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Apresentação

Legislativo e Tiradentes: uma história viva

A memória do AlJ'res Joaquim José da Silva Xavier - o Tiradentes -
recebe uma reparação que lhe é devida pelo Poder Legislativo, face aos acon-
tecimentos ocorridos em 22 de maio de 1792, quando a Câmara de Vila Rica,
então sediada no atual prédio do Museu da Inconfidência, manifestou, pela
fala do Vereador Diogo Pereira Ribeiro de Vasconcelos, "gratidão à Rainha e
regozijo pelo fracasso da Inconfidência."

Duzentos e seis anos depois, no (lia 22 de maio de 1998, a Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais faz realizar, no mesmo local, reunião
especial e solene em que o Presidente da Casa, Deputado Romeu Queiroz,
deixa registrado para os anais da História o desagravo da Instituição ao
Patrono Cívico da Nação Brasileira.

Entre esses dois momentos históricos - os de 1792 e 1998— insere-se um
outro, acontecido em 21 de abril de 1892, em Ouro Preto. No centenário da
morte de Tiradentes, é lançada na então Capital de Minas a pedra fundamnen-
tal do monumento ao Protomártir da Inconfidência, quando discursa, em po-
sição oposta a de seu avô, o Dr. Diogo de Vasconcelos (filho de Bernardo de
Vasconcelos, o consolidador do império do Brasil), exaltando a gesta históri -
co dos Conjurados e do seu expoente máximo.

Constitui a presente publicação uma revisita cívica à História Pátria,
cabendo consignara participação da Associação Mineira de Imprensa —AMI,
presidida pelo Jornalista Djalma Alves de Azevedo, na pesquisa, elaboração
e proposição deste trabalho, bem como da sugestão para a realização da
reunião especial de 22 de maio de 1998, em Ouro Preto.

Este resgate da História justifica, ainda mais, as designações que no-
meiam as dependências oficiais da Assembléia Legislativa do Estado de Mi -
nas Gerais: Palácio da Inconfidência e Edifício Tiradentes.



Jogral da Inconfidência

Abril de 1792. O processo que antecedeu à execução do cidadão Joaquim
José da Silva Xavier foi marcado pelo desespero entre os inconfidentes e pela
movimentação de líderes políticos e religiosos.

No Palácio da Cachoeira,
com a pena aparada,

começa Joaquim Silvério
a redigir sua carta.

De boca já disse tudo
quanto soube e imaginava.

Ai, que o traiçoeiro invejoso
junta às ambições a astúcia.

Vede a pena como enrola
arabescos de volúpia

entre a palavras sinistras
desta carta de denúncia!

Como pavões presunçosos,
suas letras se perfilam.
Cada recurvo penacho
é um erro de ortografia.

Pena que assim se retorce
deixa a verdade torcida.

(No grande espelho do tempo
cada vida se retrata:

os heróis cm seus degredos
ou mortos em plena praça:
- os delatores cobrando

o preço de suas cartas. .
Abortado o Movimento, aprisionados os envolvidos, veio a sentença brutal

de D. Maria 1, a Todo-Poderosa Rainha de Portugal.
A lista de condenados à forca tinha, inicialmente, li nomes:

Joaquim José da Silva Xavier
Francisco de Paula Freire de Andrada
Inácio José de Alvarenga Peixoto
Luiz Vaz de Toledo
Francisco Antônio de Oliveira Lopes
Domingos de Abreu Vieira
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José Resende Costa
Domingos Vida]
José Alvares Maciel
Salvador do Arnaral Gurgel

No dia 20, vê
da ler a Carta Régi
"Por efeito de sua ii
em degredo perpétu
quim José.

;-	(1)
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Louvores e aç
	 Ci \•)

-
familiares, outros pi

Segundo relat

	

contrito (afirmava q	 z
si, tantos infelizes.
fora à presença dos
vítima da lei".

A flOVt senten
rados, clérigos, intel
Los e até envolvidos
compaixão. A Afric
exaltava-se a clemêt

pela sorte assinalado!
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Vem galopando, vem sorrindo,
como quem traz um recado.
Não que traga por escrito:

mas dentro em si: - consumado

A decisão real foi festejada. Os dias que sucederam o 21 de abril de 1792
assistiram a uma intensa movimentação política, religiosa e social, na cidade do
Rio de Janeiro e também aqui, em Vila Rica, a capital das Gerais.

O nobilíssimo Senado se encarregou de celebrar uma grande festa de Ação
de Graças, logo após a execução de Tiradentes, na Lampadosa.

A Câmara decretou que se pusessem luminárias nas janelas das casas du-
rante três dias; rezaram-se missas, concluindo as comemorações pela vitória da
Augusta Soberana sobre a Inconfidência Mineira, com um soleníssimo TE DEUM,
para o qual se encomendou música admirável (sic).

Em meio às festividades, no dia 22 de maio de 1792, em sessão solene da
Câmara do Senado, Diogo de Vasconcelos, um dos envolvidos na Conjuração,
profere pronunciamento de gratidão à Rainha e regozijo pelo fracasso da Inconfi-
dência.

Aqui, neste mesmo recinto, donde se podia ver a praça em que a cabeça de
Tiradentes estava exposta, foi feito esse discurso, que mostrava toda a subserviên-
cia daquele momento histórico.

O papel aceita
o que os homens traçam.

E a mão inimiga
como aranha estende

com fios de tinta
as teias da intriga.

E lá ficam presos,
na viscosa trama,

os padres, os poetas,
os sábios, OS ricos,
e outros, invejados
por causas secretas.

Outras cidades da Capitania de Minas também comemoraram o infeliz des-
fecho.

Ora, seria possível tamanha mudança?... - Por que o vil acovardamento?...
Só quem viveu aquela época saberia medir a intensidade do medo, do pavor

que a vingativa D. Maria 1 inspirava, e o Visconde de Barbacena impunha, com
mãos de ferro.

Resta-nos apenas a memória de um tempo em que, vencidas, muitas de
nossas lideranças exibiram a face da covardia.
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Mas hoje é dia de penitência e reparação. A Assembléia de Minas Gerais
promove, no mesmo dia e lugar, 206 anos depois, este ato solene de desagravo aos
Inconfidentes e ao seu líder maior - o glorioso Alferes, o inteiro cidadão Joaquim
José da Silva Xavier, o Tiradentes.

Que o eco desse desagravo feito pelo Parlamento de Minas retumbe no
peito de todos os mineiros, resgatando-lhes a coragem para o pleno exercício da
democracia!

Ficha Técnica

Elenco: Alunos - Atores do Núcleo de Artes Cênicas do Instituto de Filosofia. Artes e
Cultura da Universidade Federal de Ouro Preto, são eles:
- Lane Mabel
- Osmar Vânjo
- Raissa Palma
Atriz convidada - Neneka Freitas

Preparação vocal - ivânia Marinho e Marco Flávio Alvarenga

Produção Executiva - Marcelo Augusto

Diretora do IFAC - Professora Ana Maria de Almeida

Texto - Jogral da Inconfidência: Edith de Andrade Roque - Gerente-Geral da Área de
Documentação e Informação / Alemg

- Romanceiro da Inconfidência: Cecilia Meirelies

Adaptação do texto: Professor Walmir José Ferreira de Carvalho .- IFACÍIJFOP
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Discurso do Vereador Dr. Diogo Pereira Ribeiro de Vas-
concelos de gratidão à Rainha e regozijo pelo fracasso
da Inconfidência, proferido na Câmara do Senado, em
Vila Rica, na Capitania de Minas Gerais, em 22/5/1792

Interpretação: Jota Dan gelo

1 - Da fidelidade

A fidelidade e a obediência constituem o primeiro dever dos vassalos
para com os seus soberanos.

Nascidos para vivermos em sociedade, o Criador, oh! povos, nos subor-
dinou aos poderes superiores. Desde a primeira infância do mundo, houve
Chefes, Juízes e Legisladores; tais foram os pais de família.

A experiência brevemente persuadiu que o poder doméstico não era bas-
tante a prover as necessidades e a conseguir a precisa segurança dos homens.
Eis aqui os fundamentos da monarquia, do governo de um só, de que o pater-
no foi o modelo, o mais antigo, o mais próprio e o mais acomodado à natu-
reza.

À privação de uma liberdade indefinida sucederam os cômodos da se-
gurança. Dificultosamente se alcançaria este fim, tirada a obrigação de obe-
decer.

Todos os povos reconheceram a necessidade da sujeição e da fidelidade.
Os antigos portugueses a juraram nas cortes celebradas em Lamego - Que
viva o Sr. Rei Dom Afonso e reine sobre nós Os seus filhos serão os nossos
reis, o filho sucederá ao pai, depois o neto, e assim em perpétuo todos os seus
descendentes. Se o Rei de Portugal não tiver filhos, a filha será rainha, depois
da morte do rei. Estas são as leis fundamentais e as da sucessão.

Certo estou que muitas vezes as ouvimos celebrar a nossos pais, e que
desde os primeiros anos, as trazemos impressas em nossos peitos.

A fidelidade é a origem donde emana a prosperidade dos Estados.
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2 - Dos nossos progenitores

Uma só nação faz a fortuna de uma parte do mundo, na Europa culta.

Homens aos quais o amor da pátria, do seu rei e da glória inspirava, com
pequenos socorros, por mares nunca dantes navegados, descobrem a segura
estrada, que os conduz dos últimos fins do Ocidente até às regiões do Oriente.

Nos belos dias dos Senhores Dom João II e Dom Manuel, a África, a
Ásia, todos os Impérios desde Ormuz até o interior da China, os respeitavam:
a sua doçura e humanidade os fizeram amar, e os prósperos sucessos das suas
vitórias os fizeram temer.

Apenas SOOU na Europa o descobrimento de Colombo ou de Américo
Vespúcio, afoitos se dão logo a conhecer na Bahia de Todos os Santos e suces-
sivamente em todo o Brasil. Estes são os portugueses, estes são, oh! brasilei-
ros, os vossos gloriosos progenitores!

Que glória a vossa, filhos de um povo de heróis, cujos feitos mereceram
a admiração do Universo! Qual deve ser o vosso amor para com os augustos
monarcas lusitanos, que os enviaram aos remotos climas do mundo, tantos
séculos desconhecidos! Estas cidades e estas vilas, estes lugares, os vossos
templos, os palácios, as casas em que morais, são as obras das mãos daqueles
homens raros.

3 - Dos benefícios da colonização

Esta vasta Capitania, hoje povoada de gente civilizada, de modelos de
perfeita arquitetura e das belezas da arte, era inculta há cem anos. coberta de
ásperos e densos matos, residência de feras; e se alguns homens a habitavam
não tinham religião, ignoravam a civilidade, as ciências, as artes, a agricultu-
ra; não conheciam leis, costumes, nem comércio - tão bárbaros, enfim, como
ainda hoje são os índios, seus descendentes, que vedes muitas vezes entre nós.

Também o estado de abatimento, em que jaz sepultada esta parte da
espécie humana, vos enche de comiseração.

Que mudança a invicta, generosa mão dos portugueses, que diferente
forma deu a estas províncias, a estes países! Sobre as ruínas da cega idolatria
está arvorado o estandarte da verdadeira religião. Santa religião, provada com
os milagres inumeráveis de seu Divino Fundador, com as relíquias dos justos,

12



confessada nos martírios, plantada no meio do paganismo, perseguida, mas
sempre triunfante pelo decurso de mil e quase oitocentos anos e que o há de
ser até o fim dos séculos! Religião que reserva para os seus sectários prazeres
de eterna duração!

O homem obedece à razão e tem a glória de levar a fama e o respeito dos
seus talentos e virtudes desde o seu país até os Impérios mais distantes. Admi-
ram-se os progressos da indústria e do saber, a grosseiros instintos substituem
civis costumes, leis sábias, instituições políticas. Já respira geralmente o as-
seio, a propriedade, o ornato e a magnificência. As preciosas manufaturas do
Oriente, as das nações estranhas, são convertidas em nossos usos. Tudo pos-
suímos, o que é necessário não só para passar bem, mas viver bem
aventuradamente.

Estes benefícios são de infinito preço e do mesmo gênero, crede-me,
brasileiros, dissimulo outros, que a brevidade me não consente enumerar. Além
de que me não persuado que a mão dos tempos tenha podido tão cedo riscar da
vossa memória os favores que dos senhores reis de Portugal estas regiões
souberam merecer. Isto seria injuriar-vos, seria acusar-vos de ingratos e a tan-
to me não atrevo.

4— Dos Inconfidentes

Fui testemunha e o foram todos aqueles que me ouvem da mágoa públi-
ca e da viva dor que o nome de sublevação infundiu em vossos corações;
nome infame que feriu e ofendeu a primeira vez vossos ouvidos; crime hor-
rendo, cujo efeito mostram no centro daquela praça os restos de um perdão!
Mas deixemos esse desgraçado servir ao exemplo da futura idade, que dele se
não lembrará sem formar a idéia da sua ingratidão, de seu opróbrio e suplício.

Deixemos outros longe de sua pátria, sofrendo os males que reduzem as
saudades das esposas, a lembrança dos caros filhos, dos parentes, dos que
foram seus amigos, dos seus patrícios! Infelizes! Quantas vezes, recordando
estas memórias, ensoparam com suas lágrimas as ardentes areias da inabitável
África' A pátria perdida, as esposas, o melhor bem que a natureza nos conce-
deu, e que mais se conhece quando se não possui, à maneira do enfermo, que
se deseja recuperar a saúde, de que não fazia preço. Os filhos, estes penhores
temos do amor conjugal; os amigos, os contemporâneos, e o que mais é - a
esperança de os tornar a ver! Ah! brasileiros, aqui esmoreço, daqui não posso
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esperança de os tornar a ver! Ah! brasileiros, aqui esmoreço, daqui não posso
prosseguir avante quando me lembro que, sendo um castigo em si terrível,
ainda é pequeno para expiar tão atroz delito!

5— Do Visconde de Barbacena

Demos graças à Piedosa Soberana, que sabe perdoar e confundir o cri-
me com a recompensa da vida, de que gozam - e voltemos ao assunto come-
çado.

Se então presenciei a vossa dor, hoje vejo o júbilo que respira em vossos
festivos rostos. Vejo o magistrado, o cidadão, o eclesiástico, o nobre militar,
consagrarem sensíveis expressões de reconhecimento ao limo, e Exmo. Sr.
Visconde de Barbacena, o salvador da pátria, que, sem faltar aos interesses do
real serviço, contemplou, quanto as circunstâncias o permitiram, os ofícios da
humanidade.

Ativo, prudente, vigilante e compassivo, trabalhou em sufocar a labare-
da que podia um dia consumir todo o edifício da sociedade. O velho, encosta-
do ao bastão que lhe firma os passos, carregado de tristes anos; o menino, que
apenas sai dos ternos braços da carinhosa mãe; a donzela na aurora da sua
idade; vestida em gala a matrona virtuosa; e a que já, por decrépita, depende
de socorro de mão alheia - todos aplaudem, todos festejam a alegria pública.
Ao través da escuridade das noites, brilham as luminárias em todas as casas
cobertas de ricos damascos e de finas sedas; ornado está o Santuário, em que
se entoam os cânticos e os louvores do Onipotente: que mais claras experiên-
cias do amor e da sujeição que nos unem à Augusta Soberana! Sirvam embora
a repreender a aleivosia; sabem os Céus que, referindo-as, só procuro justifi-
car a vossa honra e atrair-vos à gratidão do rei e à dos bons vassalos.

6 - Dos riscos da sedição

Brasileiros, vós sois dóceis, sois inteligentes; homens tais obram sem-
pre o que é justo, ainda que a lei o não declare. O que não sabe discorrer e
premeditar, a tudo se atreve. As grandes revoluções são acompanhadas de
funestos desastres.

Que coisa tem o homem que mais ame do que a vida? Rios de sangue
inundam os campos em que a guerra civil se manifesta, e sobre cadáveres
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marcham as tropas tumultuosas. Depois da vida, que bens mais preciosos do
que a mulher, os filhos e as riquezas? As mulheres violadas, os filhos despeda-
çados nos regaços das lacrimosas mães, roubadas as riquezas!

- Eis aqui os primeiros frutos da sedição.

Sois virtuosos e o amor da nossa religião nos possui, porque sabeis que
um dia vos elevará acima da terra sobre as abóbadas do firmamento, onde é o
País das Delícias. Que devo, pois, dizer a homens que conhecem que o bom
vassalo é o bom cristão e que o vassalo pérfido não tem direito aos prêmios,
que esta só verdadeira religião pode dar? Persuadido estou que estas idéias
vos assistem; presente tenho a vossa educação de que participei e o vosso
modo de pensar. A tolerância, a libertinagem são vícios entre nós abominados,
e a mudança de governo produz sempre a da religião. A Holanda, a Suíça e os
sucessos atuais de urna nação inconstante assim o atestam.

Quando não fosse a virtude, estes motivos de interesse e da piedade
constituem a necessidade de obedecer. Também os nossos Augustos Monar-
cas têm sido os modelos dos reis perfeitos, e os seus povos jamais se arrepen-
deram de boamente o servir. A Rainha, Nossa Senhora, tendo-lhes sucedido
pelos direitos do sangue, sucedeu também aos direitos de ser obedecida. Ex-
cedendo-os na demência, qual de nós deixará de a servir por inclinação e
zelo? Excedendo-os na liberalidade, que recompensa devem esperar os vassalos
beneméritos?

7— Dos governos populares

Sim; este não é algum dos governos populares, em que tanto os sobera-
nos, quantos são os membros que os compõem, são conduzidos pela força,
pelo tumulto e pelas paixões; porque na aristocracia cessa a moderação; e a
virtude nos governos do povo degenera.

Aristides, por justo (pois se lhe não imputava algum crime), padece os
rigores do ostracismo. Sócrates, virtuoso, é reduzido à necessidade de beber a
cegude. O eloqüente Demóstenes, este cidadão amante do bem de Atenas,
expira com o veneno. Aníbal, o vencedor de Canas, a glória de Cartago, men-
diga na corte de um rei os socorros que a República lhe nega. Entremos na
antiga Roma, tão zelosa de sua honra como do seu poder. Que monumentos
não encontramos de sua tirania! Aqui está o Capitólio donde foi, por crimes
supostos, precipitado o seu salvador, o invencível Mânlio. Ali se divisam os
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lugares em que os Gracos foram mortos. Perguntemos pelo orador romano,
pelo grande Catão. por Cássio e Bruto, os últimos romanos, todos (se nos
responderá) foram vítimas sacrificadas ao ódio, à vingança e ambição dos
seus contemporâneos, mais determinados a darem-se à morte do que a esperá-
Ia de mãos alheias.

E por não ofender o meu século, deixo de referir os exemplos que ele
me subministra de iguais governos.

A Polônia, a Itália, povoada de Repúblicas, VOS oferecem em seus fastos
o que eu dizer não devo. Membros de uma monarquia (com que gosto o digo)
mais do que de uma rainha, gozamos de uma adorada mãe, que só nos oferece
a imagem da benevolência com que afaga, a das suas virtudes e a lembrança
de seus benefícios mais piedosa do que severa: sábia, justa, magnânima, ge-
nerosa. . . Deus imortal! Conservai-a para o nosso bem.

8 - Das delícias da subserviência

Nossos avós, tão firmes nos seus discursos como nos seus projetos e
resoluções, reconheceram as vantagens do governo a que a providência nos
subordinou.

No Campo de Ourique, à custa de sangue com que o tingiram, sustenta-
ram o título do nosso primeiro rei. Firmaram o Senhor Dom João 1 no trono
dos seus progenitores.

Ainda hoje ouvimos laiueiitar o dia da África e nem a investidura feliz
do Senhor Dom João IV da família dos antigos reis, obra dos nossos genero-
sos ascendentes, tem podido apagar a memória de tão funesta perda.

Imitando os exemplos dos seus maiores, foram os brasileiros os que
resgataram o Rio de Janeiro conquistado, os que, vencendo um povo forte e
atrevido em defesa da Bahia e de Pernambuco, ganharam perpétua vida.

E vós, briosos militares, acabais há pouco de dar mostras que ainda não
degenerou em vossos espíritos o antigo brio e a constância de servir ao Prínci-
pe. Certos que o bem comum precede o particular, ainda que este seja susten-
tado na amizade ou no parentesco, vós obrastes em consequência, o pai e
amigo lançaria os ferros ao filho e ao amigo criminoso. Oh! Santa Fidelidade!
Oh! Amor da Pátria! Tanto é certo que as virtudes de um POVO SC comunicam
à sua posteridade!
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9 - Dos favores aos brasileiros
Verdade é que as vossas virtudes, brasileiros, acompanhadas de raríssimos

talentos com que a natureza vos enriqueceu, essa inclinação que vos leva após
as belas letras e as ciências, vos tem adquirido as distinções que se costumam
dar ao merecimento. As mitras, as togas, os botões, estes honrosos prêmios
são conferidos aos brasileiros da mesma sorte que aos naturais do reino. Lis-
boa, Coimbra, Rio de Janeiro, Portugal, o Brasil, os senhorios da África e
Ásia o atestam.

Nenhuma diferença entre uns e outros; todos têm o mesmo rei, a mesma
pátria comum: todos são vassalos.

E se devo dizer tudo o que agora me ocorre, vós, tendo honra de serdes
admitidos aos benefícios eclesiásticos de Portugal igualmente com os natu-
rais, tendes a vantagem de serdes preferidos aos do Brasil, com a exclusão
daqueles. Os lugares de letras, os postos militares são ocupados pelos vossos
compatriotas. Não é preciso sair daqui para vos apontar exemplos.

Parece-me que não devo levar mais longe o meu discurso, enumerando
todas as conseqüências da rebeldia e os motivos que façam em todos nós per-
manecer o espírito da fidelidade e da obediência.

Possa a piedade da Rainha, Nossa Senhora, merecer que o futuro proce-
dimento dos seus vassalos lave a negra mácula da aleivosia e tenha embainhada
a cortadora espada da justiça; esta piedade praticada com os agressores de um
crime, que eu não acreditaria se eles o não confessassem.

10 - Mensagem ao senhorio. Profecias
Ilmo. e Exmo. Sr. - O conceito que sempre fiz de um povo, e de um povo

português, fundava a minha dúvida; porque nunca deixei de reconhecer a probida-
de, a inteireza e a circunspeção de V. Exa. Também estas virtudes que felizmente
ilustram a V. Exa. e depois o zelo e as luzes de ministro hábil, que trabalhava dia
e noite nesta causa, foram os únicos, mas sólidos fundamentos com que eu argu-
mentei não POUCS vezes contra a minha incredulidade.

Amados portugueses (assim vos devo chamar), dirijam-se os nossos vo-
tos a pedir ao Céu a vida e a felicidade desta Rainha, que faz a nossa; a do
Príncipe, nosso Senhor, no qual já respeitamos as preciosas virtudes de sua
Augusta Mãe, e a conservação do nosso Exmo. Governador por utilidade do
Estado e nossa.
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Renove-se hoje o antigo juramento de nossos maiores, prometido ao
fundador da monarquia e aos soberanos descendentes.

Mas para quê? Exmos. Srs. Magistrados, Senadores, Nobres, e todos os
que me dais a distinta honra de atender-me, sejamos testemunhas do júbilo e
do prazer que se distingue no semblante do povo, que se presta a repetir o seu
juramento. Basta, portugueses, o de nossos ascendentes a ligar-nos. Os vassalos
honrados (bem que riio fossem presos por este sagrado vínculo da religião)
amariam e obedeceriam aos seus Príncipes. Quanto a mim, cidadão no vosso
país, vosso amigo, admirador das vossas excelentes qualidades, espero que os
vindouros, contemplando os vossos merecimentos, reconheçam a candura e a
sinceridade com que hoje falo. Vejam eles e de vós aprenda o mundo inteiro o
amor da Pátria e o que se deve aos Pais da Pátria.
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DESAGRAVO AOS INCONFIDENTES:

PALAVRAS DO DEPUTADO ROMEU QUEIROZ,
PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DE MINAS GERAIS,
NA REUNIÃO ESPECIAL REALIZADA

EM OURO PRETO, NO DIA 22/5/98.
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A FORÇA DE UM IDEAL

Esta reunião especial que a Assembléia Legislativa hoje promove em
Ouro Preto, no momento solene em que esta cidade - patrimônio histórico da
humanidade - dá início às comemorações dos seus 300 anos de fundação,
significa, sobretudo, um reencontro com o passado.

De fato, aqui estamos dando cumprimento à decisão do Plenário da As-
sembléia, originada de requerimento o qual tive a elevada honra de submeter
ao exame dos meus nobres pares, recebendo a sua aprovação unânime, com
um propósito também histórico: retirar da memória do Poder Legislativo de
Minas Gerais um agravo infringido aos conjurados mineiros, em especial ao
Protomártir Joaquim José da Silva Xavier - o Tiradentes. Na sessão de 22 de
maio de 1792, ele é chamado de infame, e seu ideal de liberdade é considera-
do "atroz delito", nas palavras pronunciadas há 206 anos pelo então represen-
tante do Poder Legislativo, Doutor Diogo Pereira Ribeiro de Vasconcelos.

Naquele exato momento, via-se na praça a cabeça engaiolada de
Tiradentes, ali colocada na véspera, enquanto na Casa da Câmara, bem em
frente, no atual Museu da Inconfidência, eram entoadas loas de alegria e de
gratidão à Rainha pelo fracasso da Inconfidência Mineira.

A História, como ciência viva do passado, vem recuperando no tempo
presente os acontecimentos daquele dia, projetando sobre ele nova luz.

A palavra autorizada de Rui Mourão, por exemplo, lembra-nos que Diogo
de Vasconcelos fora um aliado dos Inconfidentes e padecera a prisão.

Sua voz, naquele dia, era a voz ditada pela mão de ferro da Coroa portu-
guesa, que se abatia implacável sobre os derrotados. Era a capitulação, mas
jamais seria uma voz de traição.

A História mostra hoje que a lembrança do herói Tiradentes dá nome à
própria praça, e seu gesto de rebeldia tornou-se símbolo da liberdade nacio-
nal, sendo sua vida consagrada no altar da Nação, como seu Patrono Cívico.
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O desagravo - é justo dizê-lo - também percorreu o sangue vivo da
própria herança de Diogo de Vasconcelos, quando seu filho se projeta nas
páginas de nossa História como consolidador do Império do Brasil, afirmando
o projeto nacional independente com sua notável vocação de estadista: seu
nome, Bernardo de Vasconcelos, honra e engrandece a história política e par-
lamentar de Minas e do País.

O sentimento pátrio amplia-se na saga familiar que Bernardo transmite
ao seu filho: em 1892, centenário da morte de Tiradentes, é lançada a pedra
fundamental do monumento ao herói da Inconfidência. O orador tem o mes-
mo nome do avô - Diogo de Vasconcelos. E na mesma praça, com voz plena
de emoção, ele exalta Joaquim José e seus companheiros, com o cristalino
sentimento de respeito e de gratidão aos co-fundadores da nacionalidade bra-
sileira.

Temos, dessa forma, na sucessão familiar do velho Diogo de Vasconce-
los, que nascera na Cidade do Porto, o filho Bernardo e o neto Diogo, que
assinaram páginas memoráveis na formação e na construção do sentimento
cívico nacional, exemplos que seguem no humanismo de Décio e Sylvio Vas-
concelos, bisnetos do Vereador de Vila Rica. Nesse plano, pois, é como se
escreve a conta longa da história, que soma suas partes para afirmar sua verda-
de última.

Resta agora, no plano institucional, ao Poder Legislativo mineiro, em
desagravo a Tiradentes, restituir a ele o que lhe é devido. Vamos voltar no
tempo e relembrar a mesma cena do dia 22 de maio de 1792: a cabeça de
Tiradentes está exposta na praça. E então se ouve uma voz dizendo:

."deixemos esse desgraçado servir de exemplo para a futura idade, que
dele não se lembrará sem formar a idéia da sua ingratidão e de seu suplício.".

Vamos, pois, na mente e no coração de todos os presentes, substituir
essas duras palavras pela fala consagrada pela História:

que esse mártir e herói sirva de exemplo para as gerações futuras,
que o recordarão com sublime gratidão, respeitando e honrando o seu supre-
mo sacrifício.".

Unimos, neste instante, dois momentos da História: é o reencontro com
o tempo de dois séculos passados, como é o reencontro com os três séculos
que forjaram, nessas montanhas de Minas, o berço e o centro cívico da Nação
brasileira.
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E na justiça dessa memória que apaga a palavra maldita para bendizer o
herói, devemos exaltar o pensamento que deu origem ao requerimento que
apresentamos à Assembléia Legislativa, lembrando que teve origem e inspira-
ção em pesquisa histórica conduzida pela Associação Mineira de Imprensa,
presidida pela seriedade, honradez e competência do Jornalista Djalrna Alves
de Azevedo.

Os tempos se unem, hoje, na história da Assembléia de Minas, na cons-
trução de uma história nova, tal como aconteceu na saga familiar de Diogo de
Vasconcelos.

A força que estrangulou a voz libertária de Tiradentes, o açoite que
esquartejou o seu corpo, tudo prova que a força de um ideal - quando nobre e
superior - supera a barreira do tempo e acende a chama viva da eternidade.

É essa chama viva que nos une hoje: a chama eterna do tempo que pas-
sou e do que virá. E que Tiradentes seja sempre para nós, brasileiros, símbolo
e exemplo desse pensamento precursor dos grandes ideais, que jamais pode-
rão ser apagados da História por fogueiras ou guilhotinas, pois é o próprio
Pensamento de Deus que anima, inspira e dá força à liberdade que deve reger
a vida dos homens e o destino dos povos!

Muito obrigado!

Deputado Romeu Queiroz
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais
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