaurada.
Pelos becos e esquinas, a angustiante expectativa se
misturava ao sentimento latente de revolta.

Não era difícil desejar um país independente,
especialmente para um grupo formado de homens
letrados, ilustrados nas academias européias,
entusiasmados com as novas idéias. Entre eles, os
padres Rolim e Luiz Vieira, o advogado Cláudio
Manoel da Costa, o doutor Álvares Macid, Thomaz
Antônio Gonzaga, ouvidor da Capitania. Mesmo
pessoas como Francisco de Paula Freire de
Andrada, um comandante de tropas, ou José de
Rezende Costa, um fazendeiro, possuíam
bibliotecas escamoteadas contendo os apelos do
modelo republicano. Aproximaram-se do
movimento contratadores endividados como João
Rodrigues de Macedo e Joaquim Silvério dos Reis.

A possibilidade de um caminho aberto à liberdade
encontrou eco na mente perplexa de um alferes de
milícias, dentista prático: o Tiradentes. Joaquim
José da Silva Xavier pregava suas idéias
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emancipacionistas nas freqüentes viagens que fazia
da Capitania das Minas ao Rio de Janeiro. Levava
sempre consigo o livreto "Revolution de
L'Amerique", do Abade Raynal, e um dicionário
francês. As reuniões das quais participava e que se
tornaram bastante freqüentes naquele período,
originaram um projeto de Nação.

• São João dei-Rei para capital da nova nação.
• Construção de uma Universidade em Vila Rica.
• Criação de parlamentos nas vilas principais
subordinados a um Parlamento Central na nova
capital.
• Implantação de manufaturas, fábrica de pólvora e
uma casa da moeda.
• Perdão imediato a todos os devedores da Fazenda
Real.
• Implementação de uma Junta Governativa,
chefiada pelo ouvidor Thomaz Antônio Gonzaga,
durante 3 anos.
• Depois deste período, eleições anuais.
• A bandeira estamparia um triângulo ao centro,
laudeado pelos versos milenares de Virgílio:
Libertas Quae Sera Tamen.

Traçado o plano, os inconfidentes aguardavam o
"dia do batizado", a senha que designaria a
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derrama. Acreditavam na adesão incondicional da
população assim que Tiradentes apresentasse, em
praça pública, a cabeça do Visconde de Barbacena.
O comandante da tropa, Freire de Andrada, daria
posse ao novo governador, Dr.Thomaz Antônio
Gonzaga. Seria irreversível. Ou não.

O movimento revolucionário da Inconfidência
Mineira carregava em si os germes de sua própria
destruição. Conviviam grupos de interesses
diferentes, algumas vezes divergentes. Era bem
possível, como de fato aconteceu, um surto de
traições. Silvério dos Reis era, por sua condição de
endividado, um possível opositor ao sistema de
fisco, mas nem por isso, um revolucionário.
Bastaram-lhe poucos momentos para perceber que o
seu problema, a dívida, seria solucionado e a sua
fidelidade à rainha, reconhecida.

Foi pessoalmente ao encontro do Visconde de
Barbacena delatar a conspiração. A derrama foi
imediatamente suspensa. Posteriormente, amando
do governador, foi ao Rio de Janeiro para confirmar
o fato ao Vice-Rei. Tiradentes estava no Rio, e foi
preso, possivelmente enquanto aguardava,
preocupado, o "dia do batizado".
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Três anos de uma terrível devassa se passaram
entre pânico, intrigas, mortes, prisões e traições, até
que a sentença final fosse decidida pela rainha
louca, D. Maria I. Declarado o crime hediondo de
Lesa Majestade, a sentença determinou pena de
exijo à maioria dos inconfidentes. A pena exemplar
seria dada a um deles, talvez ao mais inflamado, ou
louco, ou ingênuo, ou mártir, ou visionário, ou herói
- o alferes de milícias, Joaquim José da Silva Xavier.

"...e que na forca morra morte natural para
sempre..."

2lde abril de 1792

A violência do enforcamento, esquartejamento e
exposição pública das partes do corpo de Tiradentes
foi uma demonstração espetacular aos colonos, da
fúria e obstinação do modelo absolutista português,
cuja dinastia, Orleans e Bragança, permaneceria no
poder por ainda mais um século.

[ATENÇÃO:o professor de história deve ler em voz
alta as frases a seguir, pois os alunos do fundo da
sala terão dificuldades de leitura]

1792

.1808 - "Não corram tanto! Vão pensar que
estamos fugindo."
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(D. Maria 1)

.1815 - "Que os meus Remos de Portugal,
Algarves e Brasil formem dora em diante um só e
único Reino."

(D.João VI)

.1821 - "Pedro, se o Brasil se separar, antes
seja para ti, que me hás de respeitar, do que para
alguns desses aventureiros".
(D.João VI)

1822- "Independência ou Morte".

(D.Pedro 1)

.1831 - "Declaro que hei muito
voluntariamente abdicado na pessoa do meu mui
amado e prezado filho o Sr. D. Pedro de
Alcântara."

(D.Pedro 1)

.1840 - "Por subir Pedrinho ao trono
Não fique o povo contente
Não pode ser boa coisa
Servindo com a mesma gente."

(Anônimo)
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Muitas décadas se passaram até que fossem ditas
as primeiras palavras sobre a Inconfidência
Mineira. Um assunto de delicada natureza, pois
reinava Dom Pedro II, que era filho de Dom Pedro 1,
que era filho de D.João VI, que era filho de D.Maria
I. A monarquia ainda era o elemento de coesão do
espírito social, a instância máxima da unidade da
nação. Como fortalecimento do movimento
republicano, ao final do século XIX, as aspirações
da sociedade mudavam, gradativamente, de eixo.
Soberano era o povo e o modelo ideal para o país era
a união federativa. A concepção de poder, que antes
esgotava-se no Imperador, começava a admitir o
fracionamento.

Aos políticos, poetas e escritores brasileiros
couberam as primeiras manifestações sobre
Tiradentes. Na busca de um rosto que sintetizasse
sua dor e sacrifício encontraram a figura de Cristo,
igualmente mártir, também sacrificado
violentamente e traído por amigos. A aproximação
com a simbologia cristã, que sobrevive até OS dias
de hoje, foi representada pelos republicanos ao final
doséc. XIX.

Tiradentes concentrava em si as qualidades de um
24



homem do povo que lutou contra a opressão da
monarquia: tinha um projeto de nação emancipada,
cunhado sob a influência da Revolução Francesa,
grande inspiradora da República brasileira. Não
derramou uma gota de sangue, que não o próprio.

Todos estes atributos se adequavam com perfeição
ao novo momento político pelo qual passava o país
e fizeram com que Tiradentes liderasse a galeria
dos heróis cívicos republicanos. De lá pra cá, o mito
foi revisitado e apropriado por inúmeros grupos
políticos ao sabor das diversas circunstâncias que
marcaram a história da República brasileira.

"Hei de armar uma meada tal que em dez, vinte ou
cem anos se não haverá de desembaraçar."

Tiradentes

Tampouco em duzentos...
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