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Prefácio
Tiradentes é daqueles personagens históricos repletos de controvérsias e representações, conforme o viés político e ideológico. Na seara das
artes, a sua imagem já teve conotações religiosas e militares. A sua biografia, por vezes, foi contada com paralelos à via de Jesus Cristo. A República
elevou o alferes à condição de herói nacional, protagonista dos episódios
pretéritos que traziam as sementes da biografia da nação brasileira. Assim
como no Império, os letrados e políticos republicanos entendiam que a
Colônia era o espaço-tempo por excelência do nascimento do Brasil.
A invocação do passado, por meio de narrativas, monumentos e
festas sobre fatos e homens, responsável pela construção da pátria tem sido
uma estratégia de consolidação da memória nacional que se deseja forjar, atribuindo uma identidade para seu povo. A história da Inconfidência
Mineira e de Tirantes se insere nesse modelo de narrativa da nação.
A seleção de acontecimentos e personagens envolve uma série de
questões políticas e jogos de interesses dos grupos dominantes no poder,
bem como daqueles que estão à margem dele. Esta escolha não é neutra,
sem compromissos. Definir os agentes que traduzirão os sentimentos nacionais ou os anseios dos seus grupos nos remete à reflexão sobre as polêmicas
em torno das disputas de identidade e da busca do sentido do passado.
Fazer esta escolha significa produzir a composição do retrato e dos
valores que se deseja instituir para a população. Em síntese, procura-se forjar modelos a serem lembrados, seguidos e exaltados. A constituição de
um calendário de festas e comemorações, assim como o culto aos grandes personagens do passado, geralmente tidos como os construtores ou
fundadores da nação ou de um movimento revolucionário, faz parte do

processo de legitimação de um regime político ou das lutas de reivindicações de grupos minoritários, por exemplo.
Para a historiadora Ângela de Castro Gomes (2009, p. 29-30),
Processos de construção de identidade, como se sabe,
além de inconclusos e permanentes, remetem sempre a
dimensões simbólicas, envolvendo a invenção, a divulgação, a imposição e a adesão de um grupo a ideais,
valores, crenças, ideologias, etc., que são operacionalizados e/ou materializados em instituições, rituais,
festas, símbolos, etc. Uma das dimensões particularmente caras à análise do historiador, nesse complexo
processo, é a produção de um ‘passado comum’ ao
grupo: a constituição de referenciais que lhe assegurem uma ‘origem’ e lhe garantam ‘continuidade’ no
tempo, a despeito das transformações que possa ter
efetivamente sofrido.

A busca de uma cultura e identidade nacional sempre esteve impregnada da maldição da obsessão pela pureza, em nome da essência perdida.
Narrar o passado seria uma forma de restituir o caráter verdadeiro de seu
povo. Narrar a nação seria uma maneira de definir, ou melhor, fixar a sua
identidade. Na linguagem política, a identidade tem ocupado seu lugar
de primazia, reequilibrando as distinções entre as conexões escolhidas e as
particularidades dadas.
A palavra identidade, segundo Paul Gilroy (2007, p. 132), congregaria elementos significativos no processo de eclosão de conflitos “envolvendo
diferenças culturais, étnicas, religiosas, ‘raciais’ e nacionais.” Ao estabelecer o sentimento de pertencimento, forjando a hegemonia e soterrando ou
hierarquizando as diferenças, a máquina de guerra da identidade – repre-

sentada pelas suas narrativas fundacionais – emergiria a partir da eclosão
dos conflitos, das resistências e da reação daqueles rotulados de “outros”.
A invocação do passado, nas palavras de Edward Said (2005, p. 33),
é uma das estratégias políticas recorrentes nas interpretações das questões
do presente. O que fundamenta esses apelos não são apenas os embates
quanto ao que ocorreu no tempo pretérito e o que ele teria sido, mas também as incertezas a respeito de se “o passado é de fato passado, morto e
enterrado”, ou se persiste teimosamente, mesmo que encoberto por outras
formas – História, Literatura, Propaganda e Cinema. Esse dilema suscita
discussões de todo tipo sobre “as influências, responsabilidades e julgamentos, o que envolve lidar com as realidades presentes e prioridades futuras.”
Por essa ótica, os manuais escolares (atualmente chamados de livros
didáticos) têm cumprido, ao longo do tempo, a tarefa de fazer uma “pedagogia da nação”.
Os livros didáticos de História, dentro da história do livro e dos
saberes disciplinares, são considerados depositários dos conteúdos escolares,
suporte básico e sistematizadores privilegiados dos conteúdos apresentados
pelos programas curriculares das diferentes disciplinas escolares; é através
dele, dentre outros meios, que são passados os conhecimentos e as técnicas
considerados fundamentais em determinada época. Para Circe Bittencourt
(2004, p. 301), trata-se de um suporte de conhecimentos escolares, razão
pela qual o Estado está sempre presente na sua existência e nos contornos
que deve assumir: “Interfere indiretamente na elaboração dos conteúdos
escolares veiculados por ele e posteriormente estabelece critérios para ava-

liá-lo, seguindo, na maior parte das vezes, os pressupostos dos currículos
escolares institucionais.”
Esses objetos do cotidiano escolar também constituem um instrumento pedagógico, pois contêm uma série de técnicas de aprendizagem:
exercícios, questionários, sugestões de trabalho, enfim as tarefas que os
alunos devem desempenhar para a apreensão ou, na maior parte das vezes,
retenção dos conteúdos. Dessa maneira, os livros didáticos apresentam
não somente os conteúdos das disciplinas, mas também o modo como,
na visão dos seus produtores, ele deve ser ensinado.
Por fim, o livro didático apresenta-se como um importante veículo portador de um sistema de valores, de uma cultura. Nele percebemos
a construção de imagens e interpretações sobre o mundo que procura
representar. Segundo Thaís Nivia de Lima e Fonseca (2003, p. 73), tradicionalmente os livros didáticos, ao lado das comemorações cívicas,
[...] atuam como mediadores entre concepções e
práticas políticas e culturais, tornando-se parte
importante da engrenagem de manutenção de determinadas visões de mundo e de história. Os livros
didáticos têm sido, de fato, grandes responsáveis
pela permanência de discursos fundadores da nacionalidade. É fundamental, portanto, discutir as suas
dimensões como lugar de memória e como formador
de identidades, evidenciando saberes já consolidados, aceitos socialmente como ‘versões autorizadas’
da nação e reconhecidos como representativos de
uma origem comum.

Com relação a esse instrumento mediador da comunicação entre
o professor e o aluno, presença importante e controversa no cotidiano
escolar brasileiro desde a emergência do Brasil independente, é preciso

enfatizar seu papel dentro das práticas docentes, na seleção de conteúdos,
no preparo das aulas e atividades e na elaboração de avaliações.
Na interface entre as disputas da memória acerca de Tiradentes e
a produção histórica entre o Império e a República no Brasil, com ênfase
para a produção da narrativa historiográfica e escolar do passado da nação,
Luciana Coelho Gama tece a sua trama sobre as imagens e representações
da figura do herói nacional forjadas tanto para o público adulto quanto
para as crianças e jovens – futuros cidadãos brasileiros. Temas como a
invocação do passado, representações históricas, memória nacional, mitos
e biografias, historiografia brasileira, manuais escolares e narrativa histórica escolar habitam o livro As várias vidas do mártir: as representações sobre
Tiradentes no discurso historiográfico e didático de monarquistas e republicanos, originalmente apresentado como dissertação de mestrado em História
no Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal de
Mato Grosso, em 2016. Luciana Coelho Gama, professora e historiadora
de olhar perspicaz e aguçado, retoma um assunto aparentemente já consagrado em diferentes estudos no campo da História e investe nos labirintos
das narrativas e representações do alferes Joaquim José da Silva Xavier presentes em obras historiográficas e didáticas referenciais no Brasil entre o
período imperial e as primeiras décadas do regime republicano.
A questão que Luciana Coelho Gama persegue ao longo deste
livro é se teriam os intelectuais, como o monarquista Joaquim Norberto
de Souza Silva e o republicano Lúcio José dos Santos, sido influenciados
pelo contexto de época em que estavam inseridos, ao produzirem variadas
narrativas sobre Tiradentes e sua participação na Inconfidência Mineira.
Para tanto, a hipótese proposta pela autora é que “historiadores brasileiros, apesar de terem as mesmas bases documentais como apoio, fabricaram
representações discursivas diferentes, e mesmo antagônicas, sobre Tiraden11

tes”, já que “foram condicionados pelas perspectivas políticas em que
estavam engajados e pelas instituições que representavam.”
Os três capítulos que compõem a obra decifram de diferentes
maneiras os percursos da fabricação de Tiradentes como o herói nacional
brasileiro no diálogo com as fontes, a historiografia e a produção didática.
Luciana Coelho Gama é um grato encontro de orientação na
pós-graduação, uma acadêmica muito ciente do seu lugar social como
professora de História e intelectual pública. Posso afirmar que nessa
caminhada de formação pude evidenciar a disciplina, o compromisso
e a seriedade dessa jovem pesquisadora que estabelece sua identidade
profissional nas fronteiras móveis e nem sempre tranquilas entre a historiografia e o ensino de História, sem perder de horizonte o “chão da
escola”. Uma professora de História, de Vassouras – interior do Rio de
Janeiro, que tem construído sua história nas terras mato-grossenses com
muita responsabilidade e doses equilibradas de bom humor...

Cuiabá-MT, agosto de 2020.

Renilson Rosa Ribeiro
Departamento de História
Universidade Federal de Mato Grosso
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Apresentação
Esta obra tem por objetivo investigar de que forma livros clássicos
da historiografia brasileira e manuais didáticos do Império e da República
construíram imagens e representações históricas sobre o alferes Joaquim
José da Silva Xavier, o Tiradentes. Figura das mais debatidas e mais enigmáticas da história do Brasil, pouco se sabe sobre a vida pessoal do obscuro
militar que, envolvendo-se na tentativa sediciosa conhecida como Inconfidência Mineira, acabou executado por enforcamento em 21 de abril de
1792. A ousadia de uma conspiração republicana contra a Coroa portuguesa engendrada pela elite de Minas Gerais, aliada ao trágico destino
do alferes e à necessidade de criação de um herói que, com o advento da
República em 1889, gerasse identificação popular, fizeram com que Tiradentes fosse alçado ao posto de herói nacional.
Nessa perspectiva, As várias vidas do mártir: as representações sobre
Tiradentes no discurso historiográfico e didático de monarquistas e republicanos
descortina o processo de transição das representações historiográficas e didáticas sobre Tiradentes, que passou de personagem histórico insignificante
a inimigo combatido pelos intelectuais monarquistas, transformando-se
finalmente em mártir precursor da pátria brasileira, na visão dos intelectuais republicanos. Desse modo, os contextos de atuação ideológica e
institucional dos historiadores que produziram os primeiros estudos sobre
a Inconfidência Mineira são analisados, para que se identifique em que
medida as disputas políticas em que estavam inseridos influenciaram suas
construções representativas sobre Tiradentes e sua participação no levante
do qual se tornou protagonista.
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Embora inúmeros estudos sobre a Inconfidência Mineira e
Tiradentes já tenham sido realizados, a perspectiva desta obra inova ao
comparar os discursos produzidos pelos intelectuais que forjaram a memória sobre o tema, demonstrando que vários aspectos acerca de Joaquim
José da Silva Xavier foram alvos de disputa no campo historiográfico e
dos livros didáticos, com claros objetivos políticos – legitimar a República, ou, do ponto de vista monarquista, desqualificar um indivíduo
que morreu pela causa republicana e passava a ser visto como símbolo de
heroísmo pelo campo opositor. Nesse sentido, versões diferentes e mesmo
opostas foram fabricadas, em torno principalmente dos aspectos que permanecem pouco elucidados: a aparência física de Tiradentes, sua efetiva
função na elaboração e execução dos planos sediciosos, as razões que o
levaram a ser o único condenado à morte entre os conspiradores, seu
comportamento diante do cadafalso, entre outros, geraram controvérsias
e debates intelectuais apresentados em vultosas pesquisas historiográficas,
que atingiram público erudito, ou em obras didáticas de grande disseminação, que ajudaram a sedimentar entre os futuros cidadãos a imagem
de Tiradentes como herói nacional precursor da República, conforme
desejavam os partidários desse regime político.
Desejo que esse estudo contribua para os debates sobre a construção mítica da memória de Tiradentes, os quais, mesmo amplos e bastante
difundidos, não esgotam a temática, rica em elementos a serem investigados, discutidos e apresentados ao público.
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TIRADENTES: ENTRE O IMPÉRIO E A REPÚBLICA
Joaquim José da Silva Xavier, alferes conhecido como Tiradentes,
é oficialmente patrono da nação brasileira1, sendo considerado seu maior
herói cívico. É ainda patrono da odontologia2 e das polícias civis e militares do Brasil3, e o único brasileiro a ter a data de sua morte, 21 de abril,
celebrada com feriado nacional4. Sua alcunha nomeia ruas, praças, escolas, clubes etc. Sua figura está representada em estátuas, pinturas e moeda.
Na maioria das vezes, é concebido com barba e cabelos compridos, em
alusão a Jesus Cristo5.

1 A lei n. 4.987, de 9 de dezembro de 1965, declara Joaquim José da Silva Xavier patrono
cívico da nação brasileira, considerando que “a sentença condenatória de Joaquim José
da Silva Xavier não é labéu que lhe infame a memória, pois é reconhecida e proclamada oficialmente pelos seus concidadãos, como o maior título de glorificação de nosso
maior compatriota de todos os tempos.” Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/1950-1969/L4897.htm. Acesso em: 02 ago. 2015.
2 Segundo o Conselho Federal de Odontologia. Disponível em: http://cfo.org.br/destaques/tiradentes-patrono-da-dontologia/. Acesso em: 31 jan. 2016.
3 O decreto-lei n. 9.208, de 29 de abril de 1946, institui 21 de abril como dia
dos policiais civis e militares, e Tiradentes como patrono dessas corporações. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-9208-29-abril-1946-417072 publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 31 jan. 2016.
4 O decreto 155-B, de 14 de janeiro de 1890, já incluía o 21 de abril entre os “dias de festa
nacional”, em comemoração aos “precursores da Independência Brazileira, resumidos em
Tiradentes.” Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-1899/
D155-B.htm. Acesso em: 02 ago. 2015.
5 O Decreto 58.168, de 11 de abril de 1966, estabelece que a figura de Tiradentes
seja reproduzida de acordo com a estátua localizada em frente ao Palácio Tiradentes,
antiga Câmara dos Deputados e atual Assembleia Legislativa do Estado, no Rio de
Janeiro. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/
decreto-58168-11-abril-1966-399121-publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 02
ago. 2015. Na efígie, obra do escultor Francisco de Andrade, Silva Xavier é retratado
com as barbas e cabelos compridos da imagem de Cristo. Este decreto foi revogado
pelo decreto n. 78.101, de 20/07/1976.
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Conhecem-se poucos detalhes da biografia de Tiradentes. Sabe-se que
[...] foi batizado em 12 de novembro de 1746, data
geralmente atribuída ao seu nascimento, na fazenda
do Pombal, entre São José e São João del Rei. São
José del Rei hoje é a cidade de Tiradentes, em sua
homenagem. Era o quarto filho entre sete irmãos
(CHIAVENATO, 1989, p. 25).

Segundo João Pinto Furtado, os pais de Joaquim José eram Antônia da Encarnação Xavier, brasileira, descendente de paulistas, e Domingos
da Silva Santos, português. A família era proprietária da fazenda do Pombal e, ao contrário da disseminada ideia de que Tiradentes tinha origens
humildes, sabe-se hoje que na fazenda havia várias datas de mineração e
um número razoável de escravos, indicando que ele não sofreu pena de
morte simplesmente por ser o mais pobre entre os inconfidentes, como
vários autores interpretam (FURTADO, 2002, p. 22).
Furtado informa ainda que o jovem Joaquim José ficou órfão aos
dez ou onze anos, sendo criado por um tio, com o qual aprendeu o ofício de dentista, que lhe rendeu o apelido “Tiradentes”. Testemunhos da
época afirmam que Tiradentes possuía grande habilidade em extrair dentes
e ornar a boca com dentes novos feitos por ele mesmo. Trabalhou ainda
como tropeiro, minerador e mais tarde tornou-se militar da tropa paga
de cavalaria, chegando ao posto de alferes (FURTADO, 2002, p. 23),
a partir do qual não conseguiu promoções, o que o deixava insatisfeito.
Quando condenado à prisão e executado na forca por sua participação
na Inconfidência Mineira, Joaquim José ainda ocupava esse posto.
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Tiradentes levava uma vida comum. Como alferes, chegou a patrulhar a Serra da Mantiqueira, desbaratando quadrilhas que assaltavam
viajantes (CHIAVENATO, 1989, p. 26). Provavelmente atuou também
na área agrícola (FURTADO, 2002, p. 24) e como pequeno cirurgião,
chegando a ser ainda sócio de uma botica (CHIAVENATO, 1989, p. 26).
Tiradentes teve uma filha natural, de nome Joaquina, fruto de conturbada relação com a jovem Antônia Maria do Espírito Santo6. Há indícios
também de que tenha tido um filho não assumido, chamado João. Apesar desses relacionamentos, Tiradentes nunca se casou (CHIAVENATO,
1989, p. 30-31). Enquanto tropeiro e também na carreira militar, conheceu muitos caminhos no entorno de Minas Gerais e manteve contato com
diversas pessoas, o que facilitou sua ação como propagandista dos planos
dos inconfidentes (FURTADO, 2002, p. 23).
A ação de Tiradentes como participante do movimento da Inconfidência Mineira e sua consequência, a morte por enforcamento em 21
de abril de 1792, elevaram o alferes de vida mediana ao posto de personagem de grande relevância para a história do Brasil. A Inconfidência Mineira,
também chamada de Conjuração Mineira, foi uma conspiração contra a
Coroa portuguesa ocorrida na Capitania de Minas Gerais entre 17881789. Além de Tiradentes, participaram do movimento homens influentes
da região, como destaque para o advogado e poeta Cláudio Manuel da
Costa, o desembargador e também poeta Tomás Antônio Gonzaga, o
coronel Ignácio José de Alvarenga Peixoto, os tenentes-coronéis Francisco
de Paula Freire de Andrade e Domingos de Abreu Vieira, o padre José da
6 Tiradentes chegou a prometer casamento e presentear Antônia Maria com uma escrava grávida. A jovem, no entanto, teria se relacionado com outros homens, o que fez
Tiradentes tomar-lhe a escrava. Após a prisão do inconfidente, Antônia tentou reaver
o bem, o que lhe foi negado. Alguns relatos também dão conta de um relacionamento
do alferes com Eugênia Maria de Jesus, que gerou um filho chamado João Almeida
Beltrão, assumido por outro homem. Há muitas dúvidas sobre a veracidade deste fato.
(CHIAVENATO, 1989, p. 30-31).
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Silva Oliveira Rolim, dentre outros. A intenção dos inconfidentes era
impedir o lançamento da derrama7, tomar o poder e possivelmente estabelecer uma República; porém, os planos foram descobertos antes que
tomassem contornos nítidos.
Segundo Kenneth Maxwell, a designação inconfidência vem do
governo português (MAXWELL, 1989, p. 4), por se referir à traição contra
a Coroa. O autor, por isso, prefere nomear o movimento como conjuração, palavra que significa, segundo o dicionário Michaelis, “conspiração
contra a autoridade estabelecida”. Informação semelhante traz Ronaldo
Vainfas (2001, p. 301), no Dicionário do Brasil Colonial: “inconfidência
se associa à ideia de traição e infidelidade ao soberano e à metrópole, ao
passo que conjuração espelha melhor a perspectiva dos colonos, levados
a urdir conspirações em defesa de seus interesses.”
Júnia Focas (2007, p. 107) traz uma explicação diferente: a palavra conjuração era associada ao crime de lesa-majestade, caracterizando
“uma conotação jurídica e institucional que qualifica o crime como
uma conspiração organizada por indivíduos que compunham o poder
administrativo e militar na capitania de Minas Gerais.” De acordo com
a autora, o termo conjuração foi o mais utilizado nos inquéritos pelos
representantes da Coroa, pois designava o crime político de complô,
um compromisso coletivo de agir contra o inquestionável poder real
(MACHADO, 1993, p. 237). Já a palavra inconfidência também indicaria crime de lesa-majestade, mas não carregava o mesmo peso e gravidade
de conjuração, designando antes uma intenção rebelde com ideias evasivas e irrealizáveis que uma conspiração organizada (MACHADO, 1993
7 Os moradores de Minas Gerais deviam pagar à Coroa portuguesa a quantia mínima
de 100 arrobas de ouro anuais. Caso o montante não fosse atingido, o governo da
metrópole poderia lançar uma cobrança adicional, conhecida como derrama. (FURTADO, 2002, p. 16).
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p. 230). A autora aponta ainda que o vocábulo inconfidência foi predominante na devassa realizada em Minas Gerais, enquanto conjuração foi
o termo preferido pelos juízes que conduziram o caso no Rio de Janeiro.
Isso teria acontecido porque o governador de Minas Gerais, Visconde de
Barbacena, era ligado a alguns dos participantes da tentativa de levante, e
a devassa da capitania foi conduzida discursivamente de forma a amenizar a culpa dos réus (MACHADO, 1993, p. 231-241).
Justamente por ter sido mais corrente em Minas Gerais, principal palco das conspirações, o termo inconfidência ganhou força cada vez
maior. Francisco Iglésias corrobora esta hipótese, ao considerar que a palavra inconfidência já fazia parte da “mitologia local” mineira e que seu uso se
tornou recorrente para nomear o movimento de 1788-1789. Para o historiador, a ideia de invalidar o uso de inconfidência e dar preferência ao termo
conjuração é um problema que, “além de irrelevante, é destituído de sentido” (IGLÉSIAS apud SOARES, 2002, p. 177), afinal a palavra passou
a ser usada tradicionalmente para dar nome à conspiração, sem maiores
problemas ou discussões quanto ao seu significado. Nessa mesma perspectiva, Focas aponta que o termo inconfidência foi apropriado pelo discurso
da história, que o incorporou como sinônimo do ideal de libertação presente no ensaio sedicioso de 1788-1789 (MACHADO, 1993, p. 259).
Ainda de acordo com o dicionário Michaelis, o vocábulo inconfidência significa “falta de lealdade, infidelidade; conjuração”, indicando que
as palavras hoje podem ser empregadas como sinônimos. Neste estudo,
optou-se pela designação Inconfidência Mineira, por se entender, com
base em Júnia Focas e Francisco Iglésias, que a palavra inconfidência tornou-se atrelada historicamente ao episódio e foi ressignificada, deixando
de transmitir a perspectiva de uma traição ao poder real, como apontam
alguns autores, e sendo, a partir do movimento mineiro, associada aos
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ideais de liberdade supostamente nele contidos. Nas obras de intelectuais analisadas neste livro, encontram-se tanto o vocábulo conjuração
quanto inconfidência, mas seus autores não explicam os motivos de suas
opções. Observa-se, no entanto, que o termo Inconfidência Mineira é o
mais comum, principalmente nas obras do século XX, reforçando-se a
tese de que a palavra inconfidência tornou-se ao longo do tempo automaticamente associada ao movimento separatista de Minas Gerais.
A participação de Tiradentes na Inconfidência Mineira vem
sendo discutida por historiadores desde o século XIX, e as versões variam
desde a de que Silva Xavier foi um homem loquaz com pouca participação efetiva no ensaio de levante, mas que acabou condenado à morte
por divulgar irresponsavelmente os planos, até a de que Tiradentes foi
o chefe do grupo de revoltosos e pagou com a vida por ser o pioneiro
do ideal republicano no Brasil. Tais variações discursivas são evidentes,
principalmente quando se trata de interpretações forjadas por intelectuais monarquistas ou republicanos.
Os dois grupos políticos disputavam a “verdade” histórica sobre
o tema, principalmente a partir do fortalecimento de grupos republicanos no Brasil, que tomaram Tiradentes como herói nacional e eram
refutados pelos monarquistas, que aclamavam D. Pedro I como herói
(CARVALHO, 1990, p. 61). Essa disputa se refletiu nas obras historiográficas dos intelectuais que abordavam o assunto. Esta obra tem como
tema justamente os discursos de intelectuais monarquistas e republicanos
sobre Tiradentes, com destaque para Joaquim Norberto de Souza Silva,
intelectual monarquista, e Lúcio José dos Santos, historiador republicano,
entendidos aqui como os nomes mais emblemáticos sobre o assunto.
As bases para a elaboração deste estudo surgiram quando se
abordou temática semelhante em monografia de final de graduação em
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História, na Universidade Severino Sombra, em Vassouras – RJ, no ano
de 2009. O interesse pelo assunto surgiu quando a construção do mito
Tiradentes foi debatida na disciplina Historiografia Brasileira, tendo como
referência o capítulo “Tiradentes: um herói para a República”, do livro A
formação das almas, de José Murilo de Carvalho (1990). Chamou atenção a informação de que Tiradentes nem sempre havia sido considerado
herói nacional, chegando mesmo a ser mal visto por historiadores do período monárquico, e que sua imagem só foi associada ao patriotismo após
o advento da República no Brasil. Diante disso, foram selecionados autores citados por Carvalho e outros descobertos em pesquisa no acervo da
biblioteca da universidade, para fazer um trabalho de comparação entre
as versões de monarquistas e republicanos sobre o alferes Tiradentes – a
monografia intitulada O mito Tiradentes: visões monarquistas e republicanas8.
Na ocasião, verificaram-se as diferentes interpretações feitas por historiadores defensores da Monarquia e da República em relação ao papel de
Tiradentes na Inconfidência Mineira. Pôde-se constatar a visível contradição
de discursos entre as duas vertentes, em que monarquistas interpretavam
Tiradentes como um homem medíocre, simples alferes desprovido de qualquer qualidade que pudesse colocá-lo em evidência, enquanto republicanos
exaltavam-no como mártir e herói. Constatou-se, entre os intelectuais analisados, que os discursos de Joaquim Norberto de Souza Silva e Lúcio José
dos Santos mereciam destaque em relação aos outros, como os de Francisco
Adolfo de Varnhagen e Charles Ribeyrolles. Os dois primeiros basearam
suas obras nas narrativas dos autores anteriores, em tradições orais e principalmente em documentos históricos, porém construíram interpretações
antagônicas sobre Tiradentes, nas quais se verificava a influência das con-

8 Sob orientação do professor doutor Cláudio Antônio Santos Monteiro.
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junturas de época em que estavam inseridos, ainda que ambos julgassem
suas obras imparciais e isentas de condicionamentos.
O trabalho monográfico também trazia o exame de livros didáticos
atuais, como forma de entender se a construção discursiva do Tiradentes herói nacional, criada pelos republicanos, ainda ressoava no ensino
de história. A partir das verificações desse trabalho, julgou-se necessário
um exame mais apurado dos discursos produzidos por Joaquim Norberto de Souza Silva (1873) e Lúcio dos Santos, referências obrigatórias
e ao mesmo tempo contraditórias quando se trata de Tiradentes. Passou-se ainda à indagação de se livros didáticos do período monárquico
e início do republicano também apresentavam diferenças interpretativas, decorrentes do contexto em que estavam inseridos seus autores, e
se reverberavam as dessemelhanças das narrativas de Norberto e Santos.
A partir dessas inquietações, optou-se por elaborar a presente
pesquisa, tendo como fontes as obras de intelectuais variados, defensores da Monarquia e da República, que deram a base para a compreensão
das narrativas de Joaquim Norberto de Souza Silva (1873) e Lúcio dos
Santos. Serão analisados os trabalhos do francês Charles Ribeyrolles
(Brazil Pittoresco, 1859) e de Francisco Adolfo de Varnhagen (História
Geral do Brazil, edições de 1857 e 1877), já estudados na monografia.
A estes foram acrescentados os livros do inglês Robert Southey (História
do Brazil, datado de 1810 e publicado no Brasil em 1862), de Eduardo
Machado de Castro (Inconfidência Mineira – narrativa popular, 1901)
e Francisco de Assis Cintra (Tiradentes perante a História, 1922). Estas
três obras foram selecionadas e incorporadas ao longo do estudo, através da leitura de bibliografia de base e das próprias obras de Norberto e
Santos, em que são citadas como referências.
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O destaque, como já dito, recairá sobre as obras de Joaquim Norberto de Souza Silva (História da Conjuração Mineira, 1873) e Lúcio José
dos Santos (A Inconfidência Mineira, apresentada em 1922 e publicada
em 1927), que serão analisadas de forma comparativa em um capítulo
específico. O enfoque das investigações será Tiradentes, mas não se deixará de mencionar os demais participantes da Inconfidência Mineira, pois
o papel nos acontecimentos atribuído a eles por esses autores é importante para a compreensão das diferentes representações criadas em torno
da figura do alferes.
Neste livro, serão analisados ainda manuais didáticos dos períodos
imperial e republicano. Diferentemente do trabalho de final de graduação, neste estudo optou-se por obras escolares de períodos próximos aos
das obras principais avaliadas, com o objetivo de compreender em que
medida as conjunturas políticas influenciaram as versões sobre Tiradentes
e seu papel na Inconfidência também no ensino de História. Os manuais analisados são os de Joaquim Manuel de Macedo (Lições de História do
Brazil, s.d.), Luiz de Queirós Mattoso Maia (Lições de História do Brazil,
1908), João Ribeiro (História do Brasil, 1900) e Rocha Pombo (História do
Brasil – com muitos mappas históricos e gravuras explicativas, 1925). Foram
selecionados livros didáticos de autores renomados em suas épocas e reconhecidamente ligados ao poder monárquico e republicano, tanto por seus
posicionamentos políticos quanto pelas instituições que representavam.
Já o manual escolar de Lúcio José dos Santos (História de Minas Gerais –
resumo didático, 1926), pouco difundido fora de seu estado de origem, foi
encontrado no Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais (IHGMG),
quando se buscavam informações biográficas do autor. Considerando-se
a importância de Santos para este livro, julgou-se imprescindível analisar
sua obra didática juntamente com as demais.
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Incorporaram-se também a este estudo os exames de documentos
importantes, que são tidos como as principais fontes sobre a Inconfidência Mineira: os Autos de Devassa da Inconfidência Mineira; a Memória do
êxito que teve a conjuração de Minas e dos fatos relativos a ela acontecidos
nesta cidade do Rio de Janeiro desde o dia 17 até 26 de abril de 1792, de
autor anônimo, e Últimos momentos dos inconfidentes de 1789 pelo
frade que os assistiu de confissão, de frei Raimundo de Penaforte. A análise dos conteúdos desses documentos mostrou-se necessária ao longo da
elaboração do segundo capítulo, quando se percebeu que foram usados
tanto na pesquisa de Joaquim Norberto quanto na de Lúcio dos Santos,
tendo sido apropriados por ambos para fabricar versões opostas sobre o
papel de Tiradentes na conspiração mineira.
A questão que moveu a realização deste livro é: teriam os
intelectuais sido influenciados pelo contexto de época em que estavam
inseridos, ao produzirem variadas narrativas sobre Tiradentes e sua
participação na Inconfidência Mineira? Nesse sentido, a hipótese proposta
é que historiadores brasileiros, sobretudo Norberto e Santos, apesar de
terem as mesmas bases documentais como apoio, fabricaram representações discursivas diferentes, e mesmo antagônicas, sobre Tiradentes, pois
foram condicionados pelas perspectivas políticas em que estavam engajados e pelas instituições que representavam. Serão feitas as análises e
comparações das fontes entre si e em relação às conjunturas de produção.
No primeiro capítulo, “Os embates intelectuais acerca da memória da Inconfidência Mineira”, são trazidas análises, em panorama geral,
das obras de todos os intelectuais, acima apresentadas em ordem cronológica, sendo contextualizadas com os perfis de seus autores. O objetivo é
demonstrar como Tiradentes e sua atuação no planejado levante mineiro
são representados nos discursos desses historiadores. São feitas ainda as
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apresentações dos dois principais autores analisados neste livro: Joaquim
Norberto e Lúcio dos Santos, com breves biografias, descrições de suas atuações no campo intelectual e dos contextos em que produziram suas obras.
No segundo capítulo, intitulado “As vestimentas do mártir: Tiradentes entre Joaquim Norberto de Souza Silva e Lúcio José dos Santos”, as
obras do autor monarquista e do republicano são analisadas em detalhes e
comparadas. Procurou-se aqui demonstrar como os dois autores basilares
para o estudo da Inconfidência Mineira construíram representações discursivas opostas a respeito de Tiradentes, mesmo tendo basicamente as mesmas
fontes para aporte documental. Ainda nesse capítulo, é realizada a comparação entre as versões dos autores e a principal documentação por eles
utilizada, já citada. A intenção é demonstrar que esses autores, apesar de se
considerarem imparciais, inserem elementos interpretativos e meramente
dedutivos a partir dos relatos das testemunhas do caso e dos depoimentos
dos inconfidentes, selecionando aqueles aos quais darão maior ou menor
credibilidade, dependendo da interpretação que pretendem construir.
No terceiro capítulo, “A Inconfidência Mineira e Tiradentes no discurso dos manuais escolares de História do Brasil”, trabalha-se ainda com
a análise dos discursos de autores do período monárquico e republicano,
tendo dessa vez como fontes os manuais didáticos já citados, para que se
possa compreender o lugar de ambas as matrizes interpretativas no ensino
de História desses períodos, tendo na figura de Tiradentes um elemento-chave para a construção da identidade nacional. Serão examinadas ainda
influências da narrativa de Joaquim Norberto nos livros escolares analisados, contemporâneos ou posteriores à obra do intelectual monarquista.
Em relação a Lúcio dos Santos, será examinado o manual didático de sua
autoria, no qual serão apontadas as aproximações entre o discurso contido
na obra escolar e na obra principal do autor republicano.
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Segundo Paulo Miceli, é comum nas sociedades, desde há muito,
a admiração e mitificação de figuras conhecidas como heróis. Estes são
a personificação do desejo popular de se insurgir contra as injustiças da
camada dominante (MICELI, 1994, p. 10). Pessoas de vida aparentemente pacata, que por motivos variados se envolveram com situações
extraordinárias e se destacaram por suas ações, chegando mesmo ao sacrifício pela causa, são alçadas à categoria de heróis, por representarem o
ideal almejado por uma sociedade e serem tidos como exemplos para os
cidadãos. Sabe-se, no entanto, que não existe pessoa com vida irrepreensível, e esse foi o caso de Tiradentes. Entre os muitos relatos analisados
neste estudo, percebem-se as falhas de Silva Xavier, a insatisfação com
a vida profissional, a falta de estabilidade na vida pessoal. Nada disso,
entretanto, impediu que o alferes se comprometesse na trama sediciosa
que acabou por lhe custar a vida e, por consequência, o fez símbolo da
resistência contra o jugo português, de resignação e fé diante do cadafalso, e principalmente um ícone da causa republicana, pelos que assim
se apropriaram de sua imagem.
Tiradentes é, sem dúvida, um personagem complexo e fascinante.
Não interessa, nesta obra, desvendar sua personalidade ou determinar
seu papel entre os sediciosos de 1788-1789. Tal discussão será feita aqui
através dos discursos dos intelectuais, esses, sim, objeto deste estudo. Os
intelectuais, sobretudo Joaquim Norberto e Lúcio dos Santos, travaram
embates historiográficos em torno do misterioso alferes, com versões
em muitos aspectos divergentes, e mesmo contraditórias. Por meio das
análises dos discursos e tendo as obras desses intelectuais como fontes,
articuladas à bibliografia que permite contextualizá-las, o objetivo é compreender como a figura de Tiradentes foi tomada de diferentes formas
pela historiografia, que construiu, desconstruiu e revisou suas versões,
criadas com base em documentos oficiais e algumas tradições orais, de
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acordo com o lugar de fala dos historiadores, e como tais embates se refletiram também no ensino de História através dos livros didáticos.
Os autores aqui analisados reivindicavam para suas obras o status
de “neutras” e “verdadeiras”. Sabe-se que no âmbito historiográfico tal pretensão é irrealizável, embora se possa dizer que cada intelectual construiu
sua própria “verdade” sobre os fatos, embasando suas narrativas em documentos, mas certamente dentro das perspectivas do momento histórico em
que se encontrava, com suas relações políticas, profissionais e institucionais
que davam suporte às produções. Nesse sentido, serão analisados os discursos contidos nas obras selecionadas com base nas premissas de Michel
de Certeau (1982), que afirma ser o discurso historiográfico um produto
do “lugar” de onde o historiador fala, ou seja, do contexto em que está
inserido. O historiador, por mais que pesquise variadas fontes, consegue
apreender e reconstruir apenas uma versão do passado pesquisado, pois
constrói sua narrativa sob a ótica do contexto presente em que produz seu
estudo. Mesmo um objeto de estudo como Tiradentes pode ser retratado
de diferentes formas, pois os historiadores partem de lugares diversos para
construírem seus discursos, criando interpretações e narrativas variadas.
Nessa perspectiva, serão utilizados também os conceitos de representação e apropriação, de Roger Chartier (1998, 2002a, 2002b). Tiradentes,
como personagem histórico e de acordo com os preceitos de Chartier,
só pode ser apreendido por meio de representações, leituras do passado
construídas no presente. Conforme apontado, as versões sobre Tiradentes
fabricadas por esses intelectuais são diversas, pois constituem diferentes
representações. Compreende-se que as conjunturas de época desses homens
de letras foram decisivas para a construção dessas diversas representações
sobre Tiradentes e que estes também se apropriaram das fontes documen-
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tais – quase sempre as mesmas – para criar variadas interpretações sobre
o mesmo personagem e evento.
Para o entendimento do que se considera aqui como “intelectuais” e alguns aspectos de suas relações, parte-se das ideias de Jean-François
Sirinelli (2003). Por fim, ao se trabalharem as representações de Tiradentes nos livros didáticos do período monárquico e início do republicano,
será usada a interpretação de Stuart Hall (2006) no que tange ao conceito de identidade nacional, entendendo-se que a figura de Silva Xavier
foi importante no processo de construção identitária do Brasil. Esses
teóricos, associados à bibliografia que permitirá contextualizar as obras,
darão suporte à realização do exame das representações narrativas construídas por historiadores.
Todos os autores selecionados para análise neste estudo eram
homens reconhecidos em seu tempo, e suas obras, inclusive os manuais
didáticos, são consideradas referências. Muitos deles, como Joaquim Norberto, Varnhagen, Joaquim Manuel de Macedo, João Ribeiro e Rocha
Pombo, foram membros do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro
(IHGB), agremiação de grande importância, principalmente durante o
Império, que reuniu estudiosos e condicionou, em grande medida, os
discursos produzidos por esses sujeitos. Outros autores não fizeram parte
diretamente do IHGB, mas estavam ligados a ele, fosse através dos Institutos Históricos de seus Estados, como no caso de Lúcio dos Santos e
o IHGMG, ou de relações pessoais, como Assis Cintra.
Outra instituição importante para contextualizar os escritos de
nossos autores é o Colégio Pedro II, no qual lecionaram Joaquim Manuel
de Macedo, Mattoso Maia e João Ribeiro. A ligação da maioria desses intelectuais também com o IHGB mostra que, principalmente na
monarquia, ambas as instituições pautavam-se pelas mesmas diretrizes,
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sempre em órbita do imperador Dom Pedro II e defendendo a manutenção da ordem monárquica no Brasil. Com a implantação da República, esta
perspectiva sofreu modificações, que serão também discutidas neste livro.
É essa conjuntura de intelectuais e seus lugares de fala, instituições
e momentos políticos que se pretende relacionar às narrativas sobre Tiradentes, fazendo um trabalho de análise em que se comparam os discursos
contidos nas obras, contextualizando-os. O Império e o início da República
do Brasil foram ambientes de grandes debates historiográficos, entre os quais
destacamos as disputas em torno da “verdade” histórica sobre Tiradentes.
A falta de informações e fontes sobre a vida do alferes mineiro,
seus anseios, posicionamentos políticos, situação econômica, relações pessoais e profissionais, seu papel entre os conspiradores de 1788-1789 e até
mesmo sobre sua fisionomia abriram precedentes para um sem-número de
interpretações e usos de sua imagem. De personagem de pouca relevância
a herói nacional e exemplo de virtude, Tiradentes foi reinterpretado, ressignificado e moldado de acordo com os interesses daqueles que, mesmo
acreditando-se neutros, certamente produziram julgamentos e construíram versões que lhes fossem mais convenientes.
A resignação do alferes condenado à beira da morte, relatada pelas
testemunhas do dia 21 de abril de 1792, fizeram dele um covarde para
alguns e um exemplo de fé para outros, que o tinham como um mártir sacrificado pela causa da libertação do Brasil, comparável a Jesus Cristo. Essa
interpretação, bem aceita pela população, fez de Tiradentes instrumento
legitimador da República e herói construtor da identidade nacional brasileira. Não é por acaso que a Inconfidência Mineira e Tiradentes tenham
despertado a atenção de elevado número de estudiosos, desde estrangeiros,
como Robert Southey e Charles Ribeyrolles, até nomes de grande relevância para a historiografia nacional, como Varnhagen, dando também
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origem a estudos tão complexos e díspares quanto os de Joaquim Norberto e Lúcio dos Santos.
Muitos dos fatos relatados nas narrativas desses autores são repetitivos, indicando essa escassez de fontes. No entanto, pontos decisivos,
como a função de Tiradentes entre os conspiradores, a ideia inicial de
levante, as estratégias do alferes para divulgação das ideias e sua reação nos
momentos de condenação e de morte, são compreendidos de diferentes
formas, gerando as várias representações que serão aqui demonstradas.
É recorrente nas bibliografias sobre Tiradentes um trecho dos Autos de
Devassa, no qual o depoente, capitão Vicente Vieira da Motta, afirma
que Silva Xavier teria dito que “havia de armar uma meada tal, que em
cem anos se não havia de desenredar”, referindo-se à sua ação na planejada revolta. Os esforços dos intelectuais concentraram-se justamente em
tentar desatar este nó, produzindo trabalhos expressivos e debates frutíferos, que servem como referência obrigatória para aqueles que ainda
hoje se debruçam sobre o tema.

32

1
Os Embates Intelectuais Acerca Da Memória Da Inconfidência Mineira
A ‘relatividade histórica’ compõe, assim, um quadro
onde, sobre o fundo de uma totalidade da história, se
destaca uma multiplicidade de filosofias individuais,
as dos pensadores que se vestem de historiadores.
(CERTEAU, 1982, p. 67)

1.1 PRIMEIRAS DISCUSSÕES HISTORIOGRÁFICAS
Tema exaustivamente debatido pela historiografia, o movimento
da Inconfidência Mineira ainda hoje suscita debates e polêmicas. Ocorrido no Brasil colonial, em finais do século XVIII, os objetivos de seus
participantes e o papel de cada um deles na conspiração contra a Coroa
portuguesa são alvos de controvérsias desde os primeiros estudos sobre o
assunto, já em princípios do século XIX. O alferes Joaquim José da Silva
Xavier, alcunhado Tiradentes, único inconfidente condenado à morte,
tornou-se por seu destino protagonista do movimento e principal alvo
das especulações. Em torno de sua memória, orbitam dúvidas sobre suas
ideias, seu papel entre os sediciosos, sua vida profissional, seus objetivos
ao se rebelar contra o governo de Portugal, seu comportamento diante
da sentença de morte, sua personalidade, vida pessoal e familiar e mesmo
sobre sua aparência física.
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Como demonstra João Pinto Furtado (2002, p. 32), desde o
período imperial intelectuais apropriaram-se do assunto, identificando
a Inconfidência como episódio fundador do sentimento nacionalista brasileiro:
Já na primeira metade do século XIX, nos anos 20
e 30, podemos perceber, por parte das elites intelectuais, a apropriação e a exaltação da Inconfidência
Mineira como uma tentativa de libertação nacional,
como se tivesse se constituído em um ‘pré-grito do
Ipiranga’, que teria ecoado distante ainda em 1822
e servido de inspiração a d. Pedro I, neto da rainha
que havia condenado seus protagonistas. Assim também, por volta dos anos 40 e 50 do século XIX, são
valorizados, por alguns grupos políticos, o ideário
e a doutrina liberais, supostamente presentes na
conjura e inspiradores de vários dos tumultos que
animavam parte das elites do Império.

Entre estes letrados atuantes no século XIX, havia defensores de
diversas correntes políticas, com forte destaque para os embates entre
monarquistas e republicanos, que podem ser verificados até o início do
século XX. O ensaio de levante de Minas Gerais era alvo de variadas
interpretações, principalmente em relação ao seu caráter republicano e à
figura de Tiradentes, interpretada e construída de formas diversas pelos
intelectuais, que tinham seus discursos influenciados de forma direta
pelo contexto de época em que viviam.
Segundo Jean-François Sirinelli (2003, p. 242), diferentes acepções já foram atribuídas à palavra intelectual, por ser um conceito de
caráter polissêmico. Mesmo sendo um termo de significado impreciso,
o autor assinala que
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É preciso, a nosso ver, defender uma definição de
geometria variável, mas baseada em invariantes. Estas
podem desembocar em duas acepções do intelectual,
uma ampla e sociocultural englobando os criadores e
os ‘mediadores’ culturais, e a outra mais estreita, baseada na noção de engajamento. No primeiro caso estão
abrangidos tanto o jornalista como o escritor, o professor secundário como o erudito. Nos degraus que
levam a esse primeiro conjunto postam-se uma parte
dos estudantes, criadores ou ‘mediadores’ em potencial, e ainda outras categorias de ‘receptores’ da cultura.

Neste estudo, baseados na primeira significação de intelectual
apontada por Sirinelli, serão analisadas as obras de homens eruditos que,
entre o século XIX e a década de 1920, forjaram diferentes versões sobre
Tiradentes e sua participação na Inconfidência Mineira, sendo, portanto,
agentes criadores de cultura. Entende-se ainda, conforme Sirinelli (2003,
p. 248), que as ideias dos intelectuais são produtos dos meios socioculturais em que estes se encontram e convivem. Segundo o autor,
Todo grupo de intelectuais organiza-se também em
torno de uma sensibilidade ideológica ou cultural
comum e de afinidades mais difusas, mas igualmente
dominantes, que fundam uma vontade e um gosto
de conviver. São estruturas de sociabilidade difíceis
de apreender, mas que o historiador não pode ignorar ou subestimar.

As estruturas de sociabilidade dos intelectuais englobam suas relações interpessoais, sua formação e seus ideais. Nelas “se interpenetram o
afetivo e o ideológico.” (SIRINELLI, 2003, p. 252). Desta forma, serão
analisadas as várias faces do mais famoso participante da Inconfidência
Mineira a partir das representações discursivas criadas por intelectuais,
entendendo-se a influência dos mesmos na cultura sobre o tema. O debate
dos intelectuais é de fundamental importância para a compreensão das
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diferentes visões sobre o assunto, sobretudo, se se compreende que produziram seus estudos a partir das conjunturas em que estavam inseridos
e do posicionamento político que defendiam. Os historiadores, baseados
em grande medida num mesmo corpus documental, criaram múltiplas versões a respeito de Tiradentes e sua atuação na Inconfidência, cada qual
reivindicando para si o status de “verdadeira”.
Segundo José Murilo de Carvalho, a primeira referência intelectual ao planejado levante mineiro ocorreu já em 1810, com a obra do
poeta e historiador inglês Robert Southey (1774-1843), a História do
Brazil (CARVALHO, 1990, p. 59). O estudo foi publicado no Brasil
em seis volumes, tendo o último deles referência sobre a conspiração, no
capítulo XLIII. Este capítulo foi traduzido por José de Rezende Costa
Filho10, um dos participantes da Inconfidência, e publicado na Revista
do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em 1846 (SANTOS, 1927,
p. 60), antes mesmo da tradução da obra completa para o português,
datada de 1862 (CARVALHO, 1990, p. 59). A tradução de 1862 foi
feita pelo Dr. Luiz Joaquim de Oliveira e Castro, e será analisada neste
9

9 Alguns historiadores apontam o inglês Sir George Staunton como o primeiro a citar
a Inconfidência Mineira em uma bibliografia, An Authentic account of an Embassy from
the king of Great Britain to the Emperor of China, de 1797. Staunton esteve no Brasil
em 1792, a serviço do governo chinês, e fez “breve registro do espírito de revolta do
povo brasileiro.” (SERELLE, 2002, p. 32). No entanto, optou-se por iniciar este livro
com a análise da obra de Southey, por ser esta a primeira a apresentar o levante com
destaque entre os acontecimentos do século XVIII na História do Brasil, descrevendo
os fatos desde o início da conspiração (a ideia da revolta) até a condenação dos réus
e morte de Tiradentes.
10 De acordo com Lúcio José dos Santos, Rezende Costa Filho, após cumprir degredo
na Ilha de S. Tomé do Cabo Verde, retornou ao Brasil, tornando-se sócio honorário do
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Em 1839, foi convidado a escrever sobre a
Inconfidência Mineira, mas alegou não ter “força e luzes” para exercer a tarefa. Apesar
da recusa, traduziu o capítulo de Southey, que foi publicado na Revista do Instituto,
em 1846 (SANTOS, 1927, p. 59-60). Não foram encontradas diferenças substanciais
entre as traduções de José de Rezende Costa Filho e a de Luiz Joaquim de Oliveira
e Castro, portanto optou-se pela análise da segunda, lançada com a obra completa.
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livro. As notas dessa edição foram feitas pelo cônego doutor Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro, associado ao Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro (IHGB) desde 1854 (MELO, 2007, p. 62). Criado em 1838, o
Instituto tornou-se referência para aqueles que se dedicavam aos estudos
sobre a história do Brasil, sobretudo em se tratando da busca pela construção de uma identidade nacional, sendo fortemente ligado a D. Pedro
II e aos interesses monárquicos. Analisar-se-á o papel do IHGB nos contextos de escritas dos historiadores mais adiante.
Robert Southey jamais esteve no Brasil, porém realizou suas pesquisas com base em grande acervo de livros e documentos, sobretudo,
relatos de cronistas e viajantes (CEZAR, 2007, p. 308). O inglês procurou prender-se aos fatos narrados na Sentença da alçada, sua maior fonte de
pesquisa (CARVALHO, 1990, p. 59). Dedica onze páginas de seu estudo
à descrição dos fatos, nas quais atribui a ideia inicial de revolta contra a
Coroa a Tiradentes:
En Minas Geraes se passou isto. Enthusiasmado com
o exemplo dos Estados Unidos julgou um official de
cavallaria d’aquela capitania egualmente facil para os
seus conterraneos sacudir a auctoridade da mãe patria,
fundando uma republica independente. Sem ver a
differença entre Americanos e Brazileiros em todas as
suas circumstancias, habitos, instituições e sentimentos
hereditários, costumava elle dizer que a paciência do
Brasil não fazendo o que fizera a América ingleza pasmava as nações estrangeiras. Era o seu nome Joaquim
José da Silva Xavier, mas chamavão-no geralmente o
Tiradentes, tão vulgares as alcunhas em Portugal e no
Brazil, que nos documentos officiaes e escriptos históricos se encontrão (SOUTHEY, 1862, p. 292).

O estudioso considerava um equívoco a ideia de revolta contra
Portugal e implantação de uma República nas Minas Gerais, visto que o
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Brasil não tinha as mesmas características dos Estados Unidos, colônia
inglesa onde se desenvolveram as condições necessárias a um processo
de independência acompanhado de um projeto republicano. Demonstra ainda considerar banais as formas de tratamento usadas no Brasil,
como o apelido Tiradentes, que chegavam a constar nos documentos
oficiais. Esse costume, herança de Portugal, seria uma demonstração
de que aqui não havia a força e a consciência necessárias por parte da
população para a obtenção de sucesso num empreendimento sério e de
natureza revolucionária.
Os habitantes da capitania de Minas Gerais estavam agitados
em função do anúncio da cobrança dos impostos atrasados, por parte
do governador Luiz Antônio Furtado de Mendonça, o Visconde de
Barbacena. O receio da derrama inflamava os ânimos, e Tiradentes aproveitava para expor suas ideias e conseguir aliados. O autor afirma que
o alferes apresentou seus planos ao estudante José Álvares Maciel (chamado por Southey de “José Alves Maciel”) convencendo-o a participar
do futuro levante. A partir daí, ambos cooptaram homens dispostos a
ajudar no intento:
A primeira pessoa a quem elle communicou os seus
designios foi um tal José Alves Maciel, natural de
Villa Rica, então exactamente de volta d’uma viagem à Europa tendo provavelmente convivido com
os revolucionarios da França numa epocha em que
as ideias d’estes se dirigião todas com as mais rectas
e benevolas intenções ao progresso da humanidade e
bem estar geral da raça humana. No Rio de Janeiro
se encontrárão os duis, concertárão os seus planos,
e, seguindo para Villa Rica, mettérão na conspiração
um cunhado de Maciel, o tenente coronel Francisco
de Paula Freire de Andrada, que commandava as
tropas de linha da capitania [...] Não tardárão a alistar-se na trama o coronel Ignacio José de Alvarenga
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e o tenente coronel Domingos de Abreu Vieira, induzido este último pela persuasão de que seu quinhão
na derrama dos atrazados se elevaria a seis mil cruzados. Foi o padre José da Silva Oliveira Rolim um dos
associados, e o padre Carlos Correia de Toledo, vigario
da villa de S. José, outro. Mas quem para com todos
os confederados passava por seu chefe e guia era Thomaz Antonio Gonzaga, homem de grande nomeada
pelos seus talentos, dizendo-se ter-se elle encarregado
de confeccionar as leis e arranjar a constituição para
a nova republica. (SOUTHEY, 1862, p. 294-295).

Desta forma, seja por motivos ideológicos ou práticos, em torno
da ideia se reuniram variados homens, sendo alguns inclusive renomados. A interpretação de Southey de que Tiradentes teria sido o precursor
do movimento é contestada pelo cônego Fernandes Pinheiro, em nota de
rodapé. Pinheiro mantinha contato com o intelectual atuante no IHGB
Joaquim Norberto de Souza Silva (SOUTHEY, 1862, p. 293), que se
dedicava naquele momento ao estudo da Inconfidência e afirmava que a
ideia inicial do levante não deveria ser atribuída ao alferes, conforme se
verá detalhadamente mais adiante.
O estudo de Southey prossegue relatando as intenções dos conspiradores, e as propagandas para conseguir apoio, conforme a documentação
pesquisada pelo autor. Descreve ainda a denúncia feita por Joaquim Silvério dos Reis e o processo de prisão dos conjurados. O autor (1862, p.
301) analisa as penas atribuídas aos réus como um exemplo da barbárie das leis portuguesas, principalmente a sentença arbitrada a Tiradentes
– enforcado, esquartejado e tendo os pedaços de seu corpo expostos em
público: “Embora não haja crueldade em tractar assim um corpo insensivel, são tães exposições um ultrage á humanidade”. Contudo, segundo
esse autor, o governo português foi clemente ao reduzir as penas dos outros
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réus, restando a condenação à morte apenas para Tiradentes, que seria
o primeiro a incitar conspiração.
Outro estudioso que tem suas pesquisas como fonte para a abordagem do papel de Tiradentes na Inconfidência é Francisco Adolfo de
Varnhagen (1816-1878), intelectual brasileiro atuante no IHGB desde
1840, quando se tornou o primeiro secretário da instituição (PAIM, 2011,
p. 6). A obra História Geral do Brazil, publicada em duas edições, respectivamente em 1855 e 1857, é referência importante para a descrição
e o debate em torno dos acontecimentos do período colonial brasileiro,
entre eles o movimento de Minas Gerais, abordado na seção XLVII do
tomo segundo. No capítulo intitulado “Primeira conjuração em favor
da independência do Brazil”, Varnhagen faz uma análise dos planos de
liberdade que alguns brasileiros residentes fora da colônia traçavam, inspirados pela Independência dos Estados Unidos. Merecem destaque os
estudantes de medicina Domingos Vidal Barbosa, José Mariano Leal e
José Joaquim de Maia, que na França, em 1776, já tramavam planos
para uma possível independência, tendo este último, inclusive, entrado
em contato com Thomaz Jefferson para lhe expor seus intentos (VARNHAGEN, 1857, p. 270). Os planos não vingaram e Maia faleceu, mas
Domingos Vidal retornou ao Brasil, trazendo consigo as ideias revolucionárias. No mesmo momento, Álvares Maciel também chegava da
Europa e, segundo Varnhagen, “temos por natural que a chegada desses
dois brasileiros alentou e fixou os projectos se sublevação que existiriam
já na província.” (VARNHAGEN, 1857, p. 272).
A partir daí, o autor passa a descrever os participantes da Inconfidência Mineira, sem dar maiores explicações sobre como, no seu entender,
o movimento haveria se iniciado de fato. Ele não menciona Tiradentes sem antes citar os outros conspiradores e seus planos, tais como a
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implantação de uma universidade em Vila Rica e fundação da capital do
novo país em São João del Rei. Tiradentes é tido apenas como um encarregado de arregimentar apoiadores e comprar armas no Rio de Janeiro
(VARNHAGEN, 1857; p. 274).
O alferes é citado por Varnhagen com mais destaque apenas após
a descrição da denúncia feita por Joaquim Silvério dos Reis, que delatou
os planos conspiratórios ao governador (VARNHAGEN, 1857, p. 274).
Com isso, Tiradentes é descoberto saindo com armas do Rio de Janeiro, ao
mesmo tempo em que se desencadeia todo o processo de prisões e interrogatórios (VARNHAGEN, 1857, p. 277). Sete dos inconfidentes foram
condenados à morte, mas a rainha D. Maria I teve clemência da maioria
deles, sendo extremamente piedosa, segundo o autor:
Felizmente não tinha de executar-se tão dura sentença.
Occupava o throno uma piedosa rainha, que havia com
tempo prevenido contra a severidade do código criminal do paiz, do livro quinto das Ordenações Filipinas.
Por carta régia, de 15 de outubro de 1790, dirigida
ao chanceller, juiz da alçada, fôra ordenado aos próprios chefes da conjuração a pena ficasse limitada ao
degredo, excepto quando isso fosse absolutamente
impossível, pela atrocidade e escandalosa publicidade
de seu crime, revestido de taes e tão agravantes circunstâncias que fizessem a comiseração impossível.
(VARNHAGEN, 1857, p. 278).

Desse modo, a clemência só não poderia ser concedida a Tiradentes, réu considerado propagandista e cabeça do movimento pelo inquérito
realizado. Varnhagen demonstra desprezo pelo alferes, ao afirmar: “julgando
os juízes necessario para o escarmento público algum exemplo, votaram
por que fosse ao patibulo o insignificante e indiscreto Tiradentes.” (VARNHAGEN, 1857, p. 279). Para o estudioso, mesmo Tiradentes não sendo
líder da conspiração, ele foi assim considerado por fazer intensa propaganda
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do movimento, numa postura irresponsável que acabou custando-lhe a
vida. Ainda assim, era considerado herói:
O martyrio do patíbulo conferiu ao alferes Silva
Xavier meritos que ele não tinha, atribuindo-se-lhe,
apezar de ‘pobre, sem respeito e louco’, como delle
diz Gonzaga, a gloria da primeira tentativa pela independência do Brasil, que alias foi obra de muitos
patrícios ilustres, e de vários indivíduos de lettras e
de sciencias. (VARNHAGEN, 1857, p. 280).

Na interpretação de Varnhagen, Tiradentes estava longe de ser
o líder da Inconfidência Mineira, mas sua morte trágica involuntariamente o alçou à categoria de cabeça da conspiração. Por ser indiscreto
ao propagandear as intenções do grupo de rebeldes do qual fazia parte, o
alferes Xavier foi executado para que servisse de exemplo aos colonos que
ainda pudessem se insurgir contra a metrópole. Esse historiador julgava
que, mesmo sendo justa, a libertação do jugo português estaria fadada ao
fracasso naquele momento, visto que os revoltosos não teriam meios de
lutar contra as tropas de São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco. Além
disso, na visão do autor, mesmo que os planos se concretizassem, uma
pequena República em Minas Gerais seria um grande erro e atrapalharia
a formação do grande Império no qual o Brasil se transformou (VARNHAGEN, 1857, p. 280-281). Entende-se assim que, para Varnhagen,
a Independência do Brasil ocorreu da forma correta, não através de uma
revolta e implantação de uma pequena República, mas, sim, pelas mãos
de um herdeiro da Coroa portuguesa, que soube manter a unidade do
Brasil como um Império forte e consolidado.
Essa interpretação pode ser explicada pelo posicionamento
político do autor. Varnhagen era um defensor da Monarquia, atuava
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ativamente no IHGB e mantinha ligações com Dom Pedro II. Segundo
Renilson Rosa Ribeiro,
Ao arrogar para si o compromisso do IHGB com a
fabricação de uma história nacional, pautada pela
noção de unidade territorial e política e lealdade à
monarquia da casa dos Bragança, os seus letrados
empenharam suas mentes e corações na empreitada
de delinear um perfil para a nação brasileira. Sob o
manto protetor do imperador D. Pedro II, a sua missão historiográfica era posta como uma tarefa oficial,
e a obra realizada um bem nacional – uma espécie de
monumento. (RIBEIRO, 2009, p. 136).

Sendo assim, conclui-se que, na primeira edição de sua obra, Varnhagen opta por não representar Tiradentes como herói, evitando que
seus leitores associassem a figura do alferes ao ideal republicano, que era
contrário às convicções políticas do autor. A ideia de liberdade contida na
Inconfidência era válida, mas não deveria vir acompanhada de um governo
republicano, portanto o insucesso da conspiração já era previsível e foi o
melhor a acontecer.
Já a segunda edição de seu estudo, publicada em 1877, foi bastante modificada pelo autor. A Inconfidência é tratada também na seção
XLVII, mas com o título “Idéias e conloios em favor da independencia
em Minas”. Segundo Laura Nogueira Oliveira, essa mudança já no título
do capítulo demonstra as intenções de Varnhagen:
[...] um ‘conluio’ é uma conspiração, mas a palavra traz
mais fortemente, em relação a ‘conjuração’, a imagem
do desejo de lesar alguém com uma ação malévola e
até mesmo diabólica. A troca do título do capítulo
não foi gratuita e também ela já prenunciava o que
viria. (OLIVEIRA, 2007, p. 225).
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O movimento também perde o caráter nacionalista, pois Varnhagen substituiu o termo “independência do Brazil”, usado na primeira
edição, por “independência em Minas”, trazendo um caráter apenas regionalista à Inconfidência, ao menos no título do capítulo, pois ao longo
do texto o autor utiliza ainda a expressão “independência do Brasil” para
tratar dos intentos dos conspiradores.
Tiradentes ganha mais destaque na segunda edição. O historiador inicia a obra, como na primeira edição, narrando as experiências dos
estudantes brasileiros na Europa e as ideias levadas por Álvares Maciel
para Minas Gerais, onde homens insatisfeitos já tramavam contra a
Coroa. Tiradentes aqui já aparece entre os revoltosos, como “principal
vulto, pelo seu grande enthusiasmo, pela sua muita expansão e indiscrição, e, a final, até pelo seu martyrio.” (VARNHAGEN, 1877, p. 1019).
Prossegue Varnhagen (1877, p. 1022) dizendo que o único inconfidente profundamente interessado na revolta era Tiradentes:
Desde quen’alma lhe caiu a primeira centelha a
favor da idéa de independência, lavrou o incêndio
por tal fôrma que não se poude mais apagar. A esse
único pensamento, que o abrazava, subordinava
tudo quanto via e ouvia; e, com uma leviandade
e audácia inauditas, para aquelle tempo, a todos
se propunha converter e angariar, inclusivamente
inventando para isso, como ainda hoje vemos nos
partidos políticos, que havia esperanças de soccorros
estrangeiros, e partidarios e conjurados decididos,
em outras paragens.

Tiradentes, segundo a releitura de Varnhagen (1877, p. 10221023), estava tão apaixonado pela causa que a divulgou para seu
comandante Francisco de Paula Freire de Andrade, seu compadre
Domingos de Abreu Vieira, o poeta Alvarenga Peixoto, o padre José da
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Silva Oliveira Rolim, entre outros, não tendo pudores em inventar mentiras para dar legitimidade à trama e angariar apoiadores. O entusiasmo
e a propaganda insana do alferes o fizeram líder prático da conspiração:
“de todos o que tomou o negócio mais a sério, constituindo-se verdadeiro
cabeça de motim, foi ainda o Tiradentes, que já não pensava n’outra coisa.”
(VARNHAGEN, 1877, p. 1025). A liderança do alferes, no entanto, não
era desprovida de interesses, na opinião do autor. Tiradentes teria aderido
ao levante não apenas por motivos patrióticos, mas porque era fracassado
profissionalmente e ambicionava crescer, mesmo que fosse através de uma
revolta contra a metrópole (VARNHAGEN, 1877, p. 1023). Ele sofria
por não ser devidamente reconhecido como militar, era diminuído por ser
considerado apenas um bom “tirador de dentes” e tinha aparência repulsiva: “Era bastante alto e muito espaduado, de figura antipathica, e, feio e
espantado.” (VARNHAGEN, 1877, p. 1024).
O autor continua sua narrativa descrevendo a delação de Silvério
dos Reis e as prisões dos revoltosos, com riqueza de detalhes maior que na
primeira edição. Em relação à sentença, mantém a opinião de que a rainha D. Maria I foi bondosa, transformando penas de morte em degredos.
Quanto a Tiradentes, Varnhagen (1877, p. 1034) afirma que ouviu a sentença de morte com serenidade e se alegrou ao saber que os companheiros
não teriam igual destino, afinal ele era o responsável por comprometer tantas pessoas na malograda tentativa de sedição. No momento da execução,
Tiradentes manteve a mesma postura calma, e segundo o autor (1877, p.
1035): “O martyrio do patibulo conferiu ao alferes Silva Xavier, apezar
de ‘pobre, sem respeito e louco’, como delle diz Gonzaga, a glória toda de
semelhante aspiração prematura em favor da independência do Brazil.”.
Varnhagen mantém a versão de que o alferes era leviano e sem credibilidade, mas atribuiu a ele uma qualidade não citada na primeira edição: a
serenidade diante do cadafalso.
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Varnhagen, na segunda edição, muda o foco sobre Tiradentes,
que de personagem secundário passa a protagonista da Inconfidência
Mineira. Continua considerando a tentativa nobre, porém assevera que
aquele não era o momento para a Independência, que veio anos após,
através de um monarca capaz de manter a unidade nacional. Quando a
segunda edição de História Geral do Brazil foi publicada, em 1877, os
Autos de Devassa da Inconfidência Mineira11, principais fontes para pesquisa do movimento ainda hoje, já haviam sido descobertos, e o intelectual
os utiliza fazendo uma análise mais detalhada que na primeira, quando
apenas era disponível a Sentença da alçada. Ao aumentar a importância
do alferes na tentativa de revolta,
Varnhagen, diferentemente do que pode parecer,
não mudou sua avaliação sobre Tiradentes; mudou
aquela que tinha sobre a conspiração. Na primeira
edição da HGB, denominava o movimento de ‘primeira conjuração em favor da independencia do
Brasil’; na segunda edição, passou a nomeá-lo de
‘conluio’ e de ‘primeira tentativa em favor da independência em Minas’. A modificação é sutil, mas
o ator histórico era agora outro e dele se poderiam
esperar apenas ações imprudentes e fracassadas. No
título dado ao capítulo encontra-se explícita a desastrosa consequência a que a vitória do movimento
conduziria: pretendia-se a separação de Minas do
Brasil e de Portugal, o que poderia ter conduzido,
caso o movimento fosse vitorioso, ao esfacelamento
do território nacional. (OLIVEIRA, 2007, p. 231).

Segundo Laura Oliveira, o que poderia parecer uma visão mais
amena sobre Silva Xavier era, na verdade, uma releitura mais crítica.
11 Os Autos de Devassa da Inconfidência Mineira são as peças produzidas pelo processo
judicial instaurado para a apuração dos fatos ocorridos na conspiração e os crimes
cometidos pelos réus contra a Coroa portuguesa. As devassas foram realizadas em
Minas Gerais e no Rio de Janeiro. (RODRIGUES, 2010, p. 38-49).
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Como cabeça de um “conluio”, Tiradentes não era considerado por Varnhagen um homem de virtudes heroicas, mas alguém que se entusiasmou
com uma causa fadada ao fracasso. Além disso, conforme já analisado, na
primeira edição o autor diz que a Inconfidência foi uma conspiração de
homens cultos e que o alferes era apenas um coadjuvante. Passando Silva
Xavier de personagem insignificante para chefe, Varnhagen reduz a importância da Inconfidência à mera tramoia bem-intencionada, mas precipitada
e sem chances de sucesso. Importante ressaltar que em 1877 o Manifesto
Republicano12 já havia sido publicado, e o vulto de Tiradentes como herói
dos defensores da República tomava força. Varnhagen procura demonstrar
que, por mais que pelos Autos de Devassa Tiradentes fosse considerado o
líder dos inconfidentes, sua liderança não foi positiva. Para o autor, Tiradentes não teve responsabilidade, mentiu para conseguir apoio e atingiu a
glória apenas pela tragédia de sua morte, não sendo um patriota corajoso e
destemido, conforme afirmavam os republicanos. Semelhante descrição já
havia sido feita em 1873 pelo também monarquista e membro do IHGB,
Joaquim Norberto de Souza Silva, conforme será analisado posteriormente.
Varnhagen, no entanto, não menciona Joaquim Norberto em sua obra.
Trazendo uma análise diferente da vanhageniana, tem-se a obra
Brazil Pittoresco, do jornalista francês Charles Ribeyrolles (1812-1861),
publicada também no Segundo Reinado brasileiro, em 1859. Ativista
republicano, Ribeyrolles foi expulso de sua pátria pelo regime de Napoleão III, indo para Londres e posteriormente vindo para o Brasil, onde
chegou em 1858, com o objetivo de produzir um estudo que retratasse a
história do país, em parceria com o fotógrafo Victor Frond. O autor visitou diversas localidades do Império brasileiro, descrevendo principalmente
12 O Manifesto Republicano foi publicado no jornal A República, em 3 de dezembro de
1870. Assinado por 58 apoiadores, entre advogados, médicos, jornalistas, engenheiros,
professores e políticos, o texto tinha a finalidade de esclarecer a população e fundar um
partido republicano nacional. (VISCARDI, 2012, p. 137-161).
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seus aspectos econômicos e políticos. Fez também pesquisas e análises
de acontecimentos do período colonial (SANTOS, 2000, p. 164-166).
O francês dedica um capítulo de sua obra à Inconfidência Mineira, intitulado “A conspiração das Minas”, no qual analisa os fatos a partir da
Sentença da alçada. O movimento é exaltado, considerado semeador da
luta por liberdade e precursor do ideal republicano no Brasil, a partir da
inspiração do Iluminismo e principalmente da Independência dos Estados Unidos. Tiradentes é retratado como homem “bravo, intelligente,
patriota” (RIBEYROLLES, 1859, p. 66), um abnegado que abriu mão
da própria vida em nome da liberdade, numa demonstração prévia do
caráter heroico que seria atribuído ao alferes pelos simpatizantes do movimento republicano no Brasil.
O autor atribui a ideia inicial da Inconfidência ao encontro entre
Tiradentes e Álvares Maciel, respectivamente um soldado corajoso e um
doutor racional, ambos indignados contra os impostos abusivos cobrados por Portugal à população mineira.
Os dous homens conferenciárão e se comprehendêrão. Um era a actividade, a energia, a propaganda
louca, a dedicação absoluta; o outro a ideia fria, a
razão suprema, a prudencia, o tacto, o conselho.
Havia nelles dous - um grande soldado - e um habil
chefe. Mas onde estava o exercito? Os contribuintes
de Minas Geraes estavão endividados [...] Villa Rica
começava em decadencia; o povo já estava pobre,
inquieto, e irritado. (RIBEYROLLES, 1859, p. 66).

Diante do quadro apresentado e do espírito audacioso e apaixonado de Tiradentes, coube a ele a propaganda das ideias libertárias, com
o objetivo de atrair simpatizantes populares dispostos a lutar pela causa.
A Álvares Maciel coube o convencimento dos grandes chefes militares,
sacerdotes e homens da justiça. Em pouco tempo recrutaram adeptos e
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passaram a traçar os planos que para Ribeyrolles (1859, p. 67) eram louváveis, pois defendiam a República:
Os conjurados dizião: ‘queremos a patria independente, a cultura e a exploração livres, a abolição das
taxas que são captiveiro e roubo, a Universidade entre
nós, a justiça, a administração, o governo’. Era o
programma dos Estados - Unidos, uma resposta ao
congresso: era a Republica.

Ribeyrolles compara o alferes mineiro ao americano George Washington, já considerado herói, e cujo destino foi diferente apenas por ter tido
melhor sorte nas batalhas contra a metrópole, ao contrário de Tiradentes,
que nem chegou a travar lutas. O militar mineiro foi traído justamente por
sua propaganda aguerrida, atraindo as atenções de “espiões e aduladores”
(RIBEYROLLES, 1859, p. 68), que denunciaram os planos ao governador.
Os demais conjurados obtiveram clemência, mas Tiradentes foi condenado
apenas por propagandear a rebelião e também pelas denúncias de que seria
o encarregado de decepar a cabeça do governador caso os planos fossem
executados, o que para Ribeyrolles era uma calúnia. Segundo o autor, os
acusados não tiveram direito à justa defesa e as sentenças eram bárbaras,
como não se via desde a Antiguidade. Ainda assim, o sacrifício de Tiradentes não foi em vão: “É que o sangue de Tira - dentes não foi perdido:
o suplicio produz!” afirmava Ribeyrolles (1859, p. 112), deixando claro
que, para ele, a Inconfidência Mineira lançou as bases necessárias ao ideal
de liberdade republicana no Brasil.
Outro trabalho que traz uma visão positiva em relação ao alferes Silva Xavier é Inconfidência Mineira – narrativa popular, do “professor
do Liceu Mineiro, da Escola Normal e da Escola de Farmácia de Ouro
Preto” (CALLARI, 2001, p. 78), Eduardo Machado de Castro. O estudo
foi publicado no sexto volume da Revista do Arquivo Público Mineiro, em
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1901. O autor era reconhecido defensor da República, tendo contribuído para a fundação do Partido Republicano Mineiro (PRM) (CALLARI,
2001, p. 78). Machado de Castro afirma ter usado em sua pesquisa “os
mesmos documentos de que se serviu o Sr. Joaquim Norberto” (CASTRO, 1901, p. 1067), autor que naquele momento era a maior referência
sobre a Inconfidência. Norberto pesquisou principalmente os Autos de
Devassa, mas o trabalho de Castro é reconhecido principalmente por
utilizar como fonte a tradição oral (CALOU FILHO, 1989, p. 150). A
obra de Ribeyrolles também é citada por Machado de Castro, e comparada com a de Joaquim Norberto: “aprendemos muito mais nas páginas
sinceras desses riptos de Ribeyrolles, que nos escriptos do Sr. Joaquim
Norberto.” (CASTRO, 1901, p. 1147). Norberto era monarquista e sua
versão dos fatos não agrada o autor republicano.
O autor (1901, p. 1075) inicia sua narrativa com os antecedentes
da Inconfidência Mineira, a insatisfação do povo com a cobrança excessiva de impostos e a ameaça de derrama. Descreve também a biografia
de Tiradentes, considerado “intelligente e activo, de conversa agradável,
tendo uma bella alma e excelente coração.” Mesmo com tantas qualidades, “desde verdes annos parece que a fortuna foi adversa a Joaquim
José.” (CASTRO, 1901, p. 1075). Silva Xavier, além de dentista, trabalhou como mascate e minerador e em suas andanças teria tido contato
com ideias liberais por meio da maçonaria. Além disso, viu de perto a
real situação do povo mineiro, o que inspirou seu patriotismo. Segundo
o autor (1901, p. 1077),
Foi assim que percorreu todos os sertões mineiros, vendo de perto o despotismo do governo, que
vexava o povo tyrannicamente. O coração generoso de Tiradentes palpitou sempre pela sorte de
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seus infelizes patrícios, fortalecendo assim seu caracter integro e liberal.
Na choupana do pobre á beira da estrada sertaneja pouzava cançado de suas longas perigrinações de mascate.
Fallava das angustias do povo e do atroz despotismo
dos governadores da capitania. Eloquente e patriota,
sonhava com a liberdade para sua pátria escravisada.

Como prova da bondade de Silva Xavier, aponta o intelectual
(1901, p. 1077, grifo nosso) que:
Na Villa de Minas Novas foi preso um dia Tiradentes, afirmam alguns, porque se compadeceu d’esse
pobre escravo, que era barbaramente castigado pelo
seu senhor. Da discussão calorosa de Tiradentes com
o senhor do escravo resultou a prisão de Tiradentes.

O autor não menciona onde, exatamente, obteve tal informação,
dizendo apenas que “afirmam alguns”. Entretanto, a versão foi apropriada
por aqueles que consideravam Tiradentes um herói13. Machado de Castro afirma ainda que Tiradentes ingressou na carreira militar após uma
desilusão amorosa, quando se apaixonou por uma jovem de boa posição
social cujos pais não permitiram o relacionamento, “por ser Joaquim José
colono e homem de cor morena.” (CASTRO, 1901, p. 1078). A fonte
dessa informação eram os relatos do padre Martinho de Freitas Guimarães,
que teria feito curso sacerdotal com os irmãos de Tiradentes, Domingos
e Antônio (CASTRO, 1901, p. 1078). De acordo com seu relato, por ser
13 “A historiografia fez então seu primeiro ensaio para criar a figura do herói. Conta-se
que, em Minas Novas, defendeu um escravo que estava recebendo pesados castigos do
seu senhor. Houve luta e Tiradentes derrubou o torturador com uns sopapos. Foi preso
e condenado a pagar as custas do processo e assim perdeu as mulas e as mercadorias.
O que há de documental sobre o caso é que ele, conforme depoimento de Oliveira
Rolim num Auto de Perguntas em 1790, foi preso por má conduta, saindo de Minas
Novas com ‘pouco ou nenhum crédito’. Mas também não se sabe o que seria essa ‘má
conduta’.” (CHIAVENATO, 1989, p. 25).
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um homem do povo, o alferes também sofria com a tirania do governo
de Luiz da Cunha Menezes:
Foi n’essa epoca que o Tira-dentes do lar da família desceu á rua fazendo propaganda de suas ideias
politicas.
Pintava o ardente revolucionário o estado miserando
de toda a capitania sem industria, sem commercio
e com as lavras exhaustas, estando o povo em profunda miséria. (CASTRO, 1901, p. 1079).

Para Machado de Castro, Tiradentes foi figura importantíssima
para propagar as intenções dos inconfidentes: “Tira-dentes, eloquente e
convicto de seu ideial, fallava a todas as classes sociaes, desde as choupanas até os palácios.” (CASTRO, 1901, p. 1080). Segundo o autor (1901,
p. 1084-1085), foi Silva Xavier quem propôs a Álvares Maciel, Freire de
Andrade e outros a ideia de Independência do Brasil, que se daria através de uma revolução republicana em Minas Gerais.
Quando os planos foram descobertos, o alferes chamou a responsabilidade para si, ato bem visto pelo escritor: “Tira-dentes, soldado
d’uma ideia, como fora d’um regimento, se conservou sereno, chamando
a si todas as culpas, tentou salvar seus companheiros.” (CASTRO, 1901,
p. 1124). A morte de Tiradentes é tratada como algo sublime: “o pobre
martyr alava o seu espirito alquebrado por tantas torturas às regiões mysticas do incognoscível.” (CASTRO, 1901, p. 1137).
A versão apresentada por Machado de Castro é emblemática da
perspectiva republicana. Tiradentes á tratado como herói, um homem
de coração nobre, que idealizou a causa da Inconfidência Mineira e por
ela lutou, propagando a ideia de forma convicta. Tomou para si a culpa
quando a trama foi descoberta e morreu pela causa como um mártir
exemplar e corajoso. Ao dizer que o alferes lutava pela Independência
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do Brasil através de uma República que se iniciaria em Minas Gerais, o
autor dá um caráter visionário ao alferes, já que de fato o Brasil era um
país republicano desde 1889.
Já na década de 1920, encontra-se mais uma obra que figura no
rol dos clássicos para o estudo de Tiradentes, dessa vez não apenas em um
capítulo ou artigo em revista, mas num estudo completo de 256 páginas.
Trata-se de Tiradentes perante a História (Revelações sobre a Inconfidência
Mineira), do literato e historiador Francisco de Assis Cintra (1897-1953).
A obra data de 1922, momento em que o país comemorava o centenário
da Independência do Brasil e procurava consolidar a República, porém
traz uma visão diferente da que predominava nos meios republicanos. Cintra analisa Tiradentes sob o aspecto humano, considerando suas fraquezas
e relativizando a áurea mítica, já bastante difundida naquele momento,
criada em torno de sua figura. O autor publicava artigos sobre história do
Brasil na imprensa e mantinha contato com membros do IHGB desde a
década de 1910 (MACHADO, 2004, p. 27). Considera Tiradentes um
mártir, mas não um corajoso revolucionário. Para Cintra, o alferes errou
ao ser interrogado, não defendendo seus ideais imediatamente, como fizera
Filipe dos Santos14, por exemplo. O livro é baseado nos depoimentos do
alferes nos Autos de Devassa, que são transcritos como forma de provar as
teorias do autor. Assis Cintra era um defensor da República, mas também
da “verdade histórica” obtida através dos documentos, sendo considerado um iconoclasta (MACHADO, 2004, p. 109). Inicia a análise sobre

14 O português Filipe dos Santos Freire foi participante da sedição conhecida como
‘Revolta de Vila Rica’, ou ‘Revolta de Filipe dos Santos’, ocorrida em 1720 nas Minas
Gerais. O motim se deu contra o estabelecimento das Casas de Fundição e também
por disputas de poder entre potentados locais. Filipe dos Santos foi o único revoltoso
condenado à morte, assim como Tiradentes. (ANASTASIA, 1998).
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Tiradentes criticando sua suposta covardia, evidente logo nos primeiros interrogatórios:
Levado para uma das lúgubres masmorras da Ilha
das Cobras, aterrorizado com a perspectiva do castigo, sabendo que a justiça real já descobrira todos os
segredos da planejada revolução das Minas Geraes, o
alferes Xavier, vulgo o Tiradentes, não teve a devida
coragem e desassombro para enfrentar os juízes e
inquisidores. Revolucionário e oficial do exército de
então, devia ele dar respostas altivas e dignas. Entretanto, que disse o militar republicano? Respondeu
humildemente que desconhecia o plano revolucionário do qual, aliás, fôra um dos mais ardorosos
arautos, e que somente poderia falar em independencia, planejar revolução ou hostilizar os portuguêses,
si estivesse bebado ou doido. (CINTRA, 1922, p. 5-6).

Cintra considera inadmissível o fato de um inconfidente tão
atuante no movimento não ter coragem de defendê-lo perante os juízes,
perdendo assim a oportunidade de demonstrar a valentia dos revolucionários. Para o autor, Tiradentes, ao contrário da glória consagrada aos
corajosos, optou pela humilhação dos covardes, negando seus ideais por
medo da condenação. Segundo Cintra (1922, p. 35- 36), apenas após o
terceiro interrogatório e meses de sofrimento numa solitária, o militar
confessou sua participação no ensaio de levante:
Mesmo nessa confissão, em que se via perdido para
sempre, não teve a dignidade necessária. Inquirido do
motivo de suas negativas anteriores, respondeu que
não confessara antes por querer encobrir a sua culpa;
quanto á causa de querer independência, em vez de
fazer fé publica de ideas alevantadas, democráticos
ou republicanos, em vez de responder que conspirara por amor ao Brasil e á liberdade, respondeu:
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- ‘que tinha projectado o dito levante desesperado por ter
sido preterido quatro vezes (na promossão), parecendo a
ele respondente que tinha sido muito exacto no serviço, e
que achando-se para as diligencias mais arriscadas, para
as promoções e augmento de postos achavão a outros...’

Assis Cintra critica fortemente os motivos que levaram Tiradentes à conspiração, considerados egoístas e pouco nobres. O alferes teria
ingressado na tentativa de motim por estar desgostoso com uma suposta
desvalorização profissional e por não obter as promoções que acreditava
lhe serem justas. Nesse quesito, Filipe dos Santos era muito mais digno
de heroísmo, visto que décadas antes já havia enfrentando a Coroa portuguesa e orgulhava-se de seus intentos, confessando ao ser preso seu amor
à pátria e à República:
Respondam agora qual o mais digno: Filippe dos Santos, o martyr de 1720 ou Tiradentes, o de 1792? O que
se fez revoltoso por interesse pessoal ou o que conspirou pelo amor á República e á Pátria Brasileira? O
que apenas frequentou conciliabulos ou o que pegou
em armas e combateu bravamente? Entretanto um era
lavrador de terras e outro...official das milícias. O que
deveria ser forte, amedrontou-se deante dos juízes: o
que poderia ser fraco, enfrentou com dignidade e altivez o governador conde de Assumar, que representava
el-rei. (CINTRA, 1922, p. 36-37).

O autor, no entanto, admite a importância do sacrifício de Tiradentes para os alicerces da Independência do Brasil, afirmando que, embora
titubeasse em sua confissão, o alferes era de fato um republicano. Do quarto
interrogatório em diante, ao admitir sua participação na conspiração e deixar transparecer seu sofrimento, Tiradentes assumiu uma postura que o
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cercou de virtudes cristãs (CINTRA, 1922, p.37), o que era admirado
pela sociedade brasileira.
A postura de Tiradentes diante da sentença de morte e no
momento de sua execução contribuiu também para a santificação de sua
figura. Segundo Assis Cintra (1922, p. 217),
Amanheceu o dia 21 de abril, que lhe abriria a
eternidade. Entrou o algôs para lhe vestir a alva e
pedindo-lhe como de costume o perdão da morte,
e que a justiça é que lhe moveria os braços e não a
vontade; placidamente voltou-se a ele e lhe disse: ‘Ó
meu amigo, deixe-me beijar-lhe as mãos e os pés’,
o que feito com demonstração de humildade com
a mesma despio a camisa e vestio a alva dizendo:
‘Que o seu Redemptor morrera por ele também nu’.

O escritor destaca o perdão e a humildade de Tiradentes perante
o carrasco Capitania pouco antes do cumprimento da sentença. Em sua
visão, o alferes ofereceu seu sacrifício com resignação canônica, sensibilizando a população que acompanhava seu martírio:
Causava admiração a constancia do réo, e muito
mais a viva devoção, que tinha aos grandes mysterios da Trindade e da Encarnação; de sorte que,
fallando-se-lhes n’estes mysterios, se lhe divisávão as
faces abrazadas e as expressões erão cheias de uncção: o que fez, que o seu director não lhe dissesse
mais nada se não repetir com elle o symbolo de S.
Atanazio. O valor, a intrepidez e a pressa, com que
caminhava, os soliloquios, que fazia com o crucifixo,
que nas mãos levava, encherão de extrema consolação aos que lhe assistião. (1922, p. 219).

Sobre a liderança do movimento, assunto controverso entre os
estudiosos, Assis Cintra (1922, p. 56) considera ter sido do tenente-co56

ronel Freire de Andrade, pois “em sua casa é que se pensou em Republica
e se ajustaram os meios de a proclamar.” Tiradentes, ao contrário do que
muitos republicanos pregavam, não foi o líder, apenas o precursor da conspiração, aquele que primeiro falara em levante (CINTRA, 1922, p. 56).
Percebe-se que Assis Cintra faz uma análise peculiar sobre o papel
de Tiradentes na Inconfidência Mineira. O autor pesquisa a personalidade
do inconfidente a partir dos interrogatórios feitos nos Autos de Devassa,
nos quais Tiradentes em princípio negou a participação na tentativa de
levante. Cintra, apesar de ser republicano, vai contra a idolatria da figura
do alferes, dando-lhe contornos mais humanos e falíveis. No entanto,
admite que, apesar dos erros, as atitudes de modéstia e submissão do alferes
levaram-lhe a glória pública, pois representavam valores caros à população brasileira. Tiradentes tornou-se um mártir aureolado de religiosidade
e seus ideais não deixaram de influenciar a nação:
Aqui principia a gloria de Tiradentes. São Pedro negou
a Christo tres vezes; nem por isso deixou de ser Pedro,
sobre o qual se construiu o maior monumento dos
seculos: O Christianismo [...]
Tiradentes negou sua fé republicana tres vezes; nem
por isso deixou de ser quem na realidade foi: um precursor da Independencia. (CINTRA, 1922, p. 37).

Todos os textos analisados até aqui demonstram a diversidade de
representações criadas em torno da Inconfidência Mineira e do alferes
Silva Xavier. A realidade do passado é reconstruída de acordo com a visão
daquele que produz o discurso no presente, como no caso desses intelectuais. As representações são a expressão daquilo que foi selecionado por
uma determinada pessoa ou grupo para a construção de uma imagem, de
uma narrativa sobre o real. Os historiadores, objetivando reconstruir a “ver57

dade” dos fatos, pautavam-se principalmente nos documentos oficiais
– embora não deixassem de ser influenciados pela tradição oral, como
evidencia o trabalho de Eduardo Machado de Castro –, mas os interpretavam e traduziam em discurso de acordo com as conjunturas políticas
às quais estavam alinhados. Segundo Roger Chartier (2002b, p. 17),
As representações do mundo social assim construídas,
embora aspirem à universalidade de um diagnóstico
fundado na razão, são sempre determinadas pelos
interesses dos grupos que as forjam. Daí, para cada
caso, o necessário relacionamento dos discursos proferidos com a posição de quem os utiliza.

Os autores, como homens letrados que eram e segundo a tradição
historiográfica do século XIX e início do XX, narravam fatos concretos,
como a existência da conspiração mineira contra a Coroa portuguesa,
a delação dos planos, o julgamento dos participantes da trama e a condenação de Tiradentes. Entretanto, suas narrativas estão permeadas de
escolhas e nuances interpretativas, que constituem não a realidade, mas
a representação simbólica do fato. Percebem-se com clareza as divergências das versões criadas pelo pioneiro Robert Southey, que contava ainda
com poucas informações; pelo monarquista Varnhagen, que modifica
sua narrativa, mas não considera Tiradentes um herói em nenhuma das
duas versões, e pelos republicanos Ribeyrolles, que, utilizando a mesma
documentação usada por Varnhagen em sua primeira versão, heroiciza
o alferes; Machado de Castro, que critica as interpretações monarquistas e reverencia Tiradentes como mártir e herói nacional, e Assis Cintra,
que cria uma interpretação menos idealizada do alferes, embora ainda
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o considere um precursor da Independência do Brasil. O historiador, nas
palavras de Michel de Certeau (1982, p. 51),
[...] parece contar os fatos, enquanto efetivamente
enuncia sentidos que, aliás, remetem o notado (aquele
que é retido como pertinente pelo historiador) a uma
concepção do notável. O significado do discurso historiográfico são estruturas ideológicas ou imaginárias;
mas elas são afetadas por um referente exterior ao discurso, por si mesmo inacessível.

Dentro desta perspectiva, os historiadores até aqui analisados descreviam não propriamente a Inconfidência Mineira e Tiradentes, mas suas
percepções sobre os mesmos, construindo sentidos que são transformados em discursos, meio pelo qual o fato histórico pode ser apreendido e
representado. Entre os muitos discursos sobre Tiradentes, deter-se-á aos de
dois historiadores que serão apresentados a partir de agora: Joaquim Norberto de Souza Silva, cuja obra data da segunda metade do século XIX, e
Lúcio José dos Santos, que escreveu sobre o tema já na década de 1920. A
escolha desses autores se deve ao fato de suas obras serem “matrizes formadoras do pensamento contemporâneo sobre o tema.” (FURTADO, 2002,
p. 49). Outros autores poderiam ter sido escolhidos, porém consideram-se os estudos realizados por Norberto e Santos emblemáticos, visto que
representam claramente o antagonismo entre as versões monarquista e
republicana a respeito da Inconfidência Mineira e da participação de Tiradentes na trama. Os contextos em que os autores produziram suas obras
também serão destacados, para que se possa compreender sua influência
nas construções discursivas desses intelectuais, objetivo central deste livro.
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1.2 O INTELECTUAL JOAQUIM NORBERTO DE SOUZA
SILVA: UM HISTORIADOR E LITERATO ROMÂNTICO A
SERVIÇO DO IHGB
Imagem 1: Joaquim Norberto de Souza Silva (1820-1891)

Fonte: Soares (2002, p. 22)

Joaquim Norberto de Souza Silva (1820-1891) nasceu no Rio
de Janeiro, filho de Emerenciana Joaquina da Natividade Dutra e Silva
e do comerciante e industrial Manoel José de Souza e Silva. Estudou
no Seminário São Joaquim, mais tarde Colégio Pedro II, e aprendeu
inglês, francês, artes, filosofia e retórica em diversas instituições (SOARES, 2002, p. 37-39). Norberto nasceu pouco antes da Proclamação da
Independência, tendo vivido nos meios urbanos do Império e transitado
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principalmente entre o Rio de Janeiro e Niterói. Apesar da boa situação
financeira de sua família, o jovem Joaquim Norberto não cursou direito
ou medicina, como era usual naquele período (SOARES, 2002, p. 25).
Seguiu por pouco tempo a carreira comercial do pai (BARRETO, 1991,
p. 937), mas preferiu dedicar-se ao serviço público e à História, Literatura, edição de textos e crítica literária, ganhando destaque por sua atuação
no IHGB e por suas obras românticas e nacionalistas. Casou-se em 1842
com Maria Thereza Alves Pereira e, em sua homenagem, produziu em
1849 o conjunto de poesias denominado O Livro de Meus Amores (SOARES, 2002, p. 44-47).
Começou a publicar na imprensa da corte entre 1838 e 1840.
Norberto, a partir desse período, ganha crescente destaque com seus estudos literários, sendo Bosquejo da História da Poesia Brasileira (1840) obra
de grande valor, na qual o autor propõe a inédita divisão da história da
literatura brasileira em seis épocas. Merecem destaque ainda os trabalhos
publicados nos periódicos Guanabara, Semana, Jornal do Comércio e na
revista Minerva Brasiliense, em que Joaquim Norberto expôs Contos de um
Trovador, obra composta por três baladas poéticas (SOARES, 2002, p.
39-40). De acordo com Sirinelli, as revistas constituem meios importantes para as sociabilidades intelectuais, nos quais os letrados empreendem
contatos de amizade, debates e influências, criando “redes” de relacionamentos, e em que ocorrem os movimentos de ideias (SIRINELLI, 2003,
p. 248-249). De fato, conforme será apontado, o meio intelectual dos
literatos românticos e suas redes de relacionamentos, somados ao ideal
monarquista, forjaram boa parte do pensamento de Joaquim Norberto e
foram fundamentais para o direcionamento de suas obras.
Norberto “foi um trabalhador intelectual eclético e prolífico”
(SOUZA, 2009, p. 11). Foi um dos pioneiros na organização de poesias
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em livros, editando obras de Silva Alvarenga (1864), Gonçalves Dias
(1870), Álvares de Azevedo (1873), Laurindo Rabelo (1876), Casimiro
de Abreu (1877), e dos participantes da Inconfidência Mineira, Alvarenga Peixoto (1865) e Tomás Antônio Gonzaga (1862). Deste último,
Norberto editou a célebre Marília de Dirceu, acrescentando liras novas,
denominadas Dirceu de Marília, que afirmava terem sido escritas por
dona Maria Joaquina Doroteia de Seixas, noiva de Gonzaga, em resposta às liras feitas em sua homenagem. Joaquim Norberto deixa, porém,
dúvidas em relação à real autoria do texto, levantando a possibilidade de
ele próprio tê-lo escrito, o que gerou especulação e curiosidade por sua
obra no período e deixou seu nome como autor poético em evidência
(SOUZA, 2009, p. 13-14). O autor, por sua produção literária, enquadra-se na primeira geração do romantismo brasileiro, professando “com
entusiasmo o nacionalismo político e literário característico de sua época.”
(SOUZA, 2012, p. 17).
O romantismo foi um movimento cultural que ajudou a lançar as
bases do nacionalismo no Brasil. Entre as décadas de 1820 e 1830, observa-se no país, conforme Candido (2002, p. 20), “um desejo de autonomia
literária, tornado mais vivo depois da Independência. Então, o Romantismo apareceu aos poucos como caminho favorável à expressão própria
da Nação recém-fundada [...]” As concepções do romantismo permitiram afirmar os particularismos do Brasil, num princípio de construção
da identidade nacional que viria a ser sistematizada em pouco tempo
pelo IHGB, como se mostrará adiante. O marco fundador do romantismo brasileiro se deu em 1836, com a publicação da revista Niterói
(CANDIDO, 2002, p. 26). Apesar de contar com apenas duas edições, a
revista tornou-se icônica por seu lema, “tudo pelo Brasil e para o Brasil”,
e pelo fato de seus organizadores buscarem a exaltação das originalidades
locais do país (SCHWARCZ, 1998, p. 201). O nome indígena da revista
62

indicava, como Gonçalves de Magalhães apontou no primeiro número, a
característica nativista presente na concepção de identidade nacional do
romantismo. Junto a Magalhães conviviam Joaquim Manuel de Macedo,
Gonçalves Dias, Manuel de Araújo Porto Alegre e Joaquim Norberto,
todos a partir de 1840 vinculados ao IHGB e ao Imperador, que fortaleceu o grupo ao mesmo tempo em que tolheu iniciativas que pudessem
ser consideradas mais ousadas, trazendo certo “conformismo palaciano”
ao movimento romântico (SCHWARCZ, 1998, p. 202-204), que pautaria suas diretrizes no discurso de construção da Nação baseada na ordem
monárquica vigente.
Joaquim Norberto, na esteira de seus contemporâneos da literatura romântica, produziu trabalhos indianistas. Merecem destaque dois
capítulos de sua História da literatura brasileira15 nos quais defende a tese
de que os indígenas brasileiros, sobretudo os tamoios, teriam grandes tendências à poesia, e também exalta o trabalho dos padres jesuítas junto a
estes povos (SOUZA, 2012, p. 19-21).
A corrente indianista do romantismo brasileiro surgiu na década de
1840 e persistiu com vigor até 1865 (SOUZA, 2012, P. 16-17), servindo
“como afirmação nacionalista naqueles tempos de entusiasmos patrióticos
com a recente independência.” (SOUZA, 2012, p. 16). O índio era exaltado como símbolo da nação brasileira16, e Norberto era, sobretudo, um
15 A História da Literatura Brasileira de Joaquim Norberto foi publicada em capítulos
na Revista Popular entre 1859 e 1852. O autor abandonou o projeto por razões desconhecidas e não chegou a reunir os capítulos em livro. Apenas no início do século XXI
os capítulos foram recolhidos e publicados em dois volumes (SOUZA, 2012, p. 19).
16 Houve intensos debates dentro e fora do IHGB a respeito do conceito de nacionalidade brasileira representada pelo indígena. Alguns membros do Instituto, como o
historiador Varnhagen, posicionavam-se contra esta ideia, considerada “subversiva”. Já
integrantes ligados também à literatura, como Gonçalves Dias e Joaquim Norberto,
eram-lhe favoráveis e produziam trabalhos para defender seu ponto de vista. O assunto
gerou polêmica e Varnnhagen chegou a escrever carta a Dom Pedro II fazendo críticas
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nacionalista, defensor da forma monárquica de governo, considerada a
única capaz de manter a unidade nacional. Temia o esfacelamento do
Brasil em pequenas Repúblicas, devido às revoltas que agitaram o período regencial (SOARES, 2002, p. 42).
Emília Viotti da Costa destaca que, ainda no reinado de D. Pedro
I, facções de tendência liberal e conservadora disputavam o poder no
Brasil (COSTA, 1999, p. 144). Apesar das aparentes divergências, esses
grupos não eram coesos, não tinham pautas definidas, e seus interesses
poderiam ser semelhantes em muitos aspectos, tendência que se fortaleceu no período regencial e foi evidente no Segundo Reinado. Durante a
Regência, o grupo liberal, dividido em radicais e moderados, sofreu uma
cisão. Radicais propuseram medidas de descentralização consideradas
excessivas, deixando os moderados insatisfeitos, o que culminou com a
união dos liberais moderados ao grupo conservador, que saiu desse período fortalecido (COSTA, 1999, p. 153-154) 17. Durante o reinado de
D. Pedro II foi bastante significativa a atuação dos dois partidos. Apesar da aparente divergência ideológica, onde liberais seriam federalistas
e lutariam contra a interferência do governo na economia, sob o princípio de que “o rei reina, mas não governa”; enquanto conservadores
a Gonçalves Dias e pedindo que o imperador desse atenção ao caso (GUIMARÃES,
1988, p. 12).
17 “Os projetos liberais dos primeiros dias da Regência - autonomia municipal, extinção
do Poder Moderador e do Conselho de Estado, veto imperial sujeito a contraste do
legislativo, supressão do conselho de Estado, Senado renovável na terça parte a cada
legislatura, transformação dos Conselhos Provinciais em Assembleias Legislativas
Provinciais, autonomia financeira das províncias, discriminação de rendas públicas
nacionais e provinciais – não se realizariam plenamente. Muitas dessas reivindicações
provenientes da Câmara dos Deputados, onde os liberais radicais tinham maior representação, cairiam por terra no Senado, reduto dos elementos mais conservadores”
(COSTA, 1999, p. 154). Liberais moderados neste período se tornaram “regressistas”
e uniram-se aos conservadores, pois consideravam que os projetos das alas radicais
favoreceriam a descentralização excessiva do poder e uma consequente anarquia.

64

seriam mais centralizadores, defendendo o princípio de que “o rei reina e
governa” (COSTA, 1999, p. 157), sabemos que na prática essas discordâncias não foram significativas. Os dois grupos desde a Regência se uniram
pelo temor aos radicais, e acabaram cooperando entre si e servindo juntos nos mesmos ministérios, pelo menos entre 1852 e 1862, num acordo
conhecido como Conciliação. No partido liberal havia indivíduos de tendência conservadora, enquanto políticos conservadores defendiam ideias
consideradas liberais. Era corrente o pensamento de que “nada parecia
mais com um liberal que um conservador.” (COSTA, 1999, p. 158). De
acordo com Wilton Marques (2003, p. 34),
As dissensões intra-elites, permeadas por momentos
agudos de enfrentamentos e conciliações, resumiam-se
na configuração -e no consequente controle- de uma
estrutura de poder que fosse mais ou menos centralizada, e na concordância de conservadores e liberais
sobre a necessidade de manter intactos interesses e privilégios [...] Uma vez instalados no poder, tanto uns
quanto outros usavam de todos os meios, inclusive a
violência, não somente para se perpetuar no controle
político, mas também para conseguir mais prestígio
e benefícios para si e seus apaniguados.

Neste contexto, o acesso ao poder era bastante restrito. Predominavam as relações de clientelismo e compadrio na política, onde a população
pobre e livre era dependente dos grandes proprietários de terras, e o enorme
contingente de escravizados era destituído de direitos. Liberais e conservadores utilizaram a dinâmica clientelista para se perpetuarem no poder
(MARQUES, 2003, p. 34).
A classe dos homens letrados oriundos do meio urbano, entre os
quais se incluía Joaquim Norberto, tinha no aparato estatal seu principal meio de vida. O serviço público funcionava também dentro das bases
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do sistema clientelista, sendo burocrático, ineficiente e dependente das
aristocracias rurais (COSTA, 1999, p. 249). Os escritores românticos,
em grande parte, utilizaram-se de relações de compadrio para ingressarem na carreira pública, sendo assim inseridos entre as elites imperiais.
Segundo Marques,
Entre os vários ‘homens de merecimento’ que lançaram mão desse expediente de ascensão social
estavam, entre outros, Gonçalves de Magalhães,
Manuel de Araújo Porto-Alegre, Gonçalves Dias,
Joaquim Manuel de Macedo, Joaquim Norberto,
Manuel Antônio de Almeida e José de Alencar.
(MARQUES, 2003. p. 36).

Em outubro de 1841, Norberto ingressa na carreira estatal, passando a atuar na Biblioteca Pública da Corte, por intermédio do cônego
Januário da Cunha Barbosa (SOARES, 2002, p. 44), homem de grande
influência por sua atuação no processo de Independência do Brasil
junto a D. Pedro I. Januário Barbosa era também fundador do IHGB
(CASAGRANDE, 2006, p. 74-75), e tornou-se secretário perpétuo da
instituição. Meses antes de ingressar na Biblioteca Pública da Corte, Norberto tornou-se integrante do IHGB. Na sessão de 6 de julho de 1841
seu nome foi proposto, em parecer da Comissão de Geografia assinado
por José Silvestre Rebello e Felisardo Pinheiro de Campos. O autor foi
aceito por ser considerado grande amante da literatura brasileira, sendo
admitido oficialmente em 12 de agosto, quando contava com apenas 21
anos de idade (SOARES, 2002, p. 43).
Como já adiantamos anteriormente, o IHGB foi criado em
1838, tendo suas bases lançadas no interior da Sociedade Auxiliadora da
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Indústria Nacional (SAIN)18 pelo militar Raimundo José da Cunha Matos
e o cônego Januário Barbosa. Foi implantado em instalações cedidas pela
Sociedade Auxiliadora, tendo 27 membros em sua lista de fundadores,
a maioria dos quais funcionários do aparato estatal, sendo magistrados,
militares ou burocratas. O objetivo era sistematizar uma identidade própria para a “Nação brasileira”, consolidando a centralização do Estado e
viabilizando a integração das regiões do Brasil numa totalidade de país
(GUIMARÃES, 1988, p. 8-10).
O imperador Dom Pedro II foi nomeado formalmente “protetor”
da instituição já no princípio de sua atuação, e o governo imperial contribuiu financeiramente de forma significativa com o grêmio, chegando a
arcar com 75 % de seu orçamento. A ligação do imperador com o IHGB
explica o caráter de defesa do governo monárquico presente em produções de seus membros (GUIMARÃES, 1988, p. 9), incluindo aí a obra
de Joaquim Norberto. A partir de 1849, o Imperador estreitou ainda mais
as relações com o Instituto, participando assiduamente das sessões19 e
seguindo a tradição portuguesa de vínculo entre o Estado e o intelectual:
“são os cargos públicos e as bolsas concedidas pelo próprio imperador que
frequentemente viabilizam, materialmente, o trabalho intelectual.” (GUIMARÃES, 1988, p. 11).
A união entre intelectuais e o poder estatal, além do conservadorismo
e influência católica, eram características do iluminismo português, muito
presentes na primeira geração do IHGB. O Instituto foi criado dentro do
18 A Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional (SAIN) foi criada em 1827 com
o objetivo de incentivar a indústria brasileira. Tinha Dom Pedro II como protetor,
e se guiava por ideais iluministas de incentivo ao progresso e desenvolvimento no
Brasil, sendo também parte do processo de centralização do Estado (GUIMARÃES,
1988, p. 8).
19 O Imperador presidiu um total de 506 sessões entre 1849 e 1889, só se ausentando
em caso de viagem (SCHWARCZ, 1998, p. 199).
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modelo das academias literárias e científicas europeias do século XVIII,
pautadas no iluminismo. Tal qual essas academias fizeram, o IHGB, formado por “escolhidos e eleitos a partir de relações sociais” (GUIMARÃES,
1988, p. 5), procurava “esclarecer” as elites e, a partir delas, o restante
da população (GUIMARÃES, 1988, p. 6). Com base nos preceitos iluministas, a proposta historiográfica do IHGB “está assim, marcada por
um duplo projeto: dar conta de uma gênese da Nação brasileira, inserindo-a contudo numa tradição de civilidade e progresso.” (GUIMARÃES,
1988, p. 8). Dentro da perspectiva da tradição e do progresso, o IHGB
não propõe uma ruptura com a herança colonial portuguesa para construção da identidade nacional. Ao contrário,
[...] a nova Nação brasileira se reconhece enquanto
continuadora de uma certa tarefa civilizadora iniciada pela colonização portuguesa. Nação, Estado
e Coroa aparecem enquanto uma unidade no interior da discussão historiográfica relativa ao problema
nacional. (GUIMARÃES, 1988, p. 6).

Interessante constatar que o IHGB unia princípios iluministas ao
culto à figura do rei, o que Cláudia Regina Callari (2001, p. 63) aponta
como curiosa contradição:
O Instituto, que se espelhava nas agremiações iluministas, entretanto adotava o modelo da vida de
corte girando em torno do soberano: em 1846,
não celebrou a sessão pública de aniversário, já que
o imperador encontrava-se fora do Rio de Janeiro.
Como no Antigo Regime, em que a etiqueta sobrevivia mal à ausência do monarca, o IHGB estabeleceu
uma íntima relação com a Monarquia: sem o soberano não havia espetáculo.
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Entende-se, assim, que o grêmio buscava no Iluminismo as bases
ideológicas para pensar a gênese nacional dentro de uma concepção progressista, mas que entendia o progresso como tributário da tradição oriunda da
mãe pátria, Portugal, representada por D. Pedro II e pela ordem monárquica
vigente. Segundo José D’Assunção Barros, a filosofia iluminista pautava-se
nos conceitos de progresso, racionalidade e de uniformidade e universalidade
da natureza humana (BARROS, 2011, p. 4-5). Essas ideias, em princípio
vinculadas aos ideais burgueses na Revolução Francesa, foram ressignificadas à medida que a própria burguesia passou a uma posição de poder e
associou a ideia de progresso ao conceito de ordem, assumindo, assim, um
discurso mais conservador, que foi incorporado à historiografia, lançando
as bases do Positivismo (BARROS, 2011, p. 9-11). Apesar de também se
pautar no conceito iluminista de progresso, o IHGB associava a ideia de
ordem à Monarquia, o que não era feito pelos positivistas. Dessa forma,
[...] criticou-se abertamente o positivismo, chegando
o Instituto a cogitar da possibilidade de difundir algumas obras que pudessem fazer frente a essa corrente,
traduzindo-as e vendendo-as a preço mais acessível. O positivismo abalava as bases sobre as quais
se assentava o Instituto: a religião e a Monarquia.
(CALLARI, 2001, p 74).

Ainda segundo Callari, o IHGB sofreu fortes influências do romantismo e do nacionalismo, a partir dos quais o Estado passou a subsidiar
a pesquisa histórica (CALLARI, 2001, p. 71). Embora defendesse princípios do iluminismo, o IHGB mantinha em seus quadros importantes
nomes da literatura romântica, conforme mencionado, entre os quais Joaquim Norberto. O mecenato de D. Pedro II transformou o romantismo
brasileiro em projeto oficial de caráter nacionalista (SCHWARCZ, 1998,
p. 204). A intenção era legitimar o poder político existente, complementando, através da exaltação das especificidades brasileiras, a Independência
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do país. Literatura e História, nesse sentido, estavam unidas, pois construíam discursivamente a monarquia como forma de governo capaz de
manter a nacionalidade, garantindo a unificação do país no pós-Independência. A elite intelectual do segundo reinado, fortemente ligada à
monarquia através dos cargos públicos e do IHGB, encontrava no projeto
de Nação monarquista a razão para suas produções literárias e historiográficas (RICUPERO, 2004, p. 87-88).
A partir de seu ingresso no Instituto, Joaquim Norberto fortalece sua atuação na vida pública e, em 1846, passa a trabalhar, por
intermédio de concurso, na Secretaria da Assembleia Legislativa Provincial do Rio de Janeiro, onde exerceu suas funções por mais de 12 anos.
Nesta secretaria, o autor teve contato com numerosos documentos, que
organizou e doou ao arquivo do IHGB para posteriores pesquisas (SOARES, 2002, p. 53-54). Joaquim Norberto sempre uniu a carreira pública
aos seus trabalhos como literato e historiador membro do IHGB. Por
volta de 1855, passou a redator da Comissão de História do Instituto
e manteve atuação forte no grêmio, candidatando-se a vários cargos de
diretoria e comissões:
Durante a década de 50, Joaquim Norberto se tornou cada vez
mais atuante no IHGB, voltando seus olhos também para os cargos da
mesa diretora do Instituto, onde um grupo seleto de homens da ‘boa
sociedade’ gravitava em torno do Instituto e, portanto, do Imperador.
Joaquim Norberto, Joaquim Manoel de Macedo, Cândido José de Araújo
Viana, entre outros, a cada ano se candidatavam a diversos cargos da diretoria. Norberto, mais especificamente, se candidatou a todos os cargos
possíveis, tanto na mesa diretora, quanto nas mais diversas comissões,
além de ter sido por vários anos consecutivos um dos escrutinadores nas
eleições. (SOARES, 2002, p. 60).
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Joaquim Norberto exerceu diversas funções no IHGB até alcançar
a presidência da instituição em 1886 (MOREIRA, 1995, s. p.), permanecendo no cargo até 189120. Por sua atuação no Instituto, conseguiu
destaque não apenas por suas obras literárias, mas também por seus estudos historiográficos. É autor de trabalhos como:
Memória Histórica e documentada das aldeias dos índios
da província do Rio de Janeiro (1856), da obra biográfica Brasileiras célebres, de 1862, das Investigações sobre
os recenseamentos da população geral do Império e de
cada província de per si, tentados desde os tempos coloniais até hoje, dado à luz em 1870, da célebre História
da Conjuração Mineira, publicado em 1873, de Galicismos, palavras e frases da língua francesa introduzidas
por descuido, ignorância ou necessidade na língua portuguesa, de 1877. (SENNA, 2008, p. 398).

É justamente História da Conjuração Mineira que interessa analisar. Trata-se da obra de maior destaque do autor, sendo ainda hoje fonte
fundamental para aqueles que desejam pesquisar sobre a Inconfidência
Mineira e seus personagens. A obra começou a ser delineada em 1859,
quando Norberto passa a desempenhar o cargo de Chefe do Arquivo da
Secretaria de Estado dos Negócios do Império, através de nomeação (SOARES, 2002, p. 65). Neste período, o estudioso
[...] anuncia ao Instituto Histórico que descobrira
documentos no arquivo da instituição. A descoberta e
a preocupação com seu relato ratificam o interesse do
20 Joaquim Norberto ocupava a presidência do IHGB no momento da queda do Império.
“Espelho fiel da monarquia, o IHGB refletia o fim de festa do regime. Arrastava-se, por
entre homenagens e cerimoniais. Relegando as atividades acadêmicas para um plano
secundário, convertera-se num salão elegante do Paço” (GUIMARÃES, 2007, p. 22).
Com o enfraquecimento e queda da monarquia, o IHGB perdeu incentivos financeiros, e Norberto tentou contornar a crise permitindo o ingresso de sócios beneméritos
no Instituto - homens que não eram necessariamente intelectuais, mais contribuiriam
financeiramente para manter a instituição (GUIMARÃES, 2007, p. 25).
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pesquisador pelo material referente à memória cultural do Brasil. A partir daí, Joaquim Norberto define
a direção de suas duas linhas de estudo preferenciais:
de um lado, a busca, o registro e a interpretação de
fatos da história do Brasil; de outro, a pesquisa, a
escrita e a proposição da história da literatura do
Brasil. Sobre a história do Brasil, Joaquim Norberto
escreve estudos panorâmicos sobre os fatos históricos, disserta sobre episódios específicos, como a
conjuração mineira que, mais tarde, resultaria no
livro História da Conjuração Mineira, analisa a
memória do Estado do Maranhão, celebra datas
comemorativas, como o 13 de junho de 1863, centenário de nascimento de José Bonifácio. A tendência
nacionalista, assumida nesses escritos, encontra paralelo nas reflexões em torno da literatura brasileira.
(MOREIRA, 1995, s. p.).

Entre os documentos encontrados por Norberto, estavam “a
preciosíssima coleção de documentos originaes das duas devassas que
se procederam nas capitaes das capitanias de Minas Geraes e Rio de
Janeiro” (SILVA, 1873, p. XV) 21, ou seja, os Autos de Devassa da Inconfidência Mineira. Entusiasmado com a descoberta, inicia suas pesquisas
e, em 1873, publica o estudo mais completo sobre a tentativa de revolta
mineira realizado até então. O autor segue as recomendações do IHGB
e baseia seus estudos históricos em rígida pesquisa documental, como
era exigido. Os historiadores, naquele momento, eram considerados
não apenas homens de letras, mas pesquisadores que deviam pautar seus
escritos em documentos que garantissem status científico aos seus discursos (GUIMARÃES, 1988, p. 5). Os integrantes do IHGB, tais quais
21 Consta que o historiador e médico Alexandre José de Mello Moraes foi o primeiro
a encontrar os Autos de Devassa na Secretaria do Império, em 1855, e a mandar
copiar (SOARES, 2002, p. 136-137), publicando a partir de 1861 no jornal Brazil
Histórico (PESSOA, 1989, p. 16). Entretanto, o primeiro a realizar uma pesquisa
baseada nessa documentação foi Joaquim Norberto, que não cita a descoberta de
Mello Moraes em sua obra.
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as demandas da historiografia corrente, buscavam as fontes primárias para
respaldar suas produções (GUIMARÃES, 1988, p. 20) e garantir que suas
narrativas fossem “verdadeiras”.
Nessa perspectiva, a pesquisa de Joaquim Norberto sobre o levante
mineiro foi a primeira a tomar como base documental não somente a Sentença, mas o processo como um todo (SOARES, 2002, p. 146), além de
outras fontes22, a exemplo de Memória do êxito que teve a Conjuração de
Minas e dos fatos relativos a ela acontecidos nesta cidade do Rio de Janeiro
desde dia 17 até 26 de abril de 1792, de autor desconhecido, e Os últimos
momentos dos inconfidentes de 1789 pelo frade que os assistiu de confissão, de
frei Raimundo de Penaforte23.
Joaquim Norberto procurou com sua pesquisa histórica defender
o governo de D. Pedro II, ao qual estava ligado tanto por suas convicções
nacionalistas de defesa da unidade territorial do Brasil, considerada possível apenas através de um governo monárquico, quanto pela participação
ativa no IHGB. O Instituto Histórico, conforme já dito, procurava não
construir a nacionalidade brasileira com base na oposição a Portugal. A
perspectiva de “outro” como referência para comparação e reconhecimento
da brasilidade era lançada sobre as repúblicas latino-americanas, que não
eram vistas com bons olhos, pois seriam representações da barbárie (GUIMARÃES, 1988, p. 7). O IHGB procurava construir em contraponto ao
“caos” dessas repúblicas o caráter de pretensa ordem do Brasil, obtido através do Estado centralizador (GUIMARÃES, 1988, p. 15) e herança direta
22 Norberto obteve algumas fontes sobre a Inconfidência nos arquivos do próprio IHGB.
Contou também com a ajuda de Cunha Mattos, filho do fundador do Instituto, e
do Conselheiro H. de Beaurepaire Rohan, que lhe forneceram variados manuscritos
(SILVA, 1873, p. XVI).
23 Frei Raimundo de Penaforte ouviu a confissão de Tiradentes e lhe ministrou os sacramentos católicos antes da morte. Também acompanhou o alferes antes da execução
(CHIAVENATO, 1989, p. 78).
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da colonização portuguesa e da Independência realizada pelo monarca
D. Pedro I, que manteve a unidade nacional, fortalecida por D. Pedro II.
Norberto, a exemplo de seus contemporâneos no IHGB, usou sua pesquisa histórica para selecionar “entre os acontecimentos e estruturas do
passado aquilo que pode dar suporte a uma narrativa que dote de significado a experiência da comunidade nacional” (RICUPERO, 2004, p.
113). A “experiência da comunidade nacional”, naquele período, estava
inserida no contexto monárquico, e Joaquim Norberto selecionou,
entre as características da Inconfidência Mineira, aquelas que podiam
lhe dar contornos de movimento nacionalista, no qual homens de vulto
da sociedade mineira colonial desejavam romper as injustiças impostas
por Portugal. Ao mesmo tempo, Norberto considera que os intentos
eram fadados ao fracasso por se oporem completamente à mãe pátria e
conterem em si o ideal republicano, tão rejeitado pelo autor.
A personificação desse ideal era o alferes Tiradentes, já tido
como ícone pelos defensores da República, e por isso Norberto desabona sua imagem, selecionando fatos que pudessem ser interpretados
como demonstração de leviandade e mediocridade por parte de Silva
Xavier. Como historiador e literato romântico do IHGB, Joaquim Norberto aceitaria apenas os ideais nacionalistas, mas não os republicanos,
e menos ainda poderia apresentar uma visão favorável àquele que já
vinha se tornando um dos maiores símbolos dessa vertente política no
Brasil. Dessa forma, História da Conjuração Mineira conta em detalhes
o ensaio de levante, porém descreve com ressalvas a ideia de República
nele contida, considerada perigosa pelo risco de fragmentação do Brasil
em pequenos territórios.
A causa republicana começou a ganhar força no Brasil no final
da década de 1860, quando a Conciliação entre liberais e conservadores
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se rompeu, e os interesses dos partidos começaram a divergir. Em 1868
houve a queda do ministério liberal e sua substituição por um ministério conservador, desencadeando uma crise que culminou num manifesto
daquele partido defendendo a descentralização do poder, além da autonomia do judiciário, sistema educacional independente do Estado, libertação
gradual dos escravos, liberdade religiosa etc. Os grupos mais radicais do
partido lançaram outro manifesto exigindo a abolição do Poder Moderador, sufrágio universal, eleições para governadores provinciais e chefes de
polícia. Não tardou para que houvesse dissidências e a consequente formação do Partido Republicano (COSTA, 1999, p. 162-163), com o Manifesto
Republicano sendo lançado em 1870.
Ao mesmo tempo em que a defesa da República crescia, a figura de
Tiradentes como herói da causa tomava corpo, principalmente em representações artísticas, como poemas e peças teatrais, além de artigos jornalísticos.
O alferes vinha sendo tomado como precursor do ideal republicano no
Brasil, e sua imagem era progressivamente construída com contornos
patrióticos e míticos, chegando a ser comparada à de Jesus Cristo (CARVALHO, 1990, p. 60).
Norberto, como membro do IHGB, desejava entender e reconstituir os pilares de origem da nação brasileira, seguindo as demandas da
historiografia europeia do século XIX (GUIMARÃES, 1988, p. 16) e também do movimento literário romântico. Para isso, remonta ao ensaio de
levante mineiro. O historiador considerava necessária uma pesquisa profunda sobre o tema, para compreender se as bases para a independência da
nação foram lançadas ali e se a independência por si só reabilitou a memória dos inconfidentes, ou se “seria necessário uma medida especial para essa
reabilitação e se havia precedentes na legislação do Império” (SOARES,
2002, p. 69). Ainda em 1859, o historiador propõe ao Instituto a requisi75

ção de documentos complementares para a pesquisa (SOARES, 2002,
p. 66)24. Em 1861, Norberto publica Estudos históricos sobre as primeiras tentativas para a independência nacional. Receios de Portugal relativos
à independência do Brasil antes da proclamação, na Revista Popular, texto
que posteriormente estaria na introdução de sua História da Conjuração
Mineira (AZEVEDO, 2005, p. 6).
O intervalo entre o princípio dos estudos e a publicação da obra
foi relativamente extenso, fato que se explica pela falta de tempo do
autor, que precisava de períodos longos para se dedicar exclusivamente
ao exaustivo exame das fontes e se queixava sobre isso (SOARES, 2002,
p. 66), além da preocupação em encontrar, selecionar e examinar o maior
número de fontes possível. Apesar das dificuldades, Norberto não desistiu
das pesquisas e fez a leitura final da obra completa em 187325. A representação de Tiradentes cunhada por nosso historiador traz um alferes
medíocre e de pouca importância e relevância para o movimento setecentista mineiro. A escrita de Norberto é uma reação aos movimentos
republicanos que mitificavam cada vez mais a figura do alferes e, segundo
Carvalho, o autor apressou a publicação de seu estudo após o advento

24 Norberto apresenta, em 18 de novembro de 1859, sete propostas de solicitações
de documentos, todos referentes à Inconfidência Mineira, a diversos órgãos oficiais
e eclesiásticos, para que pudesse realizar sua pesquisa com o maior arcabouço
documental possível. Entre os pedidos, encontram-se: A Sentença da alçada; a
remessa de cópias dos atos oficiais do Visconde de Barbacena; cópias das correspondências entre as autoridades eclesiásticas e civis sobre as confissões dos
conjurados; cópia do sermão que pregou frei Fernando de Oliveira Pinto a respeito
da Conjuração etc. (Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 1859,
tomo XXII, p. 673-675).
25 Os capítulos de História da Conjuração Mineira começaram a ser lidos nos
meses finais de 1860 (Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro,
1860, tomo XXIII, p. 677-679), e os capítulos subsequentes foram igualmente
lidos em seções do IHGB, até que se completasse a obra (SERELLE, 2002, p. 31).

76

Manifesto Republicano (CARVALHO, 1990, p. 62), numa clara resposta
ao processo de heroicização de Tiradentes, com o qual não concordava.
O estudo de Norberto gerou reações por parte dos grupos republicanos, que o acusavam de denegrir a memória do alferes mineiro.
Tiradentes, sendo tomado como símbolo deste ideal político, incomodaria Norberto, que teria feito um estudo tendencioso e voltado para as
demandas da Monarquia. Sabe-se que, como membro do grêmio, Norberto
jamais desenharia com contornos heroicos um personagem que fosse antagônico aos interesses imperiais, pois, conforme aponta Chartier, os livros
estão sempre intimamente relacionados à instauração da ordem (CHARTIER, 1998, p. 8) e, no caso da História da Conjuração Mineira, à ordem
monárquica estabelecida que permitia o desenrolar da pesquisa, a leitura
em sessões do IHGB e posterior publicação.
Dentro dessa perspectiva, a obra destaca a religiosidade dos momentos finais de Tiradentes, o perdão ao carrasco e o comportamento fervoroso
e humilde que adquiriu na prisão, o que, segundo Norberto, não era digno
da bravura de um herói. A repercussão foi imediata. Segundo Carvalho
(1990, p. 63-64)26,
Os republicanos protestaram. Negavam ter Tiradentes
beijado as mãos e os pés do carrasco; não aceitavam
a versão de que teria caminhado para a forca em
solilóquios com o crucifixo; não acreditavam que o
condenado, ao recursar-se a vestir roupa por baixo
da alva, tivesse dito que Nosso Senhor também morrera nu por seus pecados. Reagia-se, em suma, à ideia
26 Este posicionamento revela que as atitudes de Tiradentes foram ressignificadas pelos
grupos republicanos com o passar do tempo. Estes, que em princípio queriam afastar
a aura religiosa de Tiradentes – vista como demonstração de fraqueza – logo se apropriaram dessa característica como positiva, invocando a cristandade como mais uma
prova do caráter ilibado e heroico do alferes, conforme demonstrado em representações
analisadas neste livro.
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de que Tiradentes, durante o período de prisão, se
tivesse transformado em um místico, tivesse perdido o impulso de rebeldia patriótica que fizera dele
a principal figura da conjuração.

Apesar dos protestos republicanos, História da Conjuração Mineira
foi aclamada por expandir e aprofundar as análises sobre o movimento.
Um dos pares de Norberto no IHGB, o cônego Fernandes Pinheiro,
celebrou nosso historiador por
[...] ter realizado uma atenta leitura do texto, no
qual, segundo ele, Norberto demonstrou ‘o contágio
da grande ideia da independência nacional levada
por Maciel as auríferas terras que sombreiam o Itacolomi e o Itatiaia, penetrando como uma réstia de
sol no modesto cenáculo de Villa Rica.’ (SOARES,
2002, p. 149-150).

Outra opinião favorável foi a do advogado e crítico literário Silvio
Romero que, em sua História da Litteratura Brazileira, de 1888, analisa
o conjunto da obra de Joaquim Norberto, destacando:
No livro sobre a conjuração de Minas lança muita
luz sobre a vida política dos mineiros e do Brazil em
geral nos fins do seculo passado, sobre a sociedade
de Villa Rica, sobre o caracter dos poetas e escriptores do tempo e vinte outros pontos secundarios.
Contribuiu para reduzir as proporções assustadoras
que vae tomando entre nós o mytho de Tira-Dentes.
Não contesto aos brazileiros o direito de phantasiar heróes e encher de semi-deuzes o ceu de sua
historia; si lhes praz crêar uma mythologia politica, crêem-na como lhes bem approuvér. Estão
no seu direito, e quanto a Tira-Dentes, nas páginas
mesmas d’este livro, já tive ensejo de manifestar a
minha sympathia. O que não posso tolerar é a pre-
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tenção estólida e brutalisante de se querer impedir os
direitos da critica. Ainda hoje não posso compreender os selvagens ataques a que foi victima Norberto
Silva por haver tocado de leve na figura de Tira-Dentes. (ROMERO, 1888, p. 771).

Embora fosse um intelectual republicano (ALMEIDA, 2008, p.
77), Romero é contra as críticas ferozes que Norberto sofria por parte
daqueles que, defendendo a República, exacerbavam as qualidades de
Tiradentes, mitificando-o. Sendo assim, defende a pesquisa de Joaquim
Norberto como um importante contraponto a esse exagero, não negando,
entretanto, sua simpatia pelo alferes.
Duas das críticas mais duras foram proferidas por Aristides Maia,
na República, e por anônimo de alcunha Um Mineiro, na Reforma. Maia
afirma que Norberto não tinha a informação concreta de que Tiradentes
se humilhou, beijando os pés de seu carrasco. Segundo Márcio Serelle,
Maia “Confere assim a Joaquim Norberto a onipresença comum a certos narradores romanescos e a paternidade da “invenção” de alguns fatos”
(SERELLE, 2002, p. 38). Acusações semelhantes foram feitas por Um
Mineiro. O autor defende-se das acusações em sessão do IHGB:
A História da conjuração mineira foi em seu apparecimento saudada por uma dupla bateria de applausos e
reprovações. Como autor entendi, que me devia abster
de toda a polemica em quanto não visse o juízo, que
formulei relativamente á conjuração e seus autores, às
devassas, sentenças e seus juízes, formalmente destruido
e substituido por outro de melhor peso, senso e valia.
As pequenas criticas acharam pequenos senões. Duas
mais extensas tornaram-se notaveis [...] tratava de
responder à segunda, publicada na Reforma, quando
uma qualificação dada a minha obra me fez mudar de
designio. O seu autor, que se assignava Um Mineiro,
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chamou á minha pobre produção, não sei com que
visos de ironia – livro do litterato do Instituto historico! (SILVA, 1881, p. 132-133).

Ao usar o termo “literato”, o crítico tinha a intenção de tirar
o valor histórico da obra de Norberto, o que para ele era inadmissível:
Pobre poeta ou romancista, como mal me considero ás vezes, bem poderia eu descrever o conjurado
mineiro segundo as minhas inspirações patrioticas;
como historiador, porém, e historiador consciencioso, tinha ante mim as deducções logicas dos
documentos, que são as testemunhas da historia
em que me baseei, ou a bussola da verdade, que
me apontou o caminho a seguir por tenebroso mar
durante treze annos de aturadas e pacientes pesquizas. Do contrario fora trahir a historia, e mentir aos
contemporâneos. (SILVA, 1881, p. 132).

Norberto frisa constantemente a “verdade” contida em seu livro,
que era baseado em documentos e, portanto, traria fatos inquestionáveis. Dessa forma, as acusações de que inventara fatos, como a submissão
do alferes ao carrasco, eram infundadas. Tudo estava baseado em fontes
seguras e, em virtude disso, sua versão da Inconfidência:
É a verdade histórica.
Uma obra, que nas suas quatrocentas e trinta páginas de texto contêm mil e duzentas e onze notas e
não sei quantos milhares de citações, nas quaes se
firmam as minhas asserções, póde apresentar apreciações menos sympathicas, mas não falsidades e
mentiras, que nem um interesse havia para deprimir um martyr. (SILVA, 1881, p. 138).

Estas palavras de Joaquim Norberto em defesa de sua obra foram
publicadas em 1881, ou seja, oito anos após a publicação de História
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da Conjuração Mineira. Naquele momento, a perspectiva republicana
do Tiradentes herói se fortalecia, e o intelectual usa o espaço no IHGB
para corroborar a interpretação trazida em seu livro. Em relação ao alferes, ele afirma:
Os annos, que passou na masmorra, segregado do
mundo – o colloquio com os frades franciscanos,
que lhe transmudaram as idéas – os conselhos que
lhe deram os seus juízes com fementidas promessas –
tudo isso transformou o conjurado em um homem
eivado de mysticismo.
Prenderam um patriota; executaram um frade!
Para elle não era mais o patíbulo um throno de gloria,
mas a ara do sacrifício em expiação de convencionados erros. Preferiu antes morrer com o credo santo nos
labios do que soltando o brado da malograda revolta,
que era – Viva a liberdade! (SILVA, 1881, p. 131).

No mesmo artigo, Norberto se posiciona sobre episódio ocorrido em 1872, quando foi contrário à construção de um monumento
em homenagem a Tiradentes, no Rio de Janeiro (CARVALHO, 1990, p.
62). Segundo suas palavras: “Quando alguns jovens exaltados pretenderam erguer um monumento ao Tiradentes, fui eu de opinião que o seu
vulto era bastante secundário para ornar uma praça da capital do Império.” (SILVA, 1881, p. 138). Essa é a visão que o autor sustentou em sua
obra, e nas posteriores defesas de sua versão dos fatos: Tiradentes não era
um vulto importante para a história nacional, não era digno de homenagens, e não deveria ser exaltado como herói.
Apesar das argumentações em favor de seu estudo, Joaquim Norberto não deixou de ser questionado. As críticas ecoaram e, já no início
do século XX, encontra-se um historiador que, apesar de admirar e utili-
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zar História da Conjuração Mineira como fonte, torna-se o maior crítico
de Norberto: o professor mineiro Lúcio José dos Santos.

1.3 O INTELECTUAL LÚCIO JOSÉ DOS SANTOS E A CONSOLIDAÇÃO DO TIRADENTES HERÓI
Imagem 2: Lúcio José dos Santos (1875-1944)

Fonte: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)27

Lúcio José dos Santos foi o responsável por corroborar, já na
década de 1920, a visão heroica de Tiradentes, forjada pelos republicanos desde o século XIX. Antes, porém, de se descreverem a vida e obra
desse autor, julga-se necessário contextualizar brevemente as circunstân-

27 Disponível em: https://www.ufmg.br/80anos/reitores.html#02. Acesso em:
10 jul. 2015.
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cias que levaram o alferes Tiradentes a ser alçado ao posto de herói nacional
entre o fim do Império e o início da República no Brasil.
Como mencionado nesta obra, em 1870 grupos mais radicais separaram-se do Partido Liberal e formaram o Partido Republicano, pois “se
tinham convencido da impossibilidade de realizar as reformas que defendiam dentro do regime monárquico.” (CARVALHO, 2011, p. 142). O
Manifesto Republicano continha denúncias contra os privilégios da Igreja, a
legislação que restringia a liberdade econômica, a restrição da liberdade de
imprensa, educacional e de associação, e sugeria a criação de uma Assembleia Constituinte para mudar o sistema de governo (COSTA, 1999, p.
163). O momento era de insatisfação contra as oligarquias tradicionais e
as influências do governo no setor privado; o desejo era aumentar a autonomia das províncias. A desigualdade de desenvolvimento econômico e a
competição por subsídios governamentais fizeram alguns setores das elites
regionais julgarem a centralização do poder desvantajosa para seus interesses. Militares também estavam insatisfeitos com o governo, principalmente
após a Guerra contra o Paraguai (1864-1870), quando tomaram consciência das deficiências do exército e tornaram-se hostis à interferência dos
setores civis em suas atividades (COSTA, 1999, p. 163-164).
Nesta conjuntura, os membros do Partido Republicano usavam a
imprensa, conferências públicas, livros e panfletos para propagar a causa.
A República era associada automaticamente à democracia e a Inconfidência Mineira era já considerada origem deste ideal no Brasil (CARVALHO,
2011, p. 142-145). Dessa forma, junto com a propaganda republicana
cresciam também as representações de Tiradentes como herói. Os grupos
monarquistas, ao contrário, viam em Tiradentes uma figura medíocre e
aclamavam como herói a D. Pedro I, que proclamou a Independência mantendo as bases monárquicas consideradas indispensáveis para manutenção
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da unidade nacional. Monarquistas temiam a mitificação crescente de
Tiradentes, o que gerou polêmicas:
Ao que parece, o primeiro conflito político em torno
da figura de Tiradentes ocorreu em 1862, por ocasião da inauguração da estátua de d. Pedro I no então
largo do Rocio, ou praça da Constituição, hoje praça
Tiradentes. A ocasião e o local eram a própria materialização do conflito. No local onde fora enforcado
Tiradentes, o governo erguia uma estátua ao neto
da rainha que o condenara à morte infame. Teófilo
Otoni, o liberal mineiro líder da revolta de 1842,
chamou a estátua de mentira de bronze, e a expressão
virou grito de guerra dos republicanos. Por inspiração de Otoni, o liberal fluminense Pedro Luís Pereira
de Souza compôs um poema a ser distribuído no dia
da inauguração da estátua. A polícia apreendeu os
folhetos, mas o poema sobreviveu e foi republicado
em Ouro Preto em 1888. O texto fala da expectativa popular em torno do monumento. Espera-se
que seja dedicado a Tiradentes, mas aparece a estátua de Pedro I. (CARVALHO, 1990, p. 60-61).

O momento deste conflito foi pouco anterior à formação do Partido Republicano, mas demonstra que alas do grupo liberal já tomavam
Tiradentes como grande mártir, o que só veio a se intensificar. Antes do
surgimento do partido, a Inconfidência e o alferes já eram tema de trabalhos artísticos, como no romance Gonzaga ou a conjuração de Tiradentes,
de Antônio Ferreira de Souza (1848), no conto A cabeça de Tiradentes,
de Bernardo de Guimarães (1867) e na peça de teatro dramático Gonzaga ou a Revolução de Minas, de Castro Alves, escrita em 1867. Nesta
última Tiradentes já é retratado como “Cristo da multidão”, representação que foi ganhando cada vez mais força (CARVALHO, 1990, p. 60).
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Destaca-se neste sentido artigo de Luís Gama publicado em 1882
pelo Clube Tiradentes28, denominado À forca o cristo da multidão, no
qual o autor faz comparações entre o Rio de Janeiro e Jerusalém, entre a
forca e a cruz (CARVALHO, 1990, p. 62). A comparação de Tiradentes
a Jesus Cristo tem como base os documentos Memória do êxito que teve a
Conjuração de Minas e dos fatos relativos a ela acontecidos nesta cidade do
Rio de Janeiro desde o dia 17 até 26 de abril de 1792 e Os últimos momentos
dos inconfidentes de 1789 pelo frade que os assistiu de confissão. Conforme se
apontará no próximo capítulo, ambas as fontes enfatizam o apego de Tiradentes à religiosidade nos momentos que antecederam sua morte, o que
era considerado negativo para o monarquista Joaquim Norberto, mas foi
visto como prova de fé e força moral pelos republicanos. Esta mudança de
sentido atribuído ao comportamento fervoroso do alferes é contrária aos
interesses de Joaquim Norberto:
Certamente os criadores, os poderes ou os experts
sempre querem fixar um sentido e enunciar a interpretação correta que deve impor limites à leitura (ou
ao olhar). Todavia, a recepção também inventa, desloca e distorce. (CHARTIER, 1998, p. 9).

Foi o que aconteceu com a versão produzida pelo monarquista
em sua obra, criada com a intenção de desqualificar Tiradentes ao retratá-lo como místico, mas que produziu efeito inverso: ajudou a disseminar
entre os leitores a religiosidade de Silva Xavier narrada nos documentos,
contribuindo involuntariamente para a mitificação de sua imagem como
uma espécie de Cristo brasileiro.

28 O Clube Tiradentes foi criado pelos partidários da República em 1882, com o objetivo
de celebrar o mártir a cada 21 de abril, data de sua morte (CHIAVENATO, 1989, p. 83).
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A Proclamação da República ocorreu em 15 de novembro de
1889, num golpe militar que foi facilitado devido ao crescente desprestígio da Monarquia. Participaram da ação os marechais Deodoro da
Fonseca e Floriano Peixoto, além de outros membros do exército que
“auxiliados por um punhado de civis, converteram uma passeata militar
num golpe contra o governo.” (COSTA, 1999, p. 448). Após a proclamação, as manifestações que faziam de Tiradentes um herói cívico-religioso
multiplicaram-se. O dia 21 de abril tornou-se feriado nacional já em
1890, e artistas, como o positivista Décio Villares, Aurélio de Figueiredo e Pedro Américo produziram obras de arte em que Tiradentes é
retratado com a fisionomia de Jesus Cristo. Desfiles cívicos celebravam
o herói patriótico, e também o “Cristo brasileiro”, e tinham ares de procissão religiosa (CARVALHO, 1990, p. 64-65). Tornou-se emblemático
o discurso solene do orador republicano radical Antônio da Silva Jardim,
proferido no Clube Tiradentes em 21 de abril de 1890. Silva Jardim compara Tiradentes ao marechal Deodoro da Fonseca, então presidente do
Brasil, e diz que ambos estavam lado a lado, pois o alferes, se vivo estivesse, certamente ensinaria ao governo republicano a melhor maneira de
conduzir o país, com liberdade para todas as raças, educação, unidade
territorial e administração moralizada. Tiradentes é aclamado como “o
Trabalhador, o Bom, o Patriota, o Santo!” (JARDIM, 1890, p. 43), frase
que resume bem a união de civismo e religiosidade característica do processo de mitificação do alferes.
Num primeiro momento, Tiradentes era exaltado junto a outros
ícones republicanos, como frei Caneca, Benjamin Constant e o próprio
marechal Deodoro da Fonseca, além de Floriano Peixoto (CARVALHO,
1990, p. 56). Seu nome foi ganhando força por representar, segundo
Carvalho, princípios caros aos brasileiros: Tiradentes não derramou san86

gue de ninguém, morreu como vítima sem ter sido algoz, foi traído por
Joaquim Silvério dos Reis, companheiro que se tornou delator, demonstrou fé diante do cadafalso, além de ser oriundo de Minas Gerais e ter
pretendido tornar independentes também o Rio de Janeiro e São Paulo,
localidades que desde a metade do século XIX já podiam ser consideradas centros políticos no país (CARVALHO, 1990, p.67-68). Todos esses
fatores fizeram de Tiradentes um símbolo ideal, pois trazia consigo, além
da suposta gênese republicana, características que o tornavam facilmente
aceito pela população em geral, incluindo aí civis e militares.
Contribuíram muito para a construção do Tiradentes herói os republicanos positivistas. O Positivismo é uma escola filosófica que surgiu na
França, fundada por Augusto Comte, e que unia o conceito de “ordem”
ao ideal de progresso iluminista, como citado. A corrente positivista pretendia equiparar os métodos das ciências naturais e sociais, afirmando a
rigorosa neutralidade do cientista social e buscando leis gerais e invariáveis que regessem as sociedades (BARROS, 2011, p. 11-12). Também o
historiador deveria observar o objeto de estudo de forma distanciada, para
manter a pretendida neutralidade (BARROS, 2011, p. 16).
No Brasil, o Positivismo foi inserido por discípulos de Augusto
Comte, a princípio de forma difusa (SOARES, 1998, p. 88). A partir de
1850, a filosofia positivista difundiu-se na Escola Militar do Rio, Escola
da Marinha, Escola Politécnica e Colégio Pedro II, entre outros. Benjamin
Constant, mestre da Escola Militar, ganha destaque como divulgador da
doutrina de Comte e também por sua atuação na implantação da República (SOARES, 1998, p. 94). Os republicanos positivistas tinham como
modelo a Terceira República francesa, que agregaria liberdade e poder, o
que conciliava com a “ordem e progresso” do ideal de sua doutrina. O
grupo tinha divergências, mas exerceu forte influência na proclamação e
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organização da República e na Constituição Federal de 1891 (SOARES,
1998, p. 102-193).
Alguns defendiam que Constant era o verdadeiro idealizador do
projeto republicano no Brasil, sendo sua atuação mais significativa que a
do próprio marechal Deodoro, por ser “o evangelizador, o doutrinador,
a cabeça pensante, o preceptor, o mestre, o ídolo da juventude militar”
(CARVALHO, 1990, p. 40), ou seja, o mentor intelectual daqueles que
derrubaram a Monarquia em 1889. Chegou a ser candidato forte a herói
e, para os positivistas, estava no panteão cívico ao lado do “patriarca da
Independência”, José Bonifácio, considerado figura decisiva para a liberdade do país, e Tiradentes, o precursor da ideia de liberdade e República
(CARVALHO, 1990, p. 41). No entanto, Constant não teve tanta empatia popular quanto o alferes, pois faltava-lhe carisma, atingindo apenas
a juventude militar no exército e os próprios positivistas no meio civil
(CARVALHO, 1990, p. 56). Já Tiradentes era aclamado pelos positivistas e também pelos republicanos radicais (vide o discurso de Silva Jardim)
e era bem aceito pela população. Considera-se que os positivistas foram
o grupo mais decisivo para a consolidação do culto cívico a Tiradentes.
Eles se destacavam principalmente nos desfiles, como o de 1890, ocasião em que carregaram o busto do mártir num andor, e Décio Villares
distribuiu sua emblemática litogravura em que Tiradentes é retratado
como Cristo (CARVALHO, 1990, p. 65), propagando, assim, a imagem que viria a se consolidar, sendo ainda hoje utilizada.
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Imagem 3: Décio Villares Tiradentes, 1890. Litografia, 46 X 27 cm

Fonte: Carvalho (1990, p. 66)

Devido à apropriação positivista, o alferes mineiro não foi associado ao radicalismo e passou a ser visto como integrador, representante
das aspirações populares e das diversas correntes políticas, sendo bem aceito
por republicanos, por grupos abolicionistas e até mesmo por monarquistas,
desde que não se sobrepusesse a D. Pedro II (CARVALHO, 1990, p. 70).
Estes últimos, como demonstra o exemplo de Joaquim Norberto, poderiam aceitar o martírio patriótico do alferes, mas temiam a mitificação de
sua figura, principalmente no contexto pós 1870, com o crescente fortalecimento dos republicanos. Apesar dos esforços monarquistas, a interpretação
heroica forjada pelos republicanos prevaleceu e foi fortemente consolidada
na década de 1920 pela obra de Lúcio dos Santos.
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Lúcio José dos Santos (1875-1944) foi professor, engenheiro,
advogado e historiador mineiro. Nascido em Cachoeira do Campo,
distrito de Ouro Preto, no dia 27 de julho, estudou humanidades no
seminário de Mariana (MG) entre 1888 e 1892, tendo sólida formação católica. Era filho de Blandina de Figueiredo Santos e do coronel da
guarda nacional João Inácio da Costa Santos; casou-se com Josefina de
Figueiredo Santos (MELO, 2012, p. 576-577). Em 1893 ingressa como
professor de História no Ginásio Mineiro e, paralelamente, cursa Engenharia de Minas e Civil pela Escola de Minas de Ouro Preto, renomada
instituição fundada durante o reinado de Dom Pedro II, formando-se
em 1900. No ano seguinte, já lecionava também nesta instituição (OLIVEIRA, 1975, s. p.). Afeito aos estudos,
Em 1908, tornou-se bacharel em Ciências Jurídicas
e Sociais, pela Faculdade de Direito de São Paulo.
Por haver concluído o curso de Engenharia em primeiro lugar, foi premiado com uma viagem à Europa.
De volta ao Brasil, em 1901, ingressou como professor substituto interino em Eletrotécnica na Escola
de Minas. Nessa mesma escola, passou a ‘lente’ de
Hidráulica e Termodinâmica, tendo se tornado professor catedrático da 21ª cadeira (Hidráulica teórica
e prática. Motores hidráulicos). Ainda na Escola de
Minas, lecionou interinamente, as cadeiras: Arquitetura, Navegação Interior e Portos de Mar. Em 1922,
por concurso de títulos, foi nomeado professor catedrático da cadeira de Portos, Rios e Canais, na Escola
de Engenharia de Belo horizonte. Lecionou também em escolas de ensino secundário como o Liceu
Mineiro, de Ouro Preto e o Colégio Arnaldo, de Belo
horizonte. No período de 1924 a fins de 1926 (ou
início de 1927), foi diretor de Instrução Pública29
na Secretaria do Interior do governo do presidente
29 Cargo equivalente ao de Secretário de Educação do Estado.
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Melo Vianna e parte do governo de Antônio Carlos
Andrada. Em 1929, foi o primeiro diretor da Escola
de Aperfeiçoamento de Minas Gerais. De abril de
1931 a maio de 1933 dirigiu a Universidade de Minas
Gerais, na condição de reitor. (MELO, 2012, p. 576).

O intelectual foi o segundo reitor da então Universidade de Minas
Gerais (UMG). Por ocasião da Revolução de 1930, houve agitações entre
os estudantes e o consequente afastamento do reitor Mendes Pimentel30.
Sendo “chamado a remediar a turbulência, Lúcio foi compostura e dignidade, impondo-se ao respeito dos alunos.” (OLIVEIRA, 1975, s. p.).
Nota-se, a partir desta descrição, que Lúcio José dos Santos ocupou cargos de destaque em instituições de ensino mineiras, e no próprio
governo do estado de Minas Gerais. Tornou-se influente como professor, e também como intelectual católico. Em Belo Horizonte, foi diretor
do jornal O Horizonte, pertencente à Diocese da capital, integrou a Ação
Católica e foi fundador e presidente do Círculo Católico, ambos movimentos leigos (MOURÃO, 1959, p. 305). Lúcio dos Santos ocupou também
o cargo de vereador na cidade de Ouro Preto, sendo eleito quando ainda
era estudante de engenharia, em 1897, permanecendo no cargo até 1900
e, depois novamente entre 1908 e 1912, sendo presidente e diretor executivo da câmara neste último período (MELO, 2012, p. 577). Também se
candidatou a deputado e obteve votação considerada expressiva, mas não
30 O professor e jurista Francisco Mendes Pimentel foi o primeiro reitor da Universidade
de Minas Gerais. Atuou de novembro de 1927 a novembro de 1930, quando o governo
provisório de Getúlio Vargas baixou decreto determinando a aprovação dos estudantes de
cursos superiores sem exames finais, mediante a frequência em mais de 50% das aulas.
Mendes Pimentel não concordou com a medida e convocou o Conselho Universitário
para deliberar a respeito. Estudantes favoráveis ao decreto de Vargas protestaram, e houve
grande tumulto, quando o reitor foi atingido por ovos e uma pedra. Um dos estudantes
que se manifestava foi baleado e faleceu, sendo o filho de Mendes Pimentel acusado de
disparar o tiro. O episódio fez com que o reitor renunciasse ao cargo, assumido meses
depois pelo professor Lúcio dos Santos (Diversa, Revista da Universidade Federal de
Minas Gerais, Belo Horizonte, ano 5, n. 11, maio, 2007).
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foi eleito (MOURÃO, 1959, p. 305). O intelectual participou ainda de
associações científicas e de letrados:
Foi membro da sociedade Mineira de Engenheiros,
do Instituto Histórico e Geográfico do Estado de
Minas Gerais, da Academia de Ciências de Minas
Gerais e da Academia Mineira de Letras. Colaborou em vários jornais e revistas de Belo Horizonte,
Rio de Janeiro e São Paulo. Divulgou cerca de 700
estudos de várias naturezas. (MELO, 2012, p. 577).

Entre os inúmeros estudos, destacam-se quatro volumes de Hidrotécnica e um sobre Turbina tangencial, além dos estudos de Filosofia e
História: Filosofia, Pedagogia e Religião, de 1936 (OLIVEIRA, 1975, s.
p.), História de Minas Gerais – Resumo didático, de 1926, e Inconfidência
Mineira - papel de Tiradentes na Inconfidência Mineira, de 1927. Esses últimos serão analisados nos próximos capítulos. Conforme dito, Lúcio dos
Santos era membro do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais
(IHGMG). A instituição foi fundada em 16 de junho de 1907, na sala de
sessões da Câmara dos Deputados do Congresso Mineiro, em Belo Horizonte, por um número considerável de letrados que concretizou o projeto
iniciado no Clube Floriano Peixoto, agremiação republicana fundada em
1898 também em Belo Horizonte (GONÇALVES; NICOLAZZI, 2014,
p. 93). Augusto de Lima (apud GONÇALVES; NICOLAZZI, 2014, p.
97), em discurso, deixou claras as intenções do IHGMG:
Não é demais recordar que Minas foi o foco mais
intenso da formação da nossa nacionalidade, sendo
a precursora dos eventos mais notáveis da nossa
evolução politico-social. As lutas dos emboabas, os
motins dos sertões, a erupção formidavel de Felippe
dos Santos, a tragedia sanguinolenta dos Conjurados, formam outros tantos marcos crescentes do
caracter cívico mineiro atravéz da historia politica.
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Minas, precursora política, foi tambem a precursora das
reformas sociaes, aquecidas pelo sol do christianismo.

O IHGMG seguia, como os demais institutos regionais, o modelo
de produção historiográfica proposto pelo IHGB (CALLARI, 2001, p. 60).
No momento de criação do grêmio mineiro, a República já estava estabelecida e, como bem demonstra o discurso de Augusto de Lima, a questão
da nação ainda estava em pauta, assim como esteve no IHGB desde o início de sua criação. Os intelectuais mineiros tinham convicção de que seu
estado era precursor da identidade nacional brasileira, por ter sido palco
de movimentos que contestavam as ações da Coroa no período colonial.
Desta forma, julgavam ser fundamental a criação de um Instituto que sistematizasse os feitos históricos dos mineiros, considerados basilares para
as origens do sentimento patriótico brasileiro. Assim como o IHGMG, o
Arquivo Público Mineiro (APM) foi decisivo para a construção da Inconfidência Mineira como movimento precursor da nacionalidade:
Enquanto instituição local e dentro de um regime
acentuadamente federalista, o IHGMG se empenharia em justificar o predomínio econômico e político
de Minas Gerais na Primeira República. O mesmo
ocorreu com o Arquivo Público Mineiro, órgão governamental criado anos antes, mas imbuído dos mesmos
ideais. Várias pessoas eram filiadas às duas instituições; havia ainda forte contato com o IHGB e ampla
circulação de ideias. Entretanto, pelas suas especificidades, ambas as instituições iriam debruçar-se com
especial afinco sobre a Inconfidência Mineira, tratando-a como movimento local, mas simultaneamente
nacional. (CALLARI, 2001, p. 75).

Se a Inconfidência Mineira era tratada com especial importância,
mais valor ainda passou a ser dado a Tiradentes, seu principal personagem.
Como se mostrou, o trabalho de Eduardo Machado de Castro, um dos
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primeiros a rebater as opiniões de Joaquim Norberto, foi publicado na
Revista do Arquivo Público Mineiro. Lúcio dos Santos também colaborou com o Arquivo, publicando no ano de 1937 Onde Morreu Cláudio
Manoel da Costa?, artigo em que analisa a morte do poeta inconfidente
(SANTOS, 1937, p 451-460). A instituição publicou ainda vários outros
artigos e documentos relativos à Inconfidência e a Tiradentes, com destaque para o relato da Romaria Cívica, promovida em 21 de abril de
1902, pelo Clube Floriano Peixoto em homenagem ao alferes. Na ocasião, mais de 400 pessoas entre membros do clube, estudantes de direito
e funcionários públicos partiram da capital num trem rumo a Ouro
Preto, onde prestaram culto ao mártir, com vivas à República e à memória de Tiradentes, numa festa que, segundo relato anônimo, “accendeu
em todos os corações o enthusiasmo patriótico.” (Revista do Arquivo
Público Mineiro, 1902, p. 858). Os romeiros foram recepcionados pelos
republicanos da cidade de Ouro Preto, entre eles Lúcio dos Santos, orador do Clube Floriano Peixoto, que ficou encarregado pelas palavras de
saudação. Desfilaram pelas ruas da cidade os republicanos, acompanhados de banda musical, representantes do governo do estado, Imprensa
Oficial de Minas Gerais, Escola de Minas e de Farmácia de Ouro Preto,
Faculdade Livre de Direito etc. Carregavam o pavilhão da República e
seguiram até a Praça da Independência, onde cercaram a estátua de Tiradentes. Augusto de Lima então proferiu discurso em que afirma:
A geração actual comprehende, que a canonização cívica de Tiradentes está terminada e que agora
começa o seu culto.
Muitos milhares de brasileiros neste momento do
seculo, ligados pela solidariedade de um só pensamento, levantam os seus corações em homenagem
ao maior vulto da nossa nacionalidade. (APM, 1902,
p. 859, grifo nosso).
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O relato deste evento cívico, do qual participou Lúcio dos Santos,
é mais uma demonstração da apropriação da figura de Tiradentes como
legitimador da causa republicana, acrescida da ideia de nacionalidade que
foi reivindicada pelos mineiros através do IHGMG. Os contornos cívicos
e patrióticos do alferes eram construídos em torno de uma aura mítica e
religiosa, garantindo assim a aprovação popular. Faltava apenas uma obra
historiográfica, reconhecida pelo uso de fontes documentais, que corroborasse o processo de mitificação.
Esta lacuna será preenchida pela obra de Lúcio dos Santos. O autor
foi incumbido, ainda em 1911 (TEODORO, 2014, p. 45) da tarefa de produzir um estudo sobre Tiradentes e a Inconfidência Mineira, que deveria
estar pronto em 1922. O estudo foi solicitado pela comissão organizadora
do I Congresso Internacional de História da América, evento realizado de 7
a 15 de setembro de 1922 pelo IHGB, em comemoração ao centenário
da Independência do Brasil. O IHGB, sob a presidência de José Maria da
Silva Paranhos Júnior, o barão do Rio Branco, intensificou seu intercâmbio
com países da América, e essa iniciativa culminou com o Congresso, que
visava à aproximação intelectual dos países do continente. O Congresso
recebeu apoio do governo brasileiro e da Pan American Union, precursora
da Organização dos Estados Americanos (OEA), e contou com cerca de
200 participantes de 17 localidades diferentes do continente. A comissão
executiva era formada por brasileiros e estrangeiros e a programação contava com 30 seções de trabalho, que deveriam abordar aspectos históricos
de todas as partes em que a América estava dividida politicamente. Os textos apresentados deveriam ser inéditos e ter seus méritos avaliados por um
comitê científico (GUIMARÃES, 2007, p. 153-155).
A pesquisa de Lúcio dos Santos foi a sétima tese da primeira seção
de trabalho do Congresso (SANTOS, 1927, prefácio). Ao aceitar o con95

vite, o autor tinha a intenção de escrever a História da Inconfidência
como um todo, porém, ao se deparar com a enorme quantidade de fontes (documentos, a revista do IHGB, livros já escritos e a própria tradição
oral), optou por focar no papel do alferes no movimento, desvendando o
que afirmava ser a verdade dos fatos. O trabalho de fato foi apresentado
em 1922, e sua primeira edição foi publicada em livro no ano de 1927.
Santos consultou os Autos de Devassa no Arquivo Público Nacional e na Biblioteca Nacional, procurando, assim, as fontes primárias
para suas anotações e análises (SANTOS, 1927, prefácio). Mas, além
dos documentos originais, o autor fez uso de outras obras, com destaque
para a já citada História da Conjuração Mineira, de Joaquim Norberto
de Souza Silva, estudo que se tornou clássico e basilar para as pesquisas
posteriores. Apesar de respeitar o trabalho do monarquista, Santos não
concorda com sua versão dos fatos, sobretudo em se tratando da participação de Tiradentes na conspiração. A obra é construída de forma a
contrapor-se ao discurso de Norberto, que, conforme mencionado, tendia a diminuir a importância do alferes e considerá-lo um personagem
medíocre, versão refutada por críticos diversos, em especial, os ligados
ao movimento republicano.
Lúcio dos Santos, ao contrário de Norberto, realiza seus estudos com a República implantada e consolidada. Sua pesquisa também
é feita com o aval do IHGB, responsável por encomendar a obra para
o Congresso Internacional de História da América, porém em configuração política totalmente diferente daquela do antecessor. O Instituto
nesse período já havia se adaptado ao novo poder vigente, embora isso
tenha se dado de forma gradual. Sabe-se que num primeiro momento
os integrantes do IHGB não aceitaram a queda de D. Pedro II, pois as
doações financeiras que o grêmio recebia do Imperador foram brusca96

mente diminuídas com a troca de poder, numa manobra republicana para
enfraquecer a instituição que “representava uma herança típica do ancien
régime.” (GUIMARÃES, 2007, p. 23). Entretanto, em 1908, o barão do
Rio Branco assumiu a presidência do IHGB, enquanto exercia também o
cargo de Ministro das Relações Exteriores do Brasil. Sua atuação, juntamente com as oligarquias republicanas que foram reavivando a importância
do Instituto, que passou a fornecer documentações e fazer estudos para o
governo, foi fundamental para a aproximação definitiva entre o IHGB e
novo poder político e a retomada das antigas doações financeiras (GUIMARÃES, 2007, p. 29-30). Apesar de ainda exaltarem o antigo imperador,
os trabalhos do Instituto precisariam também ser condicionados à nova
configuração política, e nesse contexto as leituras sobre a Inconfidência
Mineira e seu caráter republicano mudaram de interpretação: o movimento deixa de ser visto como uma ameaça à ordem e unidade nacional e
passa a ter seu caráter libertário enaltecido, sendo entendido como gênese
do nacionalismo brasileiro. O Positivismo, visto de forma negativa pelo
IHGB durante o Império, já não era considerado ameaça. Desde a década
de 1870, os integrantes mais velhos e mais fortemente ligados à ordem
monárquica foram sendo paulatinamente substituídos por integrantes
ligados à filosofia positivista, principalmente aqueles oriundos da Escola
Militar (CALLARI, 2001, p. 75). Dessa forma, a visão heroica de Tiradentes, forjada por diversos grupos, mas principalmente pelos republicanos
positivistas, poderia ser bem aceita pelo IHGB.
Como mencionado, apesar das várias representações de Silva Xavier
como mártir heroico existentes, não havia um estudo histórico completo,
feito por um brasileiro, que corroborasse tal tese. Deve-se lembrar que o
trabalho do republicano Machado de Castro, do início do século XX, criticava a versão de Joaquim Norberto, mas não era um estudo amplo de
contraponto, além de trazer alusões a tradições orais difíceis de compro97

var, num momento em que a documentação escrita era fundamental
para conferir status de “verdade” a um relato historiográfico. Já a obra
do também republicano Assis Cintra, escrita na década de 1920 como a
de Santos, relativizava o caráter heroico de Tiradentes. A obra de Lúcio
dos Santos atendeu a demanda existente, oficializando numa pesquisa
histórica completa a figura heroica de Tiradentes.
Embora tivesse feito parte do Clube Floriano Peixoto, que mitificava Tiradentes, como membro de IHGMG, e consequentemente
ligado ao IHGB, Lúcio dos Santos procurava ponderar sua pesquisa com
suposta “neutralidade”. Buscando equilibrar o posicionamento inflamado
dos primeiros republicanos, sua obra reconhece Tiradentes como herói
e contradiz o discurso de Joaquim Norberto, mas adota uma narrativa
mais equilibrada, conforme a demanda de uma pesquisa historiográfica
séria e documentada. O autor nega ser influenciado pelo posicionamento
republicano, o que se sabe não ser possível, em virtude do meio em que
estava inserido e do seu local de fala, o IHGMG. Entende-se o local de
fala como mobilizador direto do tipo de pesquisa realizado e dos interesses a serem contemplados (CERTEAU, 1982, p. 41). Apesar de negar as
influências que sofre, Santos (1927, p. 10) admite os discursos extremados de monarquistas e republicanos, afirmando equilibrar-se entre eles:
Aquelles que primeiro trataram do assumpto, na
Monarchia, difficilmente se poderiam escoimar de
alguma prevenção, dado o caracter francamente
republicano da Conspiração mineira [...]
Por sua vez, aquelles que, nos primeiros momentos da Republica, escreveram a historia dolorosa de
1789, muito facilmente se podiam deixar arrastar
a exaggeros [...]
Pela minha parte, egualmente distante de taes extremos, pude evitar essas injustiças oppostas.
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A Inconfidência Mineira foi produzida anos após o auge das tensões, polêmicas e embates entre monarquistas e republicanos. Sendo assim,
sua publicação não gerou reações imediatas de defensores e críticos, como
aconteceu com o trabalho de Joaquim Norberto. A obra serviu para consolidar oficialmente a visão já amplamente divulgada do Tiradentes herói
patriótico e cristão. Uma das poucas vozes discordantes foi a do professor, jurista, político e historiador Afonso Arinos de Melo Franco, que em
1938 escreve o ensaio Inconfidência Mineira, origem e tendências ideológicas, para o III Congresso de História Nacional. O ensaio foi publicado
nos anais do Congresso em 1942 (CALOU FILHO, 1989, p. 162). Melo
Franco enaltece os inconfidentes como homens de fina estirpe e inteligência, com exceção de Tiradentes, que “era um ativista puro e crédulo, porém
insano e confuso, a quem Arinos responsabiliza pelo fracasso da conspiração” (CALOU FILHO, 1989, p. 163).
A interpretação de Franco aproxima-se da feita por Joaquim Norberto, considerando o alferes figura irrelevante, mas que colocou os planos
dos inconfidentes a perder com suas atitudes ensandecidas e pouco calculadas. Exatamente por isso a Inconfidência Mineira era apenas um
movimento ideológico, e esse é seu aspecto mais importante a ser analisado. Melo Franco critica pontualmente o estudo de Santos justamente
por não ter se aprofundado nessa análise: “as ideias, as intenções eram a
única substância a ser examinada naquele amontoado de fatos insubsistentes.” (FRANCO, 1942, p. 63 apud CALOU FILHO, 1989, p. 163).
Percebe-se que o livro de Lúcio dos Santos atingiu seu objetivo:
criar uma nova “verdade” sobre Tiradentes, tornando-se essencial para
aqueles que desejassem conhecer o assunto, embora a obra de Norberto
continuasse também sendo basilar. Santos passou a ser considerado referência, sendo requisitado a explanar sobre o assunto; o próprio IHGMG,
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que estava em processo de revitalização no ano de 1928, convoca uma
série de conferências sobre a história de Minas Gerais. O autor é convidado a explanar sobre a Inconfidência na sessão do dia 21 de abril,
denominada A conjuração mineira: suas causas, seus espíritos, seus efeitos.
Já tendo apresentado trabalho no Congresso de
América promovido pelo IHGB em 1922, que foi
publicado em 1927, sua conferência repetiu as ideias
que desenvolveu, debruçando-se sobre a figura de
Tiradentes. Apesar do estudo minucioso das fontes
– usadas para ‘provar’ sua premissa de que Tiradentes foi o idealizador do movimento – também não
lhe escapou a uma certa visão moralizante, principalmente quando descreveu a leitura da sentença.
(CALLARI, 2011, p. 80).

As fontes com informações sobre Lúcio José dos Santos são escassas. Não se sabe, por exemplo, quando e como se deu seu ingresso no
IHGMG, e nem qual corrente historiográfica o autor seguia. No entanto,
ao se analisar sua obra, encontram-se muitos elementos do Positivismo,
como a ideia de distanciamento do objeto e de fatores externos que pudessem influenciar sua escrita, a busca da neutralidade e a pretensão de obter
a “verdade” por meio de documentos, usados por Santos para demonstrar o suposto heroísmo de Tiradentes, heroísmo que, conforme se viu,
foi forjado em grande medida pelos republicanos positivistas. Joaquim
Norberto também reivindica veracidade ao seu estudo, argumentando
as bases documentais do mesmo. Ambos os autores de fato utilizaram
documentos como fontes, mas a questão da veracidade sabe-se ser impossível: “uma leitura do passado, por mais controlada que seja pela análise
dos documentos, é sempre dirigida por uma leitura do presente.” (CERTEAU, 1982, p. 33), ou seja, os discursos de nossos historiadores eram
condicionados por suas conjunturas e, longe de relatarem as pretendidas
“verdades”, o que eles produziram foram versões que traziam fortes ele100

mentos interpretativos, de acordo com o local de fala de cada um. Sendo
Santos um devotado católico, encontramos também certa influência religiosa em seus escritos, principalmente ao exaltar a fé de Tiradentes diante
da morte. Essa exaltação, entretanto, não surgiu com sua obra, pois já era
presente em manifestações diversas desde o século XIX, culminando inclusive com as comparações entre Tiradentes e Jesus Cristo.
Lúcio José dos Santos, apesar de se preocupar com a imparcialidade, realizando um trabalho ponderado e baseado em fontes, era um
homem de seu tempo. Não escapa, portanto, ao pensamento de sua sociedade. Segundo Michel de Certeau (1982, p. 44),
[...] a situação da historiografia faz surgir a interrogação sobre o real em duas posições bem diferentes do
procedimento científico: o real enquanto é o conhecido
(aquilo que o historiador estuda, compreende ou ‘ressuscita’ de uma sociedade passada) e o real enquanto
implicado pela operação científica (a sociedade presente qual se refere a problemática do historiador, seus
procedimentos, seus modos de compreensão e, finalmente, uma prática do sentido).

Neste sentido, os historiadores dispuseram-se a relatar com seus discursos a realidade vivida pelos inconfidentes, sobretudo pelo mais destacado
deles, Tiradentes. Pretendiam, assim, “ressuscitar” o papel desempenhado
pelo alferes no movimento, descrevendo de forma isenta os acontecimentos “reais”. Ao produzirem tais narrativas, porém, os autores deixam
transparecer as influências de seus contextos de época, redes de relações
e posicionamentos políticos. A partir dessas perspectivas, examinam-se a
seguir, detidamente, as obras de Joaquim Norberto de Souza Silva e Lúcio
José dos Santos, comparando suas construções discursivas sobre o alferes
Tiradentes e seu papel na Inconfidência Mineira.
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2
AS VESTIMENTAS DO MÁRTIR: TIRADENTES
ENTRE JOAQUIM NORBERTO DE SOUZA
E SILVA E LÚCIO JOSÉ DOS SANTOS
Depois do que foi saindo o dito alferes, dizendo que não
encontrava senão homens vis e baixos, incapazes de
uma ação heroica; porém, que havia de armar uma
meada tal, que em cem anos se não havia de desenredar.
(Depoimento do capitão Vicente Vieira da Motta,
Autos de Devassa da Inconfidência Mineira).

Quanto á sua meada, foi propheta, pois são
passados oitenta e quatro annos e mal a tenho
desembaraçado, apesar de aturado estudo.
(Joaquim Norberto de Souza Silva,
História da Conjuração Mineira).

Uma phrase prophetica de Tiradentes: Em discussão com
Vicente Vieira da Motta, que se recusava a entrar na
conjuração, diz Tiradentes que vae “armar uma meada
que em cem annos se não havia de desembaraçar”.
Effectivamente, mais de um seculo depois, estamos
ainda a deslindar a pavorosa alhada de 1789.
(Lúcio José dos Santos, A Inconfidência Mineira).

Para Roger Chartier (2002a, p. 77), “as organizações discursivas e as categorias que as fundam – sistemas de classificação, critérios de
recorte, modos de representações – não são redutíveis às ideias que elas
enunciam ou aos temas que sustentam.” Partindo desse pressuposto,
compreende-se que um texto, sobretudo uma obra historiográfica, nunca
se encerra em si mesmo. Os escritos trazem as dimensões contextuais

102

em que foram produzidos e os lugares de fala de seus autores. Conforme
Michel de Certeau (1982, p. 66),
Toda pesquisa historiográfica se articula com um
lugar de produção socioeconômico, político e cultural. Implica um meio de elaboração circunscrito por
determinações próprias: uma profissão liberal, um
posto de observação ou de ensino, uma categoria de
letrados, etc. Ela está, pois, submetida a imposições,
ligada a privilégios, enraizada em uma particularidade.
É em função deste lugar que se instauram os métodos, que se delineia uma topografia de interesses, que
os documentos e as questões, que lhes serão propostas, se organizam.

As narrativas analisadas até aqui demonstram uma variedade de
interpretações e enfoques discursivos acerca de Tiradentes e seu papel na
malograda conspiração mineira. Cada representação foi fabricada com
base num conjunto de circunstâncias externas significativas que influenciaram sua produção. Com base nessa premissa, pretende-se, neste capítulo,
analisar as obras de Joaquim Norberto de Souza Silva e Lúcio José dos Santos, entendidas nesta obra como as mais emblemáticas sobre o tema. Os
discursos dos intelectuais serão examinados a partir de seus lugares de produção, sabendo-se que as narrativas criadas por ambos são representações
de uma realidade distante e com fontes limitadas para pesquisa: “nenhum
texto – mesmo aparentemente mais documental, mesmo o mais objetivo
[...] mantém uma relação transparente com a realidade que apreende.”
(CHARTIER, 1998, p. 63).
As condições em que os textos foram escritos dizem muito sobre
seu conteúdo. Embora pesquisem em sua maioria as mesmas fontes, os
historiadores lançaram olhares particulares sobre Tiradentes, criando, com
base na Sentença da alçada, nos depoimentos dos inquéritos do crime de
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inconfidência e na própria tradição, as dimensões social, cultural e psicológica em que o alferes estava inserido, bem como sua aparência física
e seu papel no levante, que varia entre o de divulgador infame ao de idealizador e líder da causa. O exame detalhado dos estudos de Norberto e
Santos objetiva demonstrar como, dentro de seus contextos, os autores
produziram versões diferentes, e até antagônicas, para um mesmo evento
histórico e seu personagem principal.

2.1 HISTÓRIA DA CONJURAÇÃO MINEIRA, DE JOAQUIM NORBERTO DE SOUZA SILVA
Joaquim Norberto de Souza Silva possui o mérito de, após alguns
estudos importantes, porém breves e baseados apenas na Sentença da
alçada, ter realizado a primeira pesquisa completa sobre a Inconfidência
Mineira, recebendo, para isso, apoio do IHGB. A pesquisa foi transformada em livro, editado pela livraria de seu amigo, Baptiste Louis Garnier
(PINHEIRO, 2004, p. 7), reconhecido por seu trabalho no século XIX.
Pelo pioneirismo, a obra ganhou repercussão e tornou-se a maior referência sobre a tentativa de levante mineiro.
O livro inicia-se com uma “Advertência”, exaltando sua qualidade e o empenho do autor em executar meticulosa pesquisa com base
em documentos até então não estudados. São apresentados depoimentos dos membros do IHGB, cônego Fernandes Pinheiro e Dr. Caetano
Alves de Souza Filgueiras, que se mostram entusiasmados com os estudos
iniciais de Norberto, ainda em 1859 e 1860, respectivamente (SILVA,
1873, p. VII-VIII). Após, introduz a obra um depoimento do próprio
Joaquim Norberto que, em sessão do Instituto, de 23 de novembro de
1860, explica como encontrou as fontes e os caminhos que estava percor104

rendo para desvendar os mistérios da conspiração de 1788-1789. O autor
(1873, p. XI-XVII) reconhece o valor dos trabalhos de Charles Rybeirolles e Robert Southey, embora esses tivessem acesso somente à sentença,
versão final dos juízes sobre o caso.
A publicação foi dividida em 19 capítulos, que abarcam desde
os antecedentes da Inconfidência até o desfecho do caso, trazendo, num
panorama geral, o cenário de Minas Gerais no período colonial, as experiências dos estudantes brasileiros que tomavam contato com as ideias de
liberdade na Europa, a influência da Independência dos Estados Unidos,
a insatisfação dos mineiros com a cobrança abusiva de impostos, os governos de Luiz da Cunha e Menezes e do Visconde de Barbacena, as primeiras
ideias de levante e o perfil dos inconfidentes, suas reuniões e a ideia de
República, o desenrolar dos acontecimentos, a descoberta dos planos, as
prisões e interrogatórios, as sentenças e o destino dos conspiradores. A primeira edição conta com 433 páginas, e os fatos são descritos com riqueza
de detalhes e preocupação constante com as fontes de informações, detalhadas em notas de rodapé.
Importante apontar que, assim como o também monarquista e
membro do IHGB Francisco Adolfo de Varnhagen, Joaquim Norberto
considera nobre a tentativa de Tiradentes e seu grupo, mas endossa que
aquele não era o momento e nem a forma ideal para se obter a independência do Brasil, já que o território poderia ser fragmentado em pequenas
Repúblicas, o que apenas um governo monárquico impediria. Esse era um
pensamento comum aos intelectuais do IHGB e aos representantes do
Romantismo nacionalista. O posicionamento do autor (1873, p. 33-34)
fica claro já ao final do primeiro capítulo, quando afirma que
A hora porem sagrada da Independencia era ainda
desconhecida na ampulheta dos tempos, e nos campa-
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nários celestes dormiam ainda os sons das vésperas
do Ypyranga. Não talhou a Providecia divina o Brazil para pequenos estados quando lhe deu por limites
essas balizas de gigantes, o Amazonas ao norte, o
Prata ao sul, a cordilheira dos Andes ao occidente,
e a immensidade do Oceano Atlântico ao oriente.
Seu dedo fatídico posava sobre os labios de um anjo,
de régio diadema, involto nas faixas do porvir. O
imperio diamantino, como a luz, devia surgir a um
brado magnanimo.

Os três primeiros capítulos não mencionam Tiradentes. Neles,
Silva (1873, p. 54) traça um panorama dos fatos que antecederam a
conspiração e das medidas autoritárias impostas pela metrópole e aplicadas com tirania pelo governador das Minas Gerais, Luiz da Cunha e
Menezes: “Ah! E como viviam os povos avexados por quantos impostos
imaginavam o clero, a magistratura e o fisco! O colono trabalhava como
de parceria para essas três harpias esfaimadas, que só se nutriam de ouro,
e que cada vez se mostravam mais insaciáveis [...]”
Para o autor (1873, p. 59), a situação levou habitantes eruditos
da capitania a desejarem independência, e estes procuraram “o tenente
coronel Francisco de Paula Freire de Andrade, que na frase do coronel
Ignacio José de Alvarenga era a segunda figura na terra depois do governador general pelo posto importante que ocupava.” Segundo Silva (1873,
p. 60), Andrade era um homem de grande candura e amor pela liberdade.
Por ser imediato ao governador no regimento da cavalaria, sua presença
era fundamental entre os inconfidentes, pois daria o suporte militar necessário à revolta. Era “o mais ostensivo de todos os chefes do movimento.”
Além do tenente-coronel, Silva (1873, p. 63) aponta como
outros cabeças da conspiração o desembargador e poeta Tomás Antô-
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nio Gonzaga31 e o advogado e também poeta Cláudio Manuel da Costa.
Afirma que nas casas dos três ocorriam as reuniões entre os participantes
do movimento, que optaram pelo modelo republicano não porque o considerassem melhor, mas por falta de alguém que fosse digno de assumir o
trono, caso implantassem uma Monarquia. A ideia de República, segundo
Silva (1873, p. 66), foi dada por Tomás Antônio Gonzaga, influenciado
pelos relatos dos estudantes brasileiros que traziam da Europa as notícias
de que, na América do Norte, os Estados Unidos livraram-se do jugo da
Inglaterra e implantaram este sistema de governo. Importante notar que
o autor (1873, p. 61) tem boa impressão sobre esses conspiradores. A respeito de Cláudio Manuel, observa:
Passava o dr. Claudio Manuel da Costa por um advogado habilissimo e consciencioso; gosava em alto grau
a estima do povo e era na verdade homem de conhecimentos superiores não só para o seu tempo como
para o logar em que vivia.

Gonzaga também merecia consideração, pois “[...] gosava em toda
capitania a mais subida reputação, não tanto pelos seus conhecimentos
31 “Cercado de uma camada de protegidos, a quem oferecia inúmeros favores e vantagens,
Cunha Meneses desde sua chegada às Minas entrou em desavença com as famílias que
tradicionalmente ocupavam cargos importantes. O Ouvidor Tomás Antônio Gonzaga
foi um de seus maiores opositores, sendo a ele atribuídas as Cartas Chilenas, que retratavam, de forma satírica, os escândalos e falcatruas que cercavam o governo e sua Corte
de apadrinhados. Numa leitura rápida e apaixonada dos acontecimentos do período,
imediatamente se é levado a concluir que esta disputa confrontava um governador
fanfarrão e corrupto a um burocrata honesto e competente. Mas por trás disto, se revelava um complicado jogo de disputa de poder, que envolvia uma série de privilégios
tradicionalmente repartidos entre famílias já estabelecidas.” (FURTADO, 1993/1994,
p. 13). Segundo Júnia Furtado, era comum, nas Minas Gerais do período colonial, a
troca de favores e proteções entre as elites locais e os administradores designados pela
metrópole. Gonzaga fazia parte dessa elite privilegiada, mas estava insatisfeito com Cunha
Menezes, que elegeu novos apadrinhados. A insatisfação dessas camadas abastadas com
a perda de privilégios levou ao desejo de insurgência contra a Coroa.
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como pela sympathia que despertavam as suas maneiras delicadas e cavalheirescas, e a bondade de seu genio [...]” (SILVA, 1873, p. 63).
Apesar de ser tomado como um dos cabeças do levante, o poeta e
desembargador não estava consciente disso. Ainda assim, Gonzaga foi considerado líder pela alta credibilidade de seu nome (SILVA, 1873, p. 67).
Tiradentes é mencionado no texto a partir do capítulo IV – “Tiradentes e Alvares Maciel”, no qual é representado como um homem do
povo, nascido no ano de 1748 em família humilde de São João del Rei,
com três irmãos (SILVA, 1873, p. 71). Silva Xavier trabalhou como mascate, “mas a sua má fortuna levou-o à prisão.” (SILVA, 1873, p. 72). O
autor não esclarece os motivos da prisão32, nem a data. Assevera apenas
que após a liberdade, Tiradentes não tinha nenhum crédito entre a sociedade e desistiu da profissão, abraçando a carreira militar, que
[...] seria assaz limitada á sua ambição. Vieram depois
os annos e com os annos as decepções, e com ellas
o desanimo, e em seguida o arrependimento e por
fim o desejo de arrepiar caminho. Lembrado sempre
para as mais arriscadas diligencias pela sua bravura,
que tinha o quer que fosse de fanfarronice; exacto
por jactância no cumprimento de seus deveres, era
contudo esquecido em todas as promoções que se
faziam em seu regimento. Condemnado a ficar estacionário no posto de alferes, attingira a idade de
trinta e nove annos preterido pelos seus inferiores,
que lhe tomavam a dianteira e subiam em postos,
tornando-se-lhe superiores.

32 Conforme mencionado neste livro, de fato não há documentação que comprove os
motivos de Silva Xavier ter sido preso enquanto era mascate. A tradição republicana,
muito provavelmente baseada na obra de Eduardo Machado de Castro, diz que Tiradentes foi detido após defender um escravo que era maltratado. Machado de Castro,
no entanto, não citava referências concretas sobre o assunto.
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Doía-se da injustiça, queixava-se com azedume do ressentimento, e assim ia ganhando a desaffeição de seus
camaradas. (SILVA, 1873, p. 72).

Esse trecho, já no início do capítulo em que apresenta Tiradentes,
demonstra a imagem do alferes que o autor pretende transmitir ao leitor:
um homem ambicioso e bravo, mas que atribuía a si um valor maior que
o merecido e que se julgava digno de promoções que nunca vinham, o que
o amargurava. Prosseguindo a narrativa, Silva (1873, p. 74) aponta as tentativas frustradas de Tiradentes com a mineração e a busca por melhores
condições de vida no Rio de Janeiro, onde chegou em 1787 apenas com
materiais de dentista, atividade na qual era hábil. Afirma ainda que o alferes não era estudado, não possuía referências pessoais que lhe abrissem as
portas, não tinha boa aparência física:
Era elle de estatura alta, de espaduas bem desenvolvidas, como os natuaraes da capitania de Minas Geraes.
A sua physionomia nada tinha de symphatica e antes
se tornava notavel pelo quer que fosse de repelente,
devido em grande parte ao seu olhar espantado. Possuia, porém, o dom da palavra e expressava-se as mais
das vezes com enthusiasmo; mas sem elegancia nem
attractivo, resultado de sua educação pouco esmerada;
ouvindo-o porem na rudeza de sua conversação, gostava-se da sua franqueza selvagem, algumas vezes por
de mais brusca e que quasi degenerava em leviandade,
de sorte que uns lhe davam o característico de heroe
e outros o de doido. Tornava-se assim o objecto de
público gracejo, provocando o riso, e não poucas vezes
as vaias e apupadas do vulgo. Não tinha instrucção
alguma alem da ordinária, todavia era de facil e intuitiva comprehenção. A sua prenda, como então se dizia,
de pôr e tirar dentes, até desinteressadamente, graças
a bondade de seu coração, que não condizia com a
impetuosidade de seu genio, lhe facilitava o conhecimento com numerosas pessoas e familias, e o alferes
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Joaquim José deixou-se ficar na cidade, ao principio obtendo a prorrogação de sua licença, e depois
pretextando moléstias e outros motivos. (SILVA,
1873, p. 74-75).

De acordo com a visão de Silva (1873), o mártir da Inconfidência
Mineira tinha características fortes e contraditórias: falava bem e era bondoso, mas deselegante, impulsivo e sem polimento, tornando-se por isso
desacreditado e considerado infame pela sociedade, que o ridicularizava.
O autor considera ainda que o alferes era feio e não causava boa impressão a quem o via, embora fosse bastante conhecido, peculiaridades que
faziam de sua figura alvo de divergências, sendo tomado por uns como
herói por sua coragem, e por outros como louco por sua imprudência.
Silva (1873) não exalta o alferes, não o heroiciza. Sua interpretação tende a tratar Tiradentes como figura medíocre e secundária na trama
contra o governo português, pois não fazia parte dos líderes intelectuais da
causa e nem possuía cabedal para tanto. Prossegue a narrativa relatando
o projeto apresentado pelo alferes ao vice-rei, Luiz de Vasconcellos, que
consistia no encanamento das águas dos rios Andaraí e Maracanã para
o abastecimento da cidade do Rio de Janeiro. A ideia foi ignorada, mas
aplicada anos depois por D. João VI (SILVA, 1873, p. 75-76). Esse foi
mais um fator de desgosto para Silva Xavier, que se encontrava em situação de desesperança
[...] quando desembarcou n’esta cidade, vindo de
Inglaterra, o Dr. José Alvares Maciel. Conhecia-o da
sua capitania e alem d’isso era cunhado do tenente-coronel do seu regimento Francisco de Paula Freire
de Andrade. Vinha o joven Maciel de paizes livres,
onde adquirira rara instrucção e onde fora iniciado
nos mysterios da maçonaria. Trasia a cabeça cheia
de ideias democráticas, que lhe inspiraram os admiráveis progressos da nova republica de Washington,
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Franklin e Jefferson, e a pratica dos dous compatriotas rolou sobre o thema favorito.
Era José Alvares Maciel um joven de vinte e sete annos
de idade; tinha nascido em Villa Rica, d’onde seu pai
era capitão-mór; e educara-se na Europa. Depois de
ter se formado em sciencias naturaes na universidade
de Coimbra, visitou a Inglaterra onde se demorou anno e meio completando a sua instrucção [...]
(SILVA, 1873, p. 76).

Segundo a descrição acima, Álvares Maciel era um jovem muito
instruído e em seu encontro com Tiradentes no Rio de Janeiro expôs os
ideais republicanos, com os quais teve contato durante sua estadia na
Europa. De acordo com Silva (1873), Maciel mostrou a Tiradentes razões
para que o Brasil também se tornasse livre, porque o povo estava imerso
em ignorância e não aproveitava os recursos naturais da terra, que levariam ao progresso da indústria manufatureira e do comércio.
Fallava o joven doutor a um homem apaixonado,
descontente, doido com suas preterições, e o alferes
Joaquim José sentiu que lhe tocavam nas chagas abertas
que jamais poderam cicatrisar, e procurou defender os
seus compatriotas das injustas arguições de seu comprovinciano; tornou-se loquaz e lhe fez ver com todo
calor o descontentamento dos povos, vexados pelo
governo da metrópole, e os males que pezavam sobre
o paiz, o qual não podia possuir teares, nem ter ourives, e portanto a injustiça da sua censura.
Guardando o joven Maciel toda a prudência, lhe dice
com uma frieza mais calculada do que natural, que
pelas terras estrangeiras porque viajára ouvira sempre fallar com a maior admiração da indiferença com
que o Brasil olhava para o exemplo que lhes estavam
dando os Americanos-inglezes, os quaes haviam sacu-
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dido o jugo europeu, e se tinham constituído n’uma
forte e gloriosa nação.
Giraram os olhos do alferes Joaquim José em duas
orbitas de fogo; correram-lhe as lagrimas ardentemente. Essa admiração com que os povos de alem
mar viam a indiferença do Brasil a respeito da independencia política lhe avivou a ideia da liberdade
nacional, a qual tornou-se dalli em diante o seu
sonho dourado, a visão de sua alma. Assim fosse elle
mais prudente, e não passasse do amor da patria ao
mais exaltado fanatismo. (SILVA, 1873, p. 77-78).

Aqui, o autor compara os dois interlocutores, ressaltando a
suposta diferença entre a discrição e comedimento do culto Dr. Álvares
Maciel e a exaltação impulsiva de Tiradentes, que, desiludido com os
rumos de sua vida, abraçou a ideia de independência nacional. A descrição norbertina atribui pouca credibilidade ao mártir da Inconfidência,
considerando-o um fanático. O autor menciona ainda que Tiradentes
tentou convencer Álvares Maciel da viabilidade de seu plano de captação de águas para abastecer a capital, através do qual poderia enriquecer
e investir nos planos de liberdade. A ideia foi considerada insana pelo
jovem estudante, que foi para Minas Gerais, enquanto o alferes permaneceu por nove meses ainda no Rio de Janeiro (SILVA, 1873, p. 79-80).
A partir do capítulo acima analisado, Silva (1873) trata dos acontecimentos sempre com a presença do alferes Silva Xavier. No capítulo
V, “O novo governador da capitania”, o autor mostra que a insatisfação da população de Minas Gerais durante o governo de Luiz da Cunha
e Menezes permaneceu com a chegada do Visconde de Barbacena, em
1788. Barbacena substituiu Menezes, tendo instruções que lhe foram
dadas pelo ministro dos negócios ultramarinos, Martinho de Mello e
Castro, segundo as quais ele devia impor a cobrança dos impostos atra112

sados através da derrama. O autor (1873, p. 82-84) aponta que o clima
era tenso e os habitantes da região falavam em sublevação, ou em abandonar a capitania antes que a cobrança se concretizasse.
Dando continuidade à narrativa, Silva (1873) diz que, naquele
momento, Tiradentes retornava do Rio de Janeiro para Vila Rica e nos
pousos por onde passava propagandeava a ideia de liberdade e República
como solução para os problemas do Brasil colonial. Segundo o intelectual
(1873, p. 88), o alferes falava de forma desmedida e leviana, sem se preocupar com as palavras usadas e não selecionava interlocutores: “sempre
o mesmo, comunicava o alferes as suas ideias de emancipação política a
todos os seus amigos e ainda ás pessoas de mero conhecimento”. Hospedou-se em fazenda do abastado coronel José Ayres Gomes, em companhia
do Dr. Pedro José Araújo de Saldanha, que estava indo substituir Tomás
Antônio Gonzaga no cargo de ouvidor da comarca de Vila Rica. Tiradentes teria dito ao anfitrião que
[...] teriam os habitantes da capitania fortissimos motivos de desgostos que os levassem a levantar-se, e a
proclamar a republica, tornando o paiz independente
do jugo da metrópole, origem do retardamento do seu
progresso. Procurando causar no coronel José Ayres
Gomes a mesma impressão que lhe causara as expressões do Dr. José Alvares Maciel, repetiu-as o alferes
Joaquim José do mesmo modo, estudando na sua physionomia o seu efeito, e pois lhe fez ver que os paizes
estrangeiros se admiravam de que o Brasil se não aproveitasse da lição e do ensejo que lhe dera a America
inglesa, tanto mais que estavam promptos a favorecel-o em semelhante intento. (SILVA, 1873, p. 86-87).

Nota-se nesse trecho que Silva (1873) considera que as ideias
propagadas por Tiradentes não partiram dele, mas de Álvares Maciel. O
encontro entre os dois serviu para incendiar a revolta que o alferes trazia
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consigo, porém o mentor intelectual seria o jovem estudante, recém-chegado do convívio europeu. Segundo o autor (1873, p. 86)33, a paixão
de Silva Xavier pelo tema era sincera e ele abraçou a causa com ímpeto,
divulgando-a de modo insensato e por isso o comedido coronel Ayres
o advertiu, dizendo que tais intentos poderiam prejudicar mais ainda a
situação da colônia. A suposta loquacidade leviana do alferes teria ainda
aborrecido o Dr. Saldanha, que partiu para Vila Rica sem a sua companhia. Importante frisar que Saldanha mais tarde seria juiz da devassa
de Minas Gerais, inquirindo os réus sobre suas participações na Inconfidência. Prossegue Silva (1873, p. 88) narrando a passagem do alferes
pela fazenda de D. Joanna Thereza de Jesus, onde falou de suas intenções
de emancipação nacional ao padre Manoel Rodrigues da Costa, que já
conhecia o clima de insatisfação em Minas Gerais, ainda ignorado pelo
alferes. Teria o religioso se incomodado com a indiscrição de Tiradentes, pedindo-lhe que não falasse mais sobre o assunto.
Silva (1873) relata ainda que Silva Xavier chegou doente a Vila
Rica, em 28 de agosto de 1788, e não pôde trabalhar, ficando sem salário. Segundo o autor (1873, p. 88), Tiradentes contou com a ajuda de
Álvares Maciel, que também lhe teria comunicado sobre planos de levante
que se intensificavam na região. A essa altura a revolta tomava vagos contornos e os insurgentes pretendiam entrar em ação quando fosse lançada
a derrama. Mais uma vez o autor monarquista pontua que Tiradentes
não era idealizador do movimento, como assim pretendiam alguns repu-

33 “Auto de Devassa a que mandou proceder o Doutor Desembargador Pedro José Araújo
de Saldanha, Ouvidor Geral e Corregedor desta comarca por ordem do Ilustríssimo e
Excelentíssimo Senhor Visconde de Barbacena, Governador e Capitão-General desta
Capitania, sobre a Sedição e Levante que na mesma se pretendia excitar.” (Autos de
Devassa da Inconfidência Mineira, 1976, p. 87).
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blicanos. Ao contrário, o alferes seria influenciado por Álvares Maciel e a
partir daí desejaria inserir-se entre os conspiradores.
Com o fim de mostrar-se iniciado no levante contra
a derrama ardia o alferes Joaquim José no desejo de
praticar com o seu proprio comandante e angariar-lhe a protecção; instou pois com o Dr. Maciel a fim
de que o apresentasse ao seu tenente coronel, mas o
doutor desculpando-se procurou eximir-se a essa missão com o adiamento, pois era preciso, segundo a sua
opinião, predispor animo de seu cunhado para tão
delicada como perigosa entrevista.
[...] e como adoecesse o tenente coronel, aproveitou-se
o Tiradentes de semelhante pretexto para ir visital-o e,
não podendo conter-se, tocou na matéria. Sobresautou-se o tenente coronel com tanta ousadia; e mostrou-se
admirado que o seu subordinado se atrevesse a lhe
fallar sobre tão mysterioso e delicado assumpto. O
alferes, que pela força de sua loquacidade era bastante
desembaraçado, explicou melhor o seu projecto e lhe
fez ver que a causa do levante só dependia de sua vontade por isso que na cidade do Rio de Janeiro estavam
os ânimos dispostos para o movimento insurreicional,
e, a fim de lisongeal-o acrescentou que as pessoas que
deviam pôr-se a testa da revolta só desejavam saber se
podiam contar com a sua preoponderante adhesão.
Não se mostrou o tenente coronel, que era de uma condescendencia ilimitada, estranho á proposição vendo
que o Tiradentes estava melhor informado do que elle
a respeito da supposta ramificação da revolta, o que
aliás não era mais do que uma invenção. Accreditou
pois facilmente que a Capitania do Rio de Janeiro
adheria ao levante, dizendo que já alguem lhe havia
fallado sobre isso, mas que lhe pedia que se abstivesse de continuar em semelhante pratica por muitos
motivos poderosos.
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Retirou-se o Tiradentes satisfeitissimo, não por saber
que o seu commandante tomava parte no movimento, mas por lhe ter dado a conhecer que elle
tambem achava-se iniciado no mysterioso trama
[...] (SILVA, 1873, p. 94-95).

Essa passagem do texto destaca o que, na visão do autor, seria
uma artimanha utilizada pelo alferes para adentrar o movimento. Tiradentes teria tramado um encontro com seu superior, fazendo-o acreditar
que já estava a par de todos os acontecimentos. A narrativa de Norberto
pretende demonstrar que, não fosse o atrevimento de Silva Xavier, este
não estaria entre os participantes da Inconfidência Mineira, movimento
de homens cultos e ilustrados.
No sexto capítulo, “Reuniões dos conjurados”, Joaquim Norberto
reforça essa percepção. Ao relatar conversação entre Cláudio Manuel
da Costa, Tomás Antônio Gonzaga e José Álvares Maciel, afirma Silva
(1873, p. 100-101):
Havia o Tiradentes propagado por toda a parte o
boato de que contava o Rio de Janeiro com o soccorro
da França para a proclamação da independência;
deram-lhe uns credito, duvidaram porem outros,
e entre estes collocou-se o Dr. Cláudio Manoel
Da Costa, que era dotado de muita timidez. Poeta
mavioso como Petrarcha, não era de genio a elevar-se para ir fitar o sol da liberdade. Amava a vida
pacifica, cultivava os doces amores, e pois não accreditou na propaganda do inexperiente alferes, a quem
qualificava de estupido com toda sinceridade de sua
alma. Ouviu todavia o Dr. José Alvares Maciel, que
melhor do que Tiradentes expunha o que de real
existia sobre a matéria, reunindo á proficiência de
seus conhecimentos os encantos de sua linguagem.
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Mais uma vez Tiradentes é desqualificado no texto de Silva (1873).
Segundo o monarquista, os próprios inconfidentes não depositavam confiança nele, sempre falastrão e de credibilidade duvidosa. Cláudio Manuel da
Costa só teria ouvido a Álvares Maciel, que pôde inteirá-lo dos fatos verídicos, sem os exageros e deturpações típicas dos boatos espalhados pelo alferes.
Prosseguindo sua análise, Silva (1873, p.113) cita que no mais
importante encontro entre os inconfidentes34, ocorrido em casa de Francisco de Paula, foram tomadas algumas decisões importantes. A sedição
teria início na capitania de Minas Gerais, tão logo fosse publicada a derrama, quando Tiradentes e alguns companheiros sairiam gritando por
liberdade e conclamando a população para a revolta. Francisco de Paula
apareceria então com a tropa, fingiria ser persuadido pelos insurgentes e,
com o auxílio de Tiradentes, convenceria seus subordinados a juntarem-se à revolução.
Debateram sobre a necessidade de se matar o Visconde de Barbacena, tarefa que caberia a Tiradentes: “Pediu o Tiradentes para si a acção
de maior risco n’esta conjuração, mas fel-o de maneira tão extravagante,
que tornou o sublime em ridículo e provocou o riso.” (SILVA, 1873, p.
113). Por fim, decidiram que o governador e sua família seriam apenas
expulsos da capitania. Sobre a bandeira da nova República, ficou estabelecido o triângulo da santíssima trindade, por sugestão de Tiradentes. O
coronel Alvarenga Peixoto sugeriu a expressão em latim Libertas quae sera
tamem! (Liberdade posto que tardia!), ao que todos concordaram (SILVA,
1873, p. 116). Foram definidas as funções de cada um deles e ao alferes
coube continuar o que já vinha fazendo: “Fallaria o Tiradentes a diversos
[...]” (SILVA, 1873, p. 117). Aqui Silva (1873, p. 115) ressalta que Tira-

34 A reunião ocorreu em 26 de dezembro de 1788 (FURTADO, 2002, p. 52).
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dentes não era o cabeça da Inconfidência Mineira. O movimento, aliás,
não possuía nenhum líder oficial:
Tratou-se em seguida de eleger um chefe, que era na
verdade a maior das difficuldades pelos perigos que
a cercavam, mas buscou fazel-a desapparecer o coronel Alvarenga declarando que não se queria cabeça
e sim muitas cabeças em um só corpo unido [...]

No capítulo seguinte, “Gonzaga e o lançamento da derrama”, Silva
(1873) afirma que, tendo a já citada função de arregimentar apoiadores
para a causa, Tiradentes iniciou o padre José da Silva de Oliveira Rolim
no assunto e este se animou com a ideia. Ambos falaram ao tenente coronel Domingos de Abreu Vieira, português já idoso, padrinho da filha
natural de Tiradentes. Aqui o autor (1873, p. 128)35 questiona o caráter do alferes, afirmando:
Admira que fallando sempre mal dos Europeus,
tomasse o Tiradentes o tenente coronel D. de Abreu
Vieira, que era portuguez, para compadre. Sem
duvida o interesse, que d’ahi lhe podia porvir, fez
excepção a regra que adoptara.

Segundo Silva (1873), Abreu Vieira aceitou participar do levante
após investidas do padre, do alferes e de Francisco de Paula. Para con-

35 O tenente coronel Domingos de Abreu Vieira era um rico comerciante e estava
envolvido com o tráfico de diamantes, assim como Cláudio Manuel da Costa.
“Domingos de Abreu Vieira e Cláudio Manoel da Costa usavam as atividades de
concessão de crédito para acobertar a sua intermediação no tráfico de diamantes.”
(FURTADO, 1993/1994, p. 14). A abastança do tenente-coronel Abreu Vieira,
segundo Silva (1873), atraiu o alferes Tiradentes, que o convidou a ser padrinho de
sua filha, criando com ele forte ligação.
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vencê-lo, Tiradentes e Oliveira Rolim teriam usado argumentos duvidosos,
citando informações e apoios fictícios a fim de dar maior crédito ao intento:
Estas praticas, e as noticias que o padre e o alferes traziam todos os dias, verdadeiras ou inventadas por eles,
do que se passava ou devia passar-se nos conventiculos, e de que finalmente três heroes como o Tiradentes,
Alvarenga e Francisco de Paula libertariam a patria por
isso que eram mazombos e também sabiam governar
começaram a despertar a curiosidade do pobre velho
[...] (SILVA, 1873, p. 134).

Continuando a narrativa, o capítulo VIII, “Os novos conspiradores”, destina-se a descrever a entrada de novos participantes na trama. Silva
(1873) cita que o padre Carlos Correia de Toledo convenceu seu irmão, o
sargento-mor Luiz Vaz de Toledo Piza, e, através de rede de comunicação
iniciada por eles, tomaram parte nos planos de levante o coronel Francisco Antônio de Oliveira Lopes, o capitão José de Rezende Costa e seu
filho homônimo, o jovem estudante que estivera na Europa, Domingos
Vidal Barbosa, o mestre de campo Ignácio Correia Pamplona, que preferiu não participar, e aquele que seria, para o autor, o maior traidor dos
inconfidentes, o coronel Joaquim Silvério dos Reis. Tiradentes não deixa
de ser citado no capítulo, pois estaria no Rio de Janeiro a fim de divulgar
a conspiração. Silva (1873, p. 151)36 menciona ainda que o padre José da
Silva Oliveira Rolim afirmou que Tiradentes estaria interessado em casar-se com uma filha de Alberto da Silva, irmão do religioso, ao que o pai
da moça em depoimento asseverou que “jamais pensara em casal-a com

36 De acordo com Silva (1873, p. 150), o interesse de Tiradentes pela jovem filha de
Alberto da Silva foi uma invenção do padre José da Silva para justificar em juízo as
correspondências que enviava a Domingos de Abreu Vieira, perguntando pelo alferes.
A intenção real das correspondências era saber notícias da ida de Tiradentes ao Rio de
Janeiro.
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o alferes Tiradentes, nem conviria em tal pelo conhecimento que tinha
do seu procedimento e morigeração.”
Chegando ao nono capítulo, “Suspensão da derrama”, o autor cita
a delação de Joaquim Silvério dos Reis, que comunicou ao Visconde de
Barbacena a conspiração que se passava. Alguns dias depois da denúncia,
no dia 23 de março de 1789, o Visconde mandou suspender a derrama,
atitude que surpreendeu todos. Sobressaltados, os inconfidentes apressaram-se em obter notícias, e Gonzaga foi ao encontro do Visconde com
esse objetivo. O governador, já prevenido, não cedeu informações (SILVA,
1873, p. 174). Tiradentes não estava em Minas Gerais nesse momento.
O alferes foi ao Rio de Janeiro, onde cuidaria de assuntos pessoais e veria
[...] em que altura estavam estes soccorros tão apregoados por elle e que se esperavam da França para
a proclamação da republica no Rio de Janeiro, á
cujo exemplo dado seguiria depois para a capitania
de Minas Geraes. E abandonava a capitania e com
ella o levante, para o qual pedira a acção maior e
de maior perigo, e isto quando a publicação da derrama parecia facilitar o intento dos conjurados com
a grande consternação que soffreriam os povos, e
servir de signal para o alarma. Sob o pretexto de dirigir-se ao Rio de Janeiro para esperar soccorros com
que não contava, fugia o alferes ao perigo, receioso
de que os amigos o involvessem a sós na conflagração, que outra explicação não podia ter semelhante
viagem. Tinha porém o Tiradentes algumas offensas
dos conjurados, que não só se calavam á sua chegada
quando conversavam sobre as questões que trazião
a peito, como retirando-se para as suas localidades,
correspondiam-se mutuamente, sem que lhe dessem parte do que iam fazendo.
Na rudeza de sua linguagem, pois não escolhia
expressões para fallar com polidez necessária, dizia
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o alferes que os povos de Minas erão uns bacamartes,
tão faltos de espirito como de dinheiro, e que de todos
a quem fallára, muitos querião e ninguem se resolvia
a sahir a campo. (SILVA, 1873, p. 168).

Silva (1873) novamente tece duras críticas àquele que foi o principal
personagem da Inconfidência Mineira. Tiradentes teria sido covarde e no
momento em que se decretaria a derrama estava fora de Minas Gerais, não
tomando partido dos acontecimentos. O autor observa que o alferes estava
despeitado, pois era deixado de lado pelos companheiros de conspiração;
ao mesmo tempo em que reclamava da falta de atitude dos mineiros, não
estava lá quando os planos seriam postos em prática. Segundo o intelectual
(1873, p. 169), Tiradentes forjou apoios inexistentes, sem discernimento
das consequências. Em conversa com Alvarenga Peixoto,
Notou porém o coronel Alvarenga que ao passo que
o alferes nomeava as pessoas que na capitania abraçavam a ideia do levante, nunca mencionou o nome de
uma só que na cidade do Rio de Janeiro lhe seguisse
o partido. Mas até a respeito das pessoas de Minas
Geraes mystificava o Tiradentes os seus companheiros,
inventando nomes de conjurados, que nunca existirão
senão na sua imaginação, e como em terra de pouca
gente todos se conheciam, usava então do subterfugio de inventar pessoas enigmaticas, qual um doutor
meio clerigo, muitos sujeitos do Rio das Mortes, um
doutor pequenino de Sabará, um mendigo, e outros.

No capítulo X, “Os delatores e espiões”, Silva (1873) disserta sobre
aqueles que denunciaram os planos: Joaquim Silvério dos Reis, Basílio de
Brito e Ignácio Correa Pamplona. O historiador (1873, p. 203) não poupa
críticas aos que considera traidores, principalmente Silvério dos Reis, que
se fingiu de amigo dos inconfidentes para espioná-los e fazer delações ao
governador: “Fizera-se conjurado e com a mascara da traição colheu todos
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os pormenores. Nada escapou-lhe!” Segundo suas denúncias (SILVA,
1873, p. 204), o chefe do movimento era Gonzaga, e Tiradentes tinha
o papel de angariar simpatizantes para a causa.
O capítulo seguinte já é totalmente dedicado ao alferes: “Tiradentes no Rio de Janeiro”. Silva (1873) afirma que, mesmo com os
recados de Francisco de Paula para que parasse de falar excessivamente
em levante, o alferes comunicou os planos a diversas pessoas, durante a
viagem e após chegar à capital. Entre os interlocutores estavam Antonio
de Oliveira Lopes, seu velho conhecido, e o estalajadeiro João da Costa
Rodrigues, a quem Tiradentes teria feito relatos fantasiosos e inconsequentes. Costa Rodrigues, por sua vez, transmitiu as mentiras ao padre
Manoel Rodrigues da Costa, ao capitão João Dias da Motta e ao delator Basílio de Brito, que reportou as notícias ao Visconde de Barbacena
(SILVA, 1873, p. 208-210). João Dias da Motta encontrou-se ainda por
acaso com o alferes e ouviu do próprio as ideias que o deixaram apreensivo: “Vendo-o o capitão tão inflammado, com os olhos injectados de
sangue, e as faces afogueadas, procurou acalmal-o, ponderando que o
estabelecimento da republica não seria mau, mas que nem se metteria
n’isso, nem queria fallar ou saber de semelhante projecto.” (SILVA, 1873,
p. 211). Dias da Motta contou o que ouviu do alferes a Ignácio Pamplona, outro denunciante da conspiração. Pelo caminho, falou o alferes
ainda ao furriel Manoel Luiz Pereira, que não perdeu tempo em denunciá-lo ao vice-rei (SILVA, 1873, p. 212). Tiradentes esteve com mais
um traidor, Joaquim Silvério dos Reis. “Não poude o Tiradentes abster-se de lhe fallar na conjuração. Queixou-se amargamente do tenente
coronel Francisco de Paula a quem atribuía não estar tudo já feito pela
sua imbecilidade.” (SILVA, 1873, p. 213). Segundo o autor, Tiradentes,
com sua leviandade, produzia provas contra si e contra seus companheiros, envolvendo inclusive pessoas inocentes no caso, por causa de seus
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devaneios. Por fim, tomou por companheiro de viagem Mathias Sanches
Brandão, homem que, de acordo com Silva (1873), era surdo, ou assim
se fazia para não tomar parte das sandices do alferes. Ambos foram morar
juntos no Rio de Janeiro (SILVA, 1873, p. 214).
Prosseguindo sua descrição, o intelectual monarquista (1873, p.
216) afirma que Tiradentes tentou cooptar apoiadores para sua causa na
capital, mas era rejeitado. Apesar disso,
[...] continuava o alferes Tiradentes na sua imprudente
propaganda sem methodo, sem tino e sem esperança
de resultado algum para seus fins [...]. Limitava-se pois
a conviver com pessoas de pequena esfera, passando
os dias pelas lojas de negocio e casas de mulheres perdidas, onde em altas vozes e sempre gesticulando [...]
punha-se a declamar com azedume, segundo o seu
estylo, a favor de seus planos de republica, attraindo
a atenção publica e promovendo scenas de escandalo.
(SILVA, 1873, p. 219).

Esse trecho mostra que, na interpretação do autor, Silva Xavier de
fato não era levado a sério pela sociedade, não tinha contatos importantes
e nada fazia além de falar, desmesuradamente, sem com isso obter apoio
algum para a causa. Prosseguiu dessa forma, sem saber que Joaquim Silvério dos Reis chegava à cidade para espioná-lo, tornando-se seu vizinho
(SILVA, 1873, p. 218).
O alferes era também seguido de perto por soldados espiões, mas
de nada desconfiava, correndo riscos desnecessários:
Sem nem uma communicação com os conjurados,
sem dar um passo para a conjuração, limitava-se a
propaganda infructífera n’uma declamação van, e tão
desasada pela acrimonia de suas expressões e grosse-
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ria de seus gestos que afugentava em vez de alliciar
proselytos. (SILVA, 1873, p. 221).

Encontrava-se o alferes na capital “pobre, desvalido e sem credito
para tentar o levante e proclamar a independencia de três províncias; e
merecendo até de seus amigos o labéo de doudo.” (SILVA, 1873, p. 223).
Foi avisado de que era seguido e procurou o vice-rei, dizendo que era
vítima de calúnias criadas por seus inimigos, o que não convenceu Luiz
de Vasconcellos. Tiradentes precisava fugir, mas não sabia para onde, não
tinha recursos financeiros e nem quem o ajudasse (SILVA, 1873, p. 228).
O décimo segundo capítulo, intitulado “Refugio e prisão de
Tiradentes”, narra a tentativa de fuga do alferes, que recorre ao capitão
Manoel Joaquim de Sá Pinto do Rego Fortes, seu conhecido, e a Manoel
José de Miranda, amigo do primeiro (SILVA, 1873, p. 230-231). Estes
lhe deram cartas de recomendação endereçadas ao mestre de campo Ignacio de Andrade Souto Maior Rendon, que poderia lhe dar hospedagem
até que fugisse para Minas Gerais, onde acreditava que a revolta estaria
em curso (SILVA, 1873, p. 230). Enquanto a fuga não se arranjava, Silva
Xavier procurou dona Ignacia Gertrudes de Almeida, viúva que lhe devia
um favor: o alferes, no passado, teria curado sua filha de uma chaga no
pé, utilizando uma “água misteriosa” (SILVA, 1873, p. 234). Segundo
Silva (1873, p. 235- 236), Tiradentes mentiu para esta senhora, dizendo
que era acusado injustamente de um assassinato, e conseguiu através dela
se esconder em casa do ourives Domingos Fernandes da Cruz. Foi então
que o alferes se traiu, pedindo que o padre Ignácio Nogueira, sobrinho
de d. Gertrudes, procurasse Joaquim Silvério dos Reis,
O infeliz Tiradentes, que era o homem mais
incoherente deste mundo, e que occultando-se
não participou ao coronel Joaquim Silverio aonde
se achava, mandava o padre na melhor boa fé que
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fosse fallar ao mesmo coronel afim de saber em que
termo estavam as cousas e se vogava alguma novidade pelas visinhanças da casa em que assistira.
(SILVA, 1873, p. 238).

De acordo com Silva (1873), a imprudência de Tiradentes deitou
a perder o plano de fuga, pois involuntariamente o alferes denunciou seu
paradeiro ao maior traidor. Ao se encontrar com Silvério dos Reis, o padre
disse não saber onde Tiradentes estava, porém o coronel obteve a informação de um amigo do religioso que, chegando no momento do encontro,
continuou conversando com Silvério após o padre Ignácio Nogueira se
despedir (SILVA, 1873, p. 241). Após a denúncia feita pelo coronel ao
vice-rei, Tiradentes foi preso37 no sótão da casa de Domingos Fernandes,
escondido atrás das cortinas, sem esboçar reação (SILVA, 1873, p. 242).
Aqueles que o ajudaram também foram presos (SILVA, 1873, p. 243).
O encadeamento da narrativa de Silva (1873), que relaciona um a um
daqueles a quem o alferes teria contado os planos de sedição aumentando
ou inventando fatos que acabaram sendo usados contra si, confiando em
traidores e envolvendo pessoas inocentes na trama para que pudessem ajudá-lo, muitas vezes através de mentiras, mostram a visão que o autor tem
de Tiradentes: um homem inconsequente que, se não foi o responsável
direto pelas delações, contribuiu involuntariamente para que as denúncias
se fortalecessem, prejudicando a si e aqueles que cruzaram seu caminho.
Nos dois capítulos subsequentes, “Prisões e sequestros” e “Ainda
prisões e sequestros”, Silva (1873) pouco cita Tiradentes. Descreve o autor
que, após a prisão do alferes no Rio de Janeiro, o Visconde de Barbacena
37 Silva (1873) não menciona a data da prisão, mas segundo Chiavenato (1989, p.
65): “Era domingo, 10 de maio de 1789, entre 10 e 11 horas da noite. Os soldados
cercaram Tiradentes e o escoltaram até os porões do palácio. Depois foi transferido
para a ilha das Cobras, ficando no calabouço da fortaleza de São José. A prisão de
Tiradentes [...] foi conhecida em Vila Rica no dia 20 de maio de 1789. No dia 22 o
governador visconde de Barbacena começa suas prisões.”
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procedeu, uma a uma, às detenções dos outros conspiradores, que passaram a se acusar mutuamente. O intelectual frisa que os que estavam
na capitania de Minas Gerais já sabiam da traição de Silvério dos Reis,
ao contrário do descuidado Silva Xavier:
Assentaram então todos em se retirar e fugir, pois
sabiam veraz e positivamente que o coronel Joaquim
Silverio os havia denunciado no dia 15 de Março,
e voltando depois à Villa Rica, na segunda oitava
de Paschoa, viera ao Rio de Janeiro a delatal-os e
fôra preso38. Estes ao menos possuíam informações
mais ou menos exactas do que se passava, ao contrario do Tiradentes que nem dera pelos espias que
o vigiavam pelas ruas da capital do Brazil! (SILVA,
1873, p. 267- 268).

Na visão do autor, os fatos poderiam ter se desenrolado de
forma menos cruel, caso Tiradentes não fosse tão imprudente. Segundo
Silva (1873), enquanto os companheiros de Minas Gerais já sabiam
sobre a denúncia de Silvério dos Reis, o alferes estava desatento e mais
preocupado em divulgar histórias fantasiosas, sem ao menos distinguir
pessoas confiáveis de traidores, não percebendo nem que era seguido de
perto por espiões prestes a capturá-lo.
Um dos inocentes seriamente prejudicado pelas fantasias de
Tiradentes teria sido o Dr. naturalista José de Sá Bitencourt:
Recahiram as suspeitas no Dr. José de Sá Bitencourt,
que se ausentára de Sabará quando soube que os juizes da devassa procuravam envolvel-o nas tralhas da
38 Quando Tiradentes e os envolvidos em sua fuga foram presos, mandou também
o vice-rei prender na Ilha das Cobras o denunciante, Joaquim Silvério dos Reis.
Conforme Silva (1873, p. 300), “desconhece-se ainda hoje a utilidade de semelhante
medida, a qual antes parece ter sido adoptada por precaução em defeza do próprio
denunciado, do que por outra cousa.”
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longa rede que lançavam por toda a capitania, empregando as maiores diligencias e interrogando com o
mais desvelado empenho a todos os conjurados para
que lhes dissessem quem era um doutor pequenino
que morava para os lados do Sabará, o qual todavia
não passava de uma das personagens enigmaticas da
invenção do alferes Tiradentes, e que, redundando
toda em prejuizo do joven naturalista, levou o terror
e o desgosto ao seio de sua familia, que, sobresaltada
pelo seu destino, empregou todos os meios licitos e
ilicitos para salval-o. (SILVA, 1873, p. 292).

Silva (1873, p. 295) afirma que a família do rapaz conseguiu sua
liberdade pagando duas arrobas de ouro que sua tia encontrou, mandando
escavar suas lavras após um sonho revelador, sacrifício que não teria sido
necessário, não fossem as mentiras propagadas por Silva Xavier39.
No capítulo XV, “As duas devassas”, Silva (1873) relata como o
vice-rei, Luiz de Vasconcellos, e o Visconde de Barbacena mandaram proceder, paralelamente, a duas devassas para investigar os acontecimentos,
uma no Rio de Janeiro e a outra em Minas Gerais. Segundo o autor, ao
final dos interrogatórios, concluiu-se que
Oito homens, sem nenhum secto, taes eram os fautores
da tremenda conjuração! Pensaram alguma vez seriamente o desembargador Thomaz Antonio Gonzaga,
o Dr. Claudio Manoel da Costa e o tenente coronel
Francisco de Paula Freire de Andrade na possibilidade
de realisação do levante. Secundaram-nos o coronel
39 Segundo João Pinto Furtado, o Dr. Bitencourt fugiu de Minas Gerais para a Bahia,
onde viviam seus pais, quando soube que era perseguido por ordem do Visconde de
Barbacena. O naturalista embrenhou-se na mata com medo de ser apanhado e sofrer
violência por parte dos soldados, mas foi pego na residência de sua família. Foi interrogado durante três dias consecutivos e em seguida liberado, graças ao pagamento do
ouro que sua tia encontrou após uma visão, num episódio conhecido como “milagre
de Bonsucesso.” (FURTADO, 2002, p. 174). Furtado não diz que a acusação sobre o
Dr. Bitencourt era injusta, nem fruto de invenções de Tiradentes.
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Alvarenga, o vigario Carlos Corriea de Toledo, o
padre José da Silva de Oliveira Rolin e o doutor José
Alvares Maciel. Penetrou o alferes Joaquim José da
Silva Xavier, por alcunho o Tiradentes, nos mysterios da conjuração e por uma ostentação vangloriosa
tornou-se por toda parte o seu propugnador inhabil e fatal. Eram apenas todos os mais comparsas,
que mal sabiam o papel que representavam e que só
pela barbaridade da legislação foram introduzidos
n’esse drama lúgubre. (SILVA, 1873, p. 323-324).

Silva (1873) reitera seu ponto de vista: Tiradentes infiltrou-se
entre os principais revoltosos e divulgou o levante inadvertidamente, o
que prejudicou a causa e serviu apenas para que os planos fossem descobertos. Os principais cabeças, na prática, seriam Cláudio Manoel, Freire
de Andrade e Gonzaga, sendo este último inclusive preso como chefe da
conspiração (SILVA, 1873, p. 253).
Nos capítulos XVI, “Os interrogatórios”, e XVII, “Ainda os interrogatórios”, o autor destaca os depoimentos de Tiradentes40, afirmando
que, enquanto Alvarenga Peixoto jogava a culpa sobre os companheiros
e Gonzaga tudo negava, Tiradentes atribuiu a si toda a responsabilidade,
afinal o crime “pelas suas loucas declamações tomára tão grandes proporções aos olhos da justiça” (SILVA, 1873, p. 331). Para Silva (1873), a
atitude de Silva Xavier foi generosa, principalmente em relação a Gonzaga:
o alferes negou que o desembargador soubesse da tentativa de sedição,
isentando-o de culpa, mesmo com a inimizade que havia entre os dois41.
40 Tiradentes foi interrogado pelos juízes da devassa do Rio de Janeiro (SILVA, 1873,
p. 328).
41 O conflito de Gonzaga com Cunha Menezes levou o então governador a insinuar
que o poeta recebia suborno dos devedores da coroa: “É justamente nesse episódio
que nasce a inimizade entre Gonzaga e Tiradentes. O alferes dirigia as diligências
militares para pressionar o poeta, cumprindo as ordens do governador, o que nunca
foi perdoado por Gonzaga.” (CHIAVENATO, 1989, 22).
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Tiradentes não assumiu a culpa imediatamente:
Nos três primeiros interrogatorios a que o submeteram
negou o Tiradentes com obstinação, mas sete mezes e
dezenove dias depois mudou de planos e apresentou-se
confessando tudo quanto se passára. Erguendo a cabeça
de reo, que abaixára para não se trahir, reanimando-se com todo vigor, quiz attribuir se exclusivamente ás
honras de chefe da conjuração! Poder-se-ia ver neste
acto, que não deixa de ser heroico, uma tal ou qual
leviandade de seu genio, mas andou tão bem n’elle que
a ninguem procurou comprometer, e se foi levado a
isso pelos seus confessores franciscanos, como parece,
tiveram elles ao menos o bom senso de aconselhal-o a
que se houvesse com toda prudencia e não se esquecesse a maxima sublime do amor do próximo, para
melhor merecer o perdão com que lhe embalariam a
esperança. (SILVA, 1873, p. 338).

Nota-se que, para Silva (1873), mesmo as atitudes acertadas de
Tiradentes traziam consigo a leviandade. Seu ato nobre de tomar para si
a culpa foi eficaz, porém, segundo o autor, o alferes assim agiu mais por
influência dos padres confessores do que pela sua própria vontade.
Por intermédio da narrativa desse autor, subentende-se que Tiradentes não teve outra saída a não ser confessar, pois fora espionado sem
perceber enquanto propagandeava os planos de revolta:
Admirado do que o mínimo passo que dera não fosse
ignorado pelo juiz da devassa, e persuadido de que
assim queria Deus que se revelasse tudo, como se se
devesse tomar a espionagem por inspiração divina, passou a dizer ingenuamente o que sabia, declarando que
com effeito se tramara o levante, e que fôra elle quem
premeditára tudo sem que outra pessoa o movesse
nem lhe inspirasse cousa alguma; e que pelo compromisso, a que se obrigara na reunião dos conjurados em
casa do tenente coronel Francisco de Paula, procurou
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angariar gente, buscando fallar a algumas pessoas.
(SILVA, 1873, p. 339).

Seria impossível para o alferes negar sua participação, pois todos
sabiam do ensaio de sedição graças à sua propaganda. Inocentes eram
acusados de tomar parte no assunto “como se não fossem bastantes as
declamações do Tiradentes para trazer a todo mundo inteirado de semelhante projecto.” (SILVA, 1873, p. 363-364). Por causa disso, Tiradentes
foi “o mais interrogado dos réos” (SILVA, 1873, p. 364), passando por
11 interrogatórios.
O capítulo XVII, “A sentença e a defesa”, inicia-se com a descrição da troca de vice-rei: Luiz de Vasconcellos deu lugar a D. Luiz
José de Castro, o Conde de Rezende. Este demorou a prosseguir com
o processo dos inconfidentes, fazendo-os sofrer enquanto aguardavam
presos (SILVA, 1873, p. 384). Já Tiradentes, curiosamente, não sofria:
“Não duvidava mais o Tiradentes da sua sorte e tranquilo aguardava o
dia seguinte” (SILVA, 1873, p. 385). Em 21 de outubro de 1791, os
réus, num total de 29, foram intimados e José de Oliveira Fagundes foi
nomeado advogado de defesa (SILVA, 1873, p. 390). O tempo para a
formulação da defesa foi de apenas cinco dias e, segundo o autor, o advogado tentou diminuir a importância do caso, dizendo que os envolvidos
não tinham força, organização e nem vontade suficientes para sair de
meras conjecturas verbais e partir para a revolução de fato (SILVA, 1873,
p. 391). O autor não dá os pormenores das defesas feitas de forma individual a cada réu.
Dando sequência à sua narrativa, Silva (1873, p. 393-394) descreve que, para ouvirem suas sentenças, foram então levados ao oratório
da cadeia pública 11 réus, entre eles o Tiradentes.). No dia 19 de abril
de 1792, o desembargador Francisco Luiz Alves da Rocha leu a sentença,
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na qual Tiradentes era considerado o primeiro chefe do movimento. Em
relação a isso, destaca o autor que
Dando á alçada a supremacia da conjuração ao Tiradentes, que passava por louco aos olhos de todo o
mundo, buscou mais desmoralisal-a do que punil-a
[...] Seguiram a lição do conde de Assumar, tão recommendada por Martinho de Mello. Perseguiu o conde
mais ou menos a todos os conjurados de 1719, mas
escolheu a Felippe dos Santos, como o mais pobre d’entre elles, para a victima de suas atrocidades. (SILVA,
1973, p. 396-397).

Para Silva (1873), apontar Tiradentes como chefe da sedição seria
apenas uma forma de desmoralizar a causa, já que era público que o alferes
não passava de um falastrão. A exemplo de Filipe dos Santos, Tiradentes
teria servido de bode expiatório apenas por ser o mais pobre entre os insurgentes. O alferes foi condenado à morte:
[...] com baraço e pregão devia ser conduzido pelas ruas
publicas ao logar da forca e nella morrer morte natural, e que depois de morto lhe seria cortada a cabeça
e levada á Villa Rica, aonde em logar mais publico se
elevaria sobre um poste até que o tempo a consummisse. Seu corpo esquartejado pregar-se-ia em postes
pelo caminho de Minas, nos sitios da Varginha, Cebolas, e de outras povoações, até também a consumação.
(SILVA, 1873, p. 397).

Francisco de Paula, Álvares Maciel, Alvarenga Peixoto, Domingos
de Abreu, Francisco Antônio de Oliveira Lopes, Luiz Vaz de Toledo Piza,
José de Rezende Costa pai e o filho, entre outros, também foram condenados à forca (SILVA, 1873, p. 397). Cláudio Manoel da Costa, que
cometera suicídio na cadeia, teve sua memória considerada infame (SILVA,
1873, p. 398). Importante destacar que Gonzaga, apontado por Silvério
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dos Reis como principal cabeça dos planos de levante, apenas foi condenado ao degredo (SILVA, 1873, p. 398). Tal fato se deu provavelmente
por ter o poeta tudo negado, e também porque outros participantes,
inclusive Tiradentes, conforme já mencionado, negaram que Gonzaga
tivesse parte na trama.
Apesar das duras condenações, havia uma carta régia datada
de 15 de outubro de 1790 que diminuía consideravelmente as penas
de morte (SILVA, 1873, p. 406). Segundo Silva (1873), a rainha de
“coração maternal” queria a todos perdoar (SILVA, 1873, p. 407) e acabou transmutando as execuções em degredo, exceto para o alferes Silva
Xavier, considerado “indigno da regia piedade.” (SILVA, 1873, p. 408).
Ao receberem a notícia, os inconfidentes comemoraram e o autor (1873,
p. 409-410) considera a reação de Tiradentes digna:
Não o tocou a inveja nem o entristeceu n’esse lance
de afflicção a sua desgraça. Sorria-se tristemente
e, como se quizesse dar a conhecer a alegria que se
mesclava com a sua tristeza, transmittiu do lugar em
que estava parabéns aos commutados, como se não
tivesse de si lembrança alguma. Os religiosos, que
de prompto então o rodearam, assaz se admiraram
da sua conformidade. Dirigiu, como um martyr
christão, brandas palavras repassadas de unção e
de amor do proximo ao padre que o confortava,
dizendo que morria cheio de prazer, pois não levava
apoz si tantos infelizes a quem contaminará e que
isto mesmo intentara elle nas multiplicadas vezes
que fora á presença dos ministros, pois sempre lhes
pedira que fizessem somente delle a victima da lei.

De acordo com Silva (1873, p. 410), os padres atestaram que
o conformismo de Tiradentes era fruto do arrependimento, pois estava
“convencido da gravidade de seus peccados.”
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O último capítulo, intitulado “A morte e os desterros”, dá grande
destaque a Tiradentes, pois trata de sua execução. Nele Silva (1873) descreve a grande movimentação que havia pelas ruas da capital colonial no
dia 21 de abril de 1792, data do enforcamento do mártir. O autor (1873,
p. 413) faz um exame do comportamento do alferes, que teria mudado
completamente após a prisão:
Soavam clarins, rufavam caixas de guerra, ouvia se o
rodar da artilheria, o trotar dos cavallos, o tenir das
armas, sem que a serenidade da alma do Tiradentes se
alvoraçasse, sem que o menor symptoma de susto lhe
alterasse a physionomia. Estava contricto e confortado
com a pratica dos religiosos que o assistiam. Não era o
mesmo homem de ideias exaltadas e amigo de expandir-se. Conseguira o carcere, que o isolara por tantos
annos, mudar-lhe o genio e modificar-lhe profundamente a indole. Condemnado á morte nada mais lhe
restava que saber morrer. Deu-lhe a resignação essa
coragem que a tantos tem faltado em tão suprema hora.

Tiradentes estava imerso em religiosidade, e o autor interpreta que
isso lhe deu resignação, mas também fez com que se rebaixasse:
Ladeado dos officiaes de justiça, entrou na cadeia o
algoz negro. Era o famoso Capitania, tão celebre pelos
seus crimes. Vinha vestir-lhe a alva e atar-lhe o baraço
ao collo. Pedindo-lhe de costume o perdão da morte,
pois que a justiça e não a sua vontade lhe moviam os
braços, desceu o Tiradentes de seu pedestal de gloria
para humilhar-se de mais e lhe dizer: ‘Oh ! Meu amigo,
deixe-me beijar-lhe as mãos e os pés!’ O que fez com
grande admiração do próprio algoz. Ao despir-se para
vestir a alva, tirou também a camisa e ungiu seus labios
com estas bellas palavras: ‘O meu redemptor morreu por mim também assim!’ (SILVA, 1873, p. 413).
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Nota-se com essa narrativa que o autor, apesar de aprovar a fé
demonstrada por Tiradentes, reprova o excesso de humildade que o fez
se humilhar, beijando as mãos e os pés daquele que seria responsável por
sua execução. Para Silva (1873, p. 414), os que assistiam à cena atestavam o fervor de Silva Xavier momentos antes da morte:
Escreveu uma das tesmunhas occulares: ‘Causou
admiração a sua constancia, e muito mais a viva
devoção que tinha aos grandes mysterios da Trindade e da Encarnação, de sorte que fallando-se-lhe
n’estes mysterios se lhe divisavam as faces abrazadas, e as suas expressões eram cheias de uncção, o
que, fez que o seu director não lhe dicesse nada mais
senão repetir com elle o symbolo de S. Athanasio.
O valor, a intrepidez e a pressa com que caminhava,
os soliloquios que fazia com o crucifixo que levava
nas mãos encheram de extrema consolação os que
lhe assistiam.’

Tiradentes fazia orações fervorosas (SILVA, 1873, p. 415). O
autor, após descrever o momento do enforcamento, afirma que o alferes
não morreu como um herói da nação:
Morrera o Tiradentes, não como um grande patriota,
com os olhos cravados no povo, tendo nos labios os
sagrados nomes da patria e da liberdade, e n’alma o
orgulho com que o homem politico encara a morte
como um triumpho, convertendo a ignominia em
apotheose, mas como um christão, preparado ha
muito pelos sacerdotes com a coragem do contricto,
e a convicção de ter ofendido os direitos da realeza,
e quando muito consolado com a esperança da salvação eterna. (SILVA, 1873, p. 416).

O autor não poupa críticas ao alferes Tiradentes, mesmo ao relatar
a sua fé diante da execução pública. A religiosidade, motivo de conso134

lação para o condenado, foi também o motivo para que morresse sem a
força de um bravo patriota, na visão de Silva (1873). Deve-se se lembrar de
que, em sua obra, o intelectual monarquista jamais considera Silva Xavier
um revolucionário, mas, sim, um falastrão precipitado e sem critério, e a
crítica permanece até o momento de sua morte: o alferes verborrágico dá
lugar ao fanático religioso.
A narrativa de Silva (1873, p. 419) prossegue com a descrição
do esquartejamento do cadáver de Tiradentes. Menciona também o destino dos degredados e a pena imposta aos réus eclesiásticos, que nunca foi
divulgada). Joaquim Silvério dos Reis, traidor infame na visão do autor,
nunca mais ousou pisar em Minas Gerais, onde seria extremamente mal
visto pelo que fez (SILVA, 1873, p. 423).
A obra é finalizada conforme se iniciou: Silva (1873) afirma que
a malograda conspiração de 1788-1789 não teria sucesso, pois o destino
do Brasil não seria a República, e sim a independência, feita através de um
governo monárquico, que, segundo o autor, era o único capaz de manter
a unidade territorial da nação:
Não foi a conjuração mineira uma tentativa que mallogrou-se; jamais passou de uma idea generosa quanto
á essencia, e mesquinha quanto á fôrma.
Era sublime o pensamento da independencia nacional,
mas instituir uma, duas e quando muito tres províncias em republica, desannexando-as d’esse todo,
que deve sempre permanecer unido e constituir um
forte e poderoso imperio, seria retalhar a herança que
sagraram os trophéus das viclorias de Paranapacuhy,
Guaxinduba e Guàrarapes, para amesquinhal-a em
insignificantes quinhões...
Felizmente echoou o brado do Ypiranga do norte
ao sul, do oriente ao occidente do grande e nascente
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imperio, e a aurora da liberdade surgiu para sempre
bella e radiante na terra da Santa ‘Cruz!
Restituiu a patria finalmente a seus filhos, herdeiros
dos martyres de uma idea immatura e incomplecta,
os bens que lhes haviam sido confiscados, e faziam
indevidamente parte do patrimônio nacional.
É livre pelas suas instituições democraticas o imperio
diamantino! Mudal-as seria correr á contingencia
de perdel-as, subvertendo a ordem das cousas
estabelecidas nos abysmos insondaveis da anarchia.
(SILVA, 1873, p. 429-430).

Silva (1873) louva apenas a ideia de independência presente na
tentativa de sedição mineira, mas reafirma que, em sua opinião, a República, que seria proclamada no máximo em Minas Gerais, Rio de Janeiro
e São Paulo, fragmentaria o território brasileiro, que com a Monarquia transformou-se num vasto e poderoso Império. Quanto à figura
de Tiradentes, conclui-se que o intelectual o considera um personagem
secundário da conspiração, que se tornou protagonista apenas por ser
indiscreto e irresponsável, propagando inconsequentemente os planos
de revolta e criando fatos para gerar maior repercussão, o que acabou lhe
custando a vida. Ressalta-se que, conforme demonstrado, Silva (1873)
não mostra antipatia pelos outros inconfidentes, apenas por Tiradentes,
que já vinha sendo aclamado como herói e representante da causa nos
meios republicanos.

2.2 A INCONFIDÊNCIA MINEIRA, DE LÚCIO JOSÉ DOS SANTOS
O intelectual católico Lúcio José dos Santos foi o responsável
por, 54 anos depois, publicar um estudo sobre a Inconfidência Mineira
tão completo quanto o de Joaquim Norberto de Souza Silva. Santos, no
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entanto, traz uma visão muito diferente da construída pelo seu antecessor,
sobretudo no que diz respeito a Tiradentes, seu foco principal de estudo.
A Inconfidência Mineira foi publicada em 1927 pela Tipografia das Escolas
Profissionais do Liceu Coração de Jesus, em São Paulo. O livro é dividido em
14 partes e conta com 629 páginas, incluindo notas e anexos com fotografias dos lugares por onde os inconfidentes passaram e cópias de documentos
(bilhetes e cartas aleatórias) escritos e assinados por José Álvares Maciel,
Ignácio José de Alvarenga, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Joaquim José da Silva Xavier e o Visconde de Barbacena.
Abre a obra a litografia feita por Décio Villares, em 1890, que
retrata a imagem de Tiradentes tal qual a de Jesus Cristo, seguida de prefácio escrito pelo próprio autor no ano em que apresentou o estudo, em
1922. Santos (1927, Prefácio) descreve seu entusiasmo pela pesquisa e os
caminhos que percorreu para desvendar o que considerava “o verdadeiro
papel de Tiradentes na Inconfidência.” Tiradentes é citado desde o início
de forma positiva. Segundo o autor (1927, Prefácio), mesmo que tenha
sofrido uma derrota que lhe custou vida, o alferes plantou a semente da
liberdade no Brasil:
A idéa não morre. Tiradentes pagou com a vida o seu
generoso tentamen, e os seus companheiros soffreram
longo exílio. Mas, não tardou muito que as hostes até
então invenciveis de Napoleão invadissem o velho Portugal, e que a monarchia lusitana, arrancada dos seus
fundamentos, aqui se viesse asylar e trazer ella mesma,
á idéa de Tiradentes, que se poderia considerar subjugada, vencida e morta, as condições de successo. E
dentro em pouco sacudiamos o jugo da Metropole.

Ao contrário de Silva (1873), Lúcio dos Santos já apresenta Tiradentes no princípio de seu trabalho, posicionando-se: o alferes era idealizador
da causa libertária dos inconfidentes de Minas Gerais. Para o autor, a ideia
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de Silva Xavier era precursora da Independência do Brasil, realizada
décadas depois da morte do alferes pelos próprios monarquistas que o
condenavam antes.
Na introdução da obra, marcada como parte I, Santos (1927, p.
4) exalta a Inconfidência como um acontecimento sublime da história
do Brasil. O capítulo II, “A Inconfidência Mineira”, traz um panorama
do cenário de condenação dos participantes do movimento, a partir do
qual o autor (1927, p. 9) demonstra seus principais objetivos no estudo:
desvendar os antecedentes da conspiração, descrever seus participantes
e, sobretudo, descobrir quem entre eles era o verdadeiro líder.
O capítulo seguinte, “A capitania de Minas Gerais”, traz um histórico da exploração do ouro no território mineiro, os impostos abusivos
e suas consequências, como a Revolta de Filipe dos Santos e a Inconfidência Mineira. Aqui, o intelectual católico (1927, p. 26) faz a primeira
de muitas críticas ao estudo de Silva (1873): diz que o monarquista, ao
afirmar que Tiradentes foi morto não por ser líder, mas por ser o mais
pobre, a exemplo de Filipe dos Santos, cometeu sérios erros: “A força de
querer encontrar uma comparação deprimente para o heroe de 1789,
com o de 1720, só conseguiu J. Norberto revelar-se conhecedor superficial da História de Minas.” Lúcio dos Santos já trata Tiradentes por herói,
como fará no decorrer de seu estudo. Prossegue seu relato descrevendo
os governos de Luiz da Cunha e Menezes e do Visconde de Barbacena,
ambos considerados inaptos para lidar com os problemas da capitania e
seus habitantes insatisfeitos com o excesso de tributações e a ameaça de
derrama (SANTOS, 1927, p. 38-41).
No capítulo IV, “Os documentos”, Lúcio dos Santos (1927,
p. 60) cita suas fontes e referências bibliográficas: Autos de Devassa; Memória do êxito que teve a conjuração de Minas e dos fatos relativos a ela;
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Últimos momentos dos inconfidentes de 1789 pelo frade que os assistiu de
confissão; Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro; História do
Brazil, de Southey; Brazil Pittoresco, de Ribeyrolles; Inconfidência Mineira
– narrativa popular de Machado de Castro etc. Entre tantas referências,
merece destaque a História da Conjuração Mineira, de Joaquim Norberto.
O autor republicano (1927, p. 61) afirma que Silva (1873) fez uma obra
de pouco valor literário, que traz uma análise irracional sobre as origens
da conspiração:
Outro ponto a notar é a hostilidade manifesta, irreprimivel de J. Norberto contra o Alferes Tiradentes.
O Auctor chega a um tal excesso de má vontade que
causa pasmo. Não se limita elle a criticar, sempre com
a máxima severidade, apenas os actos de Tiradentes; vai ás intenções patentes, presumiveis ou mesmo
inqualificavelmente pressuppostas. É assim que, referindo-se a primeira entrevista de Tiradentes com o Te.
Cel, Francisco de Paula, sobre o levante, diz o Auctor: ‘Retirou-se o Tiradentes satisfeitíssimo, não por
saber que o seu comandante tomava parte no movimento, mas por lhe ter dado a conhecer que elle
tambem achava-se iniciado no mysterioso trama, e
não sabendo conter-se...
Ora, ahi está positivamente uma phantasia.
No correr de nossa narração, teremos oportunidade
de assignalar alguns pontos em que o Auctor da ‘História da Conjuração Mineira’ é parcial e injusto [...]
(SANTOS, 1927, p. 63-64).

Apesar de todas essas críticas, Santos (1927, p. 64) diz que a obra
de Silva (1873) possui valor e por isso serviu-se dela para suas pesquisas. O autor (1927, p. 65-66) compara o trabalho de Silva (1873) ao de
Eduardo Machado de Castro, destacando que ambos pecaram pela falta
de imparcialidade:
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Partidario decidido da Monarchia e amigo pessoal
do imperador, não estava Joaquim Norberto em
posição propria para ser imparcial, ao examinar e
criticar uma tentativa republicana.
Republicano histórico, adversário ferrenho do império, incidia Machado de Castro no vício contrário.

Lúcio dos Santos considerava ser possível fazer um estudo isento
de influências políticas e ressalta ser esse o objetivo de sua pesquisa. O
autor (1927, p. 70) preocupa-se com a “verdade” dos fatos e a análise
dos documentos é fundamental:
Não basta que um facto venha attestado por este
ou aquelle documento, por esta ou aquella fonte,
para ser admittido como verdadeiro. É preciso examinar essa fonte, analysar esse documento, quanto
á sua authenticidade e credibilidade.

No capítulo V, “Os antecedentes”, é feito um panorama geral da
Capitania de Minas Gerais nas décadas anteriores ao ensaio de motim
de 1788-1789, com destaque para Vila Rica, considerada um grande
centro cultural de luxo e riqueza, que foi aniquilada pela Corte gananciosa e corrupta (SANTOS, 1927, p. 76). Prossegue Santos dissertando
sobre a maçonaria na Europa e no Brasil. Afirma que Álvares Maciel era
filiado à maçonaria na França e que havia relatos de que Tiradentes também fosse maçom, mas esses não podiam ser devidamente confirmados
e, portanto, não eram verdadeiros. Afirma ainda que a suposta influência da maçonaria nas ideias dos inconfidentes, divulgada por algumas
tradições, provavelmente era exagerada, porque os documentos disponíveis nada indicavam nesse sentido (SANTOS, 1927, p. 90).
Santos (1927, p. 93) menciona ainda a influência da Independência norte-americana, que se tornou “assumpto favorito dos Inconfidentes”,
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que esperavam receber auxílio da França, assim como os revolucionários da
América do Norte haviam recebido. Aqui, o autor já reinterpreta uma atitude de Tiradentes considerada negativa por Silva (1873): o alferes criou e
propagou o boato de que os revoltosos de Minas Gerais receberiam apoio
dos franceses, mas foi um “meio de que habilmente se servia Tiradentes
para attrahir adeptos e animar a todos.” (SANTOS, 1927, p. 93). Lúcio
dos Santos (1927, p. 106-107) traz ainda informações sobre os estudantes brasileiros na Europa, como a carta que José Joaquim da Maia escreveu
para Thomaz Jefferson em busca de apoio para uma futura revolução no
Brasil e o contato que Álvares Maciel teve com ideais de emancipação política no velho continente.
No capítulo VII, Santos (1927, p. 114-115) apresenta os participantes da Inconfidência Mineira divididos em grupos: “os activos”, “os
litteratos”, “conjurados secundários” e “conjurados de terceira ordem.”
Tiradentes se encaixa no primeiro grupo, em que estavam aqueles que “tomaram a peito o levante e empregaram esforços para a realização do mesmo.”
(SANTOS, 1927, p. 114). Com o alferes estavam Álvares Maciel, Freire
de Andrade, os padres Carlos Corrêa e Oliveira Rolim, Ignácio José de
Alvarenga, Antônio de Oliveira Lopes, Luiz Vaz de Toledo Piza e Domingos de Abreu Vieira. É relevante apontar que Cláudio Manuel da Costa e
Tomás Antônio Gonzaga, tidos por Norberto como cabeças da Inconfidência, ao lado de Freire de Andrade, para Lúcio dos Santos eram apenas
letrados que pouca ou nenhuma ação prática tiveram na trama, e por isso
são encaixados no grupo dos “literatos”. O autor traça um perfil minucioso
de cada um dos personagens, a começar por Tiradentes.
Santos faz uma biografia de Silva Xavier, afirmando que este nasceu
no ano de 1746 e não em 1748, como diziam algumas obras anteriores.
Descreve a família, seus seis irmãos e os pais, que faleceram ainda na sua
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infância. O autor (1927, p. 122) busca as informações nos registros de
batismos e óbitos de São João del Rei e por isso afirma que Joaquim
Norberto errou, pois se baseou somente nos depoimentos de Salvador
de Carvalho do Amaral Gurgel para concluir que Tiradentes teve apenas
três irmãos. Para Lúcio dos Santos (1927, p. 124), a família de Tiradentes
não era rica, mas tinha posses e prestígio, o que garantiu boa instrução
ao futuro inconfidente, que teria boa escrita e caligrafia. Sobre a aparência física de Silva Xavier,
Quanto á sua figura, é a priori certo que fosse simpathica e agradavel. Dada a influencia e o ascendente
que o Alferes Joaquim José exerceu sobre os seus
companheiros, entre os quaes muitos homens de
alto valor social e mental, não é crível que tivesse
uma figura banal e muito menos desagradável [...]
Alvarenga diz ter sido procurado por um ‘official feio
e espantado’: era o Tiradentes. Concluiu dahi J. Norberto, com a costumada benevolencia: A sua figura
tinha algo de repelente. (SANTOS, 1927, p. 125).

Aqui Lúcio dos Santos apresenta uma versão oposta à de Joaquim
Norberto, ressaltando que Tiradentes não tinha fisionomia desagradável,
ao contrário. Era um homem influente e persuasivo, portanto não poderia ser “repelente”, como descrevia o autor monarquista. Santos ironiza
a interpretação de Norberto, pois considera que este procurava apenas
depoimentos desfavoráveis a Tiradentes e ainda acrescentava aspectos
negativos por conta própria, criando uma imagem ruim do mártir da
Inconfidência perante os leitores. Baseado em um suposto depoimento
do cônego Manoel Rodrigues da Costa ao seu amigo também cônego
Joaquim Camillo de Brito, Lúcio dos Santos (1927, p. 125-126) afirma
que Tiradentes era um homem simpático e de aprazível convivência.
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Quanto à vida profissional de Silva Xavier, Lúcio dos Santos descreve sua habilidade como dentista e a tentativa de viver como negociante
ambulante, atividade que não lhe rendeu o que esperava. Tiradentes então
decide investir na carreira militar em busca de reconhecimento. Segundo
Santos (1927, p. 127), era pouco plausível que a mudança de carreira se
devesse a uma frustração sentimental, conforme Eduardo Machado de
Castro havia apontado em sua obra.
O autor (1927, p. 126-127) considera que Tiradentes foi um bom
militar, incumbido de importantes missões por ser inteligente, corajoso e
possuir conhecimentos de mineralogia e engenharia civil: “Essas commissões difficeis, em que tão bem se houve o Alferes Joaquim José, constituem
uma prova magnifica de sua competencia, bravura e fidelidade.” (SANTOS, 1927, p. 130). Aqui também o intelectual republicano (1927, p.
130) aponta os supostos erros de Joaquim Norberto:
Diz J. Norberto que Tiradentes fôra escolhido para
as mais arriscadas diligências na Capitania pela sua
bravura, que tinha muito de fanfarronice; e que, no
cumprimento de seus deveres, era elle exacto por jactancia. Ora, taes diligencias não exigiam apenas bravura;
e seria absurdo crer-se que para ellas escolhessem os
Governadores, os fanfarrões, e que precisamente estes
tão bem as desempenhassem.
Quanto ao fallar de jactancia no cumprimento do
dever, da parte de Tiradentes, é tentar diminuir com
um defeito, que se pode arbitrariamente presumir,
uma virtude que não se consegue negar.

Para Lúcio dos Santos (1927, p. 131), apesar de o alferes Silva Xavier
ser tão competente em seu trabalho, não obteve as promoções militares que
almejava e decidiu se lançar na mineração, campo em que teve dificuldades: “Não foi Tiradentes feliz em sua nova vida. Homem desinteressado e
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de bom coração, não lhe era facil alcançar fortuna na industria. Só conseguiu endividar-se [...]” O autor (1927, p. 134) não esclarece a relação
entre a bondade de Silva Xavier e seu fracasso; apenas diz que o alferes
não possuía recursos materiais suficientes para investir na empreitada.
Procurando sempre o sucesso profissional e o reconhecimento
desejado, Tiradentes então conseguiu licença das funções militares e
partiu para o Rio de Janeiro com ideias inovadoras, como o plano de
captação de águas dos rios Andaraí e Maracanã, projeto que foi considerado insano por muitos que não compreendiam a ideia:
O abastecimento do Rio pelos rios Andarahy e Maracanã, realisado poucos annos depois, demonstra que
idéas de pouco juizo não eram as de Tiradentes, mas
as daquelles que não puderam enchergar tão longe
como elle. (SANTOS, 1927, p. 133).

Nesse trecho, o autor (1927, p. 132-133) cita novamente Joaquim Norberto, mas dessa vez como forma de corroborar a tese de que
Tiradentes era um visionário, pois, conforme Norberto Silva (1873) atestou em sua obra, D. João VI acabou pondo em prática, anos mais tarde,
os planos do alferes mineiro. Enquanto o monarquista em seu estudo
apenas menciona o fato, dando mais destaque às chacotas sofridas por
Silva Xavier ao expor suas ideias, Lúcio dos Santos frisa esse episódio
como uma evidência de que Tiradentes era um homem inteligente, com
projetos audaciosos e pouco compreendidos por seus contemporâneos.
Em relação à vida pessoal de Tiradentes, Lúcio dos Santos (1927,
p. 136) afirma que ele era solteiro e tinha uma filha natural, Joaquina. Mas
também cita o outro possível filho, João de Almeida Beltrão, cuja mãe
era Eugênia Maria de Jesus. Este teria sido criado por Luiz de Almeida
Beltrão, comerciante e suposto amigo de Tiradentes que se compade144

ceu do menino e sua mãe, assumindo a criação do mesmo após a prisão
do alferes por causa da Inconfidência. O intelectual menciona as referências de que Tiradentes propagandeava suas ideias em “casas de meretrizes”,
atitude considerada incorreta, porém que o autor acha pouco crível, pois
“si fosse assim, para chegar tudo aos ouvidos do Visconde de Barbacena,
não era preciso que de S. João d’El Rey se abalasse o Cel. Joaquim Silverio, quando já a conspiração estava a mais de meio caminho.” (SANTOS,
1927, p. 137). Em relação à misteriosa prisão de Tiradentes na Vila de
Minas Novas, afirma Santos (1927, p. 138) que não se conheciam exatamente os motivos, mas que a versão de Machado de Castro era plausível,
embora não fosse bem baseada, afinal não havia fontes confiáveis comprovando que Silva Xavier fora detido por defender um escravo maltratado.
Já a versão de Silva (1873), que não cita a causa da prisão, mas diz que
Tiradentes saiu dela desmoralizado, é refutada por Santos (1927, p. 139):
“Afinal de contas, uma prizão naquella epocha, quando não se conheçam
bem os motivos, não deshonrava a ninguem.”
Terminada a descrição do perfil psicológico e profissional de Tiradentes, Lúcio dos Santos (1927, p. 166) transcreve os depoimentos do
alferes nos Autos de Devassa e os analisa destacando que Tiradentes a princípio negou todas as acusações, porque assim seus companheiros haviam
combinado, e o fez “dignamente e com incontestavel habilidade.”, só
dizendo a verdade após reconhecer que “os Juízes já estavam senhores de
todos os segredos” (SANTOS, 1927, p. 167). Para o autor (1927, p. 163),
a confissão de Tiradentes foi “sincera, digna e elevada”, expondo os fatos
de forma encadeada e lógica, sem contradições, o que demonstra que o
alferes falava a verdade. Sobre a loquacidade de Tiradentes:
Como si previsse a accusação de leviandade, que tanto
sobre elle devia pesar, quanto a fallar a todas as pessoas, e em quasquer occasiões, allucinadamente, como
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se diz naquella peça, mostra elle que lhe foi distribuido esse papel de ir procurando atrahir quantos
pudesse; e o affirma por duas vezes [...]
Os meios com que procurava attrahir e animar, promettendo apoio da população do Rio e auxilio das
nações extrangeiras, eram habeis. Não bastava o desgosto de que estava possuido o povo, era necessario
dar-lhe confiança e inspirar-lhe esperança. Mas, o
bom senso do Alferes o indicava, que não devia deixar descançarem os seus companheiros de conjuração
na confiança exaggerada nesse auxilios, e por isso
elle mesmo nos diz que não os enganava, e insistia,
portanto, para que se tomassem medidas adequadas. (SANTOS, 1927, p. 168-169).

Santos pontua que Silva Xavier falava a muitos, não por ser
leviano e irresponsável, mas porque a função de propagandear a causa
dos inconfidentes foi delegada a ele. Segundo o autor, como forma de
inspirar credibilidade e atrair mais adeptos ao levante, Tiradentes divulgou o incerto apoio estrangeiro, mas ao mesmo tempo se preocupava
com a situação. Já sobre a relação do alferes e Tomás Antônio Gonzaga,
observa o autor (1927, p. 169):
O procedimento de Tiradentes relativamente a Gonzaga não prova apenas generosidade, demonstra uma
elevação de espirito muito pouco commum. É seu
inimigo, mas reconhece nelle um bom ministro,
como aliás o reconheciam todos.

Para Santos, Tiradentes negou saber sobre a participação de Gonzaga na trama porque era um homem de caráter, que colocou a causa
acima de suas rixas pessoais e protegeu os inconfidentes o quanto pôde.
A visão de Santos em relação a Tiradentes, baseada principalmente nos
depoimentos do alferes nos Autos, é de um homem sério, sincero e que
manteve seus propósitos firmes mesmo após ser preso. Não incriminou
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os demais revoltosos, nem mesmo Gonzaga, que era seu desafeto. Na interpretação do autor, até mesmo a propaganda exagerada e a divulgação de
falsos apoios foi calculada e não um exagero imprudente, conforme afirmara Silva (1873).
Após dissertar sobre Tiradentes, Lúcio dos Santos (1927, p. 172173) apresenta os demais conspiradores, descrevendo seus perfis pessoais
e a participação de cada um no planejado levante. Sobre Álvares Maciel,
afirma que foi Tiradentes, no Rio de Janeiro, quem primeiro lhe apresentou a ideia de libertar a capitania de Minas Gerais, argumentando que o
Brasil era uma colônia rica e com muitos recursos. Apresentou-lhe ainda
seu projeto de abastecimento de águas na capital, o que Maciel considerou insanidade, e que em Vila Rica, em casa de Francisco de Paula, pela
segunda vez o alferes falou em levante. Prossegue o autor relatando que,
segundo Maciel, os planos foram tomando forma, com a divisão de algumas tarefas e a criação da bandeira da nova República, e que Tiradentes
tomara para si a ação mais arriscada (o autor não cita qual), provocando
risos nos companheiros. De acordo com Santos (1927, p. 177), a intenção do jovem Maciel era “lançar o ridículo sobre a figura de Tiradentes,
que, na sua opinião, nem estaria certo do que dizia. Que papel faziam
então ali, ao ouvir um Alferes louco ou ridículo, que tão graves cousas
dizia [...]?”. Para o autor, Maciel precisava diminuir sua participação na
trama, desqualificando Tiradentes como forma de dizer que não concordava com suas ideias.
Tiradentes também teria sido o primeiro a falar em levante com
Francisco de Paula Freire de Andrade, que alegou tê-lo repreendido. Andrade
nega qualquer participação nos intentos, alegando que seu erro foi ape-
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nas não denunciar e permitir que tais conversas se dessem em sua casa
(SANTOS, 1927, p. 181). Na visão de Lúcio dos Santos (1927, p. 182),
As suas negações são absolutamente inconsistentes,
procurando innocentar-se e ao seu cunhado, Dr. José
Álvares Maciel. Como é fácil ver, esse depoimento
diverge em alguns pontos do de Tiradentes. Comparados os dous depoimentos, é fôra de dúvida que
a verdade se acha ao lado do Alferes, não somente
por ser este confirmado por outros depoimentos,
como pelo seu valor intrinsecco.

Lúcio dos Santos dá total credibilidade aos depoimentos de Silva
Xavier, considerados por ele mais coerentes. O autor sempre compara as
versões dadas pelos réus e entende que cada um deles mentiu para tentar eximir-se ou ao menos diminuir sua culpa, com exceção do alferes,
que, para Santos, foi sincero e não entrou em contradição, tendo depoimentos que se encadeiam com perfeição na lógica dos fatos, colhida nas
entrelinhas dos depoimentos dos outros inconfidentes.
De acordo com Santos (1927, p. 185), o padre Carlos Corrêa de
Toledo e Mello disse que Tiradentes expunha ideias nas reuniões, enquanto
o padre Oliveira Rolim afirmou que o alferes “já havia fallado a muitas
pessoas.” (SANTOS, 1927, p. 192). O depoimento de Carlos Corrêa teria
sido sincero e digno em comparação aos de Álvares Maciel e Francisco de
Paula (SANTOS, 1927, p. 187-188). Já Rolim, em princípio, não teria
sido firme, mas depois falou a verdade, pois seus depoimentos coincidiam
com os de Tiradentes e Carlos Corrêa (SANTOS, 1927, p. 197-198).
O próximo interrogatório analisado é o do poeta Alvarenga Peixoto, muito criticado por Santos (1927, p. 217). Segundo o intelectual,
Alvarenga teve atitude lamentável, fazendo “todos os esforços para ser
ironico, com o intuito de parecer que achára ridiculos e vãos, todos aquel148

les projectos dos conjurados.” Segundo o autor (1927, p. 208), Francisco
de Paula pediu para o poeta conversar com Tiradentes, mas Alvarenga se
recusou a princípio. Afirmou Alvarenga que, ao conhecer Tiradentes pessoalmente, viu tratar-se de um homem “feio e espantado”, a quem Cláudio
Manuel chamou de “tapado.” (SANTOS, 1927, p. 209). Prossegue o poeta
dizendo que Tiradentes assegurava que o Rio de Janeiro faria uma República com o apoio da França e que Minas Gerais seguiria o exemplo, ao que
o depoente teria respondido que o alferes “não fosse doido.” (SANTOS,
1927, p. 213). Essas declarações são consideradas indignas por Lúcio dos
Santos (1927, p. 217), que afirma que Alvarenga Peixoto “sonhou com a
creação de uma republica na sua patria, colonia de uma monarchia absoluta”, mas quando os planos foram descobertos procurou inocentar-se
ridicularizando a causa e seus companheiros (SANTOS, 1927, p. 217).
O depoente Luiz Vaz de Toledo Piza teria dito ser Tiradentes “o primeiro motor” da sedição (SANTOS, 1927, p. 219), e Domingos de Abreu
Vieira afirmou ter sido iniciado na sublevação pelo padre Rolim e pelo
alferes Joaquim José, que era “o primeiro Cabeça della” (SANTOS, 1927,
p. 225). O poeta Cláudio Manuel da Costa negou participação, dizendo
que Tiradentes era “homem com quem só fallou uma ou duas vezes em
seu escriptorio, vindo tomar conselho em companhia de outros, e pessoa
de tão pouco talento, que nunca serviria para se tentar com elle facção
alguma.” (SANTOS, 1927, p. 243). Cláudio Manuel disse que os inconfidentes “eram uns loucos” (SANTOS, 1927, p. 244) e que não se deixou
convencer por eles, mantendo-se sempre contra os planos sediciosos. Para
Lúcio dos Santos (1927, p. 245), o depoimento do poeta era “uma peça
tristíssima”, visto que negava participação e ainda lançava culpa sobre seus
companheiros. Na opinião de Santos (SANTOS, 1927, p. 249)42, a per42 João Pinto Furtado afirma que Cláudio Manuel provavelmente foi assassinado (FURTADO, 2002, p. 176), tendo em vista que a extensa rede de contrabando em que o
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turbação que sucedeu tão graves declarações fez com que o poeta árcade
chegasse ao extremo do suicídio por enforcamento.
O autor (1927, p. 295) prossegue analisando o depoimento de
Tomás Antônio Gonzaga, considerado hábil em sua defesa, e bom por
não ter denunciado seus amigos, mesmo sendo citado por vários deles.
Santos (1927, p. 281) aproveita para reiterar a generosidade de Tiradentes,
que, mesmo sendo seu desafeto, fez “o melhor elogio ao Ouvidor-conjurado”, reconhecendo sua competência profissional e não o envolvendo
na trama, conforme mencionado. Já o cônego Luiz Vieira teria dito em
depoimento que Tiradentes andava pelas casas de meretrizes prometendo
“prêmios para o futuro” quando a República fosse instaurada (SANTOS,
1927, p. 298), enquanto Domingos Vidal Barbosa pontuou que Tiradentes mataria o governador e faria a exposição de sua cabeça ao povo,
clamando pela República (SANTOS, 1927, p. 303).
O padre Manoel Rodrigues da Costa afirmou em seu testemunho
que Silva Xavier, passando por sua fazenda, queixou-se do despotismo
do então governador Luiz da Cunha e Menezes (SANTOS, 1927, p.
305). Silva (1873) afirmou em seu texto que o padre já saberia do clima
de levante instaurado na capitania de Minas Gerais, mas que preferiu
não se pronunciar e pediu ao alferes que encerrasse o assunto. Lúcio dos
Santos (1927, p. 307) contesta tais informações, dizendo
É inteiramente destituida de base, semelhante
opinião. Nos depoimentos de Tiradentes e do Pe.
Manoel Rodrigues, como em quaesquer outros,
nada ha que nos auctorize a conjecturar ao menos
poeta estaria inserido poderia ser comprometida com a sua prisão e confissões, e as
condições em que o corpo foi encontrado não seriam próprias de um suicídio. Além
disso, as irmandades católicas a que o poeta estava ligado pagaram-lhe trinta missas,
o que não fariam caso houvesse certeza de que Cláudio Manuel atentou contra a
própria vida (FURTADO, 2002, p. 289).
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a existencia de um plano de levante, de que tivesse
conhecimento, ou mesmo de que fizesse parte o
referido sacerdote.

Vários interrogados mencionaram a propaganda de levante republicano feita pelo alferes Silva Xavier. O coronel Ayres Gomes “disse que
ouviu Tiradentes, na estalagem da Varginha do Lourenço, dizer que esse
paiz devia ser uma república” (SANTOS, 1927, p. 318); o capitão João
Dias da Motta afirmou que, ao falarem sobre o pagamento da derrama,
“redarguiu o mesmo Alferes: pagar não; vae haver um levante, tanto nesta
capitania, como no Rio, Bahia, Pernambuco, Pará, Matto Grosso, etc.;
temos a nosso favor a França e a Inglaterra, que mandarão naus” (SANTOS, 1927, p. 319); Vicente Vieira da Motta “disse que Tiradentes falava
no levante ‘por tabernas e quartéis’; fallava nos recursos, nas riquezas, no
ouro e diamantes deste paiz, que podia ser uma ‘republica florente’.” (SANTOS, 1927, p. 322). Disse ainda Vicente Vieira que
[...] o Alferes Joaquim José andava procurando convencer o povo de fazer aqui uma republica, e por muito
fallar nisso, uns lhe chamavam-o o Republica, outros,
o Liberdade [...] desde o tempo de d. Luiz da cunha
Menezes, andava o dito Alferes tratando de sublevação e motim na capitania. (SANTOS, 1927, p. 323).

João da Costa Rodrigues pontuou que “Tiradentes [...] começou
a fallar nos recursos e nas riquezas deste paiz, explorado pelos Governadores que daqui sahiam ricos.” (SANTOS, 1927, p. 324).
Após os exames dos depoimentos dos principais personagens da
sedição mineira, Lúcio dos Santos (1927, p. 329) analisa os testemunhos
dos principais denunciantes: o coronel Joaquim Silvério, Basílio de Brito
e Ignácio Correa Pamplona. Sobre Silvério dos Reis, Santos inicia com um
trecho de autoria do Vigário A. Henriques Lemos, que em 1908 escreveu
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que Silvério era um homem execrável, que denunciou aqueles que nele
confiaram, em atitude covarde. Santos (1927, p. 331) opina que o denunciante era “um homem sem instrucção. Na sua denuncia, a Grammatica
e maltratada de uma maneira revoltante.” O coronel delatou os planos
dos inconfidentes, afirmando que Tiradentes era o divulgador da causa e
que alguns companheiros reclamavam que o alferes falava demais (SANTOS, 1927, p. 334-335). Para o autor (1927, p. 336-337), Silvério dos
Reis estava longe de ser um súdito que incriminou os inconfidentes por
lealdade à rainha. Ele, na verdade, desejava apenas se livrar de suas dívidas acumuladas com o fisco. Em suma, Lúcio dos Santos considera que:
“Apreciar serenamente a figura do Coronel Joaquim Silverio dos Reis
não é facil, tão forte e tão triste é a lembrança que nos traz o seu nome.”
(SANTOS, 1927, p. 335).
Joaquim Silvério dos Reis transformou-se numa espécie de anti-herói para os republicanos, um homem vil e desleal, que traiu a confiança
dos parceiros que desejavam a liberdade da colônia. A narrativa de Santos
não diferencia dessa interpretação e aponta o coronel como o contraponto de Tiradentes, considerado corajoso e íntegro, pois não entregou
os companheiros nem diante dos juízes, preferindo assumir a culpa sozinho, num ato heroico. A superioridade de Silva Xavier sobre Silvério dos
Reis é apontada pelo autor até na caligrafia: enquanto a do alferes era
considerada bela, atestando a boa instrução que recebera, a do coronel
é tida como “desegual, tortuosa e cheia de traços puxados das letras.”
(SANTOS, 1927, p. 334).
Os outros dois principais denunciantes também colocaram Tiradentes como intenso divulgador da causa. Ignácio Pamplona disse que
o alferes estava no Rio de Janeiro “a fazer séquito” (SANTOS, 1927, p.
348), e Basílio de Brito afirmou que Silva Xavier era o mais animoso
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de todos os conspiradores (SANTOS, 1927, p. 343). Segundo Santos,
ambos denunciaram o levante por interesses pessoais, mas o autor não os
critica tão fortemente quanto a Silvério dos Reis. O intelectual católico
cita ainda mais algumas denúncias e testemunhos “menores”, com destaque para o alferes Tiradentes em muitas delas: o padre Francisco Vidal de
Barbosa disse que Silva Xavier preocupava-se em obter pólvora e sal (SANTOS, 1927, p. 354).
Joaquim José da Rocha narrou o episódio em que Tiradentes
teria sido vaiado pela plateia de uma ópera, que ridicularizava suas ideias
de introduzir águas no Rio de Janeiro (SANTOS, 1927, p. 354). Antônio de Affonseca Pestana afirmou que o alferes lhe falara sobre a injusta
exploração sofrida pela colônia e que haveria de acabar mediante a revolta
popular (SANTOS, 1927, p. 355). Em resumo, Lúcio dos Santos busca
demonstrar o protagonismo de Tiradentes em diversos momentos, pois
este era lembrado na maioria dos depoimentos, tanto dos inconfidentes
quanto das testemunhas e denunciantes, tendo sua eloquência enfatizada
na maioria das vezes.
É justamente a famigerada eloquência de Silva Xavier que faz com
que Lúcio dos Santos o considere incontestável idealizador e líder prático
do projeto de sublevação mineiro. No capítulo VIII, intitulado “Origem
da Inconfidência”, o autor (1927, p. 367) menciona opiniões anteriores à
sua, que apontam a Inconfidência Mineira como uma simples conspiração
de letrados, sem maior importância histórica, e que as punições aplicadas
foram um exagero. Santos afirma que essa interpretação é um erro, e que
nele incorreram Silva (1873) e Assis Cintra. O primeiro acreditava que,
tendo o governo investigado com tanto rigor a trama, era necessária uma
condenação exemplar, que vitimou Tiradentes apenas por ser o mais pobre
entre os inconfidentes. Além disso, Silva (1873), em discurso pronunciado
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em 1889 no IHGB, teria dito que a conspiração eram “simples palestras litterarias em que se falava muito nos Estados Unidos.” (SANTOS,
1927, p. 369). Já Cintra afirmara, nas comemorações do 130º aniversário de Tiradentes, que o alferes foi tido como líder e sofreu a mais grave
sentença simplesmente por não ter quem o defendesse, sendo mero bode
expiatório (SANTOS, 1927, p. 368-369).
Lúcio dos Santos considera ambas as versões incorretas, a começar
pela pouca importância atribuída ao alferes Xavier. O intelectual republicano afirma novamente que o primeiro a propor uma revolta em 1788 foi
Tiradentes, em conversa com Álvares Maciel e após ouvir o jovem doutor comentar sobre a independência das 13 colônias (SANTOS, 1927,
p. 387). Santos (1927, p. 372-373) demonstra como chegou a essa conclusão apontando as supostas falhas da pesquisa de Silva (1873), que não
soube definir as origens da sublevação:
Outra origem da conspiração deve ser encontrada,
segundo o citado auctor, nas palestras litterarias tão
frequentes em Villa Rica, que era um centro de cultura, tendo poetas, oradores, etc [...]
Assim a conjuração surge nas palestras litterarias,
não se sabe como; o que falta é um chefe.
O Tenente Coronel Francisco de Paula ‘tornou-se o
alvo objetivo dos conjurados e nelle concentraram-se todas as esperanças’.
Assim, os litteratos tiveram a idéa e encontraram
Francisco de Paula para realizal-a.

Segundo Lúcio dos Santos, Silva (1873) tanto não soube delimitar como surgiu a ideia de levante, como não sabia definir quem era
o chefe, o mentor da causa. Além de Francisco de Paula, o monarquista
citou Tomás Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa como líderes, ver154

são que para Santos era vaga e confusa: “Faltava um chefe; já são agora
diversos os chefes!” (SANTOS, 1927, p. 373). Silva (1873) afirmou que
o primeiro a falar em República foi Gonzaga, que era considerado um dos
líderes mesmo sem o ser oficialmente, versão que também é refutada por
Lúcio dos Santos (1927, p. 375):
Agora, pergunto: É comprehensivel que, tendo nascido
a conjuração das palestras nas casas de Gonzaga e de
Claudio, tendo sido Gonzaga o primeiro a formular a
hypothese de republica, e havendo esses conspiradores escolhido a Francisco de Paula como chefe, fosse
ao mesmo tempo Gonzaga guindado a chefe, sem o
perceber, só porque os conjurados que appareceram
mais tarde, depois de iniciada pelos outros a conspiração, sahiram a espalhar a cumplicidade do mesmo
Gonzaga? Quem, então, iniciou a conspiração?
Perguntamos ainda: Aceitou Gonzaga o papel de
chefe? Agiu como tal?

Para Lúcio dos Santos, a interpretação de Silva (1873) era desconexa e não condizia com os documentos, afinal não haveria possibilidade
de a conspiração ter muitos chefes, principalmente quando um deles,
Gonzaga, ao mesmo tempo em que propõe o ideal republicano que move
a causa, não sabe sequer que foi alçado à categoria de líder pelos próprios
companheiros. Santos (1927, p. 377) afirma que a base para a versão
norbertina veio do depoimento de Cláudio Manuel, que disse ter sido Gonzaga o proponente da ideia de República. No entanto, o autor (1927, p.
378) considera que Cláudio Manuel não estava totalmente inteirado dos
fatos e que teria dito que Álvares Maciel foi o primeiro a falar no exemplo dos Estados Unidos, onde já estaria automaticamente incluído o ideal
republicano. Lúcio dos Santos (1927, p. 378) assevera ainda que a ideia
de levante não surgiu de forma misteriosa, conforme a narrativa de Silva
(1873), mas era claramente do alferes Tiradentes, segundo depoimentos
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de Francisco de Paula e de Álvares Maciel, além de menções do padre
Carlos Correia e de Alvarenga Peixoto.
Santos (1927, p. 384) considera que “era um artifício dos conjurados dizerem que contavam com o apoio de Claudio e Gonzaga. E
não se enganavam quanto ao prestigio, que á sua causa podiam dar esses
dous nomes.” Apesar disso, ambos não eram cabeças do movimento,
como dissera Silva (1873). Na opinião do republicano, os literatos apoiavam a causa, mas apenas discutiram em algumas reuniões o exemplo dos
Estados Unidos, “e só puderam prestar aos verdadeiros conjurados um
serviço, embora à revelia de sua vontade, o de serem nomes lançados
como meio de attrahir e convencer sequazes.” (SANTOS, 1927, 401).
Para Lúcio dos Santos (1927, p. 385), justamente por ter seu nome usado
pelos participantes ativos da conspiração é que Gonzaga foi apontado
pelo delator Silvério dos Reis como chefe. Essa versão foi aceita a princípio, no entanto,
A pouco e pouco, porem, se foi trazendo luz
sobre o caso [...]
Do que se havia feito e apurado, resultava que
Tiradentes era ‘o principal motor da projectada
sublevação’, o que mostrava o ‘maior empenho e
efficacia na execução della; e o que amotinava o
povo e pretendia corromper a tropa já com sacrilegas doutrinas, já com falsas e maliciosas noticias, já
com enganosas esperanças adequadas aos intentos
de cada um e do publico, no que se portava com
um ardil muito proporcionado ao objecto de suas
diligencias, e superior aos talentos que se lhe conheciam’. (SANTOS, 1927, p. 385-386).

Segundo o historiador mineiro, essas palavras foram do Visconde
de Barbacena e, conforme as investigações avançavam e os interrogatórios
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ocorriam, mais claro ficava que Tiradentes não apenas era um inflamado
propagandista, como também o idealizador e líder da tentativa de motim.
O próprio alferes confessou em seu quarto depoimento:
Foi isso no Rio, em Agosto de 1788. Indo visitar o Dr.
José Alvares Maciel, que acabava de chegar da Inglaterra, versou a conversação sobre o conhecimento que
o mesmo Maciel deveria ter adquirido na Europa,
emquanto que os nacionaes do Brazil, eram mantidos em completa ignorancia, não conhecendo ou não
sabendo aproveitar os thesouros que possuiam. Tiradentes poz-se a descrever o estado de abatimento do
povo, as vexações de que era victima. Alvares Maciel
contou-lhe então que, por todos os paizes que visitou, grande era a admiração pelo facto de não ter o
Brazil seguido o exemplo da America do Norte, aproveitando a occasião para se libertar.
Essas palavras foram a faisca lançada no coração ardente
do patriota, tão cheio já de amarguras e desilusões
pelas preterições de que fôra victima, pelas injustiças que soffrera, pelo mau exito em todos os seus
emprehendimentos.
Um clarão subito brilhou no espirito de Tiradentes.
Assim como se tinham libertado os Estados Unidos
do jugo da poderosa Inglaterra, com a indifferença de
algumas e o auxilio de outras nações européas, facil seria
ao Brazil sacudir o jugo do fraco Portugal, podendo
contar com a mesma sympathia, maxime quando as
proprias nações europeas se admiravam de que tal já
não se tivesse dado.
Assim, pois, Tiradentes, adquirida essa idéa, entrou
a pensar na libertação da patria, e desejal-a com
ardor, por fim, a cuidar dos meios de efetival-a. É
elle mesmo que nos descreve esses estados successivos da sua alma [...]
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Durante tres mezes, nada poude fazer, por achar-se doente de um pé. Logo que se sentiu melhor,
foi visitar o Tenente Coronel Francisco de Paula,
que estava doente, fallando sobre o levante. Voltando, dias depois, a casa do mesmo Paula Freire,
lá encontrou Maciel e o Padre Carlos, e, aproveitando a occasião, tratou novamente da materia,
sendo então essa ‘a primeira vez, que em Minas se
fallou no projecto do estabelecimento da Republica, e
nos meios que para isso poderia haver’.

Tal é a affirmação solenne e categorica do heroe.
Em vão se appella para a leviandade ou para a
basofia. As affirmações de Tiradentes são logicas
entre si e plenamente confirmadas pelos outros
elementos informativos da questão. (SANTOS,
1927, p. 387-389).

Este trecho é emblemático no que diz respeito às diferenças interpretativas entre Lúcio dos Santos e Joaquim Norberto. Ambos relatam
com destaque o encontro entre Tiradentes e Álvares Maciel, ressaltando
a empolgação do alferes com as notícias trazidas pelo doutor. Entretanto,
enquanto para o monarquista Tiradentes abraçou a ideia de revolta contra
Portugal por ser uma das últimas esperanças para um homem fracassado
como ele, o autor republicano acredita que o alferes era um injustiçado
que via na possibilidade de libertação da pátria um horizonte de evolução para uma terra tão rica e explorada. De acordo com a visão de Lúcio
dos Santos, assim que teve oportunidade, Silva Xavier se pôs a conclamar apoiadores, já expondo os ideais republicanos que o impulsionavam.
O autor considera absurda a versão, reiterada várias vezes por Norberto,
de que Tiradentes era um homem leviano e prepotente. Ao contrário,
para Lúcio dos Santos o alferes era um patriota idealista e sincero, em
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cujas declarações se pode apreender grande parte da verdade sobre a Inconfidência Mineira.
O autor prossegue a defesa de sua versão, dizendo que os depoimentos de Álvares Maciel, Francisco de Paula, do padre Rolim e do padre
Carlos Correia corroboram sua tese, além das declarações de Alvarenga
Peixoto, que, apesar de tentar ridicularizar a causa, demonstra ter sido de
Tiradentes a prioridade da ideia (SANTOS, 1927, p. 389). Coelho Torres,
juiz da devassa do Rio de Janeiro, também declarou em ofício ao Vice-Rei
que o alferes era o propagador mais entusiasmado da sublevação:
Do exposto tira-se a conclusão absolutamente irrecusavel de que a idéa de um levante em Minas,
contando-se com adhesão de S. Paulo e do Rio, para
a libertação do Brazil, imitando, o exemplo dos Estados
Unidos, e aproveitando para isso o profundo descontentamento do povo com o proximo lançamento da
derrama; essa idéa pertence ao Alferes Joaquim José da
Silva Xavier. (SANTOS, 1927, p. 390).

Além da ideia de levante ter partido de Tiradentes, Lúcio dos Santos
também afirma que, mesmo não havendo um chefe oficial da conspiração,
“si assim foi de direito, houve de facto um chefe – Tiradentes. Este foi,
como disse Domingos de Abreu, o primeiro cabeça da rebellião.” (SANTOS, 1927, p. 393).
Para sustentar sua interpretação, Santos (1927, p. 393-394) diz que
foi Tiradentes quem incorporou ao planejado levante os mais importantes elementos: Francisco de Paula, Álvares Maciel, o padre Carlos Correia,
o padre Rolim e Domingos de Abreu Vieira. Alvarenga Peixoto não foi
convidado diretamente pelo alferes, mas era influenciado por suas ideias:
Podemos affirmar que o verdadeiro nucleo da conjuração, onde se encontraram os verdadeiros conspiradores,
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foi eclusivamente formado e consolidado pelo Alferes Joaquim José.
Nas reuniões principaes, nos momentos mais graves
é Tiradentes quem dirige aos outros a palavra, propõe diversas medidas, trata da bandeira da futura
republica, etc. (SANTOS, 1927, p. 394).

O autor volta a criticar a obra de Joaquim Norberto quando escreve
que, segundo o monarquista, Tiradentes deitou a perder os planos com sua
propaganda desenfreada. Pontua Lúcio dos Santos (1927, p. 394-395):
Certamente, não tem faltado affirmações de que
foi Tiradentes quem comprometteu a conjuração,
pela sua leviandade e pelo ridiculo em que cahiu.
Entre esses inimigos de Tiradentes alista-se J. Norberto. Para fazer uma critica racional dessa questão,
é preciso ter em mente as considerações seguintes.
Ficou resolvido, em uma das reuniões, que Tiradentes fizesse o maior numero possivel de proselytos.
Era já uma prova de confiança no Alferes. Desempenhou-se elle dessa incumbencia com todo ardor,
e procurou attrahir pessoas de valor e prestigio. Mas
alem desses elementos propriamente componentes
da conjuração, era preciso agitar o povo, aproveitar
o seu descontentamento, exaggerar mesmo os males
com que o novo Governador o ameaçava, excitar a
confiança no successo do levante, mesmo fallando
em auxilio de outras capitanias a até de outras nações,
auxilio com que de facto não contavam os conjurados. Foi o que fez Tiradentes. Não foi sua tão fallada
leviandade, mas a dos amigos do Padre Carlos, quem
deitou tudo a perder, levando aos ouvidos do Coronel Joaquim Silverio, os planos do levante.
Quanto ao ridiculo que quiseram atirar sobre um
homem que pensava em libertar o Brazil, trinta e tres
annos apenas antes que essa libertação se désse, um
homem que projectava captar para o abastecimento
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do Rio, aguas que pouco depois foram effectivamente
captadas; que cuidava de construir trapiches na cidade:
esse ridiculo não pode attingil-o. Quantos heroes puderam ser considerados ridiculos aos olhos de muitos dos
seus contemporaneos?

Aqui Santos reitera sua interpretação de que Tiradentes era um
homem de muita visão e por isso incompreendido por aqueles que com
ele conviviam. O autor não nega as acusações de que o alferes mentiu e
propagandeou apoios fictícios a fim de conseguir adeptos para a sedição,
mas defende a atitude, afirmando que era necessária para despertar a confiança do povo que já estava descontente e prestes a se rebelar. Essa atitude,
para Santos, longe de ser irresponsável, era mais uma prova da coragem de
Silva Xavier e do ardor com que ele se entregava à causa libertária, mesmo
sabendo dos riscos que corria.
O capítulo IX, “A conjuração”, traz uma descrição factual da Inconfidência Mineira. Lúcio dos Santos narra o desgosto da população com o
governo de Luiz da Cunha Menezes, que persistiu com a chegada do Visconde de Barbacena. A conspiração, reafirma Santos, teria começado com
o encontro entre Tiradentes e Álvares Maciel no Rio de Janeiro, ainda em
1788. O autor narra novamente a conversação entre os dois, em que o
alferes ouviu os relatos de Maciel e teria decidido, a partir daí, promover
uma sublevação que livrasse o Brasil da exploração portuguesa:
Esse pensamento não sahiu mais do espirito de Tiradentes. Entrou o nosso heroe a acariciar a idéa da
independencia, depois a desejar com todo o ardor de
sua alma o rompimento com a metrópole, e finalmente
nos meios de levar a effeito a separação e independencia do Brasil. (SANTOS, 1927, p. 406).
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Santos supõe que Tiradentes falou sobre seus planos de levante
a Maciel na ocasião em que apresentou o plano de captação de águas
ao jovem doutor. Em seus depoimentos, Maciel teria tentado se esquivar da culpa, dizendo que julgou insanas ambas as ideias: “A verdade
é que José Álvares Maciel, si não approvou os projectos da engenharia de Tiradentes, approvou os do levante.” (SANTOS, 1927, p. 407).
Na viagem de volta para Minas Gerais, o alferes começou a propagandear o intento, primeiro na fazenda de José Ayres, onde também estava
o Dr. Pedro Saldanha, futuro juiz da devassa de Minas Gerais. Tiradentes não obteve êxito e em casa de dona Joanna de Jesus também tentou
convencer o padre Manuel da Costa, sem sucesso (SANTOS, 1927, p.
408). Esses fatos já haviam sido narrados por Joaquim Norberto e Santos
não os modifica, admitindo que “a propaganda começava mal.” (SANTOS, 1927, p. 408).
Entretanto, a interpretação de Santos diverge em relação ao encontro de Tiradentes com Francisco de Paula em Minas Gerais. O autor, que
já havia criticado a versão de Norberto, faz agora sua análise dos fatos,
afirmando que Silva Xavier foi ter com Francisco de Paula não para fingir que estava inteirado do projeto de sedição, mas para expor sua ideia
e convidar o tenente-coronel para o levante:
Dias depois, procurou o Alferes conversar com o
mesmo Francisco de Paula sobre o plano, que tinha
em mente, isto é, um levante, seguido de proclamação da Republica. A pretexto de visital-o, pois
que estava doente, foi Tiradentes á casa do dito
Tenente Coronel e lhe fez a exposição do seu plano.
Mostrou-se a principio o Tenente Coronel muito
surprehendido, quase irritado; mas, com a maxima
habilidade, deu-lhe a entender o Alferes que, no
Rio, estavam para o seu comandante voltados os
olhos e que, lá, certamente se resolveriam á revolta,
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quando soubessem que o Tenente Coronel Francisco
de Paula abraçava tal partido. A lisonja surtiu efffeito;
o Tenente Coronel ‘mascou’ e terminou dizendo que
já alguém lhe havia tocado no assumpto.
É natural crer que fôra Maciel, quem já alguma cousa
havia dito ao seu cunhado. (SANTOS, 1927, p. 409).

O trecho acima demonstra que, segundo Lúcio dos Santos, não foi
Álvares Maciel quem comunicou a Tiradentes sobre planos de levante já
correntes e nem o alferes foi ter com seu comandante com o objetivo de
inserir-se num movimento já iniciado. Pelo contrário, na sua interpretação,
Álvares Maciel comunicou ao cunhado a ideia que surgiu no Rio de Janeiro
com Tiradentes e o alferes foi a Freire de Andrade convencê-lo a também
tomar partido da causa, obtendo êxito através de seu poder persuasivo.
Segundo o autor, Tiradentes, a partir daí, angariou adeptos e nas
reuniões tomava sempre a palavra, convencendo a todos com sua eloquência. No encontro mais importante, em casa de Francisco de Paula Freire
de Andrade, Tiradentes expôs a todos o plano de levante (SANTOS,
1927, p. 412). O alferes sairia pelas ruas, na noite em que fosse decretada
a derrama, clamando por liberdade; Francisco de Paula chegaria com seus
homens e demonstraria apoio, no que certamente seria seguido. Tiradentes
prenderia o Visconde de Barbacena, que só seria morto se oferecesse resistência. Seria então proclamada a República, com o símbolo da Santíssima
Trindade na Bandeira, de acordo com a fervorosa devoção de Tiradentes
(SANTOS, 1927, p. 413).
A narrativa desses fatos não diverge da de Joaquim Norberto até que
Santos descreve como Joaquim Silvério se inteirou dos planos sediciosos.
Para o republicano, não foi Tiradentes quem divulgou inadvertidamente
a causa, mas o padre Carlos Correia, através de quem Luiz Vaz de Toledo
Piza soube dos intentos, comunicando ao futuro traidor (SANTOS, 1927,
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p. 423). Carlos Correia teria ainda convidado outro delator, Ignácio Pamplona (SANTOS, 1927, p. 424). Norberto também narrou o episódio
dessa forma, porém acusou Tiradentes de fazer a causa se perder com
sua excessiva leviandade; já Lúcio dos Santos (1927, p. 426) afirma que
[...] ia crescendo o séquito formado pelo Padre Carlos, com pouco criterio, entretanto, pois nelle já
figuravam dois delatores, o primeiro e o terceiro, em
data: Joaquim Silverio e Ignacio Pamplona.

Santos reitera sua opinião com base em Freire de Andrade, que
teria se queixado da “bulha comprometedora” criada pelo padre. Destaca o autor: “Note-se que não foi da tão falada leviandade de Tiradentes
que se queixou o Tenente Coronel.” (SANTOS, 1927, p. 428). O autor
continua o texto narrando as denúncias feitas por Silvério dos Reis, Brito
Malheiro e Ignácio Pamplona, com especial atenção para a primeira. Pontua que Silvério dos Reis era um homem sem caráter e malvisto até mesmo
pelo Visconde de Barbacena, que, a princípio, não lhe deu muito crédito
(SANTOS, 1927, p. 433). Menciona ainda a segunda ida do alferes ao
Rio de Janeiro, onde divulgaria a causa e tentaria iniciar o motim, que
estava enfraquecido em Minas. Em conversa com Alvarenga Peixoto,
“accrescentou o Alferes que, proclamada no Rio, seria facil estender-se
a republica para Minas. Lastimou a frouxidão dos mineiros, que todos
queriam, mas nenhum se dispunha a sahir a campo.” (SANTOS, 1927,
p. 439). Silva Xavier ardorosamente tenta conseguir adeptos e, para isso,
[...] empregava Tiradentes um meio commum entre
os revolucionarios.
Alem de exaggerar os males da situação, e carregar sobre as culpas do governo, annunciava elle
sempre a existencia de conjurados mysteriosos, de
grande prestigio, cujo nome não podia dizer. Espa-
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lhava, alem disso, que havia no Rio muitos partidarios
da sublevação, e garantia que proclamado o levante,
receberiam os conjurados forte auxilio da França. O
proprio Tiradentes confessou depois a inexistencia
desses partidarios no Rio, desses personagens mysteriosos e desses auxilios promettidos pela França, meios
esses de que lançava mão para atrahir e animar. (SANTOS, 1927, p. 440).

Mais uma vez Lúcio dos Santos traz sua reinterpretação sobre as
estratégias propagandistas de Silva Xavier. O autor reforça que, em sua
visão, o alferes não estava propagando de forma irresponsável e insana o
projeto de levante, mas fazia uma publicidade planejada, usando artifícios
que conferiam credibilidade ao intento. A ação de Tiradentes seria inteligente e calculada, ao contrário das afirmações de Joaquim Norberto. Em
relação às acusações de Norberto de que o alferes saiu de Minas Gerais,
covardemente, próximo ao que seria o lançamento da derrama, Santos
(1927, p. 445-446) assevera que,
Com a habitual má vontade, nos diz J. Norberto que
Tiradentes abandonava a Capitania nas vesperas do
levante, no qual queria ter a maior acção, e isso quando
a publicação da derrama parecia facilitar o intuito dos
conjurados; fugia ao perigo, ‘receioso de que os amigos
o involvessem a sós na conflagração, que outra explicação, não podia ter semelhante viagem’.
Revolta-nos tamanha parcialidade! [...]
Que elle estivesse receioso de qualquer cousa, não ha
prova alguma nos autos, todos os indicios confirmando,
ao contrario, a sua fortaleza de animo.
Não era certamente para o Rio de Janeiro que deveria fugir um conjurado, arrependido ou receioso, ali
devendo apresentar-se como todo militar em viagem
ás auctoridades superiores. Demais, Tiradentes foi
fazendo, pelo caminho, forte e intensa propaganda.
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A affirmação, pois, de J. Norberto, é destituída de
fundamento, é arbitraria e injusta.

Santos (1927, p. 447-448) prossegue relatando os encontros que
o alferes teve no Rio de Janeiro e as tentativas infrutíferas de angariar
o apoio de João Dias da Motta e Manoel Luiz Pereira, além do surdo
Mathias Sanches Brandão, que se tornou seu companheiro de moradia.
Admite ainda que
Continuou o Alferes, sem a minima cautela, a propagar as suas idéas. Muitos tomaram-no como
louco; outros zombaram dos seus propósitos, chegando mesmo a sua presença a provocar alguns
escandalos [...]
Com o maximo goso collige, J. Norberto essas
affirmações de ser o Alferes um louco, de estar endemoninhado, de provocar escandalos por toda a parte.
De duas cousas se esquece o illustre historiador.
Em primeiro logar, taes affirmações encontram-se
em depoimentos de pessoas que, vendo descoberta
a conjuração e prestes a descarregar-se sobre os
seus adeptos a tremenda justiça colonial, assustados
se achavam, e era a quem mais pudesse demonstrar-se alheio a tudo aquillo, ou ainda melhor,
como tendo achado loucura ou possessão diabolica
em taes intentos.
Em segundo logar, loucura parecem quasi sempre
os grandes tentamens, quando excedem á capacidade geral dos contemporaneos. Por ser fervoroso
adepto da monarchia, não julgou o proprio J. Norberto uma loucura a republica, affirmando que
esta viria subverter a ordem das cousas e nos lançar
nos abysmos insondaveis da anarchia? (SANTOS
1927, p. 449-450).
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Embora consinta que Tiradentes não obtivesse êxito em sua divulgação no Rio de Janeiro, Lúcio dos Santos considera que não eram verdadeiras
as afirmações de que o alferes parecia louco ao falar sem prudência. Na
compreensão do autor, o mártir da Inconfidência Mineira sofreu zombarias por parte daqueles que não podiam compreender a grandiosidade de
seus ideais. Além disso, Santos assevera que Joaquim Norberto se aproveitou dos depoimentos que desqualificavam o alferes para concordar
com tais opiniões, sem levar em consideração que os acusados desejavam
livrar-se da culpa e por isso lançavam o ridículo sobre Tiradentes e seus
planos libertadores.
O autor (1927, p. 451) descreve ainda que Tiradentes era espionado no Rio de Janeiro e que foi alertado sobre isso pelo porta-estandarte
Xavier Machado, a pedido de João Pires Sardinha. Ambos estariam entre
os que consideravam Tiradentes “endemoninhado”, mas ainda assim o
alertaram. Tiradentes então tentou salvar-se, primeiro procurando o vice-rei para desmentir que fizesse parte de um levante e depois tentando fugir
com a ajuda de Rego Fortes e Manoel Miranda, que se arrependeram posteriormente, desaparecendo. O alferes então recorreu à viúva dona Ignácia
Gertrudes, que o enviou à casa de Domingos Fernandes (SANTOS, 1927,
p. 451-453). O factual narrado coincide integralmente com a versão de
Norberto e o monarquista inclusive é a principal fonte de Santos para
relatar os acontecimentos. Continua Lúcio dos Santos (1927, p. 454) narrando que Tiradentes, “na sua boa fé”, pediu ao padre Ignácio Nogueira,
sobrinho da viúva, que fosse ter com Joaquim Silvério para obter notícias
do que se comentava a seu respeito na capital. Foi o bastante para o traidor descobrir o paradeiro do alferes e denunciar ao vice-rei, que mandou
prendê-lo (SANTOS, 1927, p. 455). O alferes foi pego atrás das corti-
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nas, no sótão da casa de Domingos Fernandes, sem oferecer resistência
(SANTOS, 1927, p. 456).
O autor interroga qual teria sido a verdadeira motivação da viagem de Tiradentes ao Rio de Janeiro, pois que oficialmente iria tratar
de seus negócios, mas era notório que estava propagandeando a sublevação: “Seria uma missão especial, de que o encarregassem os conjurados?”
(SANTOS, 1927, p. 456). O intelectual conclui que não há elementos
que possam definir a real intenção do alferes na capital, nem se os companheiros estavam a par da viagem e da propaganda que seria feita. Apesar
das tentativas, Tiradentes não conseguiu propagar a causa conforme
desejava, pois àquela altura já havia sido denunciado e apenas se aguardava a melhor ocasião para prendê-lo, o que não demorou a acontecer:
J. Norberto nota prazenteiramente que, no Rio,
muito pouca gente attribuiu á conjuração, o acontecimento da prizão de Tiradentes. Cuidavam uns
que se tratasse de extravio de diamantes; outros
davam como causa da prizão, as criticas ao governo
do Vice-Rei. Essas observações são feitas pelo mesmo
escriptor que, pouco antes, fallára na leviandade com
que o Alferes propagava as idéas sediciosas por toda
a parte, tornando-se ridiculo e provocando escandalos! (SANTOS, 1927, p. 457-458).

Aqui Lúcio dos Santos aponta o que considera uma contradição
de Joaquim Norberto: ao mesmo tempo em que fazia severas críticas à
propaganda de Tiradentes, que atingiria muitos desenfreadamente, o
monarquista afirma que quase ninguém sabia o motivo da prisão do alferes. Apesar de não conseguir o apoio que buscava no Rio de Janeiro, sendo
preso e posteriormente condenado, Santos (1927, p. 445) ressalta que,
Si Tiradentes não podia prever tão cruel sorte, menos
ainda poderia vislumbrar, em remoto horisonte, os
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clarões resplandecentes da sua glorificação. Cheios de
consolação, podemos hoje constatar um e outra. E
para quem toma da penna, nas horas amargas do presente, com o fim de relembrar essa historia dolorosa,
não pode haver maior conforto nem maior estimulo.

No capítulo X, intitulado “As prisões”, Lúcio dos Santos escreve
sobre o processo de prisões dos vários inconfidentes, um a um. Tiradentes
não é citado, pois sua captura foi descrita no capítulo anterior. O décimo
primeiro capítulo, “As duas devassas”, traz informações sobre as devassas
abertas no Rio de Janeiro e em Minas Gerais para apurar a Inconfidência. A
princípio pouco se descobriu, porque Tiradentes não fornecia informações
e tudo negava (SANTOS, 1927, p. 479). Nota-se, com essa interpretação,
que para Santos a peça-chave para resolver a trama era Tiradentes, por ser
o líder e maior articulador do levante.
No capítulo XII, “A sentença”, Lúcio José dos Santos (1927, p.
501-502) pondera que os membros da alçada nomeada por D. Maria I
chegaram ao Brasil em dezembro de 1790. Em 1791, José de Oliveira
Fagundes foi nomeado advogado dos réus e, embora tivesse pouco tempo,
foi competente ao elaborar as defesas:
Para desculpal-os teve que diminuil-os, negar-lhes
prestigio e mesmo attribuir-lhes qualidades que não
tinham. Allegou que o Alferes Tiradentes era um
homem leviano, bem conhecido pela sua ‘lubricidade
de lingua’; homem sem valor algum, pois o sequestro
demonstrava as suas fracas forças43; e o facto de rebellar-se por ter sido preterido quatro vezes, e chamar a si
43 Segundo João Pinto Furtado, a tese de que Tiradentes era um homem sem posses,
sendo o mais pobre entre os inconfidentes, é equivocada. Embora tivesse uma vida
profissional instável, “não podemos ignorar que Tiradentes possuía posição não de todo
desprezível na sociedade em que se situava. Seu patrimônio total, da ordem de 807$821,
não se afasta muito do padrão dos demais homens que ocupavam importantes cargos
estatais, religiosos ou de ofício no contexto descrito.” (FURTADO, 2002, p. 120-121).
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toda a responsabilidade do succedido, era uma prova
da fraqueza de seu juízo. (SANTOS, 1927, p. 503).

De acordo com Santos, macular os inconfidentes, em especial
Tiradentes, era uma estratégia do defensor, que queria diminuir a importância da conspiração e principalmente do chefe, a fim de amenizar as
penas. Segundo o autor (1927, p. 503-504), Joaquim Norberto tomou
a estratégia ao pé da letra, sem contextualizá-la:
Vem a proposito observar que o nosso J. Norberto
adoptou quasi na integra, sobre o Tiradentes, a
opinião que o advogado deste teve necessidade de
sustentar, premido pelas difficuldades da defesa.
Evidentemente, defendendo um réu, não lhe vae o
advogado attribuir as qualidades que são precisas, ou
pelo menos presumiveis, na consumação do delicto,
que constitue objecto do processo.
Porque não preferir, sobre o mesmo Tiradentes,
a opinião do Frade44, desinteressado e insuspeito,
que foi o diretor espiritual do Alferes, nos seus
ultimos dias, que conheceu todos os arcanos dessa
alma ardente, naquelles graves momentos em que
deveria ella necessariamente revelar toda a sua grandeza ou nullidade?

Segue a narrativa com as sentenças comunicadas aos réus em 18
de abril de 1792:
Terrível foi a scena que se seguiu a leitura da sentença. Havia tres annos que aquelles homens quasi
não falavam, e só se viam no horror das acareações. O
seu desejo de fallar era violento. Puzeram-se a mutuamente se recriminar, attribuindo uns aos outros a
sua desgraça. (SANTOS, 1927, p. 508).

44 Santos refere-se a frei Raimundo de Penaforte.
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Segundo Lúcio dos Santos (1927, p. 510), apenas Tiradentes apresentou um comportamento diferente:
Dominando toda esta scena lúgubre, senhor de si,
calmo na sua pessoa, aflicto pelos outros, exclamava
Tiradentes: ‘Eu sou a causa da morte destes homens;
desejaria ter mais dez vidas e podel-as dar por todos
eles; se Deus me ouvira, eu só morreria, e não eles’.
Recebeu com animo sereno a sentença de morte, sentindo a dos outros, aos quaes muitas vezes pediu perdão.

Santos aqui reforça que Tiradentes era o líder do grupo, afinal,
sentia-se responsável pela condenação de seus companheiros. Na concepção do autor, o alferes agia de forma nobre e desejava a morte somente
para si, afinal os outros estavam apenas seguindo a ideia que partira dele e
ele era o responsável pela mais forte divulgação. Entretanto, o medo dos
condenados durou pouco, pois as penas de morte já haviam sido comutadas em degredos. Apenas o alferes permaneceu sentenciado à forca: “Tornaram os conjurados á vida, prorromperam em gritos de alegria, com louvores á Rainha, exaltando-lhe a piedade e a bondade.” (SANTOS, 1927,
p. 514-515). Silva Xavier assistia à felicidade dos parceiros e alegrou-se,
não se lembrando do destino trágico a que estava fadado:
Sentado, tranquilo, testemunhou toda essa scena, toda
essa metamorphose dos seus companheiros, dizendo
ao seu director espiritual, que o confortava, que agora
morreria cheio de prazer, pois não levava após si tantos infelizes, que arrastára; esses sempre o seu desejo,
todas a vezes que fôra á presença dos ministros, pedindo
que fizessem delle a unica victima da lei. E continua
o Frade que o assistia: Com estes sentimentos cada
vez mais exercia em sua alma as luzes de uma graça
triumphadora, estas luzes reluziam por entre as palavras, as acções e os gestos do semblante.
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Evidentemente, não era esse um homem banal!
(SANTOS, 1927, p. 515).

Nesse ponto, a interpretação de Santos é semelhante à de Norberto, que também afirmou que Tiradentes foi digno e ouviu a sentença
com serenidade, alegrando-se pelos demais que apenas sofreriam degredo.
Santos, porém, acrescenta que o alferes, sendo chefe dos demais, transferia para si a responsabilidade e pedia sempre que os companheiros fossem
poupados, cabendo somente a ele pagar a conspiração com a morte.
A respeito da execução, destaca Lúcio dos Santos (1927, p. 521)
que Tiradentes portou-se com imensa dignidade e ardor religioso:
Nesse dia, muito cedo, entregou o algoz, que tinha a
alcunha de Capitania no carcere de Tiradentes, para
vestir-lhe a alva; e como, segundo o costume, pedir o
algoz perdão á sua victima. – Oh! Meu amigo, disse-lhe Tiradentes, com extrema placidez e humildade;
deixe-me beijar-lhe as mãos e os pés.
Commoveu-se o algoz, até as lágrimas.
Ao despir a camisa, para vestir a alva, fallava novamente o Alferes, com a mesma serenidade: Nosso
senhor morreu também nu por meus pecados!

De acordo com Santos (1927, p. 521-522), a atitude do alferes,
longe de ser humilhante, era uma prova de humildade e fé. Tiradentes rezava e mantinha-se firme, caminhando rumo ao patíbulo com
serenidade fervor:
Tiradentes, tendo ao pescoço o baraço cuja extremidade o algoz segurava, com as mãos algemadas
trazia um Crucifixo, em que conservou postos os
olhos durante todo o trajecto, desviando-os apenas,
poucas vezes, para erguel-os ao céu.
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Causava admiração a constancia do réu, e muito mais
a viva devoção, que tinha aos grandes mysterios da
Trindade e da Encarnação; de sorte que, falando-se-lhe nelles, se lhe divisavam as faces abrazadas, e as
expressões eram cheias de uncção; o que fez que o seu
director não lhe dissesse mais nada senão repetir com
elle o symbolo de Santo Athanasio. O valor, a intrepidez e a pressa com que caminhava, os soliloquios que
fazia com o Crucifixo, que nas mãos levava, encheram
de extrema consolação os que lhe assistião.

Em mais uma reinterpretação, Lúcio dos Santos exalta a religiosidade
de Tiradentes no momento da morte, que não o rebaixava, ao contrário,
fazia dele um símbolo de força, que consolava o público consternado com
a execução que viria. Segundo o autor (1927, p. 523), a fé fortaleceu-o:
“Sem levantar os olhos do Crucifixo, subiu Tiradentes pela escada, e no
tablado superior, sem o mínimo estremecimento, aguardou que o carrasco
fizesse os necessarios preparativos; pediu-lhe apenas que abreviasse a execução, o que fez por vezes.” Assim, segundo a descrição de Santos (1927, p.
527), ocorreu a morte de Tiradentes, causando enorme comoção naqueles que presenciaram o fato, o corpo sendo imediatamente esquartejado e
os pedaços espalhados: “Em Villa Rica, foi a cabeça do heroico chefe da
Inconfidência, exposta no alto de um poste, na praça que te hoje o seu
nome – Praça Tiradentes.”
A parte XIII da obra de Lúcio dos Santos, “Epílogo”, relaciona os
demais condenados da Inconfidência e seus destinos nos degredos, além
de mencionar os delatores. Silvério dos Reis, o mais criticado, recebeu
prêmios e honrarias do governo português, mas tornou-se mal visto pela
população. Já Basílio de Brito morreu pobre e Ignácio Pamplona teve morte
“obscura.” (SANTOS, 1927, p. 548). O autor discorre também sobre os
monumentos erguidos em homenagem a Tiradentes: em 1867, o governo
da Província de Minas mandou construir uma coluna de pedra onde a
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cabeça do alferes ficou exposta; em 1894, numa praça de mesmo nome
do mártir, o governo de Minas mandou erguer uma estátua de bronze
em sua homenagem; a antiga cidade de São José del Rei recebeu o nome
de “Tiradentes”45, e no centenário de morte do alferes ergueu-se uma
coluna comemorativa em sua praça principal (SANTOS, 1927, p. 553).
A obra é finalizada com a parte XIV, “Apreciação final sobre
a Inconfidência”, na qual Lúcio dos Santos faz a conclusão de seu
trabalho. O autor afirma que, embora a documentação sobre a Inconfidência seja escassa, foi devidamente examinada por ele, que encontrou
inúmeros equívocos nas pesquisas dos mais renomados escritores (SANTOS, 1927, p. 561):
Assim pois, ao escrever a História da Inconfidência
Mineira, procurei sempre, com o máximo esforço,
não perder jamais de vista os documentos, chegando
mesmo, quando não os citei literalmente, a empregar
a mesma linguagem, a adoptar as mesmas palavras
nelles encontradas, o quanto isso era possivel.
Certamente, os documentos nada valem, desde
que não se faça sobre elles uma critica penetrante
e serena, sem preconceitos, mas sem fraquezas, ao
mesmo tempo severa, despretensiosa e leal. (SANTOS, 1927, p. 562).

O intelectual reitera, assim, que, em sua visão, fez uma pesquisa
isenta de influências contextuais, conseguindo de forma neutra analisar
as fontes. Santos (1927, p. 564) reforça também a defesa de Tiradentes,
tese central de seu livro:
45 O próprio Lúcio dos Santos informa que, por certo tempo, acreditou-se que a Fazenda
do Pombal, onde Tiradentes nasceu, pertencia a São José del Rei, e por isso a localidade foi renomeada como “Tiradentes”. No entanto, houve um equívoco: a fazenda
na verdade localizava-se no território de São João del Rei (SANTOS, 1927, p. 118).

174

Sem o prestigio que a alguns dos conjurados emprestava a gloria litteraria, a outros a riqueza, a outros a
posição social, Tiradentes ergue-se no meio de todos
como o chefe incontestavel, não somente por ser o
iniciador audaz, mas tambem pelo devotamento com
que se entregou a essa nobre causa, devotamento tão
grande que tem podido parecer a muitos como attingindo as raias da loucura.

O autor recapitula depoimentos já citados, que seriam as provas da
seriedade e nobreza de espírito do alferes Tiradentes. Além disso, relembra
os ideais que permearam a conspiração contra a Coroa. Chama atenção a
opinião de Santos sobre a implantação de uma República no Brasil ainda
em 1789: o autor afirma que o país ainda não estava preparado, pois faltava
consciência política aos habitantes da colônia, que poderia se transformar
numa ditadura ou numa anarquia naquele momento (SANTOS, 1927, p.
582). Apesar disso, defende com veemência a intenção dos inconfidentes:
Essas considerações não diminuem a gloria desses paladinos. Elles emprehenderam salvar a patria, tentaram
obter a liberdade, sacrificaram-se por um ideal nobilissimo, soffreram cruel supplicio: é quanto basta para
a sua gloria e para o nosso reconhecimento. (SANTOS, 1927, 583).

Em relação a Tiradentes, finaliza Lúcio dos Santos (1927, p. 583-584):
E, no meio de todos elles, avulta Tiradentes, tanto mais
glorioso e mais sublime quanto maior o seu devotamento pelo povo, quanto maior o seu enthusiasmo
pela liberdade, quanto mais heroico o seu procedimento com os companheiros, quanto mais iniqua a
justiça que o condemnou, quanto mais terrivel e pavoroso, o suplicio a que o submetteram.
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Conclui-se, desse modo, que embora reivindicasse ter feito uma
pesquisa livre de influências, inclusive pontuando que, em sua opinião,
de fato o final do século XVIII não seria o melhor momento para estabelecimento de uma República no Brasil, Lúcio José dos Santos corrobora
a visão republicana sobre a Inconfidência Mineira. O autor trata o movimento como uma tentativa nobre e admirável e Tiradentes como o líder
principal. Além disso, une as interpretações mais positivas sobre o alferes, afirmando que ele não apenas idealizou um levante, como tomou a
frente da causa e deu a vida por ela, num ato heroico. Como intelectual
católico, o autor exalta também a religiosidade de Tiradentes diante da
morte, o que era visto pelos monarquistas como uma atitude medíocre,
humilhante e pouco revolucionária, conforme mencionado neste estudo.
A comparação da obra de Lúcio dos Santos com a de Joaquim
Norberto de Souza Silva é emblemática no que diz respeito ao embate
discursivo entre monarquistas e republicanos sobre Tiradentes. Num
panorama geral, ambos apresentam análises factuais muito semelhantes, tendo Santos inclusive utilizado a obra de Norberto como aporte
bibliográfico. Já as interpretações dos fatos divergem significativamente:
enquanto o monarquista aponta Tiradentes como personagem secundário, o republicano o apresenta no centro dos acontecimentos; Norberto
diz que os líderes da tentativa de levante eram Cláudio Manuel, Gonzaga e Freire de Andrade, e Santos refuta essa tese, apontando Tiradentes
como principal cabeça. Sobre a aparência física, Joaquim Norberto afirma
que Tiradentes era repelente e antipático, enquanto Lúcio dos Santos diz que era impressionante e aprazível. Em relação à propaganda, o
monarquista afirma que o alferes foi irresponsável, leviano e mentiroso;
já o republicano assevera que a propaganda era audaciosa e apaixonada,
porém calculada e estratégica. Por fim, a diferença de leitura quanto ao
comportamento de Tiradentes diante da morte: se para Joaquim Norberto
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a religiosidade fez de Silva Xavier um místico sem convicção idealista, para
Santos as demonstrações de fé eram sinônimo de força, nobreza de caráter
e sublimação de espírito.
Tanto História da Conjuração Mineira quanto A Inconfidência
Mineira são obras icônicas. Joaquim Norberto de Souza Silva foi o primeiro
a produzir uma pesquisa de vulto sobre o assunto; Lúcio José dos Santos,
por sua vez, solidificou, em pesquisa histórica tão vultosa quanto, o revisionismo republicano que criticava os pontos de vista de Norberto e alçavam
Tiradentes ao posto de herói nacional e mártir da causa republicana. Apesar
de tão diferentes interpretações, os autores tomam como base principal os
Autos de Devassa da Inconfidência Mineira, além de testemunhos da época,
apropriando-se, cada qual em seu contexto, das informações ali obtidas
para formularem suas narrativas. Essas apropriações serão brevemente analisadas a partir de agora.

2.3 DUAS VERSÕES PARA AS MESMAS FONTES: OS DOCUMENTOS SOBRE A INCONFIDÊNCIA SOB OS OLHARES DE JOAQUIM
NORBERTO DE SOUZA SILVA E LÚCIO JOSÉ DOS SANTOS
De acordo com Roger Chartier (2002b, p. 23), o mundo é “moldado
através das séries de discursos que o apreendem e o estruturam.” Assume-se nesta obra que os acontecimentos e personagens históricos são também
moldados através de discursos, sendo o evento histórico “Inconfidência
Mineira” e o personagem “Tiradentes” alvos das mais variadas construções
discursivas, entre as quais as mais significativas são as dos intelectuais Joaquim Norberto de Souza Silva e Lúcio José dos Santos. Como base de seus
discursos, ambos os autores se apropriaram da mais importante fonte para
pesquisa do evento, os inquéritos do crime de Inconfidência, conhecidos
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como Autos de Devassa da Inconfidência Mineira e também dos relatos
Memória do êxito que teve a conjuração de Minas e dos fatos relativos a ela
acontecidos nesta cidade do Rio de Janeiro desde o dia 17 até 26 de abril de
1792, de autor anônimo, e Últimos momentos dos inconfidentes de 1789
pelo frade que os assistiu de confissão, de frei Raimundo de Penaforte.
Chartier (2002b, p. 63) aponta que os “materiais-documentos” obedecem a processos de construção nos quais estão imbuídos os
“conceitos e obsessões” de seus produtores, não podendo, portanto, ser
considerados reflexos da realidade. Certamente os depoimentos e relatos
dessas fontes também são frutos de contextos e influências específicas,
mas foram tomados por Norberto e Santos como representações do real,
sendo evocados por ambos quando pretendiam demonstrar a “veracidade” de suas narrativas. Os dois autores consideravam seus discursos
os mais isentos e fiéis aos conteúdos dos documentos.
Dessa forma, assim como os leitores se apropriam das obras
e constroem interpretações permeadas por suas vivências e contextos
socioculturais, também os historiadores se apropriam das fontes e as
interpretam, criando as versões que consideram ser a verdade sobre o
episódio ou personagem estudado. Nesse sentido, considera-se fundamental “o reconhecimento das práticas de apropriação cultural como
formas diferenciadas de interpretação” (CHARTIER, 2002b, p. 28) e,
partindo-se desse pressuposto, serão analisados os principais pontos de
divergências interpretativas entre Joaquim Norberto e Lúcio dos Santos, com base nas fontes citadas.
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O primeiro ponto a chamar atenção é o encontro entre o alferes
Tiradentes e José Álvares Maciel, no Rio de Janeiro. Segundo o depoimento do alferes,
[...] a primeira pessoa a quem falou, propondo-lhe o
intento da sublevação, e motim foi nesta cidade a José
Alvares MacieI, filho do Capitão-Mor de Vila Rica, o
qual aprovou o projeto da premeditada sublevação, e
motim, e nesta cidade do Rio de Janeiro, aonde nesta
ocasião se encontrou com o dito José Alvares MacieI
não falou a pessoa alguma mais, e o modo por que
falou ao dito José Alvares Maciel foi; porque tendo
ele chegado de Inglaterra, e indo ele respondente visitá-lo em razão de ser cunhado do seu tenente coronel
falaram sobre os conhecimentos, que o dito José Alvares Maciel tinha adquirido a respeito de manufaturas,
e mineralogia, dizendo, que os nacionais desta América não sabiam os tesouros, que tinham e que podiam
aqui ter tudo se soubessem fabricar, passou depois o
respondente a falar dos governos, e como vexavam os
povos, e que também ele era um dos queixosos, ao
que o dito José Alvares Maciel disse, que pelas nações
estrangeiras por onde tinha andado, ouvira falar com
admiração de não terem seguido o exemplo da América Inglesa; com este dito entrou o respondente a
lembrar-se da independência, que este país podia ter,
entrou a desejá-la, e ultimamente acuidar no modo,
por que poderia isso efetuar-se. (Autos de Devassa da
Inconfidência Mineira, 1982, p. 32-33).

Álvares Maciel, a respeito da mesma conversação deu poucos detalhes, mas afirmou:
[...] que a primeira vez que ouviu a má proposição, de
que a Capitania de Minas Gerais havia de ser independente e livre, foi ao Alferes Joaquim José da Silva
Xavier, por alcunha – o Tiradentes – nesta cidade do
Rio de Janeiro, na ocasião, em que ele Respondente,
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chegou de Portugal e se passava para as Minas, que
foi pouco mais ou menos no mês de agosto, ou
setembro do ano de mil setecentos e oitenta e oito,
indo o dito Alferes a casa dele respondente primeira,
segunda e mais vezes, na segunda vez entrou a falar
nas produções, e qualidades que tinham as Minas,
para poderem ser independentes, e ultimamente
concluiu que ele assim o intentava pôr em execução, porque tinha das maiores pessoas, e das mais
ricas, de quem podia conseguir dinheiro para fazer
um trapiche, e para meter umas águas de Andaraí na cidade, e que tudo lhe havia de dar dinheiro
considerável de renda, e que sendo rico, lhe ficava
fácil mover o levante, e convidando a ele Respondente para ir ver as águas, viu as dificuldades, e os
encontros, que aquilo havia de ter, e conheceu que
as suas ideias eram de pouco juízo, e assim relutou
a proposição a respeito do levante; mas depois da
segunda vez ouviu tratar esta matéria entre pessoas
mais caracterizadas. (Autos de Devassa da Inconfidência Mineira, 1982, p. 328-329).

Os dois intelectuais apresentam versões distintas sobre a natureza
deste encontro. Baseados na fala de Tiradentes, destacam as importantes
notícias trazidas por Álvares Maciel da Europa, mas, enquanto Lúcio dos
Santos afirma que Tiradentes teve suas aspirações patrióticas inflamadas pelos relatos do estudante e a partir daí idealizou todo o projeto do
levante, Norberto observa que o fracassado Tiradentes enxergou numa
possível revolta contra a Coroa o meio de satisfazer suas ambições pessoais, tentando inserir-se entre os conspiradores sérios e propagandeando
os planos de forma desponderada. Em relação aos projetos de engenharia
do alferes, ambos discorrem, amparados no depoimento de Maciel, que
o jovem reprovou a ideia. Mas, enquanto Norberto acentua essa recusa
como forma de frisar a falta de crédito de Silva Xavier perante a socie-
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dade, Santos pontua que o mais significativo era a ideia de levante, que
partiu do alferes e foi abraçada sem ressalvas por Maciel.
Outro encontro significativo para a análise das divergências interpretativas entre os autores é o de Tiradentes com o tenente-coronel Francisco
de Paula Freire de Andrade. Em seu depoimento, o tenente-coronel afirma:
Que a primeira pessoa que lhe falou na matéria do
levante e conjuração que se premeditava fazer na Capitania de Minas Gerais, foi o alferes Joaquim José da
Silva Xavier, na ocasião em que tinha subido desta
cidade para Vila Rica, indo visitar a ele Respondente,
que se achava molesto, e metendo a conversação a dizer
que os povos da Capitania do Rio de Janeiro se achavam muito desgostosos, e que estavam em termos de
fazer um levante, e que se não o faziam era por duvidarem do partido que tomariam os povos de Minas;
que se soubessem que era favorável aos seus intentos
sem dúvida o executavam, e como o respondente o
repreendeu, dizendo que não tivesse a confiança de
falar naquela matéria diante dele, não prosseguiu o
dito alferes. (Autos de Devassa da Inconfidência Mineira,
1982, p. 179-180).

A respeito do mesmo encontro, Tiradentes depôs:
Chegando depois a Vila Rica, passados três meses
pouco mais, ou menos; porque ele Respondente estava
doente de um pé, e vendo que o Tenente-Coronel Francisco de Paula Freire de Andrade se opunha, a que ele
Respondente cobrasse os seus soldos, lhe meteu por
empenho a seu cunhado José Alvares Maciel, e juntamente para que o dito Tenente-Coronel não fosse
seu inimigo, posteriormente tornando a falar com o
dito José Alvares Maciel tornaram a renovar o projeto, de que a América podia ser uma república, e
viver independente de Portugal, e assentaram de fazer
a diligência, a ver se se conseguia, para o que ajusta-
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ram, que o dito José Alvares Maciel seu cunhado
lhe falasse primeiro nesta matéria, e o dispusesse, e
que depois disso ele Respondente lhe falaria, como
fez propondo-lhe este negócio em uma ocasião, que
o dito Tenente-Coronel estava doente, ao que o
dito Tenente-Coronel a principio respondeu, estranhando, e dizendo - Vossa Mercê fala-me nisso? - e
procurando o Respondente persuadi-lo melhor, lhe
disse, que o negócio só dependia da sua vontade;
porque no Rio de Janeiro estavam dispostos, e só
desejavam saber da determinação dele dito Tenente-Coronel, e do partido, que ele tomaria, sobre o que
ele mascou, e disse a ele Respondente, que já outro
sujeito lhe tinha falado na mesma matéria, e que não
falasse em tal, e perguntando-lhe ele Respondente
quem era o sujeito, que já lhe tinha falado na mesma
matéria, está em dúvida se ele lhe disse, que era o
Padre Carlos Corrêa de Toledo, Vigário da Vila de
São José, ou seu cunhado José Alvares Maciel. (Autos
de Devassa da Inconfidência Mineira, 1982, p. 34).

Nota-se que ambos os autores inserem fortes elementos dedutivos a partir das análises dos depoimentos dos inconfidentes. Francisco
de Paula afirmou que Tiradentes havia sido o primeiro a procurá-lo para
falar em sublevação, ideia a que ele imediatamente se opôs. Já Tiradentes,
no quarto interrogatório, em que toma para si a maior responsabilidade
na trama sediciosa, informou que foi procurar o tenente-coronel a fim
de lhe falar sobre os planos que traçava com Álvares Maciel, ao que foi,
primeiramente, repelido, mas, em seguida, Francisco de Paula admitiu
já saber algo sobre o projeto. Enquanto Joaquim Norberto Souza Silva
diz, baseado na versão de que Francisco de Paula sabia anteriormente dos
planos, que a ideia já corria em Minas Gerais e que o tenente-coronel
se tornou um dos principais cabeças, Lúcio dos Santos afirma, também
apoiado nesse fragmento, que Francisco de Paula foi convidado a tomar
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parte dos planos pelo idealizador Tiradentes e que, a princípio titubeou,
mas, em seguida, cedeu convencido pela hábil argumentação do alferes.
A respeito da fisionomia de Tiradentes, Norberto baseia-se no
depoimento de Alvarenga Peixoto:
[...] estando o Respondente no escritório de João
Rodrigues de Macedo, lhe apareceu um oficial feio e
espantado, e lhe disse que lhe queria uma palavra em
particular; saiu o Respondente, perguntando-lhe quem
era, e ele lhe disse que era o Alferes Joaquim José. (Autos
de Devassa da Inconfidência Mineira, 1982, p. 117).

Lúcio dos Santos não desmente esse depoimento, mas busca outros
relatos, fora dos Autos, para concluir que Tiradentes era uma figura simpática, que poderia não possuir beleza física, mas era agradável e carismático,
pois convenceu muitos a seguirem suas ideias. Já Norberto acrescenta,
como apontou Santos, que Tiradentes era um homem repelente, característica que não consta no depoimento do coronel Alvarenga, mas que o
autor monarquista deduz a partir dele.
Em relação à polêmica liderança da conspiração, algo nunca esclarecido e que gerou interpretações ambíguas por parte desses intelectuais:
Lúcio dos Santos, conforme apontado, atribui maior credibilidade ao
depoimento de Tiradentes em relação aos demais e, por isso, afirma categoricamente que o alferes era, na prática, o idealizador e cabeça do levante.
Joaquim Norberto, por outro lado, assevera que Tiradentes se disse mentor
dos inconfidentes para retirar a culpa dos outros, num ato de coragem, mas
ao mesmo tempo de leviandade. Em seu quarto depoimento, Silva Xavier:
Respondeu, que ele até agora negou por querer encobrir a sua culpa, e não querer perder ninguém; porém
que à vista das fortíssimas instâncias com que se vê
atacado, e a que vê não pode responder diretamente
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senão faltando clara, e conhecidamente à verdade, se
resolve a dizê-lo, como ela é: que é verdade, que se
premeditava o levante, que ele respondente confessa
ter sido, quem ideou tudo, sem que nenhuma outra
pessoa o movesse, nem lhe inspirasse coisa alguma,
e que tendo projetado o dito levante, o que fizera
desesperado, por ter sido preterido quatro vezes,
parecendo a ele respondente, que tinha sido muito
exato no serviço, e que achando-o para as diligências mais arriscadas, para as promoções, e aumento
de postos achavam a outros, que só podiam campar por mais bonitos, ou por terem comadres, que
servissem de empenho. (Autos de Devassa da Inconfidência Mineira, 1982, p. 31-32).

Através do relato do alferes, encontram-se elementos que demonstram a frustração profissional de Tiradentes, que se considerava injustiçado
por realizar um bom trabalho militar e não ser recompensado como gostaria. Norberto interpreta que a exatidão de Tiradentes no trabalho era
fruto de “jactância”, ou seja, o alferes desejava exaltar-se mais do que prestar bons serviços. O monarquista, baseado na teoria de que Tiradentes era
vaidoso e fanfarrão, afirma que ele apenas tomou para si a responsabilidade de chefia, mas na verdade era um personagem menos importante
e que ganhou destaque por sua propaganda indiscreta, que prejudicou
os planos. Lúcio dos Santos, por sua vez, concorda que Tiradentes fosse
de fato competente e desvalorizado e que a indignação proveniente dessa
situação o fez realmente idealizar um levante e encabeçá-lo, convencendo
diversos homens a segui-lo.
Por fim, outro quesito de fundamental discordância nos relatos
dos dois intelectuais é o comportamento de Tiradentes diante de sentença e nos momentos que antecederam sua morte. Os autores embasaram
suas escritas nos relatos de Penaforte e do autor desconhecido da Memória, ambos concordantes em relação à religiosidade do alferes. Sobre a
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reação de Tiradentes vendo os outros inconfidentes escaparem da pena de
morte, diz o autor anônimo:
Não o tocou a inveja, nem o intristeceo n’este lance
a sua desgraça. Debaixo de um ar sincero, e moderado fez apparecer a sua alegria, e do seu lugar deu os
parabens, que pôde, como se não tivesse de si lembrança alguma. Os religiozos, que de propozito então
o procurarão, nada tiverão, que fazer, e muito, que
adimirar a sua conformidade. Permaneceo sempre da
mesma sorte, humilhado, e contrito, exercitando-se
em muitos actos das principaes virtudes. (MEMÓRIA, 1881, p. 153-154).

Frei Penaforte (1881, p. 179) vai além, afirmando que Tiradentes
[...] tão coraçudo como contricto, respondeu ao director, que o confortava até aqui ‘Que agora morreria
cheio de prazer, pois não levava após si tantos infelizes, a quem contaminára: que isto mesmo intentára
elle nas multiplicadas vezes que fora á presença dos
ministros, pois sempre lhes pedira que fizessem dele
só víctima da lei.’

Os autores concordam com as fontes e produzem suas narrativas
com um misto dos dois testemunhos acima. Joaquim Norberto, porém,
não acrescenta comentários aos relatos e prossegue a exposição dos fatos.
No que lhe diz respeito, Lúcio dos Santos, após discorrer sobre a serenidade do alferes, conforme apontam as fontes, acrescenta o comentário
próprio de que Tiradentes não poderia ser um homem banal, pois se alegrava por morrer em lugar de todos os seus companheiros. Além disso, o
autor monarquista aponta que Tiradentes tinha um misto de tristeza por
sua morte e alegria pelos que estavam salvos, enquanto o republicano não
menciona tristeza alguma, dizendo apenas que o condenado estava apenas
feliz vendo a alegria dos outros inconfidentes, reforçando assim a hipótese
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de que Silva Xavier não era um homem comum, mas tinha qualidades
morais superiores à maioria.
Em relação à conduta de Silva Xavier no dia da execução, a
Memória aponta:
Vendo o carrasco, que entrava a pôr-lhe as cordas, assim que o conheceo, lhe beijou os pés com
tanta humildade, que sendo elle do numero dos
que affectão dureza, e crueldade, chegou a commover-se, e deixou escapar uma lágrima. Ao despir-se
para receber a alva despio também a camiza, e dice
assim: - Nosso senhor morreo nu por meus peccados. Marchou a grande distancia da cadeia ao
lugar da forca sem apartar os olhos do crucifixo, á
excepção de duas vezes, que os pôz no céo. (ANÔNIMO, 1881, p. 154).

Frei Penaforte (1881, p. 180-182), em seu relato, faz exposição semelhante:
Amanheceu o dia 21 de Abril, que lhe abriria a
eternidade. Entrou o algôz para lhe vestir a alva e
pedindo-lhe de costume o perdão da morte, e que
a justiça é, que lhe moveria os braços e não a vontade; placidamente voltou-se a elle, e lhe disse: ‘Ó,
meu amigo, deixe-me beijar-lhe as mãos e os pés’
o que feito com demonstração de humildade com
a mesma despio a camisa e vestio a alva dizendo:
‘Que o seu Redemptor morrêra por ellle
também nu [...]’.
Causava admiração a constância do réo, e muito
mais a viva devoção, que tinha aos grandes mysterios da Trindade e da Encarnação; de sorte que,
fallando-se-lhes nesses mysterios, se lhe divisavão as
faces abrazadas e as expressões erão cheias de uncção: o que fez, que o seu directornão lhe dissesse
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mais nada se não repetir com elle o symbolo de S.
Atanazio. O valor, a intrepidez e a pressa, com que
caminhava, os solilóquios, que fazia com o crucifixo,
que nas mãos levava, enchêrão de extrema consolação aos que lhe assistião.

Observa-se que diversos autores utilizam a narrativa de Penaforte
em suas obras, pois, além de Joaquim Norberto e Lúcio dos Santos, também Assis Cintra mencionou a passagem acima em seu livro. Além disso,
tanto o testemunho da Memória quanto o dos Últimos momentos relatam
a humildade de Tiradentes diante do algoz, as referências a Jesus Cristo
feitas por ele e as demonstrações de fé perante o cadafalso, onde o alferes
orava com um crucifixo nas mãos e erguia os olhos aos céus.
Essas narrativas foram fundamentais para a cristianização de Tiradentes nas manifestações artísticas e políticas. Joaquim Norberto, como
se viu, afirma que o alferes foi fraco, se humilhou e não teve uma conduta
digna de herói patriota, deixando-se influenciar pelos sacerdotes que o acompanhavam. Já para Lúcio dos Santos, a reação do alferes diante da morte o
engrandecia e trazia glórias à sua memória. Enquanto o monarquista esperava denegrir Tiradentes dando conotação negativa à sua religiosidade, os
republicanos tomaram isso como prova de fé cristã, o que foi reforçado
pela obra de Lúcio dos Santos.
Essas amostras evidenciam que, apesar de utilizarem as mesmas
fontes e considerarem-se capazes de fazer análises neutras, os autores inseriram elementos interpretativos baseados em suas convicções políticas,
construindo cada qual sua versão dos fatos, unindo os depoimentos oficiais com outros relatos e tradições e trazendo aquilo que consideravam
verdadeiro à tona, enquanto ocultavam ou refutavam pontos considerados inverídicos. Sendo assim, as interpretações dos autores aqui analisadas
se deram com base nos relatos dos documentos, mas também nas lacunas
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e na falta de informações históricas sobre Tiradentes, o que permitiu as
contraditórias versões de Norberto e Santos.
Compreender os discursos intelectuais a partir de seus lugares
de produção e fala remete aos conceitos de apropriação e representação, visto que as representações sobre Tiradentes foram fabricadas no
âmbito de conjunturas políticas específicas e instituições que refletiam
os interessem dos poderes vigentes, o que influenciou o modo como os
autores se apropriaram das informações contidas nas fontes. Neste sentido, os discursos devem ser compreendidos em suas descontinuidades,
discordâncias e especificidades, a partir do seu lugar de produção, e relacionados com os princípios que os ordenam e controlam (CHARTIER,
2002a, p. 77). Essa constatação fica evidente ao se compararem os usos
que os autores fizeram dos conteúdos e nuances dos documentos, construindo suas versões e defendendo-as como verdadeiras, a partir de suas
convicções particulares e também, principalmente, dos interesses dos
locais que abalizaram as produções de suas obras.
Características de Tiradentes, como a instabilidade profissional,
a exatidão nas diligências militares, a loquacidade, a ousadia e o ato de
assumir a responsabilidade do levante sozinho são analisadas nos trabalhos dos dois autores, porém sob olhares e perspectivas distintos, e
não raras vezes antagônicos. Isso evidencia que as apropriações, entendidas como os usos e interpretações relacionados às determinações de
produção (CHARTIER, 2002a, p. 68), podem variar entre extremos,
chegando a gerar visões opostas sobre um mesmo tema ou personagem
histórico, como no caso do Tiradentes, apontado como desqualificado
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ou herói por autores que construíram seus olhares basicamente com as
mesmas fontes de pesquisa.
As variadas leituras sobre os fatos sediciosos ocorridos em Minas
Gerais entre 1788 e 1789 evidenciam-se não apenas nos estudos historiográficos clássicos, como os analisados até aqui. Estes discursos basilares
repercutiram também no ensino de História, a partir dos manuais escolares produzidos no século XIX e princípio do XX. Serão enfocados no
próximo capítulo alguns desses manuais, analisando-se em que medida
as diferenças interpretativas sobre a Inconfidência Mineira e Tiradentes
atingiram os meios escolares, locais de sistematização e disseminação das
representações históricas oficiais.
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3
A INCONFIDÊNCIA MINEIRA E TIRADENTES
NO DISCURSO DOS MANUAIS ESCOLARES
DE HISTÓRIA DO BRASIL
Heróis são símbolos poderosos, encarnações de
ideias e aspirações, pontos de referência, fulcros de
identificação coletiva. São, por isso, instrumentos para atingir a cabeça e o coração dos cidadãos
a serviço da legitimação de regimes políticos.
(CARVALHO, 1990, p. 55)

Os exames até agora realizados permitem afirmar que as imagens de Tiradentes fabricadas nas obras clássicas variam entre o alferes
insignificante e o herói patriota. Dentro dessa perspectiva, entende-se
que tais representações se refletiram no ensino de História através dos
manuais didáticos, elementos importantes para a disseminação das narrativas históricas oficiais e por isso também alvos de divergências políticas
e influências conjunturais:
O livro didático, por essa razão, justifica-se como fonte
rica de pesquisa por se constituir espaço privilegiado
de disputas políticas e construção de identidades.
Nele, existem diferentes personagens e modelos de
interpretação em jogo. (RIBEIRO, 2007, p. 2).

Segundo Circe Bittencourt (2008, p. 299-302), os livros didáticos
fazem parte do cotidiano escolar há no mínimo dois séculos, tornando-se familiares às pessoas e constituindo-se em ricos objetos de estudo.
Apesar de muito disseminados, são objetos culturais complexos e de
difícil definição, podendo ser entendidos como mercadorias, suportes
de conhecimentos escolares e métodos pedagógicos ou mesmo veículos
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de sistemas de valores. É nessa última perspectiva que se trabalhará aqui,
pois os valores institucionais da Monarquia e da República certamente estiveram presentes nas produções didáticas desses períodos, determinando
como os autores abordariam Tiradentes e sua função na Inconfidência
Mineira nesses manuais.
Os manuais escolares serão utilizados neste capítulo como fontes para a análise dos discursos dos intelectuais que os produziram nos
contextos do segundo reinado e início da república no Brasil. Entende-se
que, assim como os clássicos da historiografia sobre Tiradentes analisados até agora neste livro, as narrativas didáticas são também moldadas
pela conjuntura em que foram fabricadas e pelo lugar de fala do autor.
Os conteúdos dos livros didáticos podem ser analisados com base na concepção histórica do escritor, mesmo que esta não seja explicitada na obra
(BITTENCOURT, 2008, p. 313). É importante para isso que se verifiquem as entrelinhas, como o número de páginas destinadas aos temas, as
figuras escolhidas, as opiniões implícitas, os discursos usados como base
(citados ou não). Nesse sentido é que se procurará compreender as visões
dos autores didáticos sobre Tiradentes, relacionando-as com as configurações políticas e institucionais que formaram suas percepções históricas.
Sabe-se que a História como disciplina escolar surgiu atrelada
à História acadêmica (ABUD, 2001, p. 29), havendo influência da
historiografia oficial, ligada ao poder estatal, na escolha e abordagem dos
conteúdos a serem tratados pelos livros didáticos. No Brasil esta relação
evidencia-se durante a Monarquia, com a criação da instituição de ensino
Colégio Pedro II, no mesmo ano do IHGB. As duas instituições mantinham estreitas relações e tinham como objetivo o fortalecimento do Estado,
colocando em primeiro plano a questão da nacionalidade. O Colégio seguia
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em seu programa as concepções históricas criadas pelos intelectuais do
grêmio (ABUD, 2001, p. 30).
Pode-se afirmar, portanto, que a História, em sua trajetória de
construção como disciplina escolar, tornou-se vinculada aos interesses
da ordem política. Na Europa, desde o início do século XIX, os objetivos da disciplina foram controlados pelo Estado, e a relação cada vez
mais se fortaleceu, podendo ser observada também no Brasil. Segundo
Fonseca (2003, p. 24),
A afirmação das identidades nacionais e a legitimação dos poderes políticos fizeram com que a História
ocupasse posição central no conjunto de disciplinas
escolares, pois cabia-lhe apresentar às crianças e aos
jovens o passado glorioso da nação e os feitos dos
grandes vultos da pátria. Esses eram os objetivos da
historiografia comprometida com o Estado e sua produção alcançava os bancos escolares por meio dos
programas oficiais e dos livros didáticos, elaborados sob o estreito controle dos detentores do poder.

Entendem-se aqui os livros didáticos como construtores de identidade nacional, ou seja, da ideia de unidade cívica e cultural que diferencia
o Brasil de outros países. Longe de ser elemento inerente ao indivíduo,
a ideia de fazer parte de uma nação é forjada por uma série de representações e símbolos, entre eles o herói nacional. Segundo Stuart Hall
(2006, p. 48): “[...] na verdade, as identidades nacionais não são coisas
com as quais nós nascemos, mas são formadas e transformadas no interior das representações.” Dessa forma, a noção de pertencimento à nação
brasileira é constituída por um conjunto de representações simbólicas
construídas discursivamente.
Paulo Miceli (1994, p. 13), neste sentido, aponta que a nação
não é algo concreto e acabado, mas um conceito criado e que depende
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da legitimação dos indivíduos para existir: “a nação não é uma coisa dada
e pronta para todo o sempre, pois depende da criação constante para que
possa durar e para que as pessoas acreditem nela.” Os bancos escolares e
o ensino de História são importantes neste processo, legitimando regimes
políticos, organizações sociais, inimigos e heróis da pátria. A figura do
herói é decisiva para que o povo se sinta tributário de um passado glorioso
e unificador. O herói é aquele que congrega todas as aspirações populares em torno de si e é capaz de sacrificar-se pela causa nacional, sendo por
isso um exemplo de patriota, mesmo que, como no caso de Tiradentes, o
martírio não necessariamente tenha ocorrido por um projeto nacionalista.
A formação identitária da nação se dá com base em discursos, em
narrativas que constroem símbolos capazes de representar as experiências
e aspirações da população (HALL, 2006, p. 52). Tiradentes foi um desses símbolos, pelo menos após o fortalecimento da ideia de República no
Brasil. Conforme salientado, seu culto foi iniciado por grupos letrados
ligados ao republicanismo, com destaque para os positivistas, e foi aceito
pela população, já que Tiradentes possuía características caras aos brasileiros, como a religiosidade.
No período anterior à República, a partir das primeiras décadas
do século XIX, com a independência e constituição do Estado Nacional,
começaram os projetos para educação no Império (FONSECA, 2003,
p. 37). O principal objetivo do sistema educacional, principalmente na
segunda metade daquele século, era a formação das elites que dirigiriam
o país, o que estava diretamente ligado às questões identitárias. Neste
sentido, a pluralidade cultural do Brasil dificultava a formação de uma
identidade homogênea:
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Como pensar na formulação de um projeto de
educação para o Brasil, numa perspectiva uniformizadora, naquele império vasto e plural que, na
segunda metade do oitocentos, passava por sensíveis transformações? Se a análise se volta para os
posicionamentos e as ações das elites políticas e intelectuais, será necessário considerar uma dimensão
que creio ser de grande importância para o tema, isto
é, a da construção de uma identidade nacional, que
teria na educação um de seus principais esteios. Do
século XIX até a década de 30 do século XX essas
elites colocaram a questão da identidade no centro de suas reflexões sobre a construção da nação
[...]. Não por acaso esta questão ocupou o Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), criado
em 1838, em sua missão de elaborar uma história nacional e de difundi-la por meio da educação,
mais precisamente por meio do ensino de História.
(FONSECA, 2003, p. 46).

Os manuais escolares foram meios para que os poderes políticos construíssem e propagassem seu ideal de identidade nas escolas. Pelo
menos após a Proclamação da República, encontra-se Tiradentes entre
os grandes vultos patrióticos que ajudavam a sedimentar o sentimento
nacionalista. Antes disso, os manuais escolares produzidos no império
traziam Tiradentes com pouco destaque, em lições geralmente curtas
que tratavam da Inconfidência Mineira, sendo Dom Pedro I a figura
mais próxima de um herói nacional. Entretanto, como já se verificou,
à medida que o sistema republicano foi sendo sedimentado, Tiradentes tornou-se personagem emblemático, até ser transformado no maior
símbolo de heroísmo nacional.
A partir de agora, será verificado se os autores de livros didáticos de destaque nos períodos monárquico e início do republicano
refletiram em suas escritas os contextos de época em que estavam inse194

ridos, seguindo a linha proposta nos capítulos anteriores deste trabalho.
Segundo Circe Bittencourt, desde o início da produção didática no Brasil,
no século XIX, esses livros eram considerados obras de menor importância. No entanto, os autores dedicados a esse ramo são também intelectuais
(BITTENCOURT, 2004, p. 479), e é sob essa perspectiva que as obras
serão aqui analisadas, pois, sobretudo no período a que se faz referência,
encontram-se autores de grande renome dedicados aos manuais escolares.
Sabe-se que as dimensões da produção historiográfica escolar são
condicionadas por fatores como as políticas públicas educacionais, os interesses editoriais e dos fabricantes (BITTENCOURT, 2004, p. 479). No
entanto, as análises aqui realizadas se limitarão a abordar como as conjunturas de época influenciaram as imagens de Tiradentes retratadas nos
livros didáticos, condizendo com as representações da historiografia oficial
monárquica e republicana e servindo como instrumentos legitimadores da
construção identitária através das escolas. Buscar-se-ão ainda elementos de
influência da obra de Joaquim Norberto nos manuais do Império e início da República, e por fim analisar-se-á o livro produzido por Lúcio José
dos Santos, em 1926, no qual o autor adapta sua versão sobre o papel de
Tiradentes na Inconfidência Mineira para a narrativa didática.

3.1 MANUAIS DIDÁTICOS DO PERÍODO MONÁRQUICO: AS
OBRAS ESCOLARES DE JOAQUIM MANUEL DE MACEDO E
LUIZ DE QUEIRÓS MATTOSO MAIA
O sistema de ensino do Império brasileiro no pós-independência
deu à história status de disciplina com caráter científico e estrutura delimitada (FONSECA, 2003, p. 42). Um dos pilares dessa sistematização foi
a construção de uma identidade brasileira unificada num país ainda em
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formação. Em se tratando de construção da identidade nacional através
da história, reforça-se que o IHGB teve papel preponderante nesse processo, sobretudo durante o período monárquico. O ensino de história
focava-se cada vez mais na “ordem” e “civilização”, e “seus conteúdos e
formas de abordagem refletiam as características da produção historiográfica então em curso, sob os auspícios do IHGB.” (FONSECA, 2003,
p. 47). Neste momento, a intenção era formar a futura elite dirigente do
país e buscar nos antepassados os exemplos de conduta. Sob a regência
do IHGB, “em função dessa orientação ganhou importância a pesquisa
biográfica, dando destaque para as personalidades que pudessem inspirar
novas ações cujo conteúdo devesse ser imitado.” (COSTA, 2008, p. 31).
No período imperial, Tiradentes não era uma dessas personalidades exemplares, pois participou de um movimento de cunho republicano
cujos ideais incomodavam os monarquistas que ditavam as diretrizes historiográficas do IHGB. A Inconfidência Mineira era aceita no máximo
enquanto conspiração libertária, mas fadada ao fracasso por intentar o
modelo republicano que esfacelaria o Brasil, e Tiradentes era aceito apenas
como mártir dessa causa equivocada, sendo, como visto na obra de Joaquim Norberto, considerado personagem de pouca relevância histórica.
Nesse cenário, surgiu a demanda por manuais escolares que descrevessem a história nacional para crianças e jovens em idade escolar,
atendendo as expectativas do poder Imperial. Gilberto Luiz Alves (2009,
p. 7) aponta que a disciplina História
Contribui para revelar como se iniciou o processo de produção de manuais didáticos no País.
Após a Independência, as demais áreas não voltadas ao conhecimento do Brasil continuaram a
utilizar manuais didáticos estrangeiros, difundidos
desde a época colonial. Eram manuais portugue-
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ses e franceses, em especial. Mas, a Independência
gerou, repentinamente, a necessidade de um tipo de
conhecimento que reinterpretasse o Brasil a partir de
interesses patrióticos, contribuindo para lastrear o
processo de ‘invenção das tradições’ nacionais. Nesse
movimento, começaram a ser produzidos compêndios de literatura brasileira, de história, de geografia
e de corografia do Brasil.

As publicações didáticas de história ganharam relevância com o
advento do Colégio Pedro II. Criado durante o Período Regencial, em 1837,
seus programas curriculares a partir de 1838 contaram com o ensino de
história ao longo de suas oito séries e serviram de base para as demais instituições do país (FONSECA, 2003, p. 48)46. D. Pedro II não era ligado
ao colégio apenas pelo nome, mas pela presença constante na instituição,
onde selecionava professores, assistia a provas, participava de formaturas e
custeava reformas. O apreço do monarca pelo estabelecimento de ensino
era tanto que o chamava de “meu colégio” e afirmava que, se não fosse
imperador, seria mestre-escola (SCHWARCZ, 1998, p. 236).
A relação próxima do imperador com o colégio que levava seu
nome era semelhante à que mantinha com o IHGB, o que explica por
que diversos intelectuais ligados ao grêmio atuaram também como professores do Colégio Pedro II. Esses intelectuais, gravitando em torno do
imperador, produziram manuais escolares que refletiam os ideais da historiografia oficial, de forte cunho monárquico, produzida pelo Instituto:
46 O Colégio Pedro II tem suas origens no Colégio dos Órfãos de São Pedro, criado
em 1739, no Rio de Janeiro, por frei Antônio de Guadalupe. A instituição mais
tarde passou a ser designada Seminário de São Joaquim e, em 1837, sob a regência
de Pedro de Araújo Lima, foi reestruturada, passando a se chamar Colégio Pedro
II, em homenagem ao futuro imperador. O Colégio Pedro II foi fundado em 2 de
dezembro de 1837, data em que o futuro imperador completava 12 anos de idade.
Em 31 de janeiro do ano seguinte, foi aprovado o decreto com os estatutos da nova
instituição (DÓRIA, 1997, p. 18-23).
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[...] tem sido assinalada, na história da produção
didática de história nacional, a articulação de dois
elementos que estimulam e consolidam essa produção: o lugar social do autor – o Colégio Pedro II
– e a instituição científica abalizadora – o IHGB.
(GASPARELLO, 2002, p. 1-2).

Essa articulação definia os rumos dos discursos empregados nos
manuais, mesmo estes sendo escritos de forma simplificada, voltada para
as demandas escolares. “Não existe relato histórico no qual não esteja
explicitada a relação com um corpo social e com uma instituição de
saber” (CERTEAU, 1982, p. 92-93), ou seja, ou autores de livros didáticos, da mesma forma que os das obras clássicas, produziram narrativas
sob influência das instituições a que estavam atrelados, e essas, por sua
vez, estavam ligadas ao poder político oficial.
A construção da nacionalidade em manuais escolares sob a ótica
imperial inicia-se, segundo Arlette Gasparello, com o livro Lições de História do Brazil, do romancista, membro do IHGB e professor do Colégio
Pedro II, Joaquim Manuel de Macedo (1820-1882) (GASPARELLO,
2002, p. 5). O autor, nascido no estado do Rio de Janeiro, formou-se
em medicina, mas pouco exerceu a profissão. Aos 24 anos, na mesma
época em que se formava, publicou o romance A Moreninha, obtendo
grande sucesso e diversas reedições; em 1845, ano seguinte à publicação,
foi convidado por Manuel de Araújo Porto Alegre e Joaquim Norberto
de Souza Silva a ingressar no IHGB. Em 1849 foi nomeado professor
do Colégio Pedro II, lecionando Geografia e História. O autor era próximo a D. Pedro II e foi preceptor de suas filhas Isabel e Leopoldina,
ensinando História e Português sem cobrar remuneração. Também publicou o poema A nebulosa, financiado pelo Imperador e a ele dedicado. Foi
ainda político, exercendo a função de deputado na Assembleia Provin-
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cial do Rio de Janeiro entre 1854 e 1859 e na Assembleia Geral em 1867
e 1868 e entre 1878 e 1881 (QUEIROZ, 2011, p. 24-29).
Joaquim Manuel de Macedo foi atuante no IHGB e chegou a
ocupar cargos como o de primeiro secretário, orador e primeiro vice-presidente (QUEIROZ, 2011, p. 25-29). Assim como Joaquim Norberto,
participou ativamente do projeto de construção da nação embasada em
preceitos monarquistas através da literatura romântica e da história, publicando na revista Minerva Brasiliense. Em 1882, por ocasião do falecimento
de Macedo, Norberto (Silva, 1982, p. 438-441) proferiu discurso em sua
homenagem no IHGB, dizendo:
O poeta idolatrado do povo brazileiro, que fez as delicias da geração entuziastica, a qual se levantára com
o prezente imperador, quando essa brilhante plêiade
composta de Araújo Porto Alegre, de Magalhães, de
Gonçalves Dias e de outros astros radiantes, perlustrava com suas inspirações o ceo da pátria, apartou-se
de nós, e para sempre! [...]
O Dr. Joaquim Manuel de Macedo, para quem hoje
só temos lágrimas de saudade, era um talento, que se
fazia admirar pela sua fecundidade sempre brilhante,
e que se reproduzia em todos os estilos. [...]
E quanto lhe não deve a historia brazileira? O alumno,
que se afadigara por seis annos em ávidos estudos scientificos, trocou o diploma de medico pela cadeira do
magistério, deixou os infermos pelos alumnos juvenis,
que tanto o consideravão, como elle próprio considerara e respeitára sempre os seus mestres. [...]
E eu, que o precedi no berço uns dezoito dias, sobrevivo-o para choral-o [...]
Desputarão-lhe a gloria, e ella lhe pertence. Deifica-o
esplendida apoteosis. Convertem-se as suas produ-
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ções em estrelas brilhantes como a constelação do
seu céo. É a sua posteridade!

Através desse discurso, constata-se que Joaquim Manuel de
Macedo e Joaquim Norberto possuíam ligação próxima, mesmo porque faziam parte do mesmo grupo literário e do IHGB, onde o primeiro
ingressou por indicação do segundo. Macedo, como membro do IHGB
e estando na órbita de Dom Pedro II, era um defensor da ordem monárquica. Sendo assim, verificar-se-á se em suas Lições de História do Brazil
são encontradas influências do pensamento monarquista e da obra de
Joaquim Norberto.
O manual didático Lições de História do Brazil para uso das escolas de instrução primária47 foi publicado pela primeira vez em 1865. Será
analisada a nona edição revista e melhorada, que não apresenta data,
publicada pela Livraria Garnier. Conta com 393 páginas e 44 capítulos
ou “lições” que narram desde os antecedentes da chegada dos portugueses
ao Brasil até a coroação de D. Pedro I como primeiro imperador do país.
A Inconfidência Mineira é tratada na lição XXIX, chamada “Primeiras idéas de independência do Brasil.” São nove páginas, sendo pouco
mais de três de texto narrativo e as demais de “explicações” dos termos
mais difíceis, quadro com as datas dos acontecimentos principais e perguntas para os alunos responderem. O autor inicia com o contexto dos
estudantes que viviam na Europa e os ideais de libertar o Brasil que,
segundo o texto, existiam principalmente em Minas Gerais. Os homens
letrados da capitania planejavam um levante contra o domínio português e se reuniam em casas dos chefes, como Cláudio Manuel da Costa
47 A primeira publicação didática de Macedo e que se tornou icônica foi Lições de
História do Brazil, para uso dos alunos do Imperial Colégio de Pedro II, de 1861. A
obra aqui analisada segue a mesma linha metodológica desta, porém destinada às
instituições de ensino primário em geral (SILVA, 2012, p. 169).

200

(MACEDO, s.d., p. 268). Tiradentes estava entre eles, com a função de
arregimentar apoio: “para alliciar a coadjuvação dos Fluminenses, e comprar armas e munições, partio para o Rio de Janeiro o alferes Joaquim José
da Silva Xavier, que ali já havia estado e conferenciado com o Dr. José Alves
Maciel, recentemente chegado da Europa.” (MACEDO, s. d., p. 269).
O autor narra os planos traçados, seguidos da denúncia e prisão
dos inconfidentes, sendo que os chefes foram presos em Minas Gerais e
Tiradentes, no Rio de Janeiro (MACEDO, s.d., p. 269), demonstrando
que, em sua visão, Tiradentes não estava entre os líderes da conspiração.
Segue Macedo apontando que a alçada condenou diversos réus à pena de
morte, porém a rainha Maria I transformou a maioria das penas em degredos, com exceção de Tiradentes. O autor (s. d., p. 269-270) não explica
por que apenas o alferes teve a condenação mantida, apenas afirma que
Considerado pela alçada criminoso imperdoavel, conforme uma triste excepção deixada d’aquella mesma
carta regia, subio á forca no dia 21 de Abril de 1792,
mostrando antes e durante a execução a mais inabalavel coragem, legando seu nome ou antes sua alcunha
a essa conjuração, e ficando sua memoria elevada
acima de todos os seus companheiros, pelo fulgor da
corôa do martyrio.

Pode-se entender que, a partir desse trecho, Manuel de Macedo,
apesar de monarquista, traz uma representação heroica de Tiradentes em
seu manual escolar. Um exame mais detido, porém, evidencia que, para o
autor, Tiradentes não era um herói nacional ou exemplo patriótico, nem
mesmo idealizador ou cabeça da Inconfidência Mineira. O alferes era, sim,
um homem de muita coragem e mostrou isso no momento de sua execução, mas essa força não o elevou ao panteão de heróis nacionais, apenas o
colocou acima dos demais participantes do levante mineiro. A interpre-
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tação concorda em parte com a de Joaquim Norberto, pois no texto de
Macedo Tiradentes é tratado também como personagem secundário, que
tinha a tarefa de propagar os intentos dos inconfidentes, mas não chega
a ser culpabilizado pelo fracasso dos planos ou retratado como medíocre. A narrativa de Macedo é curta e evita tais juízos, justamente por se
tratar de texto destinado aos escolares. É oportuno lembrar que a História da Conjuração Mineira, de Joaquim Norberto, ainda não havia sido
publicada quando Macedo lançou Lições de História do Brazil, mas os
estudos de Norberto já transcorriam e os resultados eram lidos nas sessões do IHGB, das quais Macedo certamente tomava parte.
De qualquer forma, quando se compara o tratamento dado a
Tiradentes e ao herói dos monarquistas, D. Pedro I, no discurso de
Macedo, encontra-se sensível diferença: o primeiro imperador do Brasil
é tido como um grande patriota, que com seu grito às margens do rio
Ipiranga libertou e influenciou todo o povo brasileiro (MACEDO, s.d.,
p. 337). Em Lições de História do Brazil, a preocupação de Macedo foi
escrever com base nas diretrizes educacionais do Colégio Pedro II e nos
objetivos definidos pelos IHGB para a escrita da História (FONSECA,
2003, p. 49). Assim, era natural que a obra do autor apresentasse D.
Pedro I como protagonista e Tiradentes como coadjuvante no que diz
respeito ao sentimento patriótico brasileiro.
Ao lado de Joaquim Manuel de Macedo, outro expoente da produção didática do período monárquico é Luiz de Queirós Mattoso Maia.
Este autor, assim como Macedo, atuou como docente no Colégio Pedro
II, assumindo interinamente a cadeira de História e Corografia do Brasil
no internato da instituição por três anos, até que em 1879 foi aprovado
em concurso, ocupando a cátedra definitivamente (K. H. MOREIRA,
2010, p. 40). Poucas informações estão disponíveis sobre esse autor; sabe202

-se que se formou em medicina no Rio de Janeiro, chegando a exercer a
função de médico na Guerra contra o Paraguai, mas destacou-se principalmente como autor didático. Sua principal obra escolar, assim como a
de Macedo, chama-se Lições de História do Brazil, e foi produzida a partir
das aulas de Maia no Colégio Pedro II para uso dos próprios estudantes48.
A primeira edição data de 1880, período em que a ordem imperial brasileira já estava se enfraquecendo (K. H. MOREIRA, 2010, p. 40).
Será analisada a sexta edição, datada de 1908. A esta altura, o
manual já tinha circulação nacional, e devido a solicitações de diversas partes do país, os familiares do autor providenciaram a reedição da obra pela
Tipografia Amerino, após tentarem sem sucesso que o governo o fizesse
(MAIA, 1908, s. p.)49. A edição analisada possui 380 páginas e 40 “lições”
que relatam desde as grandes navegações portuguesas até a Proclamação da
República, esta última certamente acrescentada nas edições que se sucederam ao evento. A lição XXVII, “Primeiras ideias de independência do
Brasil – Conspiração malograda em Minas – O Tiradentes”, tem oito páginas. Em boa parte delas o autor (1908, p. 215-216) descreve o contexto
do Brasil colonial, a influência exercida pela Independência dos Estados
Unidos e pelas ideias dos “grandes reformadores” europeus, que chegavam
a Minas Gerais por intermédio de jornais e livros e fomentavam a revolta
da população contra os abusos da metrópole.
Para Mattoso Maia, antes da conspiração de 1788-1789 apenas uma
vez os colonos haviam tentado sacudir o jugo português, quando durante
o reinado de D. João IV aclamaram Amador Bueno como novo rei, em
48 Informações obtidas no site do Laboratório de Ensino e Material Didático (LEMAD)
da USP. Disponível em: http://lemad.fflch.usp.br/node/5359. Acesso em: 17 jan. 2016.
49 O prefácio da edição de 1908 de Lições de História do Brasil foi escrito por um(a)
filho(a) de Mattoso Maia e assinado com uma rubrica, por isso não foi possível identificar seu nome.
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São Paulo. No entanto, Bueno recusou a aclamação, o que o autor considerava sensato. Além disso, outros movimentos, como a Guerra dos
Emboabas, a Guerra dos Mascates e a Revolta de Filipe dos Santos (chamada pelo autor de “revolta mineira contra as casas de fundição”) eram
apenas manifestações de insatisfação e não tinham intenção separatista,
na opinião do historiador (MAIA, 1908, p. 215-216).
Segue o autor relatando que estudantes brasileiros, que na Europa
já traçavam planos para tornar o Brasil independente, chegaram a Minas
Gerais e encontraram tais ideias em curso. Os conspiradores, Tiradentes
incluso, reuniam-se em casa de Cláudio Manuel da Costa para projetar
a revolta. Tiradentes então parte para o Rio de Janeiro, por sugestão de
Francisco de Paula Freire de Andrade, para comprar armas e conseguir
apoios (MAIA, 1908, p. 218-219). Em nota, Mattoso Maia afirma que
esta última informação foi retirada do “belo trabalho” de Joaquim Norberto de Souza Silva.
Antes que os planos fossem postos em prática, os revoltosos foram
traídos e acabaram presos. Por clemência da rainha, apenas Tiradentes
foi condenado à morte e foi valente: “O Alferes Joaquim José da Silva
Xavier foi o único julgado indigno da Real clemência, e com a maior
coragem e resignação subiu ao patíbulo a 21 de abril de 1792” (MAIA,
1908, p. 220). Com a descrição da morte de Tiradentes, o autor (1908,
p. 220) encerra o capítulo:
Eis a história resumida da primeira tentativa mallograda pela independência nacional, a que tão
injustamente se tem dado o nome de ‘Conjuração’,
enquanto não foi mais que um projecto de conspiradores e sim um plano definitivamente concertado,
sem os iniciados terem sido ajuramentados, e principalmente sem ter havido um principio de execução
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de revolta. A independência do Brazil era uma questão adiada para melhores tempos: não se effectuou
pelas combinações phantásticas dos patriotas mineiros.

Luiz de Queirós Mattoso Maia apresenta uma visão peculiar sobre
a Inconfidência Mineira. Em primeiro lugar, ele a considera um movimento que realmente tinha a intenção de libertar a “nação” brasileira de
Portugal. Entretanto, por não ter ocorrido uma revolta de fato, o ensaio
de motim é minimizado, afinal não merecia nem a nomenclatura “Conjuração Mineira”, que já vinha sendo adotada e designava um movimento
prático, na concepção do autor. Além disso, segundo a visão recorrente
entre os autores do período monárquico – e mesmo entre alguns republicanos –, a tentativa não lograria êxito, pois o momento não era adequado
para a Independência do Brasil. Sobre Tiradentes, a interpretação também
era tipicamente monarquista: o alferes não era líder do movimento, nem o
idealizador. Era apenas um encarregado de conseguir apoios. Essa visão é
evidenciada nas passagens em que o autor afirma que já havia um projeto
de revolta em curso em Minas Gerais quando os estudantes que estavam
na Europa chegaram à capitania. Mattoso Maia, com isso, não credita a
ideia inicial a nenhum dos inconfidentes. O autor também não cita em
nenhum momento a liderança do movimento, mas deixa claro que Tiradentes foi à busca de ajuda no Rio de Janeiro não por iniciativa própria, o que
seria esperado de um líder, mas por recomendação de Freire de Andrade.
Mattoso Maia cita Joaquim Norberto como referência de pesquisa
e de fato percebe-se essa influência quando o autor do referido manual
minimiza a participação de Tiradentes na conspiração, embora não o
culpe pelo fracasso do movimento e o considere corajoso ao morrer. A
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interpretação de que o final do século XVIII ainda não era o momento
apropriado para separar o Brasil de Portugal também é característica do
discurso norbertino.
Esses exames mostram que tanto Joaquim Manuel de Macedo
quanto Mattoso Maia tratam Tiradentes como um coadjuvante na História do Brasil, visto que participou de um movimento de importância
reduzida e não passou de seu propagandista. Essa visão é típica do período
monárquico e foi abalizada pelo Colégio Pedro II, ao qual ambos estavam vinculados, e pelo IHGB, no caso de Joaquim Manuel de Macedo.
A forma com que ambos enfocam os acontecimentos, dando importância a Tiradentes apenas por seu sacrifício em prol de uma causa que
não se concretizou, demonstra que as escritas que se propunham isentas e neutras, puramente narrativas sintetizadas para uso escolar, foram
fabricadas em relação ao contexto monárquico dentro do qual estavam
inseridos os autores, que não fugiram ao modelo de discurso próprio da
sua época e local de produção.

3.2 MANUAIS DIDÁTICOS DO PERÍODO REPUBLICANO:
OBRAS ESCOLARES DE JOÃO RIBEIRO E ROCHA POMBO
Com o advento da República, as perspectivas da História escolar
se ampliaram, passando não apenas a exaltar a nacionalidade para formar
os futuros dirigentes do país, mas também a atuar na construção da cidadania com base nos valores republicanos e na exaltação de um passado
idealizado de lutas e heroísmo que engrandeceriam a nação (COSTA,
2008, p. 29). Nessa conjuntura se insere o historiador, poeta, pintor, folclorista, filólogo e crítico literário sergipano João Ribeiro (1860-1934).
Aos 20 anos, o autor passou a viver no Rio de Janeiro, onde se destacou
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como intelectual entre o final do Império e a Republica. Integrou instituições de relevo, como a Academia Brasileira de Letras, o IHGB e o Colégio
Pedro II (RODRIGUES, 2015, p. 1). Ribeiro convivia com nomes conceituados de sua época, escreveu no jornal do famoso republicano Quintino
Bocaiúva, teve estreito laço de amizade com Silvio Romero. O autor posicionou-se a favor da República, sendo um entusiasta de Floriano Peixoto,
porém mostrou-se gradativamente decepcionado com os rumos do novo
regime (RODRIGUES, 2013, p. 388).
Sua obra escolar História do Brasil foi produzida em 1900, nas
comemorações do quarto centenário da chegada dos portugueses ao Brasil, em três versões: ensino primário, ensino primário e secundário e ensino
superior (FREITAS, 2003, p. 1). Será analisada aqui a primeira edição
do livro destinado ao ensino primário e secundário, produzida quando
o autor era docente de História da Civilização e História do Brasil, no
Colégio Pedro II, chamado naquele período de Ginásio Nacional, numa
tentativa republicana de desvincular o estabelecimento de ensino da lembrança do monarca50. A obra foi editada por Jacintho Ribeiro dos Santos,
conhecido pela publicação de livros didáticos, e foi reeditada até meados
do século XX (FREITAS, 2003, p. 2). Conta com 314 páginas divididas
em nove capítulos que vão desde o descobrimento do Brasil até a abolição da escravatura e o início da República.
O sétimo capítulo, “Espírito de Autonomia”, trata da conspiração
de Minas Gerais em 14 páginas. O autor inicia com os antecedentes da
Inconfidência, citando as agitações no continente europeu que culminaram
com a Revolução Francesa e a Independência dos Estados Unidos, inspi50 Com a Proclamação da República em 1889, o colégio que recebia o nome do antigo
Imperador passou a se chamar Instituto Nacional de Instrução Secundária e depois
Ginásio Nacional, até que em 1911 voltou a ser chamado de Colégio Pedro II (FERNANDES, 2006, p. 2).
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ração para as colônias das Américas. O sentimento de liberdade tomou
conta dos brasileiros que, embora não estivessem preparados, uniram-se em conventículos contra a Coroa portuguesa. A falta de preparação
ficava evidente ao se observarem os inconfidentes, homens brancos que
não poderiam fazer uma revolução sem a presença dos mestiços, que já
eram metade da população livre e, portanto, necessários para o sucesso
de um empreendimento contra Portugal. Sobre isso, Ribeiro aponta: “O
tentamen dos conjurados mineiros não é só uma empreza de literatos e
philosophos, é, também, eis a sua falha de momento, uma conspiração
de quasi portuguezes contra portuguezes.” (RIBEIRO, 1900, p. 233).
Segundo o autor (1900, p. 234-235), apesar da importância dos mestiços,
estes ajudariam a libertar o Brasil caso fossem conclamados, mas dependeriam sempre da elite branca para guiá-los intelectual e moralmente.
Os inconfidentes representavam, para João Ribeiro (1900, p. 238),
o que havia “de mais elevado e puro” no Brasil. Os letrados patriotas que
foram para a Europa estudar iniciaram a conspiração, e José Joaquim da
Maia, se não tivesse falecido prematuramente ainda na Europa, poderia
dar ao projeto de independência melhores rumos do que os que foram
traçados em Minas Gerais (RIBEIRO, 1900, p. 239). Entre os revoltosos, estavam os homens mais ilustrados da região e sobre Tiradentes o
autor (1900, p. 243) afirma:
A alma da propaganda foi o alferes de cavallaria Joaquim José da Silva Xavier, por alcunha originada da
sua profissão, o Tiradentes, homem de espírito religioso, de grande coragem e de nobilíssimo caracter,
mas (tão enganalado andava de seus planos) o mais
indiscreto de todos.

Os planos seguiam mais princípios filosóficos do que práticos.
O autor (1900, p. 243-244) descreve a escolha do que seria a bandeira
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da nova República, com o triângulo da Santíssima Trindade “de devoção
especial de Tiradentes” e os debates sobre as leis e reformas liberais que
seriam implantadas, até que os planos foram delatados pela “infâmia ou o
egoísmo de um conjurado.” (RIBEIRO, 1900, p. 244). Em relação à sentença aplicada ao alferes, destaca João Ribeiro (1900, p. 244):
Aberta a devassa e installada a alçada depois de longo
e moroso processo foram julgados os culpados, cujos
chefes foram comdemnados à morte.
A rainha D. Maria I, por um acto de clemência,
commutou as penas de quase todos em extermínio
para a África, e só um, o Tiradentes, subiu ao patíbulo (21 de abril de 1792) com grande serenidade e
nobresa de animo.

Continua o autor (1900, p. 244-245) abordando as reações de
Tiradentes ao ser condenado:
Quase todos se arrependeram amargamente do passo
que haviam dado; só o Tiradentes sorrio ao saber que
não arrastava ao cadafalso os seus companheiros, e
confortado na religião, em que era profunda a sua fé,
conformou-se serenamente com o fatal destino.
Foi a sua descendência infamada e o corpo do martyr
esquartejado; e os pedaços d’elle collocados em postes
pelas estradas da capitania, attestavam aos vassalos o
premio da rebeldia. Um dos espíritos leaes ao throno,
escreveu que taes castigos ensinavam a aborrecer a
culpa que expunha os homens a perder tudo. A lição
porém nada teve de proveitosa; e o martyr Tiradentes
contribuiu para perpetuar na memória publica mais
a esperança do que o horror da liberdade.

João Ribeiro (1900, p. 246) continua exaltando a conduta do alferes quando soube qual seria seu destino. Por ser um homem de extrema
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dignidade e honradez moldadas pelo apego à religião, Tiradentes não se
abateu e foi capaz de alegrar-se pelo perdão concedido aos outros:
Tiradentes também, conforme o seu coração bem
formado e leal, participou d’esses transportes e dizia
que só elle em verdade devia ser a victima da lei e
que morria jubiloso por não levar apoz si tantos
infelizes que desencaminhara.
Tiradentes era um espírito grandemente forte e na
religião achou mais largo e substancioso conforto
do que os outros companheiros de espírito leviano
ou inconsiderado.

A narrativa do autor prossegue com o dia da execução, a curiosidade e tristeza do povo que acompanhava o sofrimento do condenado.
Apesar da tragédia, segundo João Ribeiro (1900, p. 247), o comportamento de Tiradentes no momento da morte e o ardor com que carregava
o crucifixo eram admiráveis: “Nunca se vira tanta Constancia e tamanha consolação!”
A explanação de João Ribeiro sobre a Inconfidência Mineira e
Tiradentes é característica da visão republicana. Mesmo que o autor tenha
se decepcionado com o novo regime, seu retrato de Tiradentes como um
homem de elevada dignidade e profunda religiosidade era, já em 1900,
a construção heroica dos republicanos sendo implantada nas escolas de
nível primário e secundário através do manual escolar.
A interpretação do autor difere significativamente da de Joaquim
Norberto, pois concorda que os inconfidentes eram homens ilustrados,
mas discorda totalmente de que Tiradentes fosse um medíocre entre eles.
É certo que o alferes foi o propagandista do movimento e exagerou sua
divulgação, sendo indiscreto. Mas enquanto Norberto apontava que a
propaganda desmedida de Tiradentes pôs os planos a perder, João Ribeiro
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credita o fracasso da conspiração ao excesso de teoria e à falta de componentes práticos, como a presença de mestiços que garantiria volume ao corpo
de revoltosos e também ao egoísmo e infâmia daqueles que denunciaram
os conspiradores. Para Ribeiro, Silva Xavier não era um homem leviano,
ao contrário, levianos foram os outros inconfidentes, que encararam com
desespero a sentença de morte. Tiradentes, como homem de fé e grandeza
de caráter, foi forte o suficiente para morrer com honra e soube alegrar-se
por aqueles que escaparam desse trágico destino. Além disso, conforme o
discurso republicano pregava, João Ribeiro aponta que a morte de Tiradentes não foi em vão, visto que seu sacrifício trouxe esperanças ao povo
brasileiro de que era possível sonhar com a liberdade.
A obra escolar História do Brasil foi escrita antes do ingresso de
João Ribeiro no IHGB, que se deu em 1915, mas foi reeditada diversas
vezes. Como demonstrado, o posicionamento do Instituto em relação à
República foi se modificando gradativamente conforme o novo regime se
consolidava. A opinião do autor em relação a Tiradentes, portanto, não
entrava em contradição com as diretrizes do IHGB. O alferes, que nos
tempos da monarquia era tido como personagem irrelevante e mesmo
medíocre e leviano, como apontava Joaquim Norberto, já não era mais
uma ameaça ao poder político no período republicano; pelo contrário, era
seu herói legitimador. Sendo assim, o IHGB, já integrado ao novo regime,
corroborava a versão do Tiradentes mártir heroico presente na obra didática de João Ribeiro.
Após João Ribeiro, tem-se em José Francisco da Rocha Pombo
(1857-1933) mais um expoente dos manuais escolares republicanos. O
autor, nascido no estado do Paraná, mudou-se para o Rio de Janeiro em
1897. Atuou como poeta, historiador, jornalista e professor da Escola Normal. Foi ainda membro do IHGB e chegou a ser eleito para a Academia
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Brasileira de Letras, mas faleceu antes de tomar posse (SILVA, 2013, p.
161). Agiu em defesa da República ainda no período monárquico redigindo no Paraná o jornal O Povo: órgão destinado à causa popular, no
qual reivindicava liberdade de consciência e de culto, casamento civil,
direitos sociais e fazia duras críticas ao Imperador D. Pedro II. Defendia que a República deveria ser implantada pela “evolução natural” do
país, classificando-se como um reformista (CORRÊA, 2009, p. 142).
Decepcionou-se após a instituição do novo regime, pois não admitia a
ditadura instaurada pelos militares (CORRÊA, 2009, p. 152).
Rocha Pombo é um dos principais nomes da produção didática no início do século XX. Será analisado neste estudo o livro História
do Brasil – com muitos mappas históricos e gravuras explicativas. A obra
foi escrita por encomenda da Companhia Melhoramentos (Weiszflog
Irmãos Incorporada), com primeira edição datada de 1918. Considerar-se-á aqui a edição de 1925, com um total de 311 páginas divididas em
89 lições, que vão das grandes navegações à Proclamação da República.
A lição LIV, chamada “Conjuração Mineira”, tem três páginas,
nas quais Rocha Pombo aborda a situação do Brasil no século XVIII e
o que ele chama de “abusos da administração” portuguesa, que geravam
descontentamento entre os habitantes da colônia. O autor afirma que a
Inconfidência foi “a primeira manifestação bem caracterizada do espirito de independência” (POMBO, 1925, p. 171) dos brasileiros, pois
na capitania de Minas Gerais o povo sofria maior opressão por parte da
metrópole e estava profundamente influenciado pelo exemplo de liberdade
dos Estados Unidos. Estudantes que viviam na Europa logo retornaram
ao Brasil e se uniram aos homens da mais alta estirpe de Minas Gerais,
empreendendo um projeto de levante que era mais teórico do que prático. Para trazer ação aos planos foi incumbido o alferes Tiradentes, que
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“tornou-se o gênio da rebelião” ao propagar as ideias libertárias pela região
de Minas e Rio de Janeiro, já que
Era o Tiradentes uma grande alma, fortalecida de profunda fé, e um nobre coração agitado do ideal de justiça.
Falando com facilidade, chegava a ser eloquente e
communicativo, e não perdia um instante de servir
com dedicação inexcedivel a causa da patria futura.
(POMBO, 1925, p. 173).

Essas palavras já denotam a perspectiva republicana com a qual
Rocha Pombo abordará o papel específico de Tiradentes na Inconfidência
Mineira, na lição LV, dedicada somente ao alferes e intitulada “Sacrifício
do Tiradentes.” Também em três páginas, o historiador fala sobre a prisão
de Silva Xavier no Rio de Janeiro, onde ardorosamente fazia publicidade
dos ideais de liberdade. O alferes,
[...] no ardor do seu enthusiasmo, não tinha tido a
necessaria cautela no desempenho do seu mand’ato;
e mostrava-se mais solicito em assegurar adhesões ao
movimento que julgava imminente em Villa-Rica do
que em não sacrificar a causa por alguma imprudência. (POMBO, 1925, p. 174).

Na interpretação de Rocha Pombo, Tiradentes pode ter colocado a
causa a perder com sua exagerada propaganda, mas isso ocorreu pelo ardor
com que defendia os ideais patrióticos, acreditando que os companheiros
em Vila Rica estivessem colocando os planos em curso.
Sobre a prisão e condenação do alferes, Rocha Pombo (1925, p.
175-176) aponta:
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E o Tiradentes deu, então, provas admiraveis da sua
immensa fortaleza moral, sorrindo para todos, e a
todos felicitando, ufano de ir morrer pela causa a
que consagrára a sua vida, e feliz de não arrastar para
a morte os cumplices da sua loucura.
Bellissimo exemplo o que deu ao mundo esse
homem, crente, e forte da sua crença até o derradeiro
instante, e que fica na historia patria como o typo
mais glorioso, em que se personificou, nesta parte
da America, o ideal de uma justiça que não tardaria.

Assim como João Ribeiro e demais autores republicanos mencionados neste livro, Rocha Pombo enaltece a reação que Tiradentes
teve ao saber que seria enforcado. Pombo não discorre muito sobre a
religiosidade de Silva Xavier, pois seus capítulos são mais sucintos e não
chegam a abordar o momento da execução, em que a devoção do alferes ficou mais evidenciada. Dessa forma, o autor (1925, p. 176) finaliza
mencionando o que ocorreu aos outros inconfidentes, afirmando que o
movimento mineiro foi um sintoma da insatisfação geral dos brasileiros com a metrópole e que os intentos de liberdade não demorariam a
ser concretizados.
Em relação a Tiradentes, uma imagem ilustra o capítulo da História do Brasil, de Rocha Pombo. A figura, cuja autoria não é informada,
retrata o mártir de perfil, com a típica aparência de Jesus Cristo e a corda
do enforcamento pendurada no pescoço. Sua fisionomia é séria e transmite firmeza, tal qual a imagem de fortaleza moral relatada no texto do
historiador. Através dessa figura, entende-se que, apesar do texto sintético, Rocha Pombo também transmite aos leitores a imagem de um
Tiradentes crístico.
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Imagem 4: Autor desconhecido

Fonte: Pombo (1925, p. 173)

Quando produziu esta obra didática, Rocha Pombo já era membro
do IHGB, onde ingressou em 1900. Da mesma forma que João Ribeiro,
Pombo não contrariava o Instituto no que diz respeito à mitificação do
alferes inconfidente, pois à época da publicação da primeira edição do
compêndio aqui analisado (1918), o IHGB estava já condicionado à República e seus preceitos.
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Também o Colégio Pedro II, que no período de João Ribeiro
estava sendo chamado de Ginásio Nacional, mas logo voltou a receber
o nome do antigo imperador, adaptou-se aos novos rumos políticos do
país. Dessa forma, os autores não contradiziam as instituições às quais
estavam ligados.
A escrita de Rocha Pombo é mais sucinta que a de João Ribeiro.
Já no prefácio da obra, Pombo (1925, s. p.) deixa claro que, por se tratar de manual escolar, prefere trazer relatos curtos, mas que informam
aos estudantes e professores o que ele considera primordial:
O que é preciso para isso, a meu ver, é ir começando por alliviar da massa dos factos o contexto
historico, reduzindo a narração aos successos mais
significativos, de modo a esclarecer a consciencia, a
infundir sentimento, poupando o mais que fôr possível a memoria. E depois, aqueles que desejarem
entrar mais fundo nas causas e mais amplamente
nos assumptos - que recorram a mais largas fontes.

Como o próprio autor aponta, o objetivo era trazer as informações significativas e que despertassem a consciência e os sentimentos do
leitor. Assim sendo, no que tange a Tiradentes, Rocha Pombo destaca uma
parte especial para discorrer sobre seu papel na Inconfidência Mineira,
sendo apontado como homem forte, patriota, de grandeza moral, que
com grande entusiasmo propagou ideias de liberdade quando o Brasil
ainda sofria a dominação portuguesa. As palavras do autor certamente
falavam ao sentimento de brasilidade num momento de fortalecimento
da identidade nacional pautada nos preceitos republicanos.
Assim como João Ribeiro, Rocha Pombo já não sofre grande influência da visão de Joaquim Norberto no que diz respeito a Tiradentes.
Provavelmente, por escrever uma obra basilar para pesquisa, Norberto
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foi usado como fonte para descrição dos fatos, mas sua interpretação sobre
Tiradentes já é fortemente modificada. A única semelhança diz respeito ao
descuido do alferes em sua divulgação do levante, mas Pombo não acredita que tenha sido por insensatez ou fanfarronice, e sim por excesso de
ideal. À exceção desse aspecto, todas as atitudes de Silva Xavier, para Rocha
Pombo, servem como prova de heroísmo e exemplo não só para os brasileiros como para todo o mundo, sendo um personagem glorioso e não
um inexpressivo falastrão, como representara Norberto.
Essas análises dão uma pequena demonstração de que as mudanças interpretativas entre autores monarquistas e republicanos em relação
a Tiradentes não ocorreram apenas na historiografia clássica, mas também
nos manuais escolares. Os autores das obras didáticas, intelectuais renomados em seus períodos, além de sofrerem influências de seus contextos,
também incorporavam elementos das obras clássicas para o texto didático,
contribuindo, assim, para a formação da identidade nacional nos meios
escolares, num primeiro momento com base nos ideais do Império e posteriormente nos da República.
Como já apontado nesta obra, a primeira pesquisa a se tornar basilar
para o estudo da Inconfidência Mineira foi a de Joaquim Norberto de Souza
Silva, feita com fortes elementos de influência do pensamento monárquico
e como forma de combater o discurso de heroicização de Tiradentes, que
vinha tomando corpo entre os defensores da República. Apesar dos esforços
de Norberto, o discurso republicano se fortaleceu e tornou-se oficial com
a implantação do novo regime, faltando ainda uma obra historiográfica
que o sistematizasse. Essa obra foi A Inconfidência Mineira, de Lúcio José
dos Santos. Encontram-se os reflexos desses embates discursivos também
nos manuais escolares que, num primeiro momento, sofreram influências
da narrativa de Joaquim Norberto, sendo posteriormente substituídas por
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versões muito mais alinhadas ao discurso republicano. Já Lúcio dos Santos, que corroborou a tese republicana em sua obra principal, escreveu
também uma obra didática que será analisada em destaque a partir de
agora, para que se possa verificar de que forma sua aclamada interpretação sobre Tiradentes teve reflexo também nos bancos escolares.

3.3 HISTÓRIA DE MINAS GERAIS – RESUMO DIDÁTICO, DE
LÚCIO JOSÉ DOS SANTOS
A Casa Weiszflog Irmãos Incorporada, também chamada Companhia Melhoramentos, publicou uma série de manuais escolares regionais
entre 1918 e 1932, denominada “Resumo Didático”:
Composta por 10 títulos dedicados à História
Regional a coleção dedicava-se à narrativa da História de dez estados brasileiros e a sua leitura era
proposta aos alunos e aos professores das escolas
primárias. Projeto inédito, os livros eram profusamente ilustrados e foram escritos por historiadores
reconhecidos nos seus estados pela vinculação com
os Institutos Históricos e Geográficos locais. (J. G.
MOREIRA, 2010, p. 1).

Entre os destaques da coleção estavam História de São Paulo –
resumo didático, de Rocha Pombo, História do Ceará – resumo didático,
de Cruz Filho, História do Estado do Rio de Janeiro – resumo didático,
de Clodomiro Vasconcelos, História do Pará – resumo didático, de Theodoro Braga etc., todos autores de renome. Como apontado nos capítulos
anteriores, o educador mineiro Lúcio dos Santos obteve destaque com
seus estudos em diferentes áreas do conhecimento, incluindo a História.
Membro do IHGMG e ligado ao IHGB, foi convidado pela Casa Weiszflog a escrever História de Minas Gerais – resumo didático, obra publicada
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em 1926 e reeditada em 1972 pela Imprensa Oficial de Belo Horizonte. A
primeira publicação do manual didático se deu após a apresentação de A
Inconfidência Mineira no I Congresso Internacional de História da América,
de 1922. Nesse sentido, portanto, buscar-se-ão aproximações entre o discurso da obra principal do autor e sua narrativa didática.
O livro escolar de Santos conta com 177 páginas e 20 capítulos
que descrevem os principais acontecimentos de Minas Gerais desde as
origens da capitania até o período republicano. A Inconfidência Mineira
é narrada no capítulo XIII, o mais longo do livro, com um total de 23
páginas. A exemplo da obra A Inconfidência Mineira, o autor traz anexos
ao capítulo documentos escritos e assinados pelos inconfidentes Tiradentes, Álvares Maciel, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa,
Alvarenga Peixoto e o Visconde de Barbacena. O autor não faz análises
desses documentos, que constam ali apenas com caráter ilustrativo. Ilustram também o capítulo fotografias das casas do padre Calos Corrêa de
Toledo, de Gonzaga, Cláudio Manuel, do padre Rolim, de Alvarenga Peixoto, as ruínas da fazenda do Pombal, onde nasceu Tiradentes, com um
monumento “erguido por alguns patriotas em 1889” (SANTOS, 1926,
p. 82), e também das prisões de Vila Rica e da Ilha das Cobras, com destaque para a cela onde ficou Tiradentes.
Do alferes também ilustra representação iconográfica em que aparece com a fisionomia de Jesus Cristo: o quadro Leitura da sentença de
Tiradentes, de Leopoldino de Faria. Na imagem, Silva Xavier aparece na
sala do oratório da cadeia pública do Rio de Janeiro, cercado pelos demais
inconfidentes, por padres e autoridades. Perante a condenação, Tiradentes
parece sereno, olhando diretamente para o representante da justiça que lê
a sentença. Além da típica barba e do cabelo comprido, aparece vestido
com túnicas que remetem diretamente ao Cristo, e é olhado com admira219

ção pelos presentes, inclusive um dos padres que está ajoelhado e com
as mãos postas. Essas representações evidenciam a simbologia mítica que
naquele momento já era fortemente vinculada ao mártir inconfidente, e
reforçada por Lúcio dos Santos em suas obras.
Imagem 5: Leopoldino de Faria Leitura da Sentença de Tiradentes (s.d.)

Fonte: Santos (1926, p. 96)

No texto, Tiradentes é apresentado na terceira página do capítulo, logo após serem mencionadas as condições em que se encontrava
a capitania de Minas Gerais e os intentos dos jovens estudantes que, na
Europa, já conjecturavam a independência do Brasil. Após descrever a
família e a casa em que nasceu Silva Xavier, Santos (1926, p. 82-83) elogia o caráter e a educação do inconfidente: “Era um homem de grande
intelligencia e excellente coração. Havendo na família dous sacerdotes, prova de que ali não se descurava a educação dos filhos, é natural
crer que Tiradentes não fosse um homem grosseiro e ignorante.” Antes
de narrar a participação do alferes na Inconfidência Mineira, o autor
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(1926, p. 83) faz questão de salientar que os que tentavam desmoralizar
Tiradentes mentiam:
Quando, por occasião da devassa, queriam todos mostra-se preservados do contacto com Tiradentes, era a
quem mais defeitos lhe descobrisse, physicos e moraes.
Alvarenga, referindo-se a elle, falla num ‘official feio e
espantado.’ O coronel Domingos Vieira falla ‘naquele
malvado Tiradentes’, que era, aliás, seu compadre e
amigo. E assim os outros. Temos, porem, motivos
seguros para crer o contrario.

Assim como se verificaria no ano seguinte, com a publicação de A
Inconfidência Mineira, era preocupação do intelectual republicano negar
caracterizações negativas de Tiradentes. No manual escolar, assim como
na obra citada, Santos afirmava que o cônego Joaquim Camillo de Brito,
amigo do inconfidente Manoel Rodrigues da Costa, era testemunha de
que o alferes “era um rapaz muito sympathico.” (SANTOS, 1926, p. 83).
O autor (1926, p. 83) prossegue sua argumentação:
Não é crível que um homem que exerceu influencia sobre muitos outros, alguns de mais cultura, de
mais auctoridade e mais prestigio que elle, arrastando-os a um projecto tão grave, pudesse ter má figura
ou mesmo ser de aspecto banal.

Este posicionamento demonstra que Santos, mesmo que de forma
resumida em seu manual, defende a ideia de que Tiradentes era o grande
líder da Inconfidência Mineira, aquele que com suas ideias libertárias convenceu homens de estirpe a participarem de um projeto de sublevação
contra a Coroa portuguesa. Continua o autor, elogiando o profissionalismo
de Tiradentes, sempre chamado a tarefas que exigiam “coragem e prudência”, características muitos diferentes daquelas apontadas pelos detratores
que desejavam desqualificá-lo. Além de bom militar, o alferes era também
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habilidoso dentista, um pouco cirurgião, entendia de curativos e possuía conhecimentos mineralógicos e de engenharia (SANTOS, 1926,
p. 83-84). Atribuindo ao alferes todas essas qualidades, Santos conclui:
“Não era, pois, Tiradentes um homem vulgar.” (SANTOS, 1926, p. 84).
O autor continua a descrever Tiradentes, dessa vez citando seus
fracassos profissionais, a falta de reconhecimento e as promoções que
não vieram no meio militar e as tentativas na área de mineração, na
qual não obteve êxito por falta de recursos materiais. Frustrado, Tiradentes partiu para o Rio de Janeiro para expor seus planos de captação
de águas ao vice-rei. Lá, encontrou Álvares Maciel e relatou ao jovem
recém-chegado da Europa os problemas pelos quais passava a capitania
de Minas Gerais. Maciel respondeu que os europeus estranhavam não
ter ocorrido no Brasil uma revolta que promovesse a independência do
jugo português, a exemplo do que ocorrera nos Estados Unidos em relação à Inglaterra. Esse teria sido o estímulo que faltava a Tiradentes para
desejar fervorosamente tornar o Brasil independente e iniciar os planos
sediciosos (SANTOS, 1926, p. 84-85). Santos (1926, p. 85) mantém
aqui a ideia de que o primeiro a pensar em levante foi Silva Xavier e
atribui à Inconfidência Mineira um caráter nacionalista, afirmando que
Tiradentes pretendia “levar a effeito a separação e libertação do Brazil.”
Tiradentes continua em destaque na narrativa de Santos. O autor
relata, sinteticamente, como o alferes começou a fazer publicidade de suas
ideias no trajeto entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais, e também já em
Vila Rica. Tudo era feito de forma planejada. Homens importantes da
região acabaram convencidos e foram se reunir na casa do tenente coronel Freire de Andrade para ouvir o alferes (SANTOS, 1926, p. 86-88).
A narrativa continua com as funções de cada participante na trama, em
que o traidor Joaquim Silvério dos Reis foi iniciado através do padre Car222

los Corrêa de Toledo. Tiradentes tinha o papel de propagandista e assim
o fez inadvertidamente, sem saber que Joaquim Silvério já havia delatado
os planos. O alferes, estando no Rio de Janeiro novamente, continuava a
propagar a causa e foi seguido pelo delator, contando a ele tudo o que se
passava, ingenuamente. Ao saber que seria preso, tentou inutilmente se
esconder (SANTOS, 1926, p. 91-94). A partir daí foram presos também
os outros inconfidentes e iniciaram-se as devassas. O autor prossegue relatando as sentenças de todos os participantes e a condenação e execução de
Tiradentes, mas não com a mesma riqueza de detalhes presente no livro A
Inconfidência Mineira. Segundo o autor (1926, p. 98),
No dia 21 de Abril de 1792, sabbado, ao meio dia mais
ou menos, no Largo de Lampadosa (onde hoje está a
Escola Tiradentes, na rua Visconde do Rio Branco) foi
executado Tiradentes, sendo enforcado e depois esquartejado. Os seus membros foram enviados para serem
expostos nos logares principaes da sua propaganda:
Cebolas, Varginha, Borda do Campo, Bandeirinhas.
A cabeça foi exposta em Villa Rica, na praça que tem
hoje, o nome e ostenta a estátua do martyr.

Santos então escreve os destinos dos companheiros de Tiradentes
e de Silvério dos Reis, que passou a ser execrado pela população. Finaliza
afirmando que os intentos dos inconfidentes eram nobres, porém dificilmente obteriam sucesso em lutas contra a Coroa. Dessa forma, foi melhor
a independência do Brasil ter ocorrido através de D. Pedro I. De qualquer
maneira, salienta Lúcio dos Santos (1926, p. 103), “essas considerações,
porem, não diminuem a gloria e a benemerencia dos heroicos paladinos,
dos sacrificados imortaes de 1789.”
Em relação à obra A Inconfidência Mineira, obviamente o capítulo
dedicado aos conventículos de 1788-1789 em História de Minas Gerais
– resumo didático é bastante simplificado. Acredita-se que devido à necessi223

dade de síntese, Lúcio dos Santos não descreve detalhadamente as reações
de Tiradentes ao saber de sua sentença e no momento da morte. Por se
tratar de um manual escolar, o autor preocupa-se mais com a narrativa
dos fatos da própria Inconfidência, com seus antecedentes, desenrolar
e desfecho, relatando o que aconteceu a cada um dos participantes de
forma resumida. Ainda assim, o capítulo é o mais extenso de todo o livro,
demonstrando a grande importância dada pelo autor ao tema, mesmo
que considerasse que os planos dos conspiradores não teriam meios de
concretização. O livro escolar de Santos foi celebrado mais de 40 anos
depois por sua importância para a história local. Para Francisco Iglésias,
em prefácio da reedição de 1972 (p. 7-8),
Entre os autores que contribuíram para esse conhecimento, Lúcio José dos Santos ocupa lugar de relevo,
como se vê em sua ampla obra de historiador. Se
seu livro principal é o que dedicou à conjuração de
Tiradentes, o que mais se leu foi o que agora se reedita. É que é resumo didático, que formou gerações
de escolares, dando-lhes visão da trajetória regional.
Como livro didático, é escrito de maneira objetiva,
com divisão rigorosa. Composto em prazo rápido
e por encomenda, ainda assim é o que de melhor
se podia fazer em 1926.

O depoimento de Iglésias demonstra que o livro teve grande
alcance regional, sedimentando, ao menos em Minas Gerais, as ideias
do autor sobre Tiradentes entre os estudantes. Essas ideias, típicas do
momento republicano, já tinham sido defendidas, com uma ou outra
divergência, por João Ribeiro e Rocha Pombo, e também foram propa-
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gadas pela obra principal de Santos, que havia sido escrita e foi publicada
no ano seguinte ao didático.
Em comparação aos outros manuais aqui analisados do período
republicano, o capítulo de Santos sobre Inconfidência Mineira e Tiradentes é maior e mais detalhado, trazendo figuras e documentos ilustrativos, o
que se dá tanto por retratar um movimento importante para Minas Gerais
num livro didático de cunho regional quanto pelo vasto conhecimento do
autor, uma referência no assunto. No entanto, a obra de Santos prioriza a
participação de Tiradentes na conspiração em si, exaltando suas qualidades e desmentindo discursos que diminuíssem a importância do alferes. O
destaque no relato de Santos é para o comportamento de Tiradentes em
vida, e não diante da morte, como nos livros de Ribeiro e Rocha Pombo,
numa demonstração de que o alferes era um exemplo de homem inteligente, aprazível e corajoso, que poderia ser seguido pelos estudantes.
A narrativa de Lúcio dos Santos coloca Tiradentes em primeiro
plano, como idealizador do levante e propagador da causa, sendo aquele
que conseguiu arregimentar apoiadores entre os homens de estirpe da sociedade mineira da época. Além disso, o autor dedica boa parte do capítulo
a enaltecer a personalidade e capacidade intelectual de Silva Xavier, frisando que versões contrárias provinham dos depoimentos daqueles que
precisavam acusar o alferes lançando o ridículo sobre ele. Mesmo não contendo o relato do momento da morte do alferes, que traz a maior carga de
mitificação e simbologia heroico-cristã, o capítulo é ilustrado com imagem na qual Tiradentes aparece como o Cristo brasileiro. A intenção do
autor, neste sentido, é clara: demonstrar aos estudantes que Tiradentes
era um homem de grande envergadura, idealizador de uma nobre causa,
o que legitimava os cultos cívicos que já eram feitos à figura do alferes na
sociedade de então.
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3.4 DISCURSOS MONARQUISTAS E REPUBLICANOS NOS
MANUAIS ESCOLARES: TIRADENTES COMO INSTRUMENTO
PARA A CONSTRUÇÃO DA NACIONALIDADE
Identificou-se nas análises realizadas neste capítulo que durante
a Monarquia os discursos didáticos tendiam a minimizar a importância
histórica de Tiradentes e durante a República exaltavam sua personalidade e seus feitos enquanto participante da Inconfidência Mineira. Em
ambos os períodos foi forte a atuação do Colégio Pedro II, principalmente no Império, período no qual a articulação entre a instituição de
ensino e o IHGB foi decisiva para a defesa da ordem estabelecida, que
não comportava um herói associado à República. Também durante o
período republicano intelectuais que lecionavam no Colégio eram membros do Instituto, mas as obras produzidas já enxergavam Tiradentes sob
outra ótica, voltada à formação de identidade nacional ensejada pelo
novo regime, e que passou a ser seguida também pelas duas instituições.
Arlette Gasparello aponta que, no decorrer do Segundo Império,
fortaleceu-se a perspectiva de construção da nacionalidade através da disciplina História, sob o prisma da elite e com respaldo do Estado. A obra
escolar que marca esse período é Lições de História do Brazil, de Joaquim
Manuel de Macedo, seguida pelo compêndio homônimo de Mattoso
Maia (GASPARELLO, 2002, p. 5-6). Com a mudança de regime, a ideia
de construção da nacionalidade permaneceu, mas ampliou-se para além
da manutenção da ordem, incorporando também a formação cidadã e
a busca das raízes republicanas no passado do país.
A identidade nacional construída na República tem em Tiradentes um símbolo que une o ideal político em vigência ao passado do
Brasil, como se o desejo por esse regime de governo já estivesse presente
entre os brasileiros que, durante o período colonial, aspiravam à liber226

tação do jugo português através da formação de uma República. Nesse
sentido, aponta Stuart Hall (2006, p.51):
As culturas nacionais, ao produzir sentidos sobre ‘a
nação’, sentidos com os quais podemos nos identificar,
constroem identidades. Esses sentidos estão contidos
nas estórias que são contadas sobre a nação, memórias
que conectam seu presente com seu passado e imagens que dela são construídas.

No caso de Silva Xavier, a construção da memória em torno de seus
atos e as conexões destes ao momento político presente no Brasil foram feitas com sucesso pelos republicanos e retransmitidas à população por meio
de comemorações cívicas e dos bancos escolares, importantes instrumentos de legitimação para as narrativas patrióticas, que tinham em Tiradentes
um dos mais importantes símbolos.
Thais Nivia de Lima e Fonseca afirma que o ensino de história foi
instrumento para o fortalecimento do Estado Nação na Europa, contribuindo para a afirmação dos países perante outras nações e a legitimação
dos poderes constituídos. Nesta perspectiva, os livros didáticos podiam ser
entendidos como produtos de elaborações políticas e ideológicas (FONSECA, 2003, p. 26-27) e no Brasil essa relação também ocorreu. Neste
capítulo, optou-se por demonstrar que os intelectuais, autores de manuais
escolares importantes na conjuntura monárquica e republicana, refletiram
seus posicionamentos políticos nos discursos de suas obras e contribuíram para a legitimação dos poderes vigentes através do ensino de história.
Dessa forma, entende-se que durante o Império houve a construção
de um discurso didático baseado em grande parte na pioneira obra de Joaquim Norberto, mesmo que nos manuais escolares os autores preferissem
não emitir tantas opiniões e fizessem uma narrativa mais concisa. Elemen-
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tos como a importância reduzida de Tiradentes no levante mineiro e a
ideia de que aquele momento não era propício para a separação do Brasil de Portugal, embora já ocorressem em obras como a de Varnhagen,
foram sistematizados pelo discurso de Joaquim Norberto, que se tornou
a principal fonte de referência sobre Inconfidência Mineira.
Os elementos do discurso norbertino não se verificam tanto nos
manuais escolares do período republicano, cujos autores incorporam o
pensamento característico do novo regime em suas narrativas. Tiradentes, herói legitimador da ideia de nação republicana, é celebrado como
principal participante de um movimento que visava à libertação nacional e como um exemplo para os demais brasileiros. Por fim, tem-se o
resumo didático de Lúcio José dos Santos, autor que corroborou a visão
republicana sobre o Tiradentes heroico em sua obra principal e prosseguiu o discurso na obra escolar, que frisa a participação de Silva Xavier
na Inconfidência Mineira e suas qualidades pessoais e profissionais, refutando argumentos negativos contra o alferes e reforçando a visão de que
o mártir da Inconfidência era uma pessoa exemplar. Merecem destaque
as representações iconográficas presentes nas obras de Rocha Pombo e
Lúcio dos Santos, que trazem Tiradentes retratado como Jesus Cristo e
servem como importantes instrumentos de mitificação do alferes junto
aos estudantes.
A constituição da História como disciplina no Brasil, desde o
século XIX, esteve imbuída de questões políticas, partindo num primeiro
momento de pressupostos monárquicos e posteriormente republicanos:
Considerando o período do Brasil independente, no
qual o Estado passou a assumir a gestão da educação,
verifica-se o papel que o ensino de História ocupou
na formação moral, cívica e política das crianças e
dos jovens. Pouco a pouco conteúdos, procedimen-
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tos metodológicos e materiais didáticos foram sendo
definidos e apresentados como instrumentos daquela
formação, de modo que fossem capazes de atender às
diretrizes de grupos politicamente dominantes. (FONSECA, 2003, p. 71).

No que tange à República, claramente a figura do alferes, patriota
e republicano, desenhada nos livros didáticos, era parte do projeto de
consolidação do novo sistema político. Na Monarquia isto ocorreu não
com Tiradentes, mas com Dom Pedro I, e de forma a legitimar o sistema
imperial como unificador do país, pois aquele era associado ao possível esfacelamento do Brasil, caso uma República fosse implantada. Os exames de
livros didáticos aqui realizados ampliaram o panorama traçado nos capítulos anteriores, demonstrando que as visões contraditórias de monarquistas
e republicanos sobre Tiradentes estiveram presentes não apenas nos livros
clássicos, mas reverberaram nos manuais escolares, contribuindo, assim,
para a formação de uma ideia de identidade nacional brasileira, pautada
em grande medida na simbologia do herói.
Segundo Roger Chartier (2002b, p. 63),
[...] a relação do texto com o real (que pode talvez
definir-se como aquilo que o próprio texto apresenta
como real, construindo-o como um referente situado
no seu exterior) constrói-se segundo modelos discursivos e delimitações intelectuais próprios de cada
situação de escrita.

Nos casos aqui demonstrados, os cenários políticos delinearam as
diretrizes impostas pelas instituições, como o IHGB e o Colégio Pedro
II, aos seus projetos historiográficos e didáticos. Os autores aqui analisados, integrantes dessas instituições e também imbuídos de ideais políticos,
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construíram suas narrativas a partir de tais influências, que foram repassadas aos leitores.
Neste capítulo, foram analisados livros de divulgação nacional e regional, não se tendo como foco mensurar a sua disseminação.
Ainda assim, Alexandra Lima da Silva salienta que, embora num primeiro momento os livros didáticos brasileiros fossem caros e raros, entre
1870 e 1924 houve crescente preocupação com a divulgação mais ampla
destes materiais. Joaquim Manuel de Macedo, João Ribeiro e Rocha
Pombo, por exemplo, dedicaram-se a produzir manuais não apenas para
o ensino secundário, mas para a educação elementar. Livros que inicialmente eram produzidos somente para uso no Colégio Pedro II foram
divulgados também para escolas públicas e particulares em geral e para
as escolas normais (SILVA, 2008, p. 71-72), aumentando de forma significativa o acesso aos discursos desses autores.
Esforços foram realizados com o intuito de aumentar a oferta de
ensino, principalmente no Rio de Janeiro, mas as maiores escolas localizavam-se em áreas “nobres”, enquanto em locais desprivilegiados eram
mais comuns pequenos estabelecimentos. Não obstante, ao menos os
professores procuravam ter acesso aos livros, utilizando-os para sua própria instrução e transmitindo as lições aos alunos (SILVA, 2008, p. 28).
Nesse sentido, Chartier (1998, p. 22) demonstra que obras escritas podem
atingir públicos diversos, através de modificações na forma e dispositivos
de apreensão do texto. Dessa forma, mesmo que as diretrizes educacionais, principalmente no Império, fossem voltadas à formação das futuras
elites dirigentes do país, isso não significa que os manuais escolares não
pudessem ter um alcance maior, difundindo mais amplamente as representações de Tiradentes criadas pelos intelectuais.
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AS VÁRIAS VIDAS DE TIRADENTES
Mas isto não é uma ‘condenação’ ao Tiradentes. É a constatação simples e óbvia de que ele foi uma figura do seu
tempo, muito humano, até demasiadamente humano
quando foi traído por todos – e não apenas por Silvério
dos Reis – e soube morrer como homem. (CHIAVENATO, 1989, p. 28).

Segundo Miguel Aparecido Teodoro (2014, p. 43), existem por
volta de ‘1093 obras, entre livros e textos, que falam sobre Joaquim José
da Silva Xavier. O elevado número de pesquisas sobre o assunto demonstra o interesse que a figura de Tiradentes desperta ainda hoje, mais de 220
anos após sua morte. No entanto, conforme se verificou nesta pesquisa,
os autores que se dedicam ao tema não possuem muitas fontes de informação e por vezes suas narrativas se repetem.
Há, no entanto, discordâncias de interpretação significativas entre
os autores, mesmo que as pesquisas girem em torno do mesmo eixo factual.
Neste trabalho, optou-se por analisar as obras basilares sobre a Inconfidência Mineira, nas quais o alferes Tiradentes aparece em destaque por
ter sido o protagonista desse evento histórico, uma tentativa de revolta de
colonos brasileiros contra Portugal, que culminou com a prisão e degredo
dos participantes e a execução do alferes em praça pública. O evento causou comoção entre os contemporâneos e foi recuperado décadas depois
pelos partidários da República, que desejavam buscar as raízes desse ideal
no Brasil e transformaram Tiradentes num ícone de sua causa, um exemplo de que os brasileiros, desde o período colonial, desejavam libertar-se
do jugo português e implantar o sistema republicano no país.
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Entre as obras analisadas, observou-se que há concordâncias
quanto aos participantes da Inconfidência Mineira, considerados homens
importantes dentro da sociedade mineira do século XVIII. O único
inconfidente a ser alvo de maiores polêmicas é Tiradentes. Os intelectuais concordam que o alferes não obteve sucesso profissional e se queixava
sobre isso, e também que, estando no Rio de Janeiro para expor seus
planos de captação de águas para a capital, encontrou-se com Álvares
Maciel e daí por diante tornou-se um dos inconfidentes, sendo o propagandista do movimento e sofrendo condenação à morte por isso. Para
além dessas informações, surgem as diferenças interpretativas: foi o alferes o precursor da ideia de levante, ou tomou parte de planos que já eram
correntes em Minas Gerais? Tiradentes era o cabeça dos inconfidentes
ou apenas um falastrão leviano? A publicidade que fez do projeto de
revolta foi planejada ou desmesurada, comprometendo a causa? Era um
homem inteligente, com ideias avançadas e pouco compreendidas, ou
um irresponsável? Suas demonstrações de religiosidade antes da morte
eram sinais de coragem e fé ou de fraqueza e pouco ânimo revolucionário? Seu aspecto físico era feio e repelente ou simpático e aprazível?
Constatou-se, através das análises, que as respostas variavam de
acordo com o posicionamento do autor: monarquistas tendiam a diminuir a importância de Tiradentes e mesmo a desqualificá-lo, enquanto
republicanos exaltavam-no como herói. Certamente há exceções e nuances entre esses extremos, mas, de uma maneira geral, verificam-se as
diferenças discursivas entre as duas correntes, tanto nas obras clássicas
da historiografia quanto nos livros didáticos. Os maiores exemplos dessas discrepâncias interpretativas estão nas obras de Silva (1873) de Souza
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Silva e Lúcio José dos Santos, razão pela qual esses autores são destacados
ao longo deste estudo e analisados em capítulo específico.
Antes de Joaquim Norberto de Souza Silva produzir sua vultosa
pesquisa, poucos autores haviam se debruçado sobre o tema Inconfidência
Mineira, que ainda era recente e sobre o qual só se conheciam alguns relatos e a Sentença da Alçada, que condenou os réus. Ao investigar os Autos
de Devassa, Norberto abriu novas possibilidades de estudo e trouxe sobre
a figura de Tiradentes um grande destaque. O autor chegou à conclusão de que o alferes não era idealizador e nem líder da conspiração e que
fez uma divulgação inadvertida, levando os planos a serem descobertos e
denunciados. Acerca do comportamento de Tiradentes na hora da morte,
o autor afirma que não foi digno de um homem que intentava libertar a
colônia do domínio português.
Norberto baseou sua escrita nos documentos, mas foi fortemente
influenciado pelo meio monarquista do qual fazia parte. No momento em
que realizava suas pesquisas, principalmente após o ano de 1870 e o lançamento do Manifesto Republicano, Tiradentes já estava sendo considerado
um herói pelos republicanos e Norberto, como monarquista, membro do
IHGB e ligado a D. Pedro II procurou com sua narrativa desmentir a carga
heroica que vinha sendo atribuída ao alferes.
Joaquim Norberto tornou-se referência obrigatória para os estudiosos de Tiradentes e da Inconfidência, por ter realizado o primeiro trabalho
completo e detalhado sobre o tema, denominado História da Conjuração
Mineira. Fosse para concordar com seu discurso ou confrontá-lo, autores
posteriores, como Eduardo Machado de Castro, Luiz de Queirós Mattoso
Maia e Lúcio José dos Santos citaram Norberto em suas referências, e outros,
apesar de não o fazerem, usaram ideias que surgiram em sua obra, como
no caso de Varnhagen, na segunda edição de sua História Geral do Brazil.
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Ainda hoje o trabalho de Joaquim Norberto é tido como fundamental para se compreender a Inconfidência Mineira, sendo uma das obras
que formaram a visão atual sobre o assunto. É muito citado principalmente por aqueles que desejam desconstruir a mitificação de Tiradentes.
Apesar dos protestos republicanos, que não concordaram com
a versão de Joaquim Norberto sobre o alferes inconfidente, apenas em
1927 foi publicada uma obra de igual importância e que confrontava
diretamente o discurso do autor monarquista. Essa obra, intitulada
A Inconfidência Mineira, de Lúcio José dos Santos, mostra Tiradentes
como o idealizador e cabeça do ensaio sedicioso de Minas Gerais, um
homem inteligente, consciente da propaganda que fazia e que morreu
com grande coragem, semeando o ideal de liberdade entre o povo brasileiro. Era a visão republicana ratificada no discurso historiográfico, a
confirmação da imagem heroica e mítica construída pelos defensores da
República que tinham em Silva Xavier um mártir simbólico da causa.
A representação que Lúcio dos Santos cria de Tiradentes é totalmente contrária à de Joaquim Norberto. Republicano e membro do
IHGMG, o autor escreve sua obra sob encomenda para o I Congresso
Internacional de História da América, realizado pelo IHGB, em 1922,
para comemorar o centenário da Independência do Brasil. Uma obra
que heroiciza o alferes realizada sob a égide do IHGB mostra que o grêmio se adaptara ao contexto republicano. Santos constrói uma narrativa,
também pautada em documentos, com o objetivo de confrontar a versão de Norberto. Critica o autor monarquista inúmeras vezes, embora
reconheça o valor de sua obra. Lúcio dos Santos aponta que a obra de
Norberto foi escrita sob condicionamento do momento histórico e do
posicionamento político do autor, chegando mesmo a criticar os próprios republicanos por exaltarem o alferes demasiadamente. No entanto,
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não reconhece que sua obra também foi feita a partir de um contexto e
afirma-se neutro e livre de influências, o que se sabe não ser possível. A
obra de Lúcio dos Santos figura ao lado da de Joaquim Norberto entre as
fundamentais para a compreensão do papel de Tiradentes na Inconfidência Mineira, dos intentos e rumos do movimento, sendo citada por vários
pesquisadores ainda hoje.
Tanto Joaquim Norberto quanto Lúcio dos Santos apropriaram-se dos documentos utilizados em suas pesquisas para cunhar diferentes
representações sobre Tiradentes. Dando mais destaque a um ou outro
depoimento dos Autos de Devassa e acrescentando interpretações próprias
aos testemunhos, os autores construíram discursos antagônicos em relação
ao mesmo tema, dando a pauta e o tom dos estudos posteriores.
As representações monarquistas e republicanas sobre Tiradentes chegaram aos leitores não apenas através dessas obras icônicas, mas também
por meio de capítulos dedicados ao assunto em livros didáticos. Importantes meios para a divulgação de ideais e a construção da nacionalidade, os
manuais escolares de História do Brasil ressoaram os discursos típicos da
Monarquia e da República no que diz respeito ao alferes mártir da Inconfidência. Ainda que de forma sintetizada e com menos opiniões dos autores,
os livros didáticos do período imperial, escritos por autores vinculados ao
IHGB e ao Colégio Pedro II, importante instituição de ensino ligada ao
Imperador, não consideravam Tiradentes o líder da Inconfidência Mineira
e nem o exaltavam como herói, numa interpretação muito próxima da
feita por Joaquim Norberto. No período republicano, autores ligados a
essas mesmas instituições, já adequadas às novas circunstâncias políticas,
trouxeram a representação heroica de Tiradentes para as escolas, transformando-o num forte símbolo de construção da identidade nacional. Um
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desses livros didáticos do período republicano foi escrito pelo próprio
Lúcio José dos Santos, tendo muitos elementos de sua obra principal.
Ao se observarem as várias representações sobre Tiradentes analisadas neste estudo, pode-se compreender que a imagem de Tiradentes foi
reinventada inúmeras vezes. Líder de movimento, idealizador revolucionário, inconsequente, verborrágico, visionário, desqualificado, homem
medíocre, mártir patriota. Todas essas interpretações apareceram nas narrativas aqui expostas, por isso pode-se afirmar que Tiradentes teve várias
“vidas”. Tanto sua personalidade quanto sua função no movimento separatista mineiro foram alvos de discussões e geram ainda muitas dúvidas.
O número reduzido de fontes sobre o assunto ao mesmo tempo em que
limitou a descrição factual abriu precedentes para fabricações variadas.
Um exemplo claro disso são as versões sobre a aparência física de Tiradentes: Norberto e outros monarquistas, pautados em depoimento de
Alvarenga Peixoto, afirmam que Tiradentes era “feio e espantado”, chegando a ser repugnante. Já Lúcio dos Santos asseverou que o alferes era
simpático e agradável. A verdade é que não se sabe como era o rosto do
alferes, sua cabeça desapareceu do lugar em que foi exposta em Vila Rica
e não há pinturas da época que possam identificá-lo. Na falta de uma
imagem, os republicanos trataram de associar o mártir mineiro a Jesus
Cristo e passaram a representá-lo com barbas e cabelos longos.
Diante dessas variadas e por vezes contraditórias representações,
constata-se que Tiradentes teve muitas faces, cada uma delas construída
de acordo com o lugar de fala do historiador que produziu o discurso.
Silva Xavier hoje ainda é celebrado como maior herói nacional, mesmo
com os debates que tentam desconstruir esta visão. Tais debates são
importantes e bem-vindos, tomando-se cuidado para não recair no erro
que Chiavenato (1989, p. 28) aponta: “Mitificá-lo, como faz a historio236

grafia oficial, é tão alienante e insensato como ridicularizá-lo, como fazem
alguns revisionistas menos cuidadosos.” A historiografia oficial à qual o
autor se refere é a construída pelos republicanos, e o revisionismo, muitas
vezes, é pautado na obra do monarquista Joaquim Norberto.
Tiradentes foi apropriado de muitas formas pela população brasileira. Inicialmente herói cívico e oficial, foi considerado patrono da nação
brasileira na década de 1960, durante o regime militar, o que não impediu um grupo de resistência popular de se autointitular “Movimento
Revolucionário Tiradentes”. Já foi retratado em filmes, poemas, crônicas,
sambas-enredo e pinturas. Toda essa diversidade nos faz compreender que
o alferes mineiro é de fato uma figura instigante e que merece ser estudada.
Os intelectuais que iniciaram essas pesquisas e contribuíram de forma decisiva para as construções imagéticas de Tiradentes são também sujeitos com
histórias que merecem ser contadas e interpretadas. Em larga medida, a
história das representações sobre Tiradentes também é o fazer da história
da historiografia e do ensino de História no Brasil.
O objetivo desta pesquisa não foi pesquisar diretamente quem era
Joaquim José da Silva Xavier, mas, sim, compreender as diversas representações que o discurso historiográfico produziu sobre ele, o que não deixa
de elucidar em grande medida esse personagem de nossa história. Dessa
forma, conclui-se que tanto intelectuais monarquistas quanto republicanos,
produzindo a partir de seus contextos específicos, forjaram interpretações
diferentes sobre Tiradentes, certamente não produzindo narrativas neutras
e livres de influências, como pretendiam, mas de grande valor historiográfico. Nesse sentido, seguramente os maiores expoentes de cada matriz
interpretativa foram Joaquim Norberto de Souza Silva e Lúcio José dos
Santos, intelectuais referência para as pesquisas sobre o alferes mineiro até
os dias atuais.
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