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RESUMO  

 

 

Esta pesquisa, intitulada “Personagem Imortal: a construção da memória de 

Tiradentes no Museu Paulista e no Museu da Inconfidência”, analisou como o alferes 

Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes, e o movimento de que 

participaria, a Inconfidência Mineira foram retratados, explicados e eternizados no 

Museu Paulista em São Paulo e no Museu da Inconfidência em Ouro Preto. Os museus 

históricos costumam tratá-los, erroneamente, como os precursores do movimento de 

Independência do Brasil, que só viria a acontecer em 1822. Isto se explica, 

primeiramente, pela apropriação do movimento pelo Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro (IHGB) ainda no século XIX, no sentido de dar coerência à história 

nacionalista. Entretanto, é preciso respeitar a especificidade do momento, já que os 

inconfidentes não tinham a noção de que trinta e três anos depois a independência 

aconteceria de fato, na verdade, lutavam pela emancipação de Minas Gerais. Uma das 

explicações são os motivos pelos quais esses museus foram inaugurados: em São Paulo, 

o local em que foi construído o Monumento do Ipiranga, posteriormente convertido em 

museu, aparece fortemente calcado na tradição paulista e o prédio, por si só, já era 

considerado um monumento histórico, por ter sido construído no local da proclamação 

da Independência brasileira. O diretor desse museu entre 1917 e 1945, Affonso 

d’Escragnolle Taunay não foi um historiador de formação, porém pensou toda a 

composição da decoração interna para o Centenário da Independência em 1922. Já o 

Museu da Inconfidência, inaugurado em 11 de agosto de 1944, foi pensado pelo 

presidente Getúlio Vargas ao determinar que os restos mortais dos participantes da 

Inconfidência Mineira degredados para a África fossem trazidos de volta ao Brasil. Os 

ossos que puderam ser exumados chegaram em 1937. Numa época em que o resgate da 

memória brasileira começava a se tornar prioridade tanto para governo quanto para 

intelectuais, o local para depósito daquelas relíquias só poderia ser Ouro Preto. A partir 

daí é possível entender a causa da escolha de Tiradentes e da Inconfidência Mineira nas 

exposições destes museus. 

 

Palavras-chave: Tiradentes, Memória, Museus. 
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ABSTRACT 

 

 

This research, entitled "Immortal Personality: the preservation of the memory of 

Tiradentes in Museu Paulista and in the Museu da Inconfidência" examined how the 

second Lieutenant Joaquim José da Silva Xavier, known as Tiradentes, and the 

movement he took part in, Inconfidência Mineira (Minas Conspiracy) were portrayed, 

explained and immortalized in the Museu Paulista in São Paulo and Museu da 

Inconfidência in Ouro Preto. Historical museums often treat them, erroneously, as the 

forerunners of the movement of Brazilian Independence, which would only happen in 

1822. This can be explained by the appropriation of the movement by Brazilian Historic 

and Geographic Institute (IHGB) in the nineteenth century, in order to give coherence to 

the nationalist movement. However, it is important to respect the specificity of the 

moment, as the conspirators had no notion that thirty three years later the independence 

would actually happen. They fought for the emancipation of Minas Gerais. One of the 

explanations are the reasons why these museums were opened: in São Paulo, the place 

where the Ipiranga monument was built and later converted into a museum, appears 

strongly based on tradition and the building alone was considered a historical 

monument, for having been the site of the proclamation of Brazilian independence. 

Even though the director of this museum between 1917 and 1945, Affonso d' 

Escragnolle Taunay, was not a historian, he was the one who planned the entire 

composition of the internal decoration for the Centennial of Independence in 1922. The 

Museu da Inconfidência, opened on August 11, 1944, was planned by President Getúlio 

Vargas. He gave orders to bring back to Brazil the remains of the participants of the 

Minas Conspiracy who were banished to Africa. The bones that could be exhumed 

arrived in 1937. At a time when the recovery of the Brazilian memory was becoming a 

priority for both government and intellectuals, the place to deposit those relics had to be 

Ouro Preto. Thenceforth, it is possible to understand why Tiradentes and the Minas 

Conspiracy where chosen to be a part of the exhibitions of these museums. 

 

Keywords: Tiradentes, Memory, Museums.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

“Os lugares de memória são, em primeiro lugar, 

restos. A forma extrema na qual subsiste uma 

consciência comemorativa de uma história que 

a interpela porque a ignora é a desritualização 

do nosso mundo que faz aparecer a noção. 

Aquilo que secreta, instala, estabelece, constrói, 

decreta, entretém pelo artifício e pela vontade 

uma coletividade fundamentalmente envolvida 

na sua transformação e renovação. Valorizando 

naturalmente o novo sobre o antigo, o jovem 

sobre o velho, o futuro sobre o passado. 

Museus, arquivos, cemitérios e coleções, festas, 

aniversários, tratados, autos, monumentos, 

santuários, associações são testemunhos de uma 

era, ilusões da eternidade”. (Nora, 1984-1992).
1
 

 

 

Esta pesquisa, intitulada “Personagem Imortal: a construção da memória de 

Tiradentes no Museu Paulista e no Museu da Inconfidência”, analisou como o alferes 

Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido por Tiradentes, e o movimento de que 

participaria, a Inconfidência Mineira, foram retratados, explicados e perpetuados no 

Museu Paulista em São Paulo e no Museu da Inconfidência em Ouro Preto. 

A ideia de trabalhar com o tema teve início em 2007, no meu primeiro ano de 

graduação em História na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. No mês de 

abril, em decorrência do feriado do dia 21, a Revista de História da Biblioteca Nacional 

publicou uma edição que trazia como matéria de capa a imagem do alferes esquartejado 

com a legenda: “A outra face de Tiradentes”, um rico dossiê de artigos que chamou a 

minha atenção. Ainda naquele ano, estudávamos a primeira disciplina de História do 

Brasil, ministrada pela Prof. Dra. Lucília Santos Siqueira. Interessada na possibilidade 

de um projeto de Iniciação Científica que envolvesse o tema, naturalmente, fui 

aconselhada por ela a ler as obras clássicas sobre o assunto para começar a pensar numa 

futura pesquisa. 

Fiz o projeto, aonde estudei como Tiradentes era retratado nos livros didáticos 

de História nos anos comemorativos dos Bicentenários da Inconfidência Mineira (1989) 

e de sua morte (1992), apesar das críticas em relação à escolha de um personagem já 

                                                           
1
 NORA, Pierre. Lieux de mémoire. Paris: Gallimard, 1984-1992, t.1-3, v.1-7 apud BREFE, Ana Claudia 

Fonseca. O Museu Paulista: Affonso de Taunay e a memória nacional, 1917-1945. São Paulo: Editora 

UNESP: Museu Paulista, 2005, p.9. 
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muito estudado. Depois de visto o caminho teórico-metodológico percorrido e a análise 

comparativa com a historiografia recente, a pesquisa foi premiada com a Menção 

Honrosa pela Universidade, foi o momento em que decidi que continuaria estudando o 

Tiradentes.  Para o Mestrado, apostei num outro aspecto: a perspectiva museológica. 

Pouco tempo antes de escrever o projeto com o meu orientador, Prof. Dr. Amilcar 

Torrão Filho, visitei o Museu Paulista, e, começando o passeio pelo Monumento do 

Ipiranga, muito me chamou a atenção o fato da cena da prisão de Tiradentes estar à 

direita do grupo que reproduz o quadro de Pedro Américo; assim como à esquerda 

estarem representados os líderes da Revolução Pernambucana. Já dentro do Museu, ao 

subir a escadaria principal, temos à direita da estátua de D. Pedro I, o quadro do alferes, 

pintado por Oscar Pereira da Silva. Mas afinal, o que levou o diretor Affonso de Taunay 

a mandar representar um personagem mineiro num museu inteiramente dedicado a 

contar a história dos paulistas? Como são pensadas essas exposições? 

Em 2010, estive em Ouro Preto pela primeira vez para poder conhecer de perto o 

palco do movimento que estudava. Foi quando visitei o Museu da Inconfidência e fiquei 

bastante chocada ao perceber que, apesar do nome, só existia uma sala que guardava os 

objetos relativos aos inconfidentes e que, sobre Tiradentes em si, não constava quase 

nada, isso também me chamou muito a atenção. Não deveria ser este o local que teria a 

obrigação de contar a história do alferes Joaquim José da Silva Xavier, considerado por 

muitos, o cabeça do levante contra a rainha de Portugal? 

Para entender os processos de montagem das exposições dos dois museus, foi 

preciso estudar suas histórias, a atuação de seus diretores e, mais do que isso, apreender 

que os contextos de criação foram de fundamental importância para explicar porque um 

movimento do século XVIII ainda figura nas atuais exposições. O uso de fontes 

documentais também foi imprescindível: cartas, relatórios, atas, livros de aquisição, 

entrevistas e os próprios Autos da Devassa da Inconfidência Mineira (ADIM) foram 

essenciais para o entendimento do processo de musealização de Tiradentes e do 

movimento que participaria. Sem contar com o aporte teórico que embasa esta 

dissertação. A relação entre a História e a Museologia é complexa. 

Os museus históricos costumam tratar erroneamente a Inconfidência Mineira e 

Tiradentes como os precursores do movimento de Independência do Brasil, que só viria 

a acontecer em 1822. Isto se explica, primeiramente, pela apropriação do movimento 

pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), ainda no século XIX, no 

sentido de construir uma história nacionalista. Entretanto, é preciso respeitar a 
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especificidade do momento, já que os inconfidentes não tinham a noção de que trinta e 

três anos depois a independência aconteceria de fato. Na verdade, lutavam pela 

emancipação de Minas Gerais, num tempo onde a noção de “Brasil” como unidade 

nacional ainda não fazia sentido. A ideia de Brasil era algo oficial, da administração 

régia: não constituía a base territorial com a qual se identificassem os protagonistas da 

Inconfidência, marco espacial que fundava sua identidade coletiva de referência.
2
 

           No decorrer de pouco mais de duzentos anos, o movimento transitou entre 

narrativas diversas e adquiriu um caráter épico. Tiradentes teve sua imagem sacralizada, 

alimentando o imaginário sobre a conspiração.
3
 A Inconfidência Mineira de 1788-89 foi 

o movimento de mais ampla irradiação territorial que se deu no Império colonial 

português. Segundo Luiz Carlos Villalta, a referência ao Brasil entre os inconfidentes 

era quase uma abstração: o movimento tinha caráter regional, circunscrevendo-se às 

Minas Gerais, com ramificações no Rio de Janeiro e até em São Paulo, por motivos 

estratégicos, econômicos e políticos, o que não implicava o compartilhamento de uma 

identidade coletiva comum às três capitanias.
4
 A historiografia vem sublinhando as 

especificidades do projeto dos inconfidentes e do lugar de Tiradentes, sem desmerecer a 

relevância de ambos no processo de emancipação política do Brasil. 

O termo “Inconfidência”, segundo o Vocabulário Portuguez e Latino de 1712
5
, 

significa “falta de fidelidade ao seu príncipe”. Todas as ditas Inconfidências envolviam, 

em algum sentido, uma contestação à monarquia portuguesa, uma traição ao soberano. 

A Inconfidência resultaria do sofrimento e do ódio aos portugueses devido à opressão 

colonial e a reação apareceria a partir daí: a independência, que se realizaria em 1822. 

Ao invés disso, a Inconfidência foi expressão de uma série de ambiguidades e 

contradições próprias do período: os protagonistas, suas ações e seus projetos podem ser 

bem mais compreendidos se considerados no contexto de heterogeneidade social e 

                                                           
2
 VILLALTA, Luiz Carlos. “Lugares, espaços e identidades coletivas na Inconfidência Mineira”. In: 

RESENDE, Maria Efigênia Lage de; VILLALTA, Luiz Carlos (orgs.). História de Minas Gerais – As 

Minas Setecentistas, vol. 2. Belo Horizonte: Autêntica, CIA do tempo, 2007, p.571. 
3
 FURTADO, João Pinto. “A Inconfidência Mineira: um novo tempo ou reedição dos motins do Antigo 

Regime?”. In: RESENDE, Maria Efigênia Lage de; VILLALTA, Luiz Carlos (orgs.). História de Minas 

Gerais – As Minas Setecentistas, vol. 2. Belo Horizonte: Autêntica, CIA do tempo, 2007, p. 635. 
4
 VILLALTA, Luiz Carlos. “Lugares, espaços e identidades coletivas na Inconfidência Mineira”. In: 

RESENDE, Maria Efigênia Lage de; VILLALTA, Luiz Carlos (orgs.). História de Minas Gerais – As 

Minas Setecentistas, vol. 2. Belo Horizonte: Autêntica, CIA do tempo, 2007, p.558. 
5
 BLUTEAU, Raphael. Vocabulario portuguez & latino: aulico, anatomico, architectonico ... Coimbra: 

Collegio das Artes da Companhia de Jesus, 1712 - 1728. 8 v. apud VILLALTA, Luiz Carlos. “Lugares, 

espaços e identidades coletivas na Inconfidência Mineira”. In: RESENDE, Maria Efigênia Lage de; 

VILLALTA, Luiz Carlos (orgs.). História de Minas Gerais – As Minas Setecentistas, vol. 2. Belo 

Horizonte: Autêntica, CIA do tempo, 2007, p.558. 



13 
 

econômica da qual o conteúdo político e o sentido do movimento são expressões 

diretas.
6
 

 João Pinto Furtado afirma que seria um equívoco identificar o movimento e o 

suposto projeto republicano inconfidente como o “prefigurador” básico da ideia de 

nação e, ainda, introdutor do conceito da política representativa no Brasil. Maria Odila 

Leite da Silva Dias em seu texto “A interiorização da metrópole”, explica que o 

processo da separação política da metrópole (1822), não coincidiu com o da 

consolidação da unidade nacional (1840-50). O propósito de sua pesquisa é desvincular 

o estudo do processo de formação da nacionalidade brasileira no correr das primeiras 

décadas do século XIX da imagem tradicional da colônia em luta contra a metrópole.
 7

 

Importante frisar que esta pesquisa se filia às ideias que descendem da linha 

historiográfica que interpretou “a herança colonial e sua desagregação”, liderada por 

Sérgio Buarque de Holanda. 

            Joaquim José da Silva Xavier se tornou, talvez, o personagem mais popular da 

história nacional, ganhou contornos heroicos e status de mito político.  Por esse motivo, 

tanto o Museu Paulista em São Paulo, quanto o Museu da Inconfidência em Ouro Preto 

incorporaram o alferes em suas exposições. As circunstâncias dramáticas da execução 

de Tiradentes e a nobre atitude por ele assumida, durante a devassa, contribuíram para a 

edificação do herói, de respeitoso misticismo apropriado pela inventiva popular e 

fornecendo ingredientes para farta produção de obras ficcionais.
8
 

Thaís Nívia de Lima Fonseca explica que Joaquim José da Silva Xavier, o 

Tiradentes, tornou-se personagem símbolo da Inconfidência Mineira e da luta pela 

liberdade e pela independência do Brasil. Ao se falar de sua execução em 21 de abril de 

1792, usaram, se não as mesmas fontes, ao menos algumas referências narrativas e 

historiográficas de uma mesma tradição. Seu perfil foi mantido em textos de diferentes 

naturezas, produzidos em épocas distintas. Tiradentes é celebrado como herói nacional 

há mais de um século, tornou-se portador de qualidades extraordinárias, em geral, 

                                                           
6
 FURTADO, João Pinto. “A Inconfidência Mineira: um novo tempo ou reedição dos motins do Antigo 

Regime?”. In: RESENDE, Maria Efigênia Lage de; VILLALTA, Luiz Carlos (orgs.). História de Minas 

Gerais – As Minas Setecentistas, vol. 2. Belo Horizonte: Autêntica, CIA do tempo, 2007, p.640. 
7
 DIAS, Maria Odila Leite da Silva. “A interiorização da metrópole”. In: A interiorização da metrópole e 

outros estudos. São Paulo: Alameda, 2005, p.7. 
8
 RIBEIRO, Rui. “Tiradentes: o homem, o herói, o mito”. In: Isto é Inconfidência. Ano VII, nº16, 2005. 
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indiscutíveis para a maioria dos brasileiros que conhecem sua história ou dela ouviram 

falar.
9
 

José Murilo de Carvalho explica que, embora fosse viva na memória popular, a 

Inconfidência era tema delicado para a elite culta do Segundo Reinado. Afinal, o 

proclamador da independência era neto de D. Maria I, contra quem tinham se rebelado 

os inconfidentes, e seu bisneto governava o país. O Brasil era uma monarquia 

governada pela casa de Bragança, ao passo que os inconfidentes tinham pregado uma 

república americana. Não era fácil exaltá-los e, Tiradentes em particular, sem de alguma 

maneira condenar seus algozes e o sistema político vigente.
10

 

A perversidade do mito não está em deformar o objeto a que se refere, mas em 

fazer com que a deformação apareça como coisa natural. Tão natural e verdadeira que a 

invenção pode parecer mais real do que o real. Segundo Roland Barthes, o mito “não se 

define pelo objeto da sua mensagem mas pela maneira como o profere”. Daí decorre o 

deslocamento do estudo do objeto de que fala o mito – Tiradentes e a Inconfidência 

Mineira – para tudo aquilo que serve à sua construção. “É a história que transforma o 

real em discurso e ela e só ela a vida e morte da linguagem mítica”.
11

 

A elaboração de um imaginário é parte integrante da legitimação de qualquer 

regime político. É por meio do imaginário que se podem atingir não só a cabeça mas, de 

modo especial, o coração, isto é, as aspirações, os medos e as esperanças de um povo. É 

no imaginário que as sociedades definem suas identidades e objetivos, definem seus 

objetivos, seus inimigos, organizam seu passado, presente e futuro. Para Carvalho, o 

pintor David (conhecido como o pintor da Revolução Francesa) foi talvez o primeiro a 

perceber a importância do uso dos símbolos na construção de um novo conjunto de 

valores sociais e políticos.
12

 Por ser parte real, parte construído, por ser fruto de um 

processo de elaboração coletiva, o herói nos diz menos sobre si mesmo do que sobre a 

sociedade que o produz.
13
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 No Brasil, a introdução dos museus se fez no século XIX pelo viés da história 

natural, “no qual se insere organicamente a Antropologia e, como enclave evocativo e 

celebrativo, a História”.
14

 A partir de 1870, o quadro cultural do Brasil começa a mudar 

com a “introdução de novas ideias”, oriundas de uma nova elite intelectual, 

essencialmente vinculada às academias de direito e aos institutos históricos. Nesse 

segundo momento, há uma busca de definição da cultura nacional, procurando encontrar 

seus fundamentos, em oposição ao legado metropolitano e às origens coloniais.
15

 

Em São Paulo, o local em que foi construído o Monumento do Ipiranga, 

posteriormente convertido em museu, aparece fortemente calcado nas tradições paulista 

e nacional. O lugar histórico da proclamação da Independência brasileira parece, 

portanto, dotado de singularidade muito antes de ser palco do gesto fundador de D. 

Pedro I.
16

 

O diretor desse museu entre 1917 e 1945, Affonso d’Escragnolle Taunay não foi 

um historiador de formação, tendo se formado engenheiro e lecionado química, física 

experimental e história natural durante quase vinte anos (de 1899 a 1917) na Politécnica 

de São Paulo. Foi admitido no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) em 

1911, sendo seu orador oficial de 1913 a 1915.
17

 

A primeira finalidade do instituto, fixada nos seus estatutos e que, 

posteriormente, também direcionaria a atividade dos demais institutos regionais, era o 

recolhimento, a classificação e a guarda de documentos relativos à história e à geografia 

brasileiras, para, a partir deles, compor uma história nacional capaz de unificar a nação 

pela construção de um passado, com direito a mitos de origem, personagens marcantes e 

eventos memoráveis. O grupo de fundadores do IHGB era composto, na sua maior 

parte, de homens da geração da Independência brasileira, e muitos deles não eram 

homens de letras, mas políticos pertencentes à elite governante do Império.
18

 

A historiadora Cláudia Callari ilustra que a Inconfidência Mineira asseguraria 

para Minas Gerais um papel de promotora da Independência. O levante passa a ser visto 

em 1826, pelos “arvoradores” do regresso, como movimento que representaria, 
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simbolicamente, a efetiva ameaça à unidade nacional, não só pelo seu caráter local 

como também pelo seu teor republicano. Porém, o movimento mergulharia num longo 

silêncio e só emergirá efetivamente com a obra de Joaquim Norberto de Souza Silva, 

lida nas sessões do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro a partir de 1860 e só 

publicada em 1873.
19

 

A consolidação do Museu da Inconfidência em Ouro Preto (MG) veio em 

meados da década de 30. O presidente Getúlio Vargas determinou que os restos mortais 

dos participantes da Inconfidência degredados para a África fossem trazidos de volta ao 

Brasil. Os ossos que puderam ser exumados chegaram em 1937. Numa época em que o 

resgate da memória brasileira começava a se tornar prioridade tanto para governo 

quanto para intelectuais, o local para depósito daquelas relíquias só poderia ser Ouro 

Preto. Em seguida, por meio de decreto-lei do governo federal, criou-se o Museu da 

Inconfidência, que completaria a ocupação do imóvel, sendo inaugurado em 11 de 

agosto de 1944, ao término das reformas para a adaptação do edifício à nova função. 

Na atualidade, o órgão passaria por profunda transformação. Em 1974, Rui 

Mourão assumiu como diretor e deu início a um longo trabalho que culminou com a 

reformulação completa da sua área expositiva. Em 2006, foi entregue ao público uma 

casa renovada, com um circuito expositivo que seria uma abordagem da Inconfidência, 

em obediência ao que determinava o decreto de sua criação.
20

 

 Atualmente, Joaquim José da Silva Xavier tem seu apelido utilizado em diversos 

locais do país, demonstrando a amplitude do mito. Mas não foi fácil, a luta entre a 

memória de Pedro I, promovida pelo governo, e a de Tiradentes, símbolo dos 

republicanos tornou-se emblemática na batalha entre Monarquia e República. O conflito 

continuou após a proclamação, agora representando correntes republicanas distintas. Em 

1893, o Clube Tiradentes, tentou encobrir a estátua de Pedro I para as comemorações do 

21 de abril. Houve protestos, e as comemorações acabaram sendo canceladas. Em 1902, 

pensou-se em erguer um monumento no local que se julgava ser o do enforcamento, 

mais ou menos onde existe hoje a Escola Tiradentes na Avenida Visconde do Rio 

Branco. A Câmara Federal votara lei em 1892 mandando desapropriar o local. O 

monumento acabou sendo construído em frente ao novo prédio da Câmara, inaugurado 
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em 1926 com o nome de Palácio Tiradentes. Nesse local existira a Cadeia Velha, onde o 

inconfidente ouvira a sentença de morte e de onde partira a execução. D. Pedro I ficou 

onde estava, mas foi-lhe imposta a convivência cívica com o rival: sua praça passou a 

chamar-se praça Tiradentes.
21

 Em Curitiba, também há uma Praça chamada Tiradentes.  

Em 1718, elevada à categoria de Vila, São José del Rei foi um dos lugares que 

mais teve ouro de superfície no Brasil.  Em 6 de dezembro de 1889, após a 

rememoração do alferes como figura importante para a história do Brasil, o governo 

republicano decide trocar o nome da cidade para Tiradentes, homenageando o filho 

ilustre, nascido provavelmente em 1746 na Fazenda do Pombal, à margem direita do 

Rio das Mortes. Em 1938, a cidade e seu entorno paisagístico foi tombado pelo IPHAN, 

transformando-se num dos polos turísticos mais visitados do Brasil.
22

 

Mais alguns exemplos da atribuição da alcunha do alferes está num monumento, 

junto das ruínas da Varginha do Lourenço, num trecho da Estrada Real entre Ouro 

Branco e Conselheiro Lafaiete. Reproduz uma das pernas esquartejadas de Tiradentes 

que ficou exposta. Inaugurado em 1972, na cidade de Paraíba do Sul, o Museu Sacro-

Histórico de Tiradentes encontra-se instalado numa pequena casa no distrito de 

Inconfidência, apresentando cinco salas com acervo diversificado como: a farda do 

alferes, a maleta com os instrumentos de “dentista”, chave da sela onde ficou preso 

antes de ser enforcado e o mais impressionante, um túmulo onde descansam os ossos 

atribuídos a Silva Xavier, onde está um dos braços e região do tórax, achados depois de 

200 anos. Manaus também conta com um Museu chamado Tiradentes. 

No teatro, tivemos o Arena conta Tiradentes em 1967, um roteiro de Augusto 

Boal e Gianfrancesco Guarnieri. Na extinta TV Excelsior, entre 5 de agosto de 1969 e 8 

de abril de 1970, foi exibida a telenovela brasileira Dez Vidas, escrita por Ivani 

Ribeiro e dirigida por Gianfrancesco Guarnieri, que também atuou como Tomás 

Antônio Gonzaga. Carlos Zara fez o papel de Tiradentes, Stênio Garcia foi Joaquim 

Silvério dos Reis, Claudio Corrêa e Castro foi o Visconde de Barbacena, Nathália 

Timberg, Bárbara Heliodora e Fernando Torres, Claudio Manuel da Costa.
23

 No cinema, 

temos o filme Inconfidência Mineira (filme de Cármen Santos) de 1948, Os 

Inconfidentes (de Joaquim Pedro de Andrade) de 1972 e Tiradentes (de Oswaldo 
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Caldeira) de 1999. Na música, Mano Décio da Viola e Estanisláu Silva e Penteado 

compuseram “Exaltação a Tiradentes”, canção interpretada por Chico Buarque, Maria 

Creuza, Elis Regina e outros cantores. A “Coleção Disquinho” foi lançada 

pela Continental em 1960 em compactos discos de vinil coloridos. Cada disco trazia 

uma história cheia de música eram interpretadas pelo Teatro Disquinho. As músicas 

eram compostas e adaptadas por João de Barro e orquestradas por Radamés Gnattali. Na 

série História do Brasil Cantada, lá estava Tiradentes e a Inconfidência Mineira para ter 

sua aventura ouvida pelas crianças.
24

 

Em São Paulo, temos a famosa Avenida Tiradentes, que abrigou o Presídio de 

mesmo nome, inaugurado em 1852 e desativado em 1972, pouco antes que as obras do 

metrô abalassem sua estrutura e fosse demolido. Tendo sido conservado o seu portal, 

que foi tombado em 1985 pelo governo do estado devido a seu interesse histórico "pelo 

valor simbólico que representa na luta contra o arbítrio e a violência institucionalizadas 

em nosso país em passado recente." Em seu lugar foi construído um prédio que 

incorpora o Teatro Franco Zampari, da TV Cultura e uma agência do Banco Nossa 

Caixa. Dentre os presos famosos que por lá passaram está Monteiro Lobato, durante 

o Estado Novo e Dilma Rousseff, no regime militar.
25

 Em Juazeiro do Norte temos um 

Bairro com o nome de Tiradentes.  

Durante a Ditadura Militar, aconteceu a encenação do Cancioneiro da 

Inconfidência, com a música de Chico Buarque. Essas manifestações assumiram, aos 

olhos da ditadura, caráter contestador. Considerados subversivos eram os grupos 

clandestinos da guerrilha armada, dentre eles o MRT – Movimento Revolucionário 

Tiradentes que, entre outras ações, participou do sequestro do cônsul do Japão Nabuo 

Okuchi em São Paulo em 1970.
26

  

Em Brasília, fora da extensão iluminada da tela, um único facho de luz cai sobre 

um livro aberto contendo os nomes dos heróis da pátria. Até o governo Collor, nenhum 

nome nele havia sido inscrito. A escolha dos merecedores de tal honra, conforme os 

novos tempos, deveria ser democrática, isto é, pelo voto. Ao Congresso caberia eleger 

os heróis, observado o intervalo mínimo de cinquenta anos após a morte.  Em novembro 

de 1989, uma medida provisória propôs a inscrição dos nomes de Tiradentes e Deodoro 
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da Fonseca. Comemorava-se o Bicentenário da Inconfidência Mineira e o Centenário da 

Proclamação da República. A lei nº 7.919, de dezembro de 1989, aprovou o Tiradentes, 

enquanto Deodoro, por ter sido militar, encontrou resistência entre os congressistas. 

Hoje, apenas dois nomes figuram no “livro de aço”: Tiradentes e Zumbi.
27

  

A última demonstração de vitalidade do mito do Tiradentes data de 1994 e não 

deixa de ser interessante: Portugal reabilitou sua memória. Na embaixada brasileira em 

Lisboa, no dia 7 de setembro, data nacional do Brasil, o presidente português Mário 

Soares foi presenteado com o busto do herói, de autoria de Bruno Giorgi. Em seu 

discurso, entre a menção à Comunidade de Língua Portuguesa que une todos os países 

lusófonos e versos extraídos do Cancioneiro de Cecília Meireles, afirma:  

 

 

Joaquim José da Silva Xavier, o ‘Tiradentes’, é hoje 

para todo o Brasil uma figura mítica, um herói, um 

mártir e uma referência tutelar. É, pois, essencial que 

Portugal o assuma como herói igualmente seu, num 

sincero ato de contrição e de reabilitação histórica. É 

certo que a História não se apaga nem se reescreve. 

Assume-se, como um todo, nas suas claridades e 

sombras, nas suas gestas heroicas e seus baixios e até 

crimes, nas suas grandezas e misérias. Portugal, que 

tem uma história gloriosa, de que todos tanto nos 

orgulhamos, tem sabido sempre ter a coragem de, nos 

momentos cruciais, encarar, com verdade e vigor, o seu 

passado multissecular, corrigindo os erros, fazendo 

justiça a quem é devida, e, sobretudo retificando as 

faltas, por uma forma a salvaguardar e preparar o 

futuro.
28

 

 

 

Diariamente, milhões e milhões de brasileiros carregam consigo uma 

representação iconográfica de Tiradentes e não se lembram. Muitos sequer percebem 

que tem em poder um símbolo criado, aperfeiçoado e reproduzido durante mais de cem 

anos. O herói nacional tem a sua efígie estampada na moeda de cinco centavos de real.
29

 

 
Esta dissertação conta com três capítulos: o primeiro versa sobre Tiradentes e a 

Inconfidência Mineira, o leitor encontrará as primeiras citações ao movimento na 

Literatura. Além de um resumo sobre o que foi a tentativa do levante no século XVIII e 
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do lugar que o alferes Silva Xavier ocupava no levante em questão a partir da chamada 

nova historiografia. Será possível também entender, ainda que brevemente, as primeiras 

representações de Tiradentes na iconografia para que assim, já no segundo capítulo, 

possamos encontrar com a história da memória e do poder que permeiam as concepções 

do Museu Paulista e do Museu da Inconfidência. Finalmente, o terceiro capítulo é a 

demonstração de como Tiradentes foi escolhido para figurar nas exposições dos dois 

museus e de como, até hoje, tem seu nome usado, já com outros objetivos. 
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Capítulo 1- Ninguém nasce herói 

 

“Enforcado, esquartejado, as partes do corpo expostas à 

execração pública, os bens confiscados, um padrão de 

infâmia erguido no local onde viveu, os descendentes 

desmoralizados, assim entra Joaquim José da Silva 

Xavier para a história.”
30

 

 

 

 

1.1 As primeiras referências a Tiradentes na Literatura 

 

O pensar a história é uma das marcas características do século XIX, ao longo do 

qual foram formulados os parâmetros para um moderno tratamento do tema. O discurso 

historiográfico ganhou foros de cientificidade num processo em que a “disciplina” 

história conquista definitivamente os espaços da universidade. Neste processo, o 

historiador perde o caráter de hommes de lettres e adquire o estatuto de pesquisador, de 

igual entre seus pares no mundo da produção científica.
31

  

Embora fosse viva na memória popular, a Inconfidência Mineira era tema 

delicado para a elite culta do Segundo Reinado. Afinal, o proclamador da independência 

era neto de D. Maria I, contra quem se tinham rebelado os inconfidentes e seu bisneto 

governava o país. O Brasil era uma monarquia governada pela casa de Bragança, ao 

passo que os inconfidentes tinham pregado uma república americana. Não era fácil 

exaltá-los, e Tiradentes em particular, sem de alguma maneira condenar seus algozes e o 

sistema político vigente.
32

 

Mas afinal, o que estavam lendo e escrevendo sobre o alferes, esses homens do 

século XIX? Que referências chegaram ao início do século XX e serviram de modelo 

para aqueles que estavam pensando as exposições dos museus? 

Em 1810, Robert Southey publicou sua História do Brasil. Em seu capítulo 

sobre a Inconfidência, dispunha apenas da sentença da Alçada, segundo José Murilo de 

Carvalho: 
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Sua análise é neutra, refere-se à Inconfidência como a primeira 

manifestação de princípios e práticas revolucionárias no Brasil, 

critica a imperfeição do processo e a barbárie das leis da época. 

Mas registra também ao governo português merecido louvor por 

sua clemência.
33

  

 

 

Os inconfidentes estariam distantes desse glorioso futuro. Para Southey, a 

ingenuidade com que Tiradentes pretende levar avante uma revolução, a exemplo da 

sucedida na América do Norte, mostra bem seu despreparo e má avaliação. Pela 

pretensão desatinada, o inconfidente foi punido. Os requintes de crueldade prescritos na 

sentença – o esquartejamento e a exibição do cadáver – aparecem aos olhos do 

historiador como um “ultraje à humanidade”. Apesar desses excessos, justificava-se a 

natureza da pena em razão da segurança da colônia.
 34

 

Em 1858, Charles Ribeyrolles ligou-se aos republicanos do Rio de Janeiro e 

analisou a Inconfidência também com base na sentença da Alçada: 

 

não esconde sua simpatia pelos rebeldes e as críticas ao governo 

português. Tiradentes já aparece em seu texto com as cores próprias de 

um herói cívico. É o mártir que soube morrer sem traço de temor, pois 

‘se sacrificava por uma ideia’, interpretação típica de um revolucionário 

francês. Embora elogie o clima de liberdade vigente no Império de d. 

Pedro II, que tornava possível a publicação de seu livro. Ele atribui tal 

clima ao sangue de Tiradentes, que, derramado germinara. Sobre 

Tiradentes tem ainda uma frase que era um desafio aos republicanos 

brasileiros e uma provocação ao monarca: ‘Seria fraqueza não levantar 

esse cadáver que Portugal arrastou pelas enxovias’.
35

 

 

 

Em 1866, Castro Alves chamou Tiradentes de “Cristo da multidão”. Já Luís 

Gama (abolicionista e republicano) publicou um artigo intitulado “À forca o Cristo da 

multidão” no dia 21 de abril de 1882. O título do artigo é uma referência direta ao 

poema de Castro Alves. Luís Gama levou ainda mais longe o paralelo entre Tiradentes e 

Cristo. A forca foi equiparada à cruz, o Rio de Janeiro a Jerusalém, o Calvário ao Rocio. 
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A transformação da forca em altar acrescentou a transmutação do monumento a Pedro I 

em patíbulo imperial. Em vez da forca, tornada altar da pátria, construíram um 

monumento. Em vez da tragédia do martírio, exibiram a comédia da estátua.
36

 

Até 1873, a historiografia demonstrou modesto interesse pela Inconfidência 

Mineira. Francisco Adolfo de Varnhagen entrou para o Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro em 1841, exercendo o cargo de primeiro-secretário, lugar onde obteve 

reconhecimento como historiador com a publicação da História Geral do Brasil em dois 

volumes (1854-1857). Não foi simpático a Tiradentes, para ele, não passou de figura 

secundária de uma conspiração abortada. Se recusa em admitir a importância do 

movimento mineiro para a formação da consciência nacional.
37

 Alegando rigor e critério 

no exame documental, Varnhagen empenhou-se em inocentar Gonzaga que, para ele, 

“não chegou jamais a associar-se aos tais e quais planos aéreos de se efetuar na 

província uma insurreição”. “Só um chegou a entusiasmar-se pela ideia de revolução, 

foi o mencionado alferes Silva Xavier”, um obcecado pela ideia de independência a qual 

tudo subordina “com uma leviandade e audácia inauditas para aquele tempo”. Ademais, 

a razão de ser preterido nas promoções da carreira militar, que o alferes acreditava 

originar-se de falta de proteção, melhor seria atribuir à “desrecomendação que seria para 

ele o geral conceito de ser hábil Tiradentes” e à sua má aparência, “bastante alto e muito 

espadaúdo, de figura antipática, e feio e espantado”. Descomprometido o 

desembargador e desqualificado Tiradentes, o historiador reitera a conveniência de ter 

recaído sobre um malsucedido, um simples tira-dentes a culpa maior e a pena máxima. 

Afinal, uma conspiração chefiada por um homem “sem valimento nem riqueza” não 

podia ser levada a sério. Não por acaso, a sorte do alferes foi selada pela Coroa em carta 

secreta datada de 1790. Por fim, ao comentar a sentença se excede em louvores à D. 

Maria por sua magnanimidade em comutar as penas dos demais condenados. A 

clemência deste “ato de boa alma da primeira testa coroada que veio em pessoa com o 

diadema ao novo mundo, fará todos os brasileiros bendizer a memória desta ínclita 

herdeira da piedosa Santa Isabel, da talentosa rainha D. Catarina (mulher de D. João III) 

e da intrépida esposa do primeiro rei bragantino...”.
38

 

  Maria Alice Milliet nos auxilia ao descrever que a documentação oficial esteve 

por longo tempo inacessível aos historiadores. Basta ver que o processo dos 
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inconfidentes só veio a ser conhecido em 1864, quando publicado por Mello Morais.
39

 

Até meados do século, a sentença foi a fonte maior para os poucos interessados na 

Inconfidência Mineira. Como diria Charles Ribeyrolles, “desta conspiração, não 

conhecemos mais do que a versão dos juízes”.
40

 Os dois grandes historiadores, Robert 

Southey e Francisco Adolfo de Varnhagen, recorreram ao documento quando 

abordaram sucintamente o episódio tendo como finalidade suas obras sobre a história do 

Brasil. Somente em 1873 aparece a primeira História da Conjuração Mineira, um 

estudo alentado de Joaquim Norberto de Souza Silva que teve sua publicação apressada 

para por fim a uma campanha em prol da construção de um monumento a Tiradentes. 

Segundo José Honório Rodrigues, um dos mais importantes historiadores brasileiros do 

século XX, “o primeiro historiador brasileiro e o primeiro historiador da Conjuração 

eram ambos homens do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, educados no 

aulicismo (corte) bragantino, que a instituição sempre cultivou.”
41

  

A partir das revelações de Joaquim Norberto de Souza Silva e, quem sabe, da 

própria tradição oral, as representações plásticas e literárias de Tiradentes, e mesmo 

exaltações políticas, passaram a utilizar cada vez a simbologia religiosa e a aproximá-lo 

da figura de Cristo. Um artigo de 1888, escrito por republicanos mineiros, chegava a 

atribuir a Tiradentes maior fortaleza moral do que a de Cristo. Ele teria recebido com 

maior serenidade a sentença: Cristo suara sangue.
42

 

No catálogo da Exposição Geral de Belas-Artes de 1884, estão listadas duas 

pinturas relacionadas à Inconfidência: uma, de Antônio Firmino Monteiro, intitulada 
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Alvarenga Peixoto no desterro; a outra, O Tiradentes: estudo de cabeça, de Francisco 

Aurélio de Figueiredo e Melo (irmão de Pedro Américo), pintor que, logo após a 

proclamação, voltou a tratar o inconfidente na cena do patíbulo inaugurando uma 

tipologia que terá muitos intérpretes.
43

  

Silvia Maria Azevedo conta que é com a crônica de 24 de abril de 1892, em 

louvor a Tiradentes, que Machado de Assis iniciou a série “A Semana”, data aquela que 

se reveste de importância para o cronista ao afirmar, na avaliação de John Gledson
44

, “o 

seu patriotismo numa situação política muito tensa, quando escrevia num jornal oposto 

ao Governo e até certo ponto ao próprio regime republicano e cujas opiniões ele 

partilhava na sua substância”.
45

 

A autora continua, sem pôr em dúvida a sinceridade do louvor de Machado ao 

Tiradentes – “o que se ofereceu a carregar com os pecados de Israel, o que chorou de 

alegria quando viu comutada a pena de seus companheiros, pena que só ia ser executada 

nele, o enforcado, o esquartejado, o decapitado (...)” -, é impossível não perceber o tom 

irônico da invocação, ainda mais acentuado na continuação conclusiva da frase: “esse 

tem de receber o prêmio na proporção do martírio, e ganhar por todos, visto que pagou 

por todos”. Por sua vez, as duas imagens de que se vale o cronista, a do inconfidente a 

chorar de alegria porque só ele ia pagar por todos (como Jesus Cristo, pelos pecadores), 

e a do martírio (complementar ao modelo), viriam ao encontro do que ele chamou de 

“instinto popular”, que, “de acordo com o exame da razão, fez da figura do alferes 

Xavier o principal dos inconfidentes, e colocou os seus parceiros a meia ração de 

glória”. Desnecessário dizer que o humor e a ironia, mais uma vez, se fazem presentes.
46

 

Como foi o caso de Tiradentes, que não apenas deu a vida pela República, mas 

participou de uma revolta abortada. Porque se a “Inconfidência tem vencido”, como 

observou um dos oradores do dia 21 de abril de 1892, “os cargos iam para os outros 

conjurados, não para o alferes”. Muito justo, portanto, vai arrematar o cronista que “não 

tendo vencido, a história lhe dê a principal cadeira”. Martírio e ressurreição mal 

sucedida, essas as condições a quem aspirava ao posto de herói nacional. Cumpridas a 

contento por Tiradentes.
47
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É possível supor que a escolha dos inconfidentes biografados por Joaquim 

Norberto e Fernandes Pinheiro – Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga 

(este, em 1862, na nova edição da obra Marília de Dirceu, preparada por Joaquim 

Norberto) – assim também as figuras femininas com as quais estiveram envolvidos – 

Maria Joaquina Dorotéia de Seixas e Bárbara Heliodora – deveu-se a duas ordens de 

fatores, pelo menos. Em primeiro lugar, porque se tratavam de pessoas de prestígio na 

vida social de Ouro Preto, em relação às quais a História sempre se preocupou em 

preservar a memória. Em segundo lugar, porque eram vidas que podiam ser exploradas 

na chave do melodrama romântico (virtude, amor maternal, piedade filial, abnegações). 

Não por um acaso, também foram publicadas na Revista Popular, muito embora o 

“popular” do título referir-se à parcela ainda restrita da população brasileira, ou seja, a 

que sabia ler. Ainda assim, não é irrelevante que os homens e as mulheres biografados, 

envolvidos direta ou indiretamente no levante político do século XVIII, começassem a 

se tornar familiares do público, por intermédio de um periódico identificado com os 

ideais do nacionalismo romântico.
48

 

 

 

1.2 A Devassa devassada 

 

Lançado em 1977, o livro “A Devassa da Devassa”, do historiador britânico 

Kenneth Maxwell, foi a primeira revisão da versão oficial, tradicionalmente estudada 

nas escolas, oferecendo uma interpretação crítica e tornando possível a abordagem dos 

fatos históricos em torno da Inconfidência. O autor faz uma revisão da Inconfidência 

Mineira e volta ao mito Tiradentes. Utilizando-se de registros fiscais e comerciais dos 

oligarcas de Minas Gerais, de pesquisas de arquivo no Brasil, em Portugal, na Grã-

Bretanha e na Espanha. Seu método consistiu em fazer uma cuidadosa e minuciosa 

cronologia do material existente, examinando os testemunhos pessoais dos que foram 

presos por cumplicidade na trama, primeiramente enquanto unidades depois em 

comparação com a cronologia. A reconstrução resultante foi confrontada com a 

evidência obtida na correspondência pública e particular, nos registros fiscais, 

comerciais e administrativos.
49
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Atualmente, Maxwell é professor do Departamento de História e diretor do 

Programa de Estudos Brasileiros do Centro de Estudos Latino-Americanos (DRCLAS) 

da Universidade de Harvard.  

Se hoje é possível entender as exposições dos Museus analisados, é porque os 

estudos que começaram com Maxwell e continuaram com outros autores, possibilitaram 

que pudéssemos recolocar Tiradentes e seus companheiros de volta no seu contexto 

original, facilitando a compreensão do levante que provocariam. A seguir, 

entenderemos o que foi a Inconfidência Mineira a partir das descobertas de Kenneth 

Maxwell. 

Em 1776, a população de Minas Gerais, entre excluídos os índios, era superior a 

trezentos mil habitantes, o que representava 20% da população total da América 

portuguesa e constituía a maior aglomeração da colônia. Dentro dos limites da capitania, 

a população era desigualmente distribuída,
50

 o povoamento urbano por meio de cidades 

plantadas nas montanhas produziu um ambiente diferente e, embora os citadinos 

brancos mais ricos mantivessem amplos interesses na mineração e na agricultura das 

zonas circunvizinhas, a casa da cidade é que era o foco de suas atividades e cultura. A 

sociedade também não era tão patriarcal quanto a das outras regiões, a poderosa 

influência de amplas relações de parentesco era uma parte vital da estrutura social. 

Porém, em Minas, o foco urbano e o envolvimento “difuso” em atividades econômicas 

múltiplas fizeram com que os valores plutocráticos dos magnatas da capitania fossem 

algo diferente, qualitativamente, do espírito patriarcal do resto da colônia.
51

  

No decênio de 1780, apoiados invariável e inquestionavelmente pelo 

governador, seus áulicos (cortesãos) puderam monopolizar o contrabando e zombar da 

autoridade dos funcionários do Distrito – o intendente e o fiscal – com impunidade. 

Diamantes contrabandeados vinham, antes, de duas fontes: por muito tempo as 

montanhas de Serro Frio tinham estado infestadas por quadrilhas de mineiros fora-da-

lei, “garimpeiros”, que associados aos comerciantes ambulantes, os “capangueiros”, 

forneciam ao mercado europeu uma boa quantidade de pedras preciosas, remetidas por 

várias rotas; a outra fonte era o próprio Distrito, graças às fraudes geralmente praticadas 

por bem situados parentes dos próprios funcionários brasileiros ou de membros das 

patrulhas militares, especialmente os que tinham conexões familiares com pessoas 
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residentes em Tejuco. Estes embarques ilegais eram feitos em Minas com a conivência 

dos contratantes, dos Dragões de Minas (grifo meu) e, talvez, da magistratura.
52

 

Na perigosa estrada sobre a íngreme Serra da Mantiqueira os comboios 

encontravam os destacamentos dos Dragões de Minas. O lucrativo controle do 

contrabando pelos lacaios do governador, tanto no Distrito Diamantino quanto em Santo 

Antônio, eliminou do negócio muitos dos que dele se beneficiavam antes – 

especialmente os oficiais de Dragões nascidos no Brasil (grifo meu) e seus parentes ou 

amigos do Distrito. O descontentamento entre eles foi mais intenso, pois em 1780, os 

brasileiros superavam em número os portugueses na base de 26 para 21 oficiais da 

tropa, e dezoito desses oficiais brasileiros eram nascidos em Minas Gerais. Além do 

mais, Sousa Lobo substituíra Baltasar João Mairinque, cuja filha mais velha – Maria 

Dorotéia – era objeto das atenções poético-amorosas do ouvidor Gonzaga. O alferes 

Joaquim José da Silva Xavier estava tão indignado com a parcialidade do governador 

em relação a seus favoritos (perda do comando de Mantiqueira e falta de promoção) que 

falava abertamente em rebelião. O governador, ao ser informado de suas declarações 

subversivas, considerou-as apenas a tagarelice ciumenta de um “mariola”.
53

  

Silva Xavier, apelidado Tiradentes devido a ocupar-se, secundariamente, de 

remover dentes e colocar novos feitos de osso, tinha, antes de ingressar na carreira 

militar em 1775, sido um malsucedido mineiro em Minas Novas. Aspirava unir-se em 

matrimônio à sobrinha de Oliveira Rolim. O padre contraventor mandava presentes ao 

ouvidor Gonzaga, por intermédio de Abreu Vieira, e o próprio ouvidor tinha, em sua 

casa de Vila Rica, uma provisão de pedras preciosas. O idoso contratante estava 

intimamente relacionado com Cláudio Manuel da Costa, com quem tinha grandes 

transações creditícias. Ele mantinha o famoso poeta como seu advogado, pagando-lhe 

quarenta oitavas de ouro, anualmente, para zelar por seus interesses relativos ao 

contrato, o que muito frequentemente, é claro, implicava questões levadas a seu amigo 

comum o ouvidor Gonzaga, magistrado superior da coroa, de Vila Rica, e delegado ex 

officio da Junta da Fazenda.
54

 

Martinho de Melo e Castro determinou ao Visconde de Barbacena que, ao 

chegar a Minas Gerais, reunisse a Junta da Fazenda e lesse aos delegados o alvará de 3 

de dezembro de 1750, devendo chamar sua atenção para seus dispositivos essenciais: 
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primeiro, que o povo de Minas era obrigado a garantir cem arrobas de ouro anualmente 

à Real Fazenda; segundo, que para completar esta quota o povo devia ceder todo o ouro 

extraído das minas às casas de fundição; terceiro, que se a quota ainda não ficasse 

completa o povo deveria perfazer a diferença por meio de um imposto per capita, a 

derrama, sendo esta determinação essencial complemento e garantia da primeira, 

devendo ser sempre exata e inexoravelmente observada. Devia ainda advertir aos 

membros da Junta de que eram responsáveis, com suas pessoas e propriedades, pelas 

perdas da Fazenda, especialmente quando resultantes de omissão ou negligência.
55

  

Devido à negligência dessa Junta, o povo da capitania estava em atraso com a 

Real Fazenda no montante de 538 arrobas de ouro, ou 3.305.472$000 réis. Barbacena 

deveria insistir em que a Fazenda fosse compensada e, até ser decidido como tal 

pagamento seria feito, tomar os maiores cuidados para que não aumentasse a dívida. As 

determinações do alvará de 3 de dezembro de 1750, especialmente no atinente à 

derrama, deveriam ser rigorosamente observadas.
56

 Depois de anos de descuido, o 

governo metropolitano completara o que representava uma colossal reavaliação da 

situação da capitania e de sua administração. As decisões que tomavam corpo nas 

instruções a Barbacena representavam uma raiz e um ramo da reforma de todo o sistema 

tributário, e em termos tão descomprometidos que provocariam uma reação 

desfavorável da própria rainha. Ela insistiu com Melo e Castro para que dissesse a 

Barbacena para não agir com a severidade aconselhada sem primeiro saber se o povo de 

Minas estava em condições de suportar a derrama, que, quando imposta, fosse dada 

alguma esperança de que a total submissão seria o mais efetivo meio de conseguir o 

perdão das grandes dívidas pendentes. Entretanto, pelo menos em um aspecto 

fundamental Melo e Castro se enganara, e o resultado de toda sua política baseou-se em 

uma presunção equivocada: em momento algum ele admitira, nas instruções ao 

governador nomeado, a redução da produção de ouro. Constantemente, repelira as 

alegações de que a capitania estivesse economicamente “decadente” como sendo saídas 

perniciosas para mascarar a imensidão do contrabando e da fraude na receita do ouro. 

Estava certo de que os “abusos” eram os responsáveis pela queda do quinto real.
57

 

Melo e Castro estava determinado a atacar alguns dos homens mais ricos e 

poderosos da capitania, ordenando que não fossem aceitas as explicações apresentadas 
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por eles e que não lhes fosse dado quartel pelos magistrados incumbidos da cobrança 

das imensas quantias que deviam à Real Fazenda.
58

 Em Vila Rica, Barbacena assumiu 

formalmente o governo a 11 de julho de 1788. Fixou residência em Cachoeira do 

Campo, quatro léguas a nordeste de Vila Rica, onde os governadores de Minas tinham 

uma deliciosa casa de campo, remodelada por D. Rodrigo José de Meneses e ligada à 

capital por uma estrada nova. O quartel dos Dragões, construído em 1779 por Antônio 

de Noronha, ficava nas cercanias.
59

 Seu otimismo era prematuro: sem perda de tempo, 

desencadeou uma ampla investigação no tesouro da capitania; cinco dias depois da 

posso convocou a Junta da Fazenda, transmitiu a reprimenda de Lisboa, insistiu na 

imposição da derrama e anulou os contratos.
60

 

A conspiração em si começou a tomar forma quando, na porta da casa de 

Macedo, um escravo entregou uma carta fechada ao guarda-livros e administrador 

Vicente Vieira de Mota. Era dirigida a Inácio José de Alvarenga Peixoto, que jogava 

cartas com o contratante. E a carta dizia: “Alvarenga. Estamos juntos, e venha Vme já. 

Amigo Toledo”. Carlos Correia (de Toledo) estava em Vila Rica, hospedado na casa do 

Desembargador Gonzaga. A mensagem convocava Alvarenga para um encontro, 

combinado, na casa de Francisco de Paula Freire de Andrade, comandante dos Dragões. 

E o objetivo da reunião era fomentar uma revolução.
61

  

Alvarenga foi ao encontro do tenente-coronel Freire Andrade, com este nome 

ilustre, e ilegítimo, dos mais distintos da América Portuguesa, estava esperando com 

mais quatro conspiradores: o Dr. José Álvares Maciel, filho capitão-mor de Vila Rica e 

cunhado do dono da casa, o Padre José da Silva de Oliveira Rolim, filho do primeiro 

caixa do Distrito Diamantino, o alferes Joaquim José da Silva Xavier e Carlos Correia, 

vigário de São José. Os seis reuniam-se para formalizar os planos de um levante armado 

contra a Coroa portuguesa. Eram todos nascidos no Brasil. E representavam diferentes 

zonas da capitania: Oliveira Rolim era de Serro do Frio; Carlos Correia, de Rio das 

Mortes; Alvarenga Peixoto, da região fronteiriça com São Paulo. E todos eram agentes 

ativos da revolução em andamento.
62

  

No fim de dezembro de 1788, foi coordenada a estratégia ampla do movimento: 

os conspiradores esperavam que a derrama fosse imposta em meados de fevereiro. 
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Contando com a inquietação geral do povo eles se propunham a instigar um motim sob 

cuja cobertura, e com a conivência dos Dragões, o governador seria assassinado e se 

proclamaria uma república independente. O alferes Silva Xavier deveria provocar a 

agitação em Vila Rica. Teria o auxílio de companheiros que chegariam antecipadamente 

à cidade em pequenos grupos, com as armas escondidas debaixo dos casacos. Quando 

os Dragões fossem convocados para enfrentar a multidão, Freire de Andrade deveria 

atrasar-se até que o alferes tivesse partido para Cachoeira. Introduzindo-se na escolta do 

governador ele prenderia e executaria Barbacena, voltando então para Vila Rica. Freire 

de Andrade, à frente dos Dragões, faria face à multidão perguntando-lhe o que 

pretendia. E o alferes, mostrando a cabeça do governador, bradaria que queriam a 

liberdade. A seguir seria proclamada a República e lida uma declaração de 

independência das Minas. Neste ínterim, conspiradores armados advertidos pela senha 

combinada (“tal dia é o meu batizado”) convergiriam sobre Vila Rica. Duzentos homens 

ficariam aquartelados na capital, cem montariam emboscadas ao longo da rota 

montanhosa do Rio de Janeiro, e outros guardariam a via de comunicação terrestre com 

São Paulo. E só havia que esperar a derrama para fixar o dia da revolta. Se a 

conspiração fosse descoberta, todos deveriam negar qualquer conhecimento dela. Não 

haveria nada escrito.
63

 

A iniciativa crítica e o êxito imediato do movimento dependiam dos Dragões, e 

em particular de Freire de Andrade e de Silva Xavier. O alferes parece ter recebido a 

missão de convencer a cavalaria e de fazer a propaganda do movimento. E era tarefa 

para a qual era bem dotado. Sua profissão secundária de dentista dava-lhe excelente 

pretexto para visitar as casas dos magnatas, proporcionando-lhe também acesso a 

todos os níveis sociais onde seus cúmplices não podiam se arriscar sem provocar 

comentários (grifo meu). Oliveira Rolim assumiu a responsabilidade de tomar o Distrito 

dos Diamantes e de fornecer duzentos homens com mosquetes, pólvora e balas, vindo 

de Serro Frio e de Minas Novas. Alvarenga Peixoto levaria a campanha a Rio Verde, 

onde suas grandes propriedades rurais ficavam nas proximidades da rota de São Paulo. 

Carlos Correia assegurou o apoio de São José, Bordo do Campo e Tamanduã. Ele 

forneceria cavalos e procuraria obter apoio em São Paulo, através das suas relações 

familiares. Era prevista uma luta de três anos, e a missão de conseguir pólvora para todo 

este tempo, e provavelmente a de supervisar a exploração do ferro, salitre e jazidas de 
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sal locais foi confiada ao filho do capitão-mor. Parece que foi prevista muita pouca 

resistência no interior de Minas. A apropriação do quinto real deveria proporcionar 

fundos com que pagar as tropas e os gastos de campanha.
64

 

Os seis homens reunidos na casa de Freire de Andrade tinham, todos eles, 

motivos pessoais para participar da conspiração.
65

 Solteiro, de quarenta e poucos anos, 

Tiradentes vivia em moradia alugada na cidade. Parece ter-se engajado ativamente na 

perspectiva de uma revolta: ele falara em rebelião quando do governo Cunha Meneses, 

mas isto parece mais atribuível a motivos psicológicos do que a qualquer convicção 

ideológica. Ao regressar a Vila Rica, no fim de agosto, hospedando-se na fazenda do 

coronel José Aires Gomes – perto de Bordo do Campo – referiu-se à florescente 

república que Minas poderia vir a ser quando libertada de Portugal. Atacou 

violentamente os “governadores ladrões” e seus favoritos que “açambarcavam os 

cargos, riquezas e posições que deveriam por direito caber aos naturais da terra”.
66

  

Atrás dos ativistas estavam os homens mais respeitáveis, alguns não conhecidos 

por todos os responsáveis pela deflagração da revolta. O conjunto de provas 

circunstanciais indica o envolvimento de Tomás Antônio Gonzaga. O ex-ouvidor 

mantinha as mais íntimas relações pessoais com Alvarenga Peixoto e Carlos Correia. 

Estes dois hospedavam-se em sua casa em Vila Rica, quando das reuniões de dezembro 

de 1788. Ele tinha sido padrinho do filho de Alvarenga, batizado em outubro em São 

José. E, além disto, ficou em Vila Rica muito tempo depois de nomeado para a corte 

baiana, embora sem qualquer apoio financeiro. O novo ouvidor, Pedro José de Araújo 

Saldanha, assumiu seu posto em setembro de 1788, tendo chegado a Minas ao mesmo 

tempo em que Tiradentes regressava do Rio. Parece que no fim de 1788 e início de 1789 

Gonzaga andou exercendo sua influência para criar condições propícias ao levante: 

pressionava constantemente seu amigo Bandeira, cujo papel era o de exigir a derrama, 

para que pedisse a cobrança da dívida total de mais de quinhentas arrobas de ouro 

devidas à Fazenda e não só os atrasados do ano anterior.
67

  

Vicente Vieira da Mota, entretanto, o homem que, segundo o próprio Macedo 

“era quem governava toda a sua casa” discutia abertamente a situação com, entre outros, 

Carlos Correia, Silva Xavier, Luís Vieira e Nicolas George. O cálculo de Vicente Vieira 

do montante que a derrama iria exigir de cada habitante, provavelmente baseado em 
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cifras demográficas tomadas da meticulosa história estatística da capitania de Cláudio 

Manuel da Costa, era livremente utilizado pelo alferes em sua propaganda. Nicolas 

George, nascido em Waterford, vivera anteriormente em Setúbal e Cadiz, sendo 

protegido do Fiscal Beltrão que se manteve num posto da contabilidade da 

administração dos diamantes até ser demitido por determinação de Cunha de Meneses.
68

  

Em fevereiro de 1789, Silvério era um partidário atuante da Inconfidência e na 

revista de seu regimento, nesse mês, o contratante falou abertamente a Luís Vaz contra a 

política de Lisboa, declarando que “quando livre Minas poderia tornar-se um grande 

Império”.
69

  

As aspirações dos inconfidentes eram: a capital da república deveria ser São 

João d’El Rey, seria criada uma casa da moeda e a taxa de câmbio fixada em 1$500 réis 

por oitava de ouro.
70

 Serro do Frio seria libertada das restrições da legislação do distrito 

diamantífero, que seriam abolidas. Manufaturas seriam implantadas, estimulada a 

exploração de depósitos de minério de ferro. Seria criada uma fábrica de pólvora, 

libertados os escravos e mulatos nascidos no país, fundada uma universidade em Vila 

Rica. Os padres das paróquias poderiam recolher dízimos com a condição de manterem 

professores, hospitais e casas de caridade. As mulheres que gerassem determinado 

número de filhos receberiam um prêmio pago pelo Estado. Não haveria exército 

permanente; em vez dele os cidadãos deveriam usar armas e servir, quando necessário, 

na milícia nacional. Seria instalado um parlamento em cada cidade, subordinado a um 

parlamento principal da capital.
71

  

O desembargador Gonzaga governaria durante os primeiros três anos – depois 

disto haveria eleições anuais. Não seriam admitidas distinções ou restrições no vestuário 

e os ricos seriam forçados a usar produtos manufaturados localmente. Todos os 

devedores da Fazenda Real seriam perdoados. Vários pontos controversos surgiram 

entre os inconfidentes: eles não se entenderam sobre o melhor método de tratar o 

Visconde de Barbacena – alguns eram pela sua expulsão da capitania; outros queriam 

executá-lo.
72

  

A ênfase fortemente regionalista dos inconfidentes inclinava-se, às vezes, para o 

nacionalismo econômico. Isto era mais explícito nos pronunciamentos do alferes 

                                                           
68

 Idem, p.203. 
69

 Idem, p.204. 
70

 Idem, p.205. 
71

 Idem, p.206. 
72

 Idem, ibidem. 



34 
 

Tiradentes, embora ele não estivesse isolado em tal posição. Silva Xavier elogiava a 

beleza de Minas e apontava seus recursos naturais como os melhores do mundo, em 

palavras que lembravam as do Abade Raynal. Livre e republicano, como a América 

inglesa, o Brasil poderia ser ainda maior, dizia ele, por ser melhor dotado pela natureza. 

Criando-se indústrias, continuava o propagandista, não haveria necessidade de importar 

mercadorias estrangeiras. À Freire de Andrade ele afirmou que o Brasil era um país que 

tinha tudo o que precisava, não tendo necessidade de qualquer outro para substituir. A 

razão da pobreza do país, apesar de todas as suas riquezas era  

 

“só porque a Europa, como uma esponja, lhe estivesse 

chupando toda a substância, e os Exmos. Generaes de três em 

três annos traziam uma quadrilha, a que chamavam creados, 

que depois de comerem a honra, a fazenda, e os officios, que 

deviam ser dos habitantes, se iam rindo delles para 

Portugal”.
73

  

 

 

Seu regionalismo, embora dominante, não era exclusivista: a união com São 

Paulo e Rio de Janeiro era considerada por Freire de Andrade como necessária ao 

sucesso do empreendimento, mas não se sabe que contatos teriam sido feitos, nem até 

que ponto os possíveis aliados destas duas capitanias estariam a par dos acontecimentos 

de que Minas era palco. Quando da viagem de Tiradentes ao Rio, integrando as forças 

mineiras em 1788, ele se relacionara com vários negociantes ricos da cidade – clientes 

de suas habilidades odontológicas. É possível que em setembro de 1788 o alferes 

estivesse a serviço dos homens de negócios do Rio para sondar a reação dos mineiros à 

independência. No fim de 1788 e no início de 1789 ele conseguira, aparentemente, 

alguma fonte de recursos financeiros além de seu soldo militar. O coronel José Aires 

Gomes, pouco depois de falar com o alferes, dizia que os homens de negócios do Rio 

apoiavam o levante porque desejavam “liberdade de Negócio” e fomentavam a 

revolução em seu próprio interesse: “Negociantes, que só olham para os seus interesses, 

e marcham para onde se lhe figuram mais vantajosos”. Eles queriam o apoio de Minas 

“para fazerem juntos uma América inglesa”.
74

  

Proposições referentes a assuntos comerciais ou ao intercâmbio faltavam, 

visivelmente, nos debates dos inconfidentes. E, também, como nunca discutiram 

detalhes sobre o governo e controle do Rio ou de São Paulo, deve-se presumir que 
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considerassem a participação destas capitanias na Inconfidência como atos de estados 

independentes e, presumivelmente, confederados.
75

 Por outro lado, tanto o alferes Silva 

Xavier quando seu comandante Freire de Andrade tinham contatos com oficiais das 

tropas paulistas. Possivelmente era daí que esperavam apoio no caso de êxito da revolta 

em Vila Rica.
76

  

O conservantismo dos inconfidentes mineiros fazia-se evidente até no 

pensamento do alferes, dos principais conspiradores o mais socialmente inseguro e o 

instrumento escolhido por uma elite abastada para sua revolução planejada. O governo 

lisboeta, dizia ele, tinha resolvido impedir que houvesse homens ricos na capitania. 

Barbacena, continuava, tinha recebido ordens de Martinho de Melo e Castro que 

significavam a ruína do povo mineiro, pois ninguém poderia possuir mais de dez mil 

cruzados. E descrevia o levante não como uma revolução, mas como restauração 

(“restaurar a terra”). Sua preferência pelo tradicional simbolismo do triângulo, 

representando a Santíssima Trindade, para a bandeira do Estado era seguro indício de 

seus pontos de vista. A conspiração dos mineiros era, basicamente, um movimento de 

oligarcas e no interesse da oligarquia, sendo o nome do povo invocado apenas como 

justificativa.
77

 A derrama era um tributo que recaía sobre toda a população e, assim, 

podia ser usada por estes interesses – os interesses daqueles que, durante tantos anos, 

tinham sido, eles próprios, os arrecadadores e agentes da autoridade real (os opressores, 

portanto) – dando-lhes uma fachada respeitável e a possibilidade de atrair o apoio 

popular para sua causa.
78

 

No início de 1789 uma formidável conspiração tinha sido organizada em Minas 

Gerais, apoiada por alguns dos mais ricos e mais importantes homens da capitania e 

contando com apoio significativo da tropa regular aquartelada na região.
79

 Se tudo 

ocorresse conforme os planos, e a derrama fosse imposta em fevereiro de 1789, como se 

esperava, teria sido desencadeada uma ação que poderia, em última instância, desfechar 

um golpe arrasador no domínio português sobre o Brasil.
80

  

De fato, a derrama não foi imposta em fevereiro de 1789, conforme o esperado, 

e em março o governo dirigiu-se à Câmara de Vila Rica anunciando a suspensão do 

imposto. Gonzaga disse então ao Cônego Luís Vieira: “a ocasião para isso (sublevação) 
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perdeu-se”. Barbacena explicou sua decisão a 25 de março, em uma carta sigilosa a seu 

tio, o vice-rei Luís de Vasconcelos e Sousa. Ele fora avisado, escreveu, por um dos 

homens importantes da capitania, de que uma formidável conspiração “entre os 

poderozos, e magnatas do Paiz” visava a pôr fim violento ao domínio da coroa 

portuguesa e a estabelecer um estado livre e independente. Os implicados eram Tomás 

Antônio Gonzaga, Inácio José de Alvarenga, José da Silva de Oliveira Rolim, 

Domingos de Abreu Vieira, Carlos Correia de Toledo e o alferes Joaquim José da Silva 

Xavier. Estes homens, observou Barbacena, “são os mais capazes e próprios que aqui 

conheço para tão grande maldade”.
 81

 

O informante de Barbacena era o contratante Joaquim Silvério dos Reis. Sua 

denúncia constituía, com certas omissões compreensíveis (como sua própria 

participação na conspiração) um minucioso relato dos planos dos inconfidentes de 

Minas. Porém, o relatório do governador era errôneo quanto à cronologia de seus atos. 

Sua carta afirmava que a suspensão da derrama fora o resultado direto da informação 

recebida de Silvério dos Reis. Mas isto não corresponde à realidade: a denúncia foi feita 

verbalmente a 15 de março de 1789; a carta circular às câmaras de que dá notícia o vice-

rei, a quem foi mandada uma cópia antecipadamente, é datada de 23 de março, uma 

semana depois da visita de Silvério dos Reis e dois dias antes da carta ao vice-rei. Mas a 

carta à Câmara de Vila Rica, anunciando a suspensão da derrama, tem a data de 14 de 

março de 1789, um dia antes do governador tomar conhecimento da conspiração, 

segundo sua própria declaração solene. A decisão de suspender a derrama foi tomada 

antes de 15 de março, como parece, e portanto deve ter sido determinada por outros 

motivos e não para frustrar os planos dos inconfidentes. Se foi assim, então a denúncia 

de Silvério dos Reis não teria provocado a suspensão. Assim, a suspensão precedeu a 

denúncia, e não o oposto, como Barbacena afirmou.
82

 

A suposição de que a suspensão precedeu a denúncia é apoiada por várias outras 

evidências. A 10 de março o alferes Silva Xavier recebeu licença para ir ao Rio: se o 

plano original estivesse de pé nesse dia, é muito estranho que o principal ativista do 

levante, o homem que para si mesmo reclamava “o principal papel e o maior risco”, e 

que fora o mais ardoroso propagandista de um Estado republicano, a ponto de ser sido 

criticado por Cláudio Manuel da Costa por estar pondo em perigo o sigilo dos planos 
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com sua falta de cautela, deixasse a capitania. E é certo que o alferes partiu para o Rio 

antes dos planos dos conspiradores serem descobertos pelo governador, pois Silvério 

dos Reis estava a caminho, para encontrar-se com Barbacena, quando se encontrou com 

Tiradentes na estrada. Mais tarde, na mesma jornada, Silva Xavier buscou falar com o 

coronel Luís Alves, futuro sogro de Silvério dos Reis, que teve muito trabalho para 

evitá-lo. Isto sugere ou que Luís Alves sabia da intenção de Silvério de denunciar os 

companheiros ou, então, que os planos tinham mudado tanto, antes de 15 de março, que 

justificavam seu esforço para evitar Tiradentes. Mais ainda, o alferes tinha voltado a 

falar em seus projetos e na ambição de fazer uma grande fortuna com seus 

empreendimentos no Rio. Esta era a razão alegada para sua visita à cidade. A licença 

para o alferes partir para o Rio apoia a declaração de Barbacena de que ouviu falar no 

levante, pela primeira vez, a 15 de março. Se ele estivesse ciente da participação de 

Tiradentes na conspiração, antes de 10 de março, é muito difícil que lhe tivesse 

concedido licença para viajar. E se a licença foi concedida com pleno conhecimento da 

conjuração, portanto como decisão política consciente, muito mais improvável ainda é 

que Barbacena não tivesse reclamado o mérito correspondente ou não tivesse advertido 

o tio – mais prontamente do que o fez – de que o alferes ia para o Rio. Os atos de 

Silvério dos Reis, a viagem de Silva Xavier e a recusa de Luís Alves de avistar-se com 

este, tudo sugere que a conspiração tinha sido seriamente desorganizada e o plano 

original modificado ou abandonado antes que Barbacena descobrisse a conspiração a 15 

de março.
83

  

A decisão de suspender a derrama pode ter sido tomada de modo perfeitamente 

razoável com base na situação econômica alterada de Minas. De qualquer modo, os 

inconfidentes aguardavam o anúncio da imposição para meados de fevereiro: é 

provável, pois, que o conhecimento da decisão de suspender a derrama e, até, da carta a 

ser remetida à Câmara de Vila Rica provocasse substancial modificação, em fins de 

fevereiro e início de março de 1789, nos planos traçados no final de dezembro de 1788. 

O adiamento do levante coincidiu com a maior pressão sobre Silvério dos Reis para que 

pagasse sua dívida, e isto o levou à deserção. Deste modo, aparentemente a conspiração 

chegou ao conhecimento do governador quando o plano original já fora abandonado e já 

se dissolvia a coalizão construída no início de 1789.
84
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Os ativistas defrontavam-se com uma situação diversa, sendo variáveis suas 

reações. Freire de Andrade passou, então, a considerar a ação demasiado arriscada e 

confrontada por dificuldades insuperáveis: retirou-se de Vila Rica, recolhendo-se a suas 

propriedades em Caldeirão, tentando dissociar-se dos demais conspiradores. Atitude 

semelhante parece ter sido a de seu cunhado o Dr. José Álvares Maciel. Um pouco 

depois o Padre Oliveira Rolim partiu para Tejuco. Mas Alvarenga Peixoto continuou 

decidido a fundar um estado independente, pois acreditava que estavam todos por 

demais implicados para recuar e que se fossem descobertos enfrentariam a prisão, 

irremediavelmente. Assim, não via alternativa, exceto seguir em frente, e afirmava: 

“Aut libertas aut nihil” (Ou liberdade ou nada). E dizia que “mesmo que mandassem 

um exército de 10 mil homens contra nós não esmagariam nossa oposição”. Ninguém 

poderia vir do Rio ou de São Paulo caso eles partissem para ações preventivas. Contra 

os invasores poderiam empregar um método de política de terra arrasada, “queimando-

se os Paises e retirando-se o gado... maiormente envenenando-se águas e o comer”. Dos 

contrafortes montanhosos patrulhas guerrilheiras hostilizariam os invasores. 

Provavelmente o recolhimento do bilhão do quinto real proporcionaria, agora, 

oportunidade para o levante. A fragata de Lisboa era esperada no Rio no mês de maio. 

O alferes Silva Xavier, entretanto, nesta época tinha pouca fé na disposição de seus 

companheiros de Minas: considerava Freire de Andrade um covarde e, no Rio, sugeriu a 

vários oficiais da tropa que a ação começasse lá com o assassinato do vice-rei.
85

  

Barbacena tratou de transformar o delator Silvério dos Reis em um espião: ele 

mesmo deveria seguir “os passos, movimentos e amizades” dos conspiradores. Em tudo 

deveriam ser tomadas precauções para não alertar os inconfidentes, embora eles agora 

estivessem muito desunidos e debilitados “seja pela suspensão della (da derrama), ou 

por outras cauzas, parecerão desde logo enfraquecer muito os seus conselhos e 

projectos”. Tinha a esperança de que todo o assunto pudesse ser tratado por acordo 

mútuo entre o vice-rei e ele próprio, sem inquérito judicial. Pensava ser melhor que os 

cabeças do movimento fossem removidos “sem grande publicidade” (“e tirar daqui e do 

Brazil as Cabeças do motim que se poderem descobrir sem mayor aparato, dando a 

entender cauza ou culpa diversa, ou não dizendo o porque”). Ao mesmo tempo, 

Barbacena escreveu ao governador de São Paulo para adverti-lo da conspiração.
86
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O assunto estava vindo à tona. Já se sabia que a correspondência entre Rio e 

Minas estava sob censura e os amigos militares de Tiradentes o avisaram de que estava 

sendo seguido. Além disto, chegava a hora de remeter o quinto real para a metrópole. 

Percebendo que não conseguiria obter licença do vice-rei para voltar para Vila Rica, o 

alferes resolveu partir de qualquer modo, ilegalmente, via São Paulo. Na tarde de 8 de 

maio ele buscou um esconderijo. Seu desaparecimento provocou grande alarme no 

palácio do vice-rei. Patrulhas passaram a procurá-lo e a aguardar as saídas da cidade. A 

confiança de Tiradentes em Silvério dos Reis provocou sua desgraça: ansioso por 

notícias mandou o Padre Inácio Nogueira à casa onde se hospedava Silvério. Este não 

conseguiu arrancar do padre a localização do alferes, mas depois descobriu onde 

morava o Padre Nogueira através de outro padre e logo informou o vice-rei. A 10 de 

maio o Padre Nogueira foi preso, conduzido ao palácio governamental e interrogado 

pelo vice-rei. Nesta tarde um destacamento de soldados do regimento europeu de 

Estremoz cercou a casa onde se ocultava o alferes. Com um mosquete carregado nas 

mãos e levando cartas de apresentação para facilitar sua passagem por São Paulo, 

Tiradentes foi preso. Silvério dos Reis também foi encarcerado, pois o vice-rei o 

considerava como “tendo um caráter disposto para qualquer maldade... é bem de 

presumir que fosse talvez a origem daquelles mesmos horrorosos projectos de que agora 

se fez denunciante”.
87

  

A 17 de maio, entretanto, ficou-se sabendo em Minas que o alferes Silva Xavier 

estava sendo seguido. Nesta noite, Cláudio Manuel da Costa viu gente à sua porta, em 

Vila Rica, sendo abordado por um tipo misterioso que lhe contou que houvera prisões 

no Rio e recomendou-lhe a queima dos papéis incriminadores. A 20 de maio o 

governador e vários outros, inclusive Oliveira Lopes, Carlos Correia e Alvarenga 

Peixoto tomavam conhecimento das prisões no Rio e de que tropas se preparavam para 

invadir Minas. Tanto o governador como os conspiradores foram tomados de surpresa, 

mas enquanto Barbacena reagia com calma e passava rapidamente à ofensiva, nas 

próximas horas críticas, os conspiradores entraram em pânico.
88

  

Com atos audazes, rápidos e bem planejados, o Visconde de Barbacena cercara 

os inconfidentes sem um só tiro de mosquete. Só Oliveira Rolim, em Serro Frio, 

escapou à rede. Barbacena fora, porém, forçado a agir mais cedo do que previra e sem 

as tropas que tinha pedido, ficando na necessidade de mandar os chefes inconfidentes 
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para o Rio. Mesmo os que estavam livres eram quase tão importantes quanto os presos: 

Álvares Maciel, Freire de Andrade, Vicente Vieira, José Aires Gomes estavam em 

liberdade, apesar do governador saber de seu comprometimento na Inconfidência há 

várias semanas.
89

  

A prisão de alguns dos mais eminentes e distintos homens da capitania, 

entretanto, tinha causado geral consternação em Minas Gerais. A reação inicial fora a de 

identificar o crime como contrabando de diamantes, mas em poucos dias a verdadeira 

causa veio ao conhecimento público. Um alarmante exagero dos propósitos e os planos 

dos inconfidentes andavam de mãos dadas. A pregação de Tiradentes em favor de uma 

república era amplamente conhecida. A insegurança e o medo aumentaram com as 

notícias do confisco de propriedades e da devassa determinada pelo vice-rei. Antes do 

fim do mês o governador foi forçado a admitir a Vasconcelos e Sousa “que toda a 

dissimulação e sigilo são inúteis”.
90

  

Quando os prisioneiros ainda viajavam para o Rio já o inquérito secreto aí aberto 

chegava a uma paralisação inconclusiva. Tiradentes foi primeiramente interrogado na 

fortaleza da Ilha das Cobras a 22 de maio. O alferes negou qualquer conhecimento de 

conspiração, “que elle não é pessoa, que tenha figura, nem valimento, nem riqueza para 

poder persuadir um povo tão grande a semelhante asneira”. No segundo interrogatório, a 

27 de maio, o alferes admitiu, dizendo que o povo de Minas estava desesperado devido 

à imposição da derrama “e que era muito má política, vexar os Povos; porque poderiam 

fazer como fizeram os Inglezes, muito principalmente se se chegassem a unir as 

capitanias do Rio de Janeiro e São Paulo”, porém dizia que isto não passava de 

conversa, sem qualquer importância. A 30 de maio novamente ele negou as acusações. 

Devido à recusa radical de Tiradentes a falar, o vice-rei resolveu mandar os magistrados 

a Minas.
91

  

A notícia de que a devassa estava sendo realizada no Rio deve ter causado sérias 

preocupações em Cachoeira do Campo. Até o fim de maio o governador tinha esperança 

de que todo o assunto pudesse ser resolvido sem inquérito judicial. Ao organizar seu 

apoio agira nesta presunção. Fizera promessas, oferecera proteção e recompensas, e 

talvez tivesse estabelecido entendimentos financeiros dúbios, que qualquer investigação 

imparcial dos fatos ameaçava expor e anular. Ao conhecer as determinações do vice-rei, 
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Barbacena abriu precipitadamente sua própria devassa, a 12 de junho: nomeou o 

ouvidor de Vila Rica, Araújo Saldanha e o ouvidor de Sabará, José César Caetano 

Manitti, respectivamente juiz e escrivão.  

No início de dezembro, Torres apresentou ao vice-rei um resumo sigiloso da 

situação do inquérito. Quanto à conspiração, “é sem dúvida alguma, que Ella se tinha 

premeditado, é igualmente certo, que se chegasse a effectuar-se, ou a ter algum 

principio, causaria um damno irreparável”. O alferes “Silva Xavier foi quem espalhou a 

sediciosa proposição, de que podiam as Minas ser independentes, livres, da Sujeição 

Real, e uma República porque tinham em si todas as riquezas, todas as producções, e 

que toda a America podia ser livre...”. O desembargador Gonzaga, o coronel Alvarenga, 

o Cônego Luis Vieira e Cláudio Manuel da Costa “se presumem sócios” e “os 

Directores do Sistema, e da Legislação”. Mas a prova contra eles não era categórica. O 

tenente-coronel Freire de Andrade fora solicitado para que as tropas não se opusessem 

aos objetivos da rebelião: houve encontros secretos em sua casa, com a presença de 

Álvares Maciel, de Carlos Correia de Toledo, do capitão Maximiliano de Oliveira Leite, 

do coronel Alvarenga e do alferes. Também tinham sido realizadas reuniões na casa de 

Domingos de Abreu Vieira, com o Padre Oliveira Rolim, Freire de Andrade e o 

alferes.
92

  

Torres apresentou uma relação de prisioneiros e o estado da acusação contra 

cada um deles. Quanto a Tiradentes, havia grande número de testemunhas de suas 

declarações subversivas e outras que tinham sido por ele convidadas a aderir ao levante; 

e havia, ainda, alguns dos participantes das reuniões que confessavam ser ele o mais 

fanático de todos. Fora ele o primeiro a ser preso e encarcerado no Rio, tendo sido 

encontrado em seu poder um bacamarte carregado – porém, não confessara nada.
93

 Em 

18 de janeiro de 1790, o alferes foi levado ante a comissão. Como Torres dissera ao 

vice-rei, a acusação contra Silva Xavier era particularmente forte. E em face das 

confissões dos demais inconfidentes tornava-se inútil ainda negar. Porém, o alferes 

adotou uma conduta surpreendente: não só confessou a sua participação no movimento, 

e a propaganda que ele fizera, duas coisas já perfeitamente provadas, mas ainda 

declarou que ele, sozinho, tinha dado origem e concebido todo o plano. Fizera isto por 

desespero, afirmou, por ter sido “quatro vezes preterido na promoção”.
94
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O movimento de Minas foi concebido anteriormente à Revolução Francesa, de 

que não tinha conhecimento, mas aqueles que tratavam de suas consequências tinham a 

França no primeiro plano de seu raciocínio. As devassas demonstravam a influência de 

escritores franceses sobre os inconfidentes, e já no fim de 1789 havia leis contra “a 

incrível proliferação de livros libertinos e escandalosos”, muitos dos quais encontrados 

nas bibliotecas dos inconfidentes presos.
95

 

A carta régia visava claramente, e somente, o alferes Silva Xavier. Por que o 

modesto Tiradentes iria ser transformado em bode expiatório? Em grande parte, ele 

mesmo lavrara sua sentença de morte. “Quem era ele?” – tinha perguntado o 

desembargador Torres em seu primeiro interrogatório – “não é pessoa que tenha figura, 

nem valimento, nem riqueza”, como poderia convencer o povo a tão grande 

cometimento? Em muitos aspectos sua pergunta encerrava uma importante verdade: 

Tiradentes não pertencia à plutocracia mineira que todos os demais integravam. Tinha 

tentado ingressar nela com afinco, mas fracassara sempre. Não era influente, não tinha 

importantes ligações de família, era um solteirão que passara a maior parte de sua vida à 

sombra de protetores mais ricos e bem-sucedidos. Ao contrário de Cláudio Manuel da 

Costa e de Alvarenga Peixoto, não tinha fama que ultrapassasse as fronteiras do Brasil. 

Na verdade, o alferes provavelmente nunca esteve plenamente a par dos planos e 

objetivos mais amplos do movimento: de seus interrogatórios ressalta que suas 

preocupações pareciam limitadas às táticas imediatas e à divulgação de ideias lusófobas. 

Inconfidentes importantes haviam evitado, cuidadosamente, relacionar-se com ele. 

Tanto Gonzaga quanto Rodrigues de Macedo tinham repelido suas tentativas de lhes 

falar, e Cláudio Manuel da Costa tentara fazer o mesmo. Significativamente, o alferes já 

tinha sido sacrificado por seus companheiros inconfidentes: em toda a confusão de seus 

depoimentos, nenhum negara a participação de Tiradentes, ou o que diziam ser seu 

entusiasmo fanático e às vezes imprudente pela revolução. Embora muitos procurassem 

amenizar a importância dos atos dos companheiros, nenhuma preocupação de tal ordem 

manifestou-se nos comentários sobre o alferes.
96

  

Por sua vez, Tiradentes era muito conhecido em Minas e no Rio, em parte 

devido à sua habilidade “odontológica” e de tratar enfermos e em parte devido à força 

de sua personalidade. Branco, ambicioso, sem propriedades, ele era o produto típico da 
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América Portuguesa em busca de mobilidade vertical na estrutura social sem 

demonstrar especial preocupação quanto ao modo de consegui-la. Silva Xavier era 

particularmente amargurado pelo fato de ter perdido seu status – pois seu pai fora um 

homem de posição e de propriedades. Para o governo de Lisboa, cada vez mais 

impressionado com histórias horríveis contadas a propósito dos acontecimentos 

franceses, Tiradentes era alguém com todas as características e ressentimentos de um 

revolucionário. Além do mais, ele se apresentara para o martírio ao proclamar sua 

responsabilidade exclusiva pela Inconfidência. Era óbvia a sedução que o enforcamento 

do alferes representava para o governo português: pouca gente levaria a sério um 

movimento chefiado por um simples Tiradentes (e as autoridades lusas, depois de 

outubro de 1790, invariavelmente se referiam ao alferes por seu apelido de Tiradentes). 

Um julgamento exibição seguido pela execução pública de Silva Xavier proporcionaria 

o impacto máximo, como advertência, ao mesmo tempo que minimizaria e 

ridicularizaria os objetivos do movimento: Tiradentes seria um perfeito exemplo para os 

outros colonos descontentes e tentados a pedir demais antes do tempo.
97

  

A sentença proferida pelo Juiz Vasconcelos Coutinho foi uma peça impressionante, 

apesar de colocar Tiradentes como o primeiro dos conspiradores, não subestimou a 

participação dos homens mais famosos e importantes na Inconfidência, nem negou 

importância aos objetivos republicano e nacionalista do movimento. Na verdade, 

repetindo comentários pessoais de Melo e Castro, ele acusou os prisioneiros por sua 

“abomminavel ingratidão”, tendo a maior parte deles, principalmente os chefes, 

“conseguido o beneficio e a honra de empregos no Real Serviço da mesma Senhora” (a 

rainha). Um brasileiro diplomado em Coimbra, o Dr. José de Oliveira Fagundes, 

advogado da Misericórdia do Rio, defendeu os prisioneiros e preparou cuidadosamente 

sua intervenção perante o tribunal: ora minimizando a importância das declarações dos 

prisioneiros, ora apelando para a rainha no sentido de que exercesse sua prerrogativa 

real de mercê. Quanto ao alferes Silva Xavier, disse ele, devia ser perdoado por ser 

insano.
98

  

A leitura da sentença, a 18 de abril de 1792, na sala do tribunal do Rio teve a 

duração incrível de 18 horas, das oito da manhã até depois das duas da madrugada. Isto 

ocorreu em meio a imensa confusão, com a presença de padres, dos acusados, de nove 

juízes da alçada, do vice-rei e de guardas das tropas de linha com armas preparadas e 
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carregadas. Os regimentos de reserva da cidade tinham sido mobilizados e os 

regimentos europeus guarneciam os edifícios públicos, em uma grande demonstração de 

força. A sentença condenou Tiradentes à forca, a ter a cabeça cortada e exibida sobre 

uma alta estaca, no centro de Vila Rica e, mais, a ter o corpo esquartejado e suas partes 

expostas nas vias de acesso à capitania e naqueles lugares por ele mais frequentados. 

Sua casa em Vila Rica deveria ser destruída e o solo salgado. Freire de Andrade, 

Álvares Maciel, Alvarenga Peixoto, Oliveira Lopes e Luís Vaz deviam, também, ser 

enforcados, decapitados e esquartejados.
99

  

Segundo uma testemunha, o Frei Raimundo de Penaforte, que estava presente na 

leitura da sentença diz que “...então se vio representada a scena mais trágico e cômica, 

que se póde imaginar. Mutuamente pedirão perdão e o derão; porém cada um fazia por 

imputar a sua ultima infelicidade ao excessivo depoimento do outro. Como tinhão 

estado, há três annos incommunicados, era n’elles mais violento o desejo de fallar...”. 

Depois de quatro horas de recriminações recíprocas os presos foram postos sob pesadas 

correntes ligadas às janelas da sala. Então, dramaticamente como fora planejada, a 

leitura da carta de clemência da rainha transformou a situação. Todas as sentenças, 

salvo a do alferes Silva Xavier, foram comutadas em banimento. O espetáculo estava 

quase no fim. Na manhã de 21 de abril de 1792, Tiradentes, escoltado pela cavalaria do 

vice-rei, foi conduzido a um grande patíbulo nas cercanias da cidade. Aí, ao redor das 

11 horas, sob o rigor do sol, com os regimentos formados em triângulo, depois de 

discursos e aclamações “à nossa augusta, pia e fidelíssima Rainha”, o alferes foi 

sacrificado.
100

  

Em comparação com o de seus companheiros de conspiração, o comportamento 

de Tiradentes, ao ser interrogado, foi exemplar, ninguém o sobrepujou em entusiasmo 

por uma Minas independente, livre e republicana; reclamou para si o maior risco e não 

há dúvida alguma de que estava disposto a assumi-lo. Conforme dizem ter Cláudio 

Manuel da Costa afirmado, tomara que existissem mais homens desta têmpera! 

Tiradentes não era um anjo, nenhum homem o é. Mas, em uma história particularmente 

carente de grandes homens, Joaquim José da Silva Xavier impõe-se como uma 

exceção.
101
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Uma experiência e um fracasso trouxeram lições: depois da Inconfidência, e no 

curso dos interrogatórios, os laços de família e de clientela tinham deixado de merecer 

confiança: Luiz Vaz traíra seu irmão; o alferes Silva Xavier fora denunciado por aqueles 

a quem considerava seus amigos e protetores. As lealdades profissionais tinham 

demonstrado ser notavelmente mais fortes, especialmente entre os magistrados: todos 

eram diplomados pela mesma universidade, muitos tinham sido colegas e 

contemporâneos. E, onde a família fracassara, a riqueza e o suborno haviam 

triunfado.
102

  

 

 

1.3 A construção, desconstrução e reconstrução da Inconfidência Mineira 

 

Após a publicação revisionista inaugural do livro de Maxwell, João Pinto 

Furtado, mestre em Sociologia, doutor em História e atualmente professor na 

Universidade Federal de Minas Gerais publicou “O Manto de Penélope”, em 2002. O 

livro parte do princípio de que é preciso, em relação ao tema da Inconfidência Mineira 

de 1788-9, ir além das aparências e visões consagradas e retomar outras possibilidades 

de explicação, no presente sugeridas pelos novos conhecimentos disponíveis e pelas 

novas abordagens historiográficas. Temos de considerar o movimento em seus 

múltiplos aspectos e tentar refletir sobre seu alcance e sobre a natureza de suas 

apropriações políticas. Assim como Penélope tecia, desmanchava e voltava a tecer seu 

manto, à espera do retorno de Ulisses, a obra procurou examinar os processos de 

construção, desconstrução e reconstrução permanente da historiografia sobre o tema da 

Inconfidência Mineira.
103

 Furtado vai além da revisão de Kenneth Maxwell e retorna ao 

mito Tiradentes. Como diria o historiador Luciano Figueiredo, “a Inconfidência Mineira 

é assunto dos mais intrigantes, e a vida de um de seus mais destacados líderes, 

também”.
104

 

A partir da releitura de Furtado, aproveito para mostrar os resultados da minha 

pesquisa de Iniciação Científica, onde comparei o conteúdo encontrado nos livros 

didáticos de 1989 (Bicentenário da Inconfidência Mineira) e 1992 (Bicentenário da 
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morte do alferes) com o que vêm sendo escrito por outros autores importantes da 

historiografia recente.
105

 

 

                 

                         

Livros utilizados na pesquisa de Iniciação Científica 

 

 João Furtado buscou alguns fatos importantes da vida de Tiradentes: Joaquim 

José da Silva Xavier provavelmente nasceu em 1746, na Fazenda do Pombal, de 

propriedade da família, próximo ao arraial de Santa Rita do Rio Abaixo, à época, 

território disputado entre as vilas de São João del Rei e São José do Rio das Mortes, nas 

Minas Gerais. Era filho do reinol Domingos da Silva Santos, proprietário rural, e da 

brasileira Maria Antônia da Encarnação Xavier, tendo sido o quarto de sete filhos. Em 

1755, após o falecimento da mãe, segue junto de seu pai e irmãos para a sede da Vila de 

São José.
106

 Sua família não era de poucas posses ou de baixa condição econômica 

(portanto não foi condenado por ser o mais pobre). A Fazenda do Pombal, segundo se 

verifica no inventário da família, tinha várias “datas” (lotes) de mineração e uma sede 
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com dois pavimentos; abrigava em sua rotina de trabalho cerca de 35 escravos, volume 

não desprezível para os padrões da economia mineira de então.
107

 

Joaquim José ficou órfão por volta dos dez anos ou onze anos, passando a ser 

criado por familiares. Enquanto se processava o inventário dos bens da família, aos 

quais provavelmente não teve nenhum acesso, o jovem adquiria com um tio 

conhecimentos que mais tarde seriam responsáveis pelo ofício de prático em 

“odontologia” e, como consequência, pela alcunha de Tiradentes. Iniciou sua vida 

adulta e profissional como tropeiro, o que lhe teria rendido largos conhecimentos sobre 

a terra e expandindo seu círculo de conhecidos. O ofício de tropeiro, ao olhar 

setecentista, não conferia amplo prestígio social, ainda que tampouco fosse ofício para 

libertos ou mesmo para negros nascidos livres sem nenhuma condição econômica. É 

possível que Tiradentes tenha alcançado alguma prosperidade com o emprego; mais que 

isso, a familiaridade adquirida acerca dos caminhos de Minas, à qual seriam acrescidos 

os conhecimentos obtidos no exercício da profissão militar, provavelmente o teria 

qualificado como o mais destacado propagandista do levante e, o mais importante, aqui 

sim estaria um dos principais motivos de sua execução. Em 1775, ingressa na tropa 

paga de cavalaria e inicia sua carreira militar e burocrática, já no posto de alferes, no 

qual permaneceria até sua prisão e execução.
108

 

Furtado aponta que existem evidências de que em fins da década de 1780, além 

das atividades da tropa regular, o alferes era proprietário de empreendimentos agrícolas 

que garantiam parte de seu sustento. Também já tinha sido acusado de “abuso de 

autoridade” e de exorbitar de suas funções a mando do governador Luís da Cunha 

Meneses. Tiradentes, embora tivesse ocupado, no início da gestão de Cunha Meneses, 

“rentável” posto no destacamento da Mantiqueira, que controlava a principal via de 

circulação de pessoas e produtos na capitania, estava em descrédito perante o 

governador e tudo indicava que continuaria na mesma posição junto ao novo ocupante 

do cargo designado para as Minas.
109

 

Em 1781, por exemplo, Tiradentes, comandou a construção do Caminho do 

Meneses, na serra da Mantiqueira. Em petição ao comandante daquela área, informou 

que se achava com escravos e que estava interessado em minerar no local. No despacho, 

com data de 22 de setembro de 1781, o escrivão Antônio Tavares da Silva confirmou-
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lhe a concessão e a medição de 43 pontos de mineração, localizados no porto do 

Meneses e nos córregos da Vargem e do Convento. No dia 24 daquele mesmo mês, o 

comandante do distrito, o tenente-coronel Manuel do Vale Amado confirmou-lhe as 

datas minerais, entregando-lhe a “posse corporal e atual e individual” das terras.
110

 

André Figueiredo, afirma que o exemplo das 43 datas que Tiradentes explorava permite 

constatar que ele não era um homem com poucas posses e que sua ligação com o poder 

era maior do que se tem dito, pois do ponto de vista legal não seria possível explorar os 

pontos de mineração que estavam sob sua retenção. Até ser preso pela devassa da 

Inconfidência, em 1789, Tiradentes explorava aquelas terras. Foi possivelmente com os 

lucros obtidos nessa mineração que pôde emprestar ao cadete José Pereira de Almeida 

Beltrão, 200 mil réis e a Luís Pereira de Queirós a quantia de 220 mil réis, encontrados 

no sequestro de seus bens. Não seria, por conseguinte, somente com o soldo de militar 

(142 mil e 350 réis anuais) que Tiradentes se sustentaria. Em 1757, recebeu de sua mãe, 

Antônia da Encarnação Xavier, herança no valor de 965 mil e 774 réis.
111

 

A devassa descobriu, quase um mês após a apreensão de seus bens, que 

Tiradentes era dono de um sítio com casas de vivenda, senzalas e monjolo, de 

aproximadamente 50 quilômetros quadrados, compreendidos em oito sesmarias, na 

Rocinha Negra, no porto do Meneses, o que confirma a sua ligação com o poder, pois 

não se podia doar mais que uma sesmaria a uma única pessoa. Praticamente nada 

sabemos esta propriedade, apenas que no dia 17 de setembro de 1783, Tiradentes 

apareceu medindo e demarcando essas terras, e que elas não foram sequestradas pela 

devassa, porque o ferreiro João Alves Ferreira, que dizia ser seu sócio, arranjou 

comprovante de tê-las comprado antes da prisão do alferes. Na freguesia de Nossa 

Senhora da Glória de Simão Pereira, na região de São João del-Rei, Tiradentes também 

tinha fazendas em três sesmarias, que passaram por arrematação ao capitão Jerônimo da 

Silva Ferreira.
112

 

Figueiredo termina dizendo que os exemplos das 11 sesmarias e das 43 datas 

exploradas por Tiradentes nos permitem inseri-lo entre os grandes proprietários de 

terras da região, na segunda metade do século XVIII. O maior proprietário da região da 

Mantiqueira, o inconfidente e coronel José Aires Gomes, que tinha mais de 22 fazendas, 

não possuía a mesma quantidade de terras com título de sesmaria de Tiradentes. A 
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diferença entre as posses de Aires e do alferes está no tamanho das propriedades: as 

terras de Tiradentes eram todas de meia légua em quadra (pouco mais de 10 quilômetros 

quadrados), enquanto as pertencentes a Aires Gomes variavam de meia a três léguas 

quadradas.
113

 

Às vésperas da sedição, Silva Xavier estava às voltas com projetos que 

anunciavam sua iminente “saída” da carreira militar rumo a uma outra, a de 

empreendedor de obras e dono de moinho, o que se justificava pelos baixos soldos e 

rendas percebidos e pela “ambiciosa” expectativa de lucros vultosos no novo negócio. 

São pouco conhecidas as incursões de Tiradentes pelas tabernas e casas de 

prostitutas.
114

 Entretanto, há referências de que o alferes “andava em casas de meretrizes 

a prometer prêmios” na nascente república, como demonstra o caso das “pilatas”, 

prostitutas às quais o alferes alardeara as vantagens da nova ordem em verdadeira 

bravata.
115

 João Furtado constata que é preciso que se diga que, em várias ocasiões, 

Silva Xavier parece demonstrar profunda noção do que significava o momento por eles 

vivenciado no curso da História. Não era seguramente um grande iluminista, mas 

homem de “fácil intuição”, era admirado pelo cônego Vieira. Essa constatação talvez 

possa ser um bom “móvel explicativo” de sua auto-incriminação em janeiro de 1790. 

Os depoimentos das testemunhas arroladas permitem-nos verificar que não foi 

pequena a divulgação do movimento. Essa retaguarda, à qual se tem dado pouca 

importância representava, na realidade, a força capaz de dar viabilidade ao movimento, 

através de uma sublevação generalizada.
116

 Ou seja, José Álvares Maciel e Tiradentes 

não são exatamente aqueles que deram início à conspiração, como cita Rogério 

Forastieri em seu livro “História do Brasil: do descobrimento à atualidade”.
117

 

           Luiz Carlos Villalta elucida em um de seus textos que, numa das reuniões entre 

os inconfidentes, examinaram-se umas “bandeiras que o alferes Joaquim José da Silva 

Xavier tinha ideado para servir na nova premeditada república, que eram três triângulos 

enlaçados em comemoração da Santíssima Trindade”. Alvarenga Peixoto apresentou 

aquilo que pareceu agradar aos demais: “se lembrou do versinho de Virgílio – Libertas 

quae sera tamem – que ele achou, e todos os que estavam presentes, muito bonito”. Foi 
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assim que “Liberdade ainda que tardia” tornou-se o verso a ser inscrito na bandeira dos 

inconfidentes. Essa escolha traduz a expectativa política guardada pelos conjurados no 

sentido de romper os grilhões que atrelavam Minas a Portugal.
118

 

Em acalorada discussão numa taberna, o alferes teria dito irritado, que o projeto 

em gestação se destinava a “restaurar a terra”. Num contexto de transição, em área de 

relativa indefinição entre diferentes valores econômicos e sociais, aqueles homens da 

sociedade setecentista não tinham, como historiadores podem ter a posteriori, a certeza 

sobre determinado curso da história. Furtado discute aqui uma informação que já 

aparece no livro de Maxwell, recorrente na historiografia antiga sobre o movimento: a 

chamada Revolução Francesa, da qual os inconfidentes definitivamente não tinham 

notícia quando realizavam seus “conventículos”, não era uma revolução “ocidental” ou 

“atlântica”. Ainda não era “revolução” para os franceses, mesmo porque não teria sido 

submetida ao processo de elaboração intelectual e simbólica que resultou em sua 

“monumentalização” e transformação em marco de referência e ruptura. O século XVIII 

constituía-se em outro universo de significação e, portanto, articulava outros conceitos 

de revolta, revolução, nação ou república.
119

 

Maria Odila Leite da Silva Dias em seu texto “A interiorização da metrópole”, 

explica que o processo da separação política da metrópole (1822), não coincidiu com o 

da consolidação da unidade nacional (1840-50). O propósito de sua pesquisa é 

desvincular o estudo do processo de formação da nacionalidade brasileira no correr das 

primeiras décadas do século XIX da imagem tradicional da colônia em luta contra a 

metrópole.
 120

 Segundo a autora, os políticos da época eram bem conscientes da 

insegurança das tensões internas, sociais, raciais, da fragmentação, dos regionalismos, 

da falta de unidade que não dera margem ao aparecimento de uma consciência nacional 

capaz de dar força a um movimento revolucionário disposto a reconstruir a sociedade. 

Não faltavam manifestações exaltadas de nativismo e pressões bem definidas de 

interesses localistas. No entanto, a consciência propriamente “nacional” viria pela 

integração das diversas províncias e seria uma imposição da nova Corte no Rio de 

Janeiro (1840-1850) conseguida a duras penas por meio da luta pela centralização do 
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poder e da “vontade de ser brasileiros”, que foi talvez uma das principais forças 

políticas modeladoras do Império; a vontade de se constituir e de sobreviver como 

nação civilizada europeia nos trópicos, apesar da sociedade escravocrata e mestiça da 

colônia, manifestada pelos portugueses enraizados no Centro-Sul e que tomaram a si a 

missão de reorganizar um novo Império português. A dispersão e fragmentação do 

poder, somada à fraqueza e instabilidade das classes dominantes, requeria a imagem de 

um Estado forte que a nova Corte parecia oferecer.
121

 O processo de interiorização da 

metrópole parece ser a chave para o estudo da formação da nacionalidade brasileira. O 

fato é que a semente da “nacionalidade” nada teria de revolucionário: a monarquia, a 

continuidade da ordem existente eram as grandes preocupações dos homens que 

forjaram a transição para o Império.
122

 

Villalta comenta que Minas Gerais é o “país” de referência, visto por Tiradentes, 

tal como por Alvarenga Peixoto, como autossuficiente em termos militares. Os termos 

“nação”, “nacional” e “pátria” são elementos variáveis no século XVIII. “Nação” é uma 

comunidade imaginada que se vê como soberana e limitada (territorialmente), 

correspondia ao agrupamento humano que vivia sob um mesmo soberano, 

compreendendo diferentes povos. “Nacional” significa o pertencimento a alguma nação. 

Já “pátria” e “terra” são associadas ao “nacional” e tomadas como sinônimo de “nação”. 

“Pátria” é o local do nascimento, a terra de origem, cuja amplitude ia da Vila ao Reino 

de onde se era natural. “País” refere-se unicamente a uma identidade regional e é 

utilizado pelos inconfidentes para se referir à Capitania de Minas Gerais, aparecendo 

também uma ou outra ocorrência referente à Capitania do Rio de Janeiro.
123

 

Após a delação de Joaquim Silvério em 15 de março de 1789, houve a 

concretização da prisão dos inconfidentes. Tiradentes, cujo envolvimento mais 

propriamente político era de maior conhecimento público, foi inquirido três vezes em 

maio de 1789 e depois, durante sete meses, amargou o mais obscuro esquecimento na 

cadeia. Ao longo de todo o resto desse mesmo ano não foi convocado sequer para 

acareações, até ser de novo inquirido em janeiro de 1790, quando já eram conhecidas 

algumas das radicais turbulências sociais e políticas da França. Só nessa última ocasião, 

tomou para si toda a responsabilidade do levante e, desde então, foi inquirido mais sete 
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vezes, concentrando-se, nos anos de 1790 e 1791, 73% do volume total de suas 

inquirições.
124

 

Em 18 de abril de 1792, foi lida a sentença no Rio de Janeiro. Doze dos 

inconfidentes foram condenados à morte. Porém, no dia seguinte, foi lido o decreto de 

D. Maria I onde todos, à exceção de Tiradentes, tiveram a pena comutada para degredo 

em colônias portuguesas na África. Onze religiosos do Convento de Santo Antônio 

foram chamados às pressas, pois nenhum réu condenado à morte poderia ouvir a 

sentença sem a assistência de um religioso. Ato contínuo, os réus, todos acorrentados, 

foram trazidos à sala do Oratório da cadeia. Eram eles, o alferes Joaquim José da Silva 

Xavier, o Tiradentes, Francisco de Paula, Alvarenga Peixoto, José Álvares Maciel, Luís 

Vaz de Toledo Piza, Francisco Antônio de Oliveira Lopes, José de Resende Costa, 

Domingos de Abreu Vieira, Domingos Vidal de Barbosa e Salvador Carvalho do 

Amaral Gurgel. Cada inconfidente ficou sabendo então o crime de que era acusado. 

Durou duas horas a leitura da sentença. Aí, o escrivão passou a ler a pena que tocava a 

cada um (aqui, em especial, a Tiradentes): 

 

(...) condenam ao réu Joaquim José da Silva Xavier, por alcunha 

o Tiradentes(...) a que, com baraço e pregação, seja conduzido 

pelas vias públicas ao lugar da forca e nela morra morte natural 

para sempre, e que depois de morto lhe seja cortada a cabeça e 

levada a Vila Rica aonde, em o lugar mais público dela será 

pregada em um poste alto, até que o tempo a consuma, e o seu 

corpo será dividido em quatro quartos e pregados em partes, 

pelo caminho de Minas, no sítio de Varginha e das Cebolas 

aonde o réu teve as suas infames práticas e os mais nos sítios de 

maiores povoações até que o tempo também os consuma; 

declaram o réu infame e os seus filhos e netos, tendo-os, e os 

seus bens aplicam para o Fisco e Câmara Real e a casa em que 

vivia em Vila Rica será arrasada e salgada, para que nunca mais 

o chão se edifique e, não sendo própria, será avaliada e paga ao 

seu dono pelos bens confiscados e no mesmo chão se levantará 

um padrão, pelo qual se conserve em memória a infâmia desse 

abominável réu.
125
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E foi assim, no dia 21 de abril de 1792, o alferes Joaquim José da Silva Xavier 

subiu ao cadafalso acusado do “crime de lesa-majestade de primeira cabeça”
126

, onde 

foi enforcado até a morte, decapitado e esquartejado pelo negro Capitania (filho da 

Capitania do Espírito Santo), para que suas partes fossem distribuídas pelo caminho 

entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais, era uma lição clara para todos aqueles que 

ousassem se levantar contra o poder da Coroa Portuguesa. Gilberto Cotrim em seu livro, 

“História do Brasil: para uma geração consciente”
127

 afirma corretamente que 

Tiradentes foi enforcado numa pomposa cerimônia para intimidar o povo da colônia. 

    Para João Furtado, não se poderia aceitar a explicação, como é corrente no senso 

comum e em alguns meios acadêmicos, de que Tiradentes teria sido o único condenado 

porque era o mais pobre (e não era). Seu castigo foi exemplar e escandaloso porque foi, 

dentre todos, o que mais publicidade deu ao levante. Seus “quartos dispostos nos locais 

onde praticou suas infâmias” o provam.  O livro analisado intitulado “História do 

Brasil”
128

, foi escrito por Raymundo Carlos Bandeira e aponta Joaquim José como um 

dos poucos que pertenciam à classe média empobrecida, tendo sido militar, dentista, 

tropeiro e comerciante. Explicita o que queriam os inconfidentes e o que pensavam em 

fazer. O alferes aparece, contra a maioria dos conspiradores, desejando o fim da 

escravidão. Traça o plano de ação do levante que não aconteceu devido à traição. A 

repressão veio com as prisões e o processo de Devassa.  Alguns inconfidentes, tentando 

redimir sua própria culpa, acusaram Tiradentes, que admitiu sua ideia em querer libertar 

o “Brasil”.  

Aqui podemos comparar o que ensina a historiografia recente sobre este assunto 

com o conteúdo encontrado no livro, intitulado “História do Brasil”129, da Sônia Irene 

Silva do Carmo e Eliane Frossard Bittencourt. Segundo as autoras, Tiradentes teria sido 

o chamado “bode expiatório” e contribuiu para isso por ter assumido a culpa para si. De 

todos os conspiradores era o menos importante, o mais pobre, o mais desconhecido e 

que seu papel no movimento não foi tão destacado, tendo se limitado quase que 
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exclusivamente à propaganda contra a Coroa.  Seus companheiros nada fizeram para 

ajudá-lo. Após a condenação e a condução ao cadafalso, teria encarado a morte com 

tranquilidade. Em contraposição, Nelson Piletti em seu livro “História do Brasil: da Pré-

história do Brasil aos dias atuais”130, cita Tiradentes como um dos participantes mais 

destacados, mostrando ainda conhecimento sobre suas constantes viagens sobre a região 

para difundir a conspiração, mas concordam com a ideia do “bode expiatório”, aquele 

que morreu para salvar a honra dos intelectuais e homens ricos envolvidos na trama. 

Joel Rufino dos Santos131, no livro “História, histórias”, resume a vida de Tiradentes a 

alguns fatos muito pontuais se comparado à quantidade de informações existentes sobre 

o assunto. A sedição em si perde importância no decorrer dos parágrafos e a ideia de 

planos para a independência do “Brasil” ganha força. A ação dos inconfidentes se 

resume em acusar o alferes que, diante do carrasco, fraquejou, como um covarde.  

Thaís Nivia de Lima e Fonseca discute brilhantemente a apropriação da figura 

de Tiradentes e como ele foi abordado na literatura sobre o assunto. Diz ela que, 

segundo o que se encontra escrito, a Inconfidência Mineira não obteve sucesso 

imediato, mas teria plantado através da morte de Tiradentes, as sementes da conquista 

da independência, 30 anos depois; e teria semeado, também, as ideias republicanas, 

tornadas regime político após um século. No processo de construção da imagem 

sacralizada de Tiradentes, a ausência de rituais fúnebres e de sepultura para ele tem 

provocado sentimentos de piedade e até de horror, diante da negação de um direito tido 

como essencial de todo cristão e, até mesmo, de todo ser humano. Isso certamente 

significa um elemento a mais na consolidação das representações cristianizadas do 

alferes.  

Pode-se bem imaginar o impacto do corpo morto, esquartejado e exposto à visão 

pública. Apesar de um procedimento previsto no sistema penal português da época, não 

seria exagerado imaginar as reações de repulsa e aflição diante da negação da sepultura 

cristã e dos devidos cuidados rituais com o cadáver. Sobretudo para a população branca, 

o horror e o sentimento de piedade poderiam ligar-se ao constrangimento de ver um 

homem branco e livre submetido a uma execução humilhante. Nesse longo processo, o 

corpo de Tiradentes aparece como a peça central, síntese do drama, materialização da 

paixão vivida pelo inconfidente. Objeto da violência institucionalizada, ele se tornou a 
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representação máxima da opressão metropolitana, consubstanciada nas ideias do 

sacrifício e do martírio cívico e cristão, complementando convincentemente as 

analogias com a paixão de Cristo.
132

 

Thais Fonseca diz que a análise das representações de Tiradentes no universo 

escolar mostra, ainda como a educação é um poderoso instrumento de legitimação 

política e ideológica, o que foi percebido com muita lucidez pelos grupos que 

assumiram o poder em 1930. As bases de formação cívica e nacionalista por eles 

lançadas, deitaram raízes profundas: sobreviveram ao regime que as criaram e, com 

certeza, ainda produzem efeitos nos dias atuais. No entanto, é possível encontrar obras 

didáticas que mantém premissas hoje questionadas no que diz respeito ao tratamento 

dado à história e à memória nacionais e aos mais emblemáticos episódios e 

personagens, entre eles, Tiradentes. Isso pode ser observado, inclusive, em obras 

avaliadas e aprovadas pelo Programa Nacional do Livro Didático do Ministério da 

Educação. Algumas poucas sugerem um tratamento mais crítico, discutindo a 

construção do mito e do herói nacional.
 133

 

Outras, embora não sendo enfáticas ou mesmo explícitas na apresentação 

heroificada de Tiradentes, deixam entrever as antigas ideias acerca desse personagem e 

de seu papel na conspiração, como o fato de, por ser o mais pobre, ter sido o único 

condenado à morte, ou de ter assumido sozinho a responsabilidade pelo movimento, 

eximindo seus companheiros de qualquer culpa. Em quase todos eles, no entanto, 

surgem as mesmas representações iconográficas já enraizadas no imaginário e 

reforçadoras do mito, com as obras de Pedro Américo, Aurélio de Figueiredo e Décio 

Villares.
134

 

Para José Murilo de Carvalho, uma das possibilidades para o êxito de Tiradentes 

foi o fato de não ter a conjuração passado à ação concreta, o que poupou-lhe ter 

derramado sangue, ter exercido violência contra outras pessoas, ter criado inimigos. A 

violência revolucionária permaneceu potencial.
135

 Joaquim José era “o mártir ideal e 
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imaculado na brancura de sua túnica de condenado”. Apontava-se em Tiradentes o 

republicanismo, mas também seu caráter plebeu, humilde, popular, em contraste com os 

companheiros que faziam parte da elite econômica e cultural de Minas Gerais. Era 

sinônimo de radicalismo republicano.
 136

 

Já Thaís Nivia de Lima e Fonseca esclarece o que justificaria sua condição 

heroica:  

 

“ele teria tido uma causa, um elevado ideal que explicaria seu 

envolvimento na conspiração. Esse ideal se desenvolvera graças a seu 

irreparável caráter, a historiografia tradicional (muitas vezes oficial) 

procurou enfatizar esse aspecto de Tiradentes, que explicaria sua 

transgressão e seu comportamento diante da repressão”.
137

  

 

 

O alferes teria, nessa perspectiva, o traço marcante do herói, defensor dos fracos 

e oprimidos, dono de um caráter irretocável, e por isso tomado como modelo por suas 

ações. Essa marca do herói é recorrente nas mitologias políticas nacionais desde o 

século XIX, e a elevação de alguns indivíduos a essa condição coincidiu, naquela época, 

como esforço empreendido em muitos países da Europa e da América. Na construção e 

suas histórias nacionais e dos elementos fundadores de suas identidades. A organização 

de arquivos e a publicação de grande síntese da história nacional, a reorientação dos 

estudos acadêmicos de história e de seu ensino nas escolas elementares foram partes 

essenciais desse processo.
138

 

A autora acrescenta que à natureza moralmente exemplar dos heróis acresce o 

fato de eles serem personagens transgressores e da sua transgressão ser movida por uma 

utopia. Eles nunca pensam apenas em si mesmos, e suas motivações pessoais devem ser 

condizentes com as aspirações em prol de seus semelhantes. A solidez dessa 

representação do alferes mineiro tem dificultado a difusão e, é claro, a aceitação de 
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análises revisionistas. E nesse caso, incluem-se tanto as tentativas da detração pura e 

simples, num exercício banal de inversão de valores, quanto às revisões historiográficas 

sérias, que buscam uma compreensão mais ampla do movimento inconfidente. Essas 

características do herói e os elementos constituintes de sua ação migraram também para 

a educação, particularmente para o ensino de história desde as primeiras décadas da 

república, povoando os livros didáticos, os impressos destinados a professores, os 

cartazes, cartilhas de leitura, capas de caderno e etc...
139

 

João Pinto Furtado menciona um interessante aspecto sobre a aparência do 

alferes: 

 

Curioso e notável é o modo como o historiador Sérgio Buarque de 

Holanda, movido pelo desejo de compreensão de uma totalidade 

histórica, movimenta-se entre diferentes fragmentos do passado e vai 

caminhando por trilhas, outrora negligenciadas, que ligam a aparência 

física de um personagem histórico ao seu lugar na memória nacional e à 

natureza das relações políticas e socioeconômicas nas quais ele se situa. 

Quando alude à possível feiura do alferes, na verdade, Sérgio Buarque 

está se referindo a uma problemática complexa que, da década de 1860 

à de 1950, mobilizou não poucos intelectuais, alguns de renome. 

Certamente nosso autor procura estabelecer um diálogo com algumas 

das questões levantadas por Joaquim Norberto de Souza Silva. Quando 

este último citou o testemunho de Alvarenga Peixoto, que sugeria ser 

Tiradentes um homem “feio e de olhar espantado”, ou quando usou uma 

frase de efeito alusiva à carolice religiosa possivelmente adquirida pelo 

alferes durante o cativeiro – “Prenderam um patriota, executaram um 

frade” -, o historiador do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e 

autor emblemático do século XIX jamais poderia imaginar que 

conseguiria atrair para si tamanho desconforto e desconfiança de uma 

parcela da historiografia republicana e do imaginário regionalista 

mineiro, o qual, sob certos aspectos, surge atuante nos dias de hoje.
140

 

 

 

Na historiografia sobre o movimento, Joaquim Norberto foi frequentemente 

acusado de destacar aspectos negativos da aparência e da personalidade do alferes, 

retratando-o como homem irascível, indiscreto e repelente aos olhos de alguns de seus 

contemporâneos. O autor parece oscilar corretamente entre diferentes e contraditórios 

depoimentos acerca de um personagem histórico que, de fato, se prestaria a diferentes e 

contraditórias leituras. Polêmico, irascível, apaixonado, radical, arbitrário, violento, um 

pouco disso tudo e algo mais pode caracterizar a figura de Joaquim José.
141
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O interessante foi refletir que, apesar da pesquisa ter se baseado em livros 

didáticos comemorativos, ficou claro que não houve uma preocupação em incorporar 

nenhum tipo de revisão sobre o assunto em questão e que, em nenhum momento, foi 

observado que tratavam-se dos anos dos Bicentenários, tanto da Inconfidência Mineira 

quanto da execução de Tiradentes. E, como foi discutido, a mistificação desta figura já 

está tão arraigada na mente dos brasileiros que não era de se estranhar que os livros 

trouxessem esta visão consagrada desde o advento da República no Brasil. Tiradentes, 

em particular, teria sido a principal vítima do processo de idealização anacrônica, a 

respeito da qual se poderia dizer, apressadamente, ser expressiva e representativa dos 

procedimentos da historiografia produzida no interior dos Institutos Históricos e 

Geográficos.
142

 Como mito, ele ainda não escapa de ser visto ora como um grande 

homem, ora como um covarde  ou então como o personagem mais destacado ou o que 

não teve importância nenhuma no movimento, e é por esse motivo que é tão difícil uma 

análise revisionista acerca de Silva Xavier. Entretanto, é importante frisar que essa 

pesquisa foi até o ano de 1992, é capaz que atualmente haja novas interpretações acerca 

do assuntos nos livros escolares. Não podemos nos esquecer de que os mitos muito 

dificilmente são revisitados ao ponto de se reescrever sua verdadeira história e, como 

elucidou Claudine Haroche, a escola é o lugar da nação, ou seja, certas informações 

com as quais entramos em contato enquanto estamos neste ambiente, acabam por se 

fixar no fundo de nossa memória, é a complexa sina dos mitos e tradições nacionais.
143

 

No que diz respeito ao compromisso com a História, cabe mencionar que o 

alferes, profundamente observador e intuitivo, parecia ser dentre os membros desse 

grupo o que tinha a noção mais clara de que o movimento poderia demarcar uma 

ruptura histórica decisiva.
144

 Para Maria Efigênia Lage de Resende, seu comportamento 

de propagandista agressivo da revolução diferencia-o dos demais conjurados, e revela 

uma atitude mais ligada à ação concreta que a discussões teóricas.
145
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1.4 A iconografia: o homem x santo 

 

Em 1889, quando o Brasil passou a ser uma República, era natural querer 

homenagear uma figura que simbolizasse todos os ideais republicanos e militares. 

Reabilitado quase um século após a sua morte, sendo intitulado Mártir da Liberdade e 

Patrono da Nação Brasileira, esse era Tiradentes. Nenhum outro protagonista da nossa 

história deveria excedê-lo em popularidade. Tem o carisma dos personagens trágicos: 

desde a traição até a prisão, da forca ao esquartejamento, nada lhe foi poupado. O óbvio 

aproveitamento da religiosidade do brasileiro não é explicação suficiente.
146

 Segundo 

Waldemar Barbosa, numa publicação do Instituto Histórico e Geográfico de São João 

del Rei, explica: 

 

Assim, era preciso, era indispensável que se convocassem os artistas 

para representarem a figura do herói. Mas, como fazê-lo? Não havia 

uma estampa sua. O daguerreótipo, o primitivo aparelho fotográfico, só 

foi divulgado na Europa, em 1839, isto é, 47 anos após sua morte. 

Como resolver o problema? Foi simples a solução. Tiradentes era, nos 

primeiros anos da República, tão “endeusado”, que a todos pareceu 

natural se lhe atribuísse a mesma face de Cristo. Sim, os primeiros 

quadros que representaram nosso herói, tiveram como modelo, o 

próprio Cristo. Porém, após apurada pesquisa, o autor afirma que 

Tiradentes não tinha parcela alguma de sangue judeu, porque, no 

processo de ordenação sacerdotal de seus dois irmãos, Padre Domingos 

da Silva Xavier e Padre Antônio da Silva Santos, tal circunstância ficou 

apurada: “os ditos habilitandos e seus pais, todos e cada um per si foram 

e são inteiros e legítimos cristãos velhos e de limpo sangue sem raça de 

judeu, mouro, mourisco, mulato, herege nem de outra infeta nação.
147

 

 

 

A primeira representação de Tiradentes enquanto herói da República é uma 

litografia
148

 de 1890 exposta na Igreja Positivista do Brasil e feita pelo fervoroso 

católico Décio Rodrigues Villares, um pintor, escultor e desenhista brasileiro de 

influência positivista por ter estudado na Europa. Em Florença, Villares frequentou o 
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atelier de seu amigo e ídolo Pedro Américo, de cujo irmão mais novo, Aurélio de 

Figueiredo, também era amigo. Villares serviu como modelo para rostos do 

quadro Batalha, de Américo. Décio Villares executou o desenho do disco azul 

da bandeira do Brasil.
149

 A ideia da bandeira atual foi elaborada pelo professor 

Raimundo Teixeira Mendes, que contou também com a participação do Dr. Miguel 

Lemos e o professor Manuel Pereira Reis e quem realizou a confecção do desenho foi 

Décio Villares.
150

 

 

 

Tiradentes, litografia, Décio Villares, 1890. Museu Histórico Nacional (RJ). 
 

 

Maria Alice Milliet estudou a iconografia de Tiradentes e explica que essa 

primeira litografia de Villares foi distribuída ao povo na primeira data do calendário 

republicano. Ela diz que esse “pseudo-retrato” com sua aura de santidade causou forte 

impressão e acabou por forjar não só uma aparência, mas também uma identidade. As 

tentativas de alterar-lhe o caráter fracassaram. A idealização de Villares confirmou uma 

imagem fundante: Tiradentes para os brasileiros é uma espécie de Jesus Cristo. Para o 

professor de Teologia da PUC-SP, Rafael Rodrigues da Silva, os republicanos 
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precisavam dar um rosto respeitável a Tiradentes, por isso escolheram Jesus Cristo, 

gesto um tanto quanto pretensioso.
151

  

Maria Alice Milliet explica a primeira representação: 

   

 O rosto visto de três quartos é o de um homem de tez clara, traços 

regulares, com pouco mais de 40 anos. A longa barba e os cabelos até 

os ombros emprestam-lhe um ar de estudada negligência. Seu olhar 

evasivo não fixa o observador, perde-se na distância. Como único 

adereço, traz uma corda enlaçada ao pescoço se, contudo, ameaçar 

enforcá-lo. Abaixo do busto, vê-se a palma e a coroa de ramos de café 

enfeixadas por uma fita onde se lê: 1792 – Libertas quae sera tamem e 

Ordem e Progresso – 1889. No topo da prancha, ao centro, a legenda 

Tiradentes 1792 – 21 – abril – 1890. No canto inferior esquerdo vem: 

Edição do Apostolado Positivista do Brasil- 1890, e na mesma altura à 

direita, o autor Décio Villares. (...) A atenção recai sobre a bela cabeça 

no centro da composição: traços regulares, cabelo e barbas nazarenos. A 

barba crescida sugere duras condições da prisão e os olhos mansos e 

voltados para o além indicam desprendimento do mundo. (...) Aflora o 

mártir cristão naquilo que ele tem de vítima imolada. Nada nesse 

semblante revela a tensão psíquica do condenado à morte ou recorda a 

impetuosidade do propagador de ideias subversivas.
152

    

 

  

 José Murilo de Carvalho elucida que, quando Décio Villares fez sua litogravura, 

era a descrição tendenciosa retirada do livro de Joaquim Norberto. Baseando-se na 

declaração de Alvarenga Peixoto, tirada dos Autos da Devassa, Norberto descrevera 

Tiradentes como “feio e espantado”, acrescentando por conta própria que nada tinha de 

simpático, que era repelente. Os desmentidos dessa descrição só vieram mais tarde. Daí 

adquirir maior importância a interpretação de Villares, que contestava abertamente a 

versão tida como verdadeira. Mais tarde, em 1928, Villares voltou a retratar o 

inconfidente, dessa vez em um óleo. Na nova obra, claramente um desenvolvimento da 

primeira, a força das cores e a maior estilização da figura – cabelos e barba menos 

revoltos – acentuavam ainda mais a semelhança com Cristo, pelo menos com o Cristo 

adocicado da maioria das representações.
153

  

Talvez a representação mais famosa de Tiradentes seja a do pintor Pedro 

Américo de Figueiredo e Melo que juntamente com seu irmão Francisco Aurélio de 
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Figueiredo e Melo seguiu pelo caminho da arte desde cedo. Não tardou para que ele 

entrasse na Academia Imperial de Belas Artes e conquistasse sucesso, o próprio 

imperador o concedeu uma pensão para que estudasse na Europa.  Foi um pintor muito 

marcante do período imperial brasileiro, mas manteve seu prestígio com a Proclamação 

da República. Pedro Américo foi também historiador, filósofo, escritor, romancista e 

poeta. Mas, sem dúvida, seu grande destaque foi como pintor. Sua obra esteve inserida 

na arte neoclássica, privilegiando temas históricos e personificações. Suas pinturas são 

fundamentais para se compreender o patriotismo criado entre os brasileiros. Pedro 

Américo é considerado um inovador na pintura brasileira e, pelo seu talento, recebeu 

variados prêmios nacionais e internacionais.
154

 

 Em Florença, aonde residia, o pintor teve a ideia de executar uma série de 

quadros sobre a Inconfidência Mineira. Começou seus estudos com o material que o 

amigo Barão do Rio Branco lhe enviou. “Na reunião de 1789 entendo que deve 

representar de farda militar o tenente-coronel Freire de Andrade e o alferes Silva 

Xavier, ambos de botas porque pertenciam à cavalaria”. Pedro Américo inicia a série 

pela pintura daquela que seria a última, na sequência das cinco obras programadas, de 

resto a única a ser realizada: Tiradentes esquartejado (1893). Apesar das dificuldades, 

conclui o quadro em doze dias, com pressa de chegar ao Rio antes da reabertura do 

Congresso. Leva o quadro e o expõe na capital federal, para escândalo de muitos que 

condenam a crueza com que o tema é tratado.
155
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Tiradentes Esquartejado, óleo s/ tela, Pedro Américo, 1893. Museu Mariano Procópio (Juiz de Fora) 

 

  

Na Europa do final do século XIX, o tema da cabeça decepada foi moda entre a 

burguesia na Europa e tornou-se objeto de fetichização. Milliet explica que os escultores 

aderem ao momento criando cabeças decapitadas, é nesse momento que Pedro Américo 

está em Florença e assiste a essas manifestações. Segundo Maraliz Christo, nessa época, 

o trabalho de um pintor de história pautava-se pelo equilíbrio entre a fidelidade ao tema, 

as necessidades ditadas pela estética, os valores de seu tempo, o artista escolhe como e 

em que momento deve representar seu personagem.
156

  

A mesma autora elucida que Pedro Américo optou por apresentar-nos um herói 

aos pedaços e levanta a hipótese de o quadro espelhar o descontentamento do pintor 

face à  própria vida. Ele se sentia envelhecido e doente; com a República, perdera sua 

posição de pintor oficial do Império e fora aposentado da Academia das Belas Artes em 

1890. O quadro também poderia refletir suas preocupações com as dificuldades de 

implantação do novo regime político. Difícil saber suas motivações pessoais.
157

  

A série teria cinco quadros, assim nomeados pelo pintor: “A cena idílica de 

Gonzaga a bordar a fio de ouro o vestido nupcial de sua Marília”, “A mais importante 

das reuniões dos conjurados”, “A cena da constatação de óbito, passada diante do 
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cadáver de Cláudio Manuel da Costa”, “A prisão de Tiradentes em uma casa da antiga 

Rua dos Latoeiros” e “Tiradentes supliciado”. Do último momento dessa série, 

“Tiradentes esquartejado”, ficaram os desenhos anatômicos, o estudo a óleo e o quadro 

definitivo. Pedro Américo opta pela representação realista do esquartejamento. A 

disposição do corpo sob o cadafalso e a citação do braço pendente da “Pietà” (1497-

1500), de Michelangelo, ou da “Deposição de Cristo” (1602-04), de Caravaggio, além 

da presença do crucifixo, favorecem uma leitura cristã do martírio de Tiradentes. 

Leitura já presente em sua época e difundida pelo historiador Joaquim Norberto de 

Souza Silva em seu livro “História da Conjuração Mineira”. Esperava-se de um patriota 

que subisse ao patíbulo com olhar desafiador, reafirmando nas últimas palavras seus 

ideais de liberdade, e não que beijasse mãos e pés do carrasco, caminhando para a morte 

orando resignadamente. O corpo despedaçado, sem vontade própria, alvo da ação de 

outrem, não seria apenas a denúncia da violência do sistema colonial, mas o ápice do 

sentimento de fracasso e solidão, presente em toda a série. Pedro Américo sintetiza seu 

juízo sobre Tiradentes em carta endereçada ao Barão do Rio Branco: “(...) audaz e 

imprudente conspirador, cujo maior defeito foi ser ignorante das coisas e dos homens de 

seu tempo, tanto quanto de si próprio.”
158

 

 Pintado na nascente República e regado de um imaginário cristão profético 

bastante arraigado no povo, a imagem da cabeça de Tiradentes no quadro de Pedro 

Américo permite-nos uma comparação também com a história da morte de João Batista. 

Seguindo a pista dada pelo Prof. Rafael Rodrigues, vamos a um trecho do evangelho de 

Mateus: 

 

Porque Herodes tinha prendido João, e tinha-o maniatado (atado 

as mãos) e encerrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher 

de seu irmão Filipe; Porque João lhe dissera: Não te é lícito 

possuí-la. E, querendo matá-lo, temia o povo; porque o tinham 

como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, 

dançou a filha de Herodias diante dele, e agradou a Herodes. 

Por isso prometeu, com juramento, dar-lhe tudo o que pedisse; 

E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui, 

num prato, a cabeça de João o Batista (grifo meu). E o rei 

afligiu-se, mas, por causa do juramento, e dos que estavam à 

mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar 

João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato, e dada à 

jovem, e ela a levou a sua mãe. E chegaram os seus discípulos, 
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e levaram o corpo, e o sepultaram; e foram anunciá-lo a 

Jesus.
159

 

 

 

O alferes foi enforcado, decapitado e esquartejado e teve suas partes expostas em 

praça pública (pena exemplar) no dia 21 de abril de 1792. O professor João Furtado 

acredita que a própria rainha deu publicidade ao alferes por ser o único que não teve a 

pena comutada. No fim, o fato dele não ser um membro da elite ajudou posteriormente a 

República a eleger o seu herói. Ao pedir a morte de Tiradentes como um criminoso de 

“primeira cabeça”: 

 

os objetivos visados pelas medidas repressivas da monarquia 

ibérica em 1792 não se consolidaram: além de não conter o 

movimento de redefinição política que se daria poucas décadas 

mais tarde, a partir de 1808 a Coroa parece ter conseguido, 

paradoxalmente, apenas dar início a um processo que resultaria 

na criação de um mito, o do herói abnegado e perseverante, 

movido por grade idealismo e destinado – ainda que em um 

período posterior e através de sua apropriação pelo imaginário 

nacional – a interferir decisivamente nos rumos da História do 

Brasil.”
160

 

 

 

A pintura de Américo veio a público no período conflituoso do governo Floriano 

(1891-94), agitado por sérias disputas civis e militares, federalistas e centralizadores. 

Maria Alice Milliet mais uma vez nos explica: 

 

Os despojos do morto dominam o quadro. A pesada estrutura da 

forca exibe os travamentos, os veios da madeira, os pregos e diz 

da brutalidade do poder que a mandou erigir. Sobre os degraus, 

um lençol, à maneira de um sudário, recebe a cabeça 

decapitada, o tronco e a perna direita em escorço a partir da 

planta do pé. Entre a perna levantada numa estaca e o torso, um 

pano amarfanhado e sujo de sangue sugere, pela cor e pelos 

botões, o uniforme da Cavalaria a que pertencia o alferes. No 

chão da plataforma, o crucifixo, as algemas e a corda recordam 

o ritual do enforcamento. Por entre o madeirame do patíbulo, 

percebe-se, ao longe, muita gente comprimida nas janelas das 

casas para assistir ao espetáculo em que se transformou a 

execução. Uma sombrinha, um sinal de sol a pino, dá um toque 

de frivolidade ao macabro espetáculo. A luz intensa anula os 

contrastes e reduz a paleta à quase monocromia. Nessa 
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atmosfera baça, o horizonte delineado por colinas suaves 

encontra o céu que faz o fundo da composição. Cabe um reparo: 

reunindo ao pé da forca o cadáver mutilado, o pintor contraria a 

verdade documental. O esquartejamento deu-se na Casa do 

Trem (arsenal), dali seguindo a cabeça e os quartos para Minas. 

A licença é cabível, já que a sentença previa a exposição das 

partes do corpo à execração pública.
161

   

 

 

Tiradentes aparece com a tez delicada e uma fisionomia aristocrática, porém, o 

silêncio fúnebre da cena só é quebrado pelo burburinho da multidão ao longe.
162

 Pálido, 

os olhos semi-cerrados, o herói parece acometido de um grande desalento: seu discurso 

interrompido, a fala cortada.
163

 Não há notícias de que Américo tenha recorrido a 

cadáveres para o estudo anatômico. É mais provável que tenha trabalhado a partir de 

modelos vivos ou simulacros de ateliê. Milliet elucida que a rápida execução da pintura 

do Tiradentes esquartejado só foi possível porque os estudos tinham sido feitos 

previamente. Américo tinha começado os desenhos preparatórios em dezembro de 1892 

e prossegue em 1893.
164

 Sob a luz crua e uniforme do meio-dia, o cadáver ocupa o 

primeiro plano. Colorista, habituado a lançar mão de “toda paleta de preciso for, todas 

as tintas se a necessidade exigir, contanto que a figura palpite, viva, desempenhe a sua 

ação”, aqui o pintor se contém. Para figurar o herói morto recorre ao traço fino e às sutis 

passagens de tons. A cor perde em valor construtivo, não é mais dela que a figura 

“precisa para viver”.
165

 Excetuando-se as marcas quase imperceptíveis das algemas nos 

tornozelos, a pele jovem não denuncia as privações do prisioneiro, o sofrimento do 

condenado. Como índice maior de crueldade, a coxa rasgada por paus é erguida como 

um quarto de animal em açougue. Mas nem na exibição da carne dilacerada, o artista 

perde o controle.
166

 Há os que digam que o corpo despedaçado foi colocado na forma do 

mapa do Brasil. Essa identificação carrega uma simbologia fortíssima de que o 

sacrifício do corpo de Tiradentes prefigura a existência da nação brasileira. Corpo e 

território se fundem no sacrifício de seu mártir fundador. 
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Maria Alice Milliet conclui que o cadáver que jaz aos pedaços, no quadro de 

Pedro Américo, não é o de um homem qualquer, e sim do herói que a República quis 

consagrar. A imagem seria menos dignificante, não fosse o lastro cultural que a 

sustenta. Noutra época, o corpo esquartejado poderia ser tomado como o triste fim de 

um derrotado, Maxwell traz essa ideia ao discutir o que significou a morte de Tiradentes 

para a Coroa. Porém, aos olhos dos republicanos, o corpo representa a oferenda 

propiciatória da vitória, o preço que a nação teve que pagar para se tonar independente. 

A morte ritualizada sacraliza o acontecimento. Em torno do sacrificado se une a nação. 

Inverteu-se o sentido: inconfidente aos olhos da Metrópole, Tiradentes ressurge 

transfigurado no mártir da emancipação nacional, o cadafalso convertido no altar da 

pátria, o infame em herói, a culpa em redenção.
167

  

 O irmão de Pedro Américo, Aurélio de Figueiredo e Melo, pintou o momento 

que antecedeu o enforcamento. Em Martírio de Tiradentes, de 1893, Aurélio consagra a 

presença de três personagens na hora da execução: o confessor, o condenado e o 

carrasco. Mais uma vez, Maria Alice Milliet traz a explicação da obra: 

      

o patamar da forca funciona como palco para o trio, fica o espectador 

em posição inferior (...). O recurso serve duplamente: destaca a figura 

central, em pé, cujo porte se agiganta envolto numa aura de luz, e deixa 

na sombra as duas figuras ajoelhadas. Com isso, a atenção converge 

para o sentenciado, enquanto ficam na penumbra os dois coadjuvantes. 

(...) Mais um flagrante do que uma natureza-morta, o quadro de Aurélio 

busca colher a emoção do instante, e não congelar a cena. (...) O 

espectador estaria situado na zona escura, bem abaixo do patamar da 

forca, cujas tábuas formam um plano em acentuada diagonal. (...) O 

frade, crucifixo numa das mãos, brada aos céus. No lado oposto, o 

carrasco cobre o rosto, contrito. Entre eles, ergue-se o vulto de longas 

barbas, o corpo volumoso metido numa túnica branca, baraço ao 

pescoço. O homem prepara-se para morrer. Na derradeira hora, volta os 

olhos para o alto. (...) O pintor não resiste ao reforço simbólico: 

introduz uma pomba branca a meio do segmento inferior da tela, em 

perfeita coordenação com o crucifixo acima, estabelecendo assim uma 

relação entre sofrimento e paz espiritual (...).
168
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Martírio de Tiradentes, óleo s/ tela, Aurélio de Figueiredo e Melo, 1893, Museu Histórico Nacional (RJ) 

 

 

Décio Villares volta a figurar com uma escultura que fez de Tiradentes em 1933 

(data de fundição). Um busto de bronze que hoje está no Museu Histórico Nacional e 

que muito difere das litografias que o artista fez do alferes: “cabelos e barba revoltos, 

musculatura saliente do pescoço”.
169

 A estátua parece ter afinidade com a escultura de 

Auguste Rodin, denominada São João Batista de 1879, da coleção do Metropolitan 

Museum os Art de Nova Yorque, outra menção ao profeta na iconografia do alferes. 

 

 

                                                     

À esquerda, São João Batista de Auguste Rodin, 1879, bronze, Metropolitan Museum of Art, Nova 

Iorque. À direita, Tiradentes de Décio Rodrigues Villares, 933 (data de fundição), bronze, Museu 

Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro (cedido ao Museu Histórico Nacional). 
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 Uma das representações bastante recorrentes de Tiradentes é o óleo sobre tela de 

José Washt Rodrigues: Alferes Joaquim José da Silva Xavier, o “Tiradentes”. 

Entretanto, como diz Milliet, as poucas representações que fugiram do estereótipo são 

dificilmente reconhecidas. O quadro, pintado em 1940, a pedido de Gustavo Barroso, 

então diretor do Museu Histórico Nacional, o jovem oficial aparece sem barba e 

trajando uniforme completo dos Dragões da Cavalaria. Ao militar era vedado o uso de 

barba. Silva Xavier, portanto, como militar e de conformidade com o uso da época não 

usava barba comprida. Segundo Waldemar Barbosa: 

 

Tiradentes esteve preso, incomunicável, durante três anos: de 10 

de maio de 1789 a 21 de abril de 1792. É natural que tenha 

ficado, então, com barbas longas. Até historiadores admitem 

que, pelo menos no período em que esteve preso deveria ter 

deixado crescer suas barbas. Não. Hábito é hábito. Embora não 

tenha se conseguido nenhum documento o arquivo da Santa 

Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, é tradição que aquele 

estabelecimento forneceu advogado e barbeiro para os 

inconfidentes.
170

 

 

 

O tipo galante nem de longe se parece com o homem barbado de corda ao 

pescoço identificado como Tiradentes. A paisagem ajuda na identificação do local e do 

militar: o pico do Itacolomi marca o horizonte da antiga Vila Rica.  
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Alferes Joaquim José da Silva Xavier, o “Tiradentes”, óleo s/ tela, J. W. Rodrigues, 1940. Museu 

Histórico Nacional (RJ).   

 

 

 Como já citado na introdução, Tiradentes tem a sua efígie também estampada na 

moeda de cinco centavos de real. Ao estudar as representações de Silva Xavier na 

numismática brasileira, Heitor Loureiro, compara o anverso com o reverso da 

representação do martírio da cédula, percebendo que as imagens do alferes apresentam 

divergências. Os desenhistas da xilogravura do anverso
171

 dialogam pouco com a obra 

de Rafael Falco, diferenciando o seu Tiradentes no que diz respeito à barba e o cabelo. 

Entretanto, os tipos físicos não são tão discrepantes.  
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Cédula de cinco mil cruzeiros (1963-74)
172 

 

 

 

ANVERSO 

 

Alferes Joaquim José da Silva Xavier, “O Tiradentes”, Precursor da Independência e da República do 

Brasil. “Pantheon Escolar Brazileiro”, Januário dos Santos Sabino e A. Estevam da Costa e Cunha. 32 

retratos – xilographia, 13,4 x 8,9cm, século XIX. 
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REVERSO 

 

Tiradentes ante o carrasco, Rafael Falco, 1941. Congresso Nacional. 

 

 Tiradentes só volta ao numerário nacional dezesseis anos depois, numa moeda 

comemorativa ao Bicentenário da sua morte. Tal lacuna da representação do herói pode 

ser atribuída à nova tendência da Casa da Moeda do Brasil em veicular nas cédulas, 

novos tipos de personalidades, atrelados às artes e às ciências nacionais.
173

  

 

 

Moeda de cinco mil cruzeiros (1992-93) 

 

 Loureiro explica que, para Glória Dias, uma das projetistas da segunda família: 

 

Então, quando a gente fez esse trabalho de pesquisa popular, 

nós identificamos que o povo brasileiro estava carente de 
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heróis, carente de imagens que reforçassem a ideia do valor da 

história brasileira. Recentemente havíamos passado pela 

experiência de um impeachment [sic], então o sonho de muitos 

brasileiros, depois que uma eleição direta tinha ido... (...) A 

autoestima, a moral [sic] do brasileiro estava baixa em função 

disso. Era um momento apropriado para que o público visse, no 

seu dinheiro, aquelas figuras incontestes da história, aqueles que 

não tem mais como mudar a própria história. 

A História é divulgada nas escolas e é ensinada como sendo a 

história do Brasil. Coincidentemente nos avizinhamos do 

aniversário dos 500 anos do país, então porque [sic] não uma 

moeda para cada século, levantando o acontecimento 

principal?”
174

 [os grifos são do autor] 

 

  

Percebe-se na fala da projetista um atrelamento à história clássica, tradicional, 

triunfal do Brasil que, embora seja distante da realidade da maioria dos brasileiros, 

emanou da sociedade a volta dos heróis nas moedas. O Banco Central explica da 

seguinte forma: 

 

Efígie de Joaquim José da Silva Xavier (1746-1792), que, 

condenado à forca em decorrência de sua participação no 

movimento pela independência denominado Inconfidência 

Mineira, é hoje reverenciado como herói e patrono cívico da 

nação brasileira. Sua imagem está ladeada pelo dístico “Brasil” 

e por motivos alusivos à Inconfidência Mineira – o triângulo da 

bandeira dos inconfidentes, sobreposto por pássaro que 

representa a liberdade e a paz”. 

 

 

 O autor esclarece que a moeda de cinco centavos de real
175

 traz no anverso a 

imagem de Tiradentes como em um busto esculpido, com o ombro esquerdo levemente 

à frente, representado de barba e cabelos longos, como é comum. Sua face é mostrada 

por inteira, não de perfil. O olhar está voltado para sua direita, mirando um horizonte e 

um futuro. Compõe a imagem uma pomba saindo de um triângulo, como se a “paz” 

nascesse do movimento dos Conjurados. Ressalta-se também a ausência da corda em 
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volta do pescoço.
176

 Conclui que do ponto de vista da numismática, a história continua a 

ser contada da mesma forma há mais de um século.
177

 

 Conhecido o lugar de Tiradentes na Inconfidência Mineira e, entendido o 

movimento no contexto do século XVIII, podemos começar a discutir seu aparecimento 

nas exposições do Museu Paulista e do Museu da Inconfidência. Mas antes, devemos 

entender, ainda que brevemente, o papel da memória na reconstrução desse passado e a 

história da criação dos museus escolhidos. 
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Capítulo 2- Memória e poder: a concepção do Museu Paulista e do 

Museu da Inconfidência 
 

 

2.1 Notas sobre a memória 

 

A memória “recicla” o passado, faz com que ele “ressurja” e viva de novo no 

presente. O passado não pode atuar historicamente, pois não fica no passado, não há um 

limite. Sendo assim, Gabrielle Spiegel argumenta que a memória substituiu a 

desconstrução, sendo agora a língua franca dos estudos culturais – existe a hipótese de 

que a memória esteja se tornando um agente histórico (muitos argumentam como os 

“arquivos se lembram” e como os monumentos são materializações da memória 

coletiva).
178

 

Michel de Certeau também fala sobre essa ruptura com o passado. Segundo Certeau, 

essencialmente a história começa com uma diferenciação decisiva entre passado e 

presente. Historiadores precisam estabelecer um limite entre o que está morto (passado) 

e o que não está, portanto eles encarariam a morte como um fato social em contraste 

com a tradição que é um corpo vivo com conhecimento tradicional e é passado adiante 

em gestos, hábitos e memórias reais que nascem em sociedades vivas.
179

 

O objetivo do historiador se transforma no que se definiu como o ato de: “Ler o que 

nunca foi escrito”. É nesse momento que o passado é salvo, não ao retornar para o que 

existiu antes, mas ao ser transformado no que nunca foi; ao ler o que nunca foi escrito. 

O objetivo central da historiografia moderna é a representação – e não mais a 

ressurreição – do passado. Sob esse ponto de vista, a preocupação atual com a memória 

transcende a questão da memória por si só, e pode ser relacionada com a preocupação 

geral com a linguagem e o discurso. “Memória” se tornou um formato alternativo de 

linguagem, nesse sentido, a memória “reencarna”, “ressurge”, “recicla” e faz com que o 

passado “reapareça” e viva de novo no presente, e sendo assim ela não pode atuar 

historicamente uma vez que se recusa a manter o passado no passado; fato que a 

historiografia moderna faz. A história representa os mortos – a memória relembra seu 
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corpo e pretende revivê-lo. Uma é escrita, arquivada, e essencialmente analítica. A outra 

é oral, litúrgica e essencialmente profética.
180

  

Susan Crane diz que ao assumir que a nossa memória é “falha” nós acreditamos que 

os museus, e os historiadores, vão nos informar sobre o passado “certo”. Mesmo que 

não nos lembremos de cada visita feita a um museu, nós sabemos que a versão “correta” 

do passado está a disposição para ser consultada e corrigir nossa memória distorcida. Os 

museus não devem mentir; e quando um visitante vai embora achando que foi 

enganado, a relação de confiança fica em risco. Mesmo que os profissionais nos museus 

continuem com a esperança de educar o público sobre o passado, esses profissionais 

foram negligentes ao não demonstrar ao público o processo de construção dos projetos. 

E enquanto as instituições se dedicam à produção do conhecimento para o público, ele 

continua a desenvolver sua própria memória coletiva que resiste à reinterpretação 

histórica e se fortalece como um componente ativo da vida pública.
181

   

Para Néstor Canclini, o que se define como patrimônio e identidade pretende ser 

o reflexo fiel da essência nacional. Daí que sua principal atuação dramática seja a 

comemoração em massa: festas cívicas e religiosas, comemorações patrióticas e, nas 

sociedades ditatoriais, sobretudo, restaurações. Celebra-se o patrimônio histórico 

constituído pelos acontecimentos fundadores, os heróis que os protagonizaram e os 

objetos fetichizados que os evocam, os ritos legítimos são os que encenam o desejo de 

repetição e perpetuação do poder. Lugares históricos e praças, palácios e igrejas, servem 

de palco para representar o destino nacional, traçado desde a origem dos tempos.
182

 

Nada melhor que os antigos edifícios e seu estilo, a história de uso escolar e as 

imagens convencionais para representá-la. Para o conservadorismo patrimonialista, o 

fim último da cultura é converter-se em natureza. Ser natural como um dom. A escola é 

um palco fundamental para a teatralização do patrimônio. Transmite em cursos 

sistemáticos o saber sobre os bens que constituem o acervo natural e histórico. Ao 

ensinar geografia fala-se o que é e onde termina o território da nação; no estudo da 

história, são relatados os acontecimentos em que se conseguiram fixar esses limites em 

luta contra adversários externos e internos. 

O patrimônio existe como força política na medida em que é teatralizado: em 

comemorações, monumentos e museus. Na América, onde o analfabetismo começou a 
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ser minoritário há poucos anos e não em todos os países, não é estranho que a cultura 

tenha sido predominantemente visual. Em meio à secularização, que fez as normas 

sociais descerem do céu para a terra, dos ritos sagrados para o debate cotidiano, o 

patrimônio cultural parece ser o lugar mais resistente a esse processo.
183

 

Helenice Rodrigues da Silva explica que, instrumento fundamental do laço social, a 

memória (individual e coletiva) tornou-se, nessa última década, um dos objetos centrais 

de análise dos historiadores do tempo presente. Segundo Paul Ricoeur, ela permanece, 

em última instância, a única guardiã de algo que “efetivamente ocorreu no tempo”. 

Resta, no entanto, saber como se opera a articulação entre a história dos historiadores e 

a memória dos testemunhos, visto que suas pretensões recíprocas — vigilância crítica e 

fidelidade ao passado — aparentemente parecem antagônicas. Segundo Paul Ricoeur, 

em La mémoire, l’histoire et l’oubli, a defesa de uma memória “esclarecida pela 

historiografia” e a de uma história erudita passível de “reanimar uma memória 

declinante”, ou seja, a busca mesma de uma “política da justa memória”, constitui um 

desafio para a historiografia do presente.
184

 

Objeto de manipulações frequentes (de ordem política e ideológica), a memória 

(individual e coletiva) passa, assim, a integrar o “território do historiador”. Convém 

lembrar que nos estudos de Maurice Halbwachs, a memória não é só um fenômeno de 

interiorização individual, ela é, também e sobretudo, uma construção social e um 

fenômeno coletivo. Sendo uma construção social, a memória é, em parte, modelada pela 

família e pelos grupos sociais. Vale dizer, a memória individual se estrutura e se insere 

na memória coletiva. Halbwachs parte, então, de uma oposição entre o universo da 

memória (situada em termos da experiência vivida, da imagem, do afeto, etc) e o da 

história (situada em termos de uma crítica, de um problema, de conceitos).
185

  

A formulação de uma tal dicotomia permitiu a demonstração dos mecanismos da 

constituição de uma memória coletiva, ou seja, ela mostrou as modalidades do seu 

enraizamento e da sua ligação a comunidades concretas. Desse modo, a história 

começaria onde terminaria a tradição. Halbwachs “apresenta, na realidade, a história 

como o lugar da objetividade absoluta, da não implicação do sujeito histórico, da 

simples inscrição daquilo que ocorreu no plano puramente factual”.
186

 

                                                           
183

 Idem, 161-2. 
184

 SILVA, Helenice Rodrigues da. “Rememoração, comemoração: os usos sociais da memória”. In: 

Revista Brasileira de História, vol.22, n.44, São Paulo, 2002, p.425. 
185

 Idem, p.426-7. 
186

 Idem, p.427. 



78 
 

Associados à manipulação e à instrumentalização da lembrança, os abusos da 

memória se traduzem, lembra Ricoeur, pela política abusiva das comemorações das 

grandes datas, caracterizadas tanto pelas glórias como pelas humilhações. A esse 

propósito, as comemorações nacionais oferecem exemplos pertinentes, uma vez que elas 

são objeto de interesses em jogo (políticos, ideológicos, éticos, etc.). O uso perverso da 

seleção da memória coletiva encontra-se, portanto, nesse processo de “rememoração” 

social, cuja função é justamente a de impedir o próprio esquecimento. Apagam-se da 

lembrança as situações constrangedoras (por exemplo, nos “500 anos do Brasil”, os 

massacres indígenas, a escravidão negra, as violências na história), e privilegiam-se os 

mitos fundadores e as utopias nacionais (o “paraíso tropical” e o “país do futuro”).
187

 

Ora, essa seleção da memória coletiva é comum em todas as comemorações de uma 

data nacional. As utilizações sociais da memória são visíveis nesse fenômeno das 

comemorações que, em todas as partes do mundo, vêm se impondo como um ritual 

nacional. Consagrando o universalismo dos valores de uma comunidade, as 

comemorações buscam, nessa “rememoração” de acontecimentos passados, 

significações diversas para uso do presente. Por trás de todas as comemorações 

nacionais encontra-se, portanto, a questão do tempo que se manifesta em sua relação 

com o passado da história e com o presente da memória. Em outros termos, a 

comemoração das datas nacionais demonstra que os acontecimentos tidos por 

inaugurais exercem ainda uma função eminentemente simbólica.
188

 

A história oficial, lembra Ricoeur, é uma memória coletiva oficializada, ou seja, 

uma memória ideológica, em vez de ser uma memória criticada. Os deslocamentos do 

passado sobre o futuro explicam, muitas vezes, os problemas ligados à transmissão da 

memória. Visando a um tempo futuro, a memória se conserva no tempo contra o próprio 

tempo (o esquecimento e o apagamento). Cabe, pois, à história, pela sua dimensão 

crítica, guardar os rastros da “dívida”, dívida essa que diz respeito às vítimas da 

História. “Se não se deve esquecer, é, também e sobretudo, em razão da necessidade de 

se honrar as vítimas da violência histórica. É nesse sentido, que se pode falar de 

memória ameaçada”, lembra Paul Ricoeur. Nessa perspectiva, a história crítica tem por 

papel se opor, não só aos preconceitos da memória coletiva, mas também aos 
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preconceitos da história oficial, cuja função consiste na própria transmissão dessa 

memória.
189

 

 

 

2.2 A criação dos museus brasileiros 

 

 No Brasil, a introdução dos museus se fez no século XIX pelo viés da história 

natural, “no qual se insere organicamente a Antropologia e, como enclave evocativo e 

celebrativo, a História”.
190

 Com a transferência da família real para o Brasil e 

especialmente, com a Missão Artística de 1816, foram criadas as primeiras instituições 

voltadas para o desenvolvimento das ciências e das artes na colônia. A partir de 1870, o 

quadro cultural brasileiro começa a mudar com a “introdução de novas ideias”, oriundas 

de uma nova elite intelectual, essencialmente vinculada às academias de direito e aos 

Institutos Históricos. Nesse segundo momento, há uma busca de definição da cultura 

nacional, procurando encontrar seus fundamentos, em oposição ao legado metropolitano 

e às origens coloniais.
191

  

A história da implantação oficial de museus de arte brasileiros é um fenômeno 

tão recente quanto à própria ideia de nação e refletiam o estágio cultural em que o país 

se encontrava. Do ponto de vista cultural, os valores estrangeiros, em particular 

advindos da cultura europeia são bastante valorizados. O universo dos poucos museus 

nacionais, especialmente tratando-se dos de artes, não escapam a essa lógica.
192

 

Os museus brasileiros do século XIX estiveram entre as instituições 

privilegiadas de pesquisa científica e tecnológica, aliadas ao processo de 

institucionalização das Ciências Naturais. Como nos gabinetes de curiosidades, as 

coleções reúnem espécimes e objetos que permitem aos cientistas naturalistas 

materializar os objetivos específicos das ciências naturais, quais sejam mobilizar, 

classificar e ordenar o mundo e, também remeter a Portugal exemplares importantes da 

fauna e da flora, dos minerais e de ornamentos indígenas que acabavam por incorporar o 
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acervo do Gabinete de História Natural de Portugal, que, desde o século XVI, tinha 

expressiva recolha de coleções de naturalia e artificialia
193

provenientes do novo 

mundo.
194

 

Patrimônio cultural, os museus brasileiros estavam ligados pelo fio condutor de 

fatos, datas e personagens, tanto quanto a preservação de seus testemunhos materiais – 

que passariam a fazer parte de museus e casas históricas – quanto à composição do 

Plano Nacional de Educação. A partir disso, o Rio de Janeiro, por ser a capital federal 

tornou-se sede de muitos museus como o Museu Imperial em Petrópolis, o Museu do 

Primeiro Reinado, a Casa de Benjamin Constant, a Casa de Rui Barbosa e o Museu da 

República, entre outros.
195

 

A história produzida nos museus com base nas teorias do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro visava garantir a homogeneidade de pensamento no interior da 

nação, no sentido de congregar em torno de um referencial comum – neste caso, o 

passado – grupos sociais altamente diversificados culturalmente. Era importante passar 

a visão de que o passado, o presente e o futuro estavam interligados. Essas 

considerações apontam para a tentativa de integrar o “velho” e o “novo”, de forma que 

as rupturas fossem evitadas e a história se apresentasse como um conjunto de 

acontecimentos conciliatórios em direção ao progresso, conforme analisou Manoel 

Guimarães em seu estudo sobre o IHGB.
196

A necessidade do Instituto de estruturar a 

história da pátria pode ser observada nas palavras de um de seus sócios, Carlos 

Frederico de Martins, em 1844:  

 

A história é mestra não somente no futuro, como também no presente. 

Ela pode difundir entre os contemporâneos sentimentos e pensamentos 
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sobre o patriotismo. Criar uma historiografia para o Brasil, portanto, a 

própria fundação da nacionalidade, a construção da identidade do povo 

brasileiro.
197

 

 

 

Assim, quando observarmos o crescimento dos museus e das políticas museais 

ao longo dos séculos XIX e XX, o aspecto a ser destacado é que a maior parte dos 

museus atualmente existente foi criada apenas nas últimas quatro décadas, sendo que o 

grande aumento do número de museus ocorreu nos anos de 1980, com uma queda desse 

crescimento na década seguinte. No entanto, podemos dizer que as atuais políticas 

adotadas pela esfera do governo federal e pelas iniciativas privadas tem dado novo 

ânimo para o fortalecimento da preservação da memória nacional. Aos museus 

brasileiros cabe cumprir o papel de referência e de base para o futuro da cultura e da 

sociedade. Ao ultrapassar o antigo status do museu como templo de todas as musas, os 

museus brasileiros, no percurso de sua implementação, adquire potencialidades de abrir 

ao cidadão, nas dimensões do novo e do velho, espaços de contato e de interação com 

sua história e cultura.
198

 

 

 

2.3 O Museu Paulista:  

 

O Museu Paulista foi criado em 1893, quando o presidente de Estado Bernardino 

de Campos definiu a função científica e cultural para o prédio – a de ser o primeiro 

museu público do Estado de São Paulo, recolhendo as coleções e objetos sob a guarda 

da Comissão Geográfica e Geológica do Estado (Lei nº46 de 25 de agosto de 1892).
199

 

No mesmo ano, o também conhecido por “Museu do Ypiranga” adquire as coleções 

pertencentes a Joaquim Sertório, compostas por espécimes de história natural, 

mobiliários, jornais e objetos da cultura indígena. E é com esse material, que foi 

inaugurado oficialmente o Museu Paulista, em 26 de julho de 1894. No mesmo ano, por 

indicação de Orville Derby (diretor da Comissão Geográfica e Geológica do Estado) é 

contratado o zoólogo Hermann von Ihering, conhecido por sua atuação nos certames 
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internacionais. Abria-se então um novo museu etnográfico cujo objeto era “o estudo da 

história natural da América do Sul e em particular do Brasil, por meios científicos”.
200

 

E assim, em 1895, montava-se em São Paulo um projeto de museu enciclopédico 

com a pretensão de reunir exemplares de todo o conhecimento humano
201

. Tendo como 

base um saber evolutivo, classificatório e pautado em modelos da biologia, Ihering 

imprimirá ao museu um perfil profissional, adaptado aos grandes centros europeus e 

conforme com eles. Era ainda nesse mesmo ano que publicava-se o primeiro número da 

Revista do Museu Paulista, marcada logo de início pelo programa bastante personalista 

de seu diretor. Logo na capa, junto com uma gravura que representava a fachada do 

museu, constava um breve currículo de Ihering e um artigo defendendo a novidade do 

estabelecimento.  

Segundo Ana Maria Alves,  

 

Em 1916, dá-se um verdadeiro terremoto mudancista no Museu 

Paulista: cai o diretor-cientista e com ele se vai o projeto até 

então hegemônico de um instituto de ciências naturais. Em seu 

lugar irá se entronizar um projeto explicitamente ideológico, 

voltado mais para a relação memória-poder e menos para o par 

dialético ciência-poder.
202

  

 

 

Assume a direção do museu, Affonso d’Escragnolle Taunay, que não foi um 

historiador de formação, tendo se formado engenheiro e lecionado química, física 

experimental e história natural durante quase vinte anos (de 1899 a 1917) na Politécnica 

de São Paulo. Foi admitido no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) em 

1911, sendo o orador oficial de 1913 a 1915.  

A história, até então desprovida de caráter científico, passou a ser tomada como 

um ramo do conhecimento e, no caso, o único capaz de fornecer as bases para a 

transformação do museu enciclopédico em “museu-memorial” da nação brasileira. A 

                                                           
200

 SCHWARCZ, Lilia K. Moritz. “A Era dos Museus de Etnografia no Brasil: o Museu Paulista, o 

Museu Nacional e o Museu Paranaense em finais do século XIX”. In: FIGUEIREDO, Betânia, VIDAL, 

Diana. Museus: dos gabinetes de curiosidades ao museu moderno. Belo Horizonte: Argumentum, 2005, 

p.128. 
201

 Paiva, 1984 apud SCHWARCZ, Lilia K. Moritz. “A Era dos Museus de Etnografia no Brasil: o Museu 

Paulista, o Museu Nacional e o Museu Paranaense em finais do século XIX”. In: FIGUEIREDO, Betânia, 

VIDAL, Diana. Museus: dos gabinetes de curiosidades ao museu moderno. Belo Horizonte: 

Argumentum, 2005, p.128. 
202

 ELIAS, Maria. José. “Museu Paulista: memória e história”, 1996 apud ALVES, Ana Maria de 

Alencar. O Ipiranga apropriado: ciência, política e poder: O Museu Paulista, 1893-1922. São Paulo: 

Humanitas/ FFLCH/USP, 2001, p.156. 



83 
 

visão de história de Taunay era o que conduzia na constituição da Seção de História e na 

decoração do museu para as festas centenárias.
203

 

O objetivo de Taunay era contar a história da constituição da nação brasileira do 

ponto de vista de São Paulo, isto é, como resultado do esforço paulista desde os 

primórdios da colonização.
204

 No primeiro ano de sua gestão, Taunay monta uma nova 

sala de exposição inteiramente dedicada à história de São Paulo. As coleções de 

história, até então centrais no museu e diretamente estudadas e organizadas pelo diretor 

da instituição, passaram a ser subordinadas ao trabalho de especialistas, que prestavam 

contas anualmente à direção sobre o andamento de cada coleção. Taunay, além de 

diretor, também atuava como especialista, procurando introduzir paulatinamente no 

acervo histórico do museu os métodos científicos que guiavam a história em sua época. 

Foi desse modo que delimitou os primeiros contornos da Seção de História que seria 

oficialmente criada em 1922.
205

 

 

 

2.3.1 A memória do poder ou o poder da memória? 

 

Desde a sua criação, o Museu Paulista foi planejado como um símbolo das 

pretensões do estado de São Paulo, de dominar e controlar o país inteiro. O nascimento 

da nação brasileira independente está localizado em São Paulo, no bairro do Ipiranga e, 

consequentemente, as histórias do Brasil sempre focam nessa área. Nosso período 

colonial é interpretado como uma grande aventura dos paulistas, desvendando o sertão, 

conquistando grandes áreas além das leis portuguesas. O Brasil como um todo, portanto, 

não era uma colônia portuguesa, mas sim um grande país conquistado pelos 

bandeirantes.
206

 

Não havia nenhum outro princípio unificador na colônia: sem os bandeirantes 

não existiria o Brasil. A colônia portuguesa poderia ter acabado como a América 

Espanhola; uma série de países regionais independentes. Portanto, se há uma identidade 
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brasileira que contraste com a América Latina, é graças ao projeto bandeirante. Esse é o 

Brasil colonial interpretado pela elite paulista, uma interpretação histórica que se tornou 

padrão desde o final do século XIX.
207

  

O Museu Paulista, na verdade, foi planejado como uma resposta, um desafio, à 

ambição do Rio de Janeiro, que procurava continuar a dominar a vida política do país 

depois da proclamação da República em 1889. Particularmente, é uma resposta ao 

Museu Nacional do Rio de Janeiro.
208

 

Não deveria ser difícil atrair pessoas “comuns” para o museu. Isso poderia ser 

feito se os objetos do museu fossem apresentados fora da sua narrativa cronológica, 

destacando a cultura das pessoas “comuns” como uma tentativa de construir uma 

história diferente; contrária à dominação do passado pela elite. Mas, infelizmente, a 

persistência do controle ideológico pela elite brasileira acaba por refletir nos museus. 

Um sinal de que uma mudança expressiva não vai acontecer tão cedo.
209

  

Foi por meio de um investimento direcionado sobre as imagens relativas ao 

passado paulista que Affonso de Taunay se tornou um dos responsáveis pela difusão e 

fixação da ideia de um nacionalismo paulista, já esboçada pela produção historiográfica 

do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo (IHGSP), que vê o paulista, em suas 

várias gerações – bandeirante, tropeiro, cafeicultor -, como o responsável pelo progresso 

não só do estado de São Paulo, mas de todo o país. O espírito aventureiro e desbravador 

aparecia como a marca de um povo que, desde suas origens, esteve comprometido com 

o futuro e o progresso ininterrupto da nação brasileira. E essa versão histórica 

consagrada pela instituição do Ipiranga faz parte, num contexto mais amplo, das 

investidas da elite social paulista no sentido de se legitimar como força motriz dos 

destinos nacionais.
 210

 Esse também é o caso do Museu Paulista, naquele momento em 

que, ao se aproximar o centenário da Independência brasileira, se torna o foco das 

atenções das camadas dirigentes do estado de São Paulo, que o viam como “o lugar 

certo no momento exato” para reforçar o papel hegemônico de São Paulo na República 

Velha, em contraposição ao Rio de Janeiro.
211
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A invenção do passado nacional, com uma origem determinada, marcos 

históricos precisos, heróis e símbolos memoráveis, apresentava-se naquele momento da 

história de São Paulo como poderoso instrumento pedagógico capaz de forjar uma 

identidade nacional intrinsecamente comprometida com os interesses das elites políticas 

e intelectuais paulistas. As camadas dirigentes de São Paulo certamente vislumbraram, 

no universo cultural a ser representado no Monumento do Ipiranga, a possibilidade de 

se auto afirmarem por meio da construção de um campo simbólico. Segundo Taunay, 

todo o aparato pictórico a ser composto no salão de honra lhe parecia absolutamente 

indispensável “para que os menos sabedores da nossa história fiquem tendo 

conhecimento de que a nossa libertação não se fez por meio de conchavos e foi 

adquirida graças à efusão de sangue brasileiro”.
212

 

 A realização sistemática de análises historiográficas aprofundadas é 

fundamental para a reflexão sobre o significado da história produzida e construída, da 

narrativa visual, materializada para a superação crítica dos elementos consensuais e 

conhecidos da valorização do passado heroico da colonização, das lutas da 

Independência, da construção do Estado Imperial, e depois do Estado republicano como 

obra exclusiva de um determinado grupo social – uma memória social construída sob a 

ótica conservadora.
213

 

Nos termos propostos em alguns estudos culturais recentes, a preocupação com a 

identidade nacional é quase sempre compreendida como uma proposta de sociedade 

homogênea, que surge de um passado mítico, elaborado por uma camada social para a 

sociedade, que lê o país por um passado inexistente e exclui as diferenças e 

peculiaridades regionais em favor de um todo homogêneo, eterno e abrangente.
214

 A 

questão da identidade nacional, que até recentemente era pensada apenas como uma 

necessidade do Estado-Nação para criar laços de relação e dependência com a 

população, portanto, uma noção gerada e orientada pelos grupos políticos mais 

influentes, pode ser lida, em algumas situações, como uma proposta de grupos 

derrotados politicamente, detentores de capital social e cultural, mas marginais aos 

grupos políticos dominantes, que recorrem aos debates no campo cultural para manter, 
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preservar e tentar impor suas ideias, criando espaços de ação cultural e formação de 

pessoal, com o objetivo de divulgar e fortalecer suas propostas, com êxito.
215

 

O diretor trabalhou com a noção de identidade nacional homogênea, resultante 

do sucesso da colonização portuguesa, que teve continuidade no império – noção 

desenvolvida e imposta pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. A história 

narrada e a sociedade retratada no Museu Paulista são o que hoje denominamos de 

excludente e de ocultação: o passado é harmônico, desde o início da colonização, com 

portugueses e índios atuando em conjunto, sob a égide da Igreja; as lutas referidas – 

contra os holandeses e as revoltas de 1720, 1789 (grifo meu) e 1817 são etapas para a 

autonomização e independência do império. As citações das guerras de independência 

são pontuais, destacando heróis, o debate político e a rendição portuguesa.
216

  

Affonso de Taunay optou por omitir as rivalidades políticas dos grupos 

regionais; os conflitos armados- exceto dos que contribuíram (na sua visão) para a 

unidade nacional; as desigualdades e diferenças sociais, étnicas e culturais, valorizando 

o político como instância de solução dos conflitos, selecionando alguns indivíduos 

como heróis destacados, estruturando uma história genealógica do processo de 

colonização e ocupação, com marcos cronológicos flexíveis. Pode-se considerar sua 

visão de história como decorrente das dominantes no Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro no final do século XIX, lembrando que existiam outras, as que a esta se 

opunham. E nas décadas iniciais do século XX diferenciadas leituras do Brasil já 

estavam sendo propostas e influenciando as práticas políticas.
217

 

A feitura das telas dos bandeirantes, tal como a execução das séries 

iconográficas sobre São Paulo antigo, permitem perceber claramente os procedimentos 

de Taunay em relação à composição histórica do museu e também a forma como 

pretendia construir a história. A decoração histórica do museu buscava um tom nacional 

– especialmente no salão de honra -, mas o solo da Independência e, portanto, da origem 

da nação, era paulista. Nesse sentido, é possível, entender a atenção especial dada por 
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Taunay à execução dessas telas, pois o seu poder de irradiação simbólica não poderia 

ser descartado na composição do conjunto segundo, é claro, o seu ponto de vista.
218

 

Para a intelectualidade paulista, especialmente representada no IHGSP e na 

Revista do Brasil, era necessário buscar um novo locus produtor da identidade nacional. 

O Rio de Janeiro, palco privilegiado do Brasil imperial e de toda a história a ela ligada, 

foi então desqualificado em proveito da cidade bandeirante, tomada como matriz 

privilegiada para a construção da imagem daquilo que é (ou deve ser) a nação no início 

dos anos 20. Assim, esse momento também é privilegiado para a legitimação do regime 

republicano, de modo que a construção do mito das origens, fundamental na 

estruturação de qualquer sociedade, teve lugar de destaque na produção intelectual da 

época. Os intelectuais paulistanos se serviram então do fato de São Paulo ter sido o 

palco da proclamação da Independência brasileira para unir 1922 a 1822, e ambos ao 

memorável passado paulista, em que a luta pela instauração do regime republicano no 

país também teve lugar de destaque. Em termos da construção de uma memória 

monumental, visível e palpável, o Museu Paulista, a partir da gestão de Taunay, tomou 

a frente na reconstrução e narrativa do passado nacional de caráter paulista. Ele 

sintetizava, de maneira exemplar, as três grandes categorias comemorativas: a 

historiográfica, a monumental e a cerimonial
219

 identificada na análise da comemoração 

do centenário da Revolução Francesa, em 1889, que, todavia, não se restringiram apenas 

ao museu.
220

 

 

 

2.3.2 Affonso de Taunay e o objetivo de sua nova exposição: 7 de setembro de 1922, 

o início dos trabalhos 

 

Affonso de Taunay assumiu a direção do Museu Paulista em fevereiro de 1917 

como Diretor em Comissão, substituindo Amando Prado, nomeado diretor em agosto do 

ano anterior, após o afastamento de Hermann von Ihering, em decorrência das 
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investigações realizadas pela Comissão de Sindicância, que iniciara seus trabalhos em 

janeiro de 1916, a fim de instaurar um inquérito administrativo (por desconfiança de 

desvio de verbas pelo diretor) e um inventário das coleções da instituição do Ipiranga. 

Graças ao conjunto de informações levantadas por essa Comissão, Taunay, até então 

alheio à esfera dos museus, pôde ter uma noção geral das coleções pertencentes ao 

Monumento do Ipiranga, das lacunas que estas apresentavam, bem como dos problemas 

enfrentados e criados pelas administrações anteriores, o que lhe permitiu traçar suas 

primeiras metas e prioridades administrativas e institucionais.
221

 

O mais grave de todos os equívocos de Ihering aos olhos de Taunay foi, sem 

dúvida, o abandono à própria sorte das coleções de história originais do museu, além do 

completo desinteresse em aumentá-las, esquecendo-se de que o Palácio do Ipiranga fora 

construído e concebido como um memorial da Independência brasileira e, nesse sentido, 

voltado para a exaltação de fatos memoráveis da tradição nacional.
222

 Apesar de Taunay 

ter conservado o “espírito enciclopédico” da instituição, mantendo todas as coleções de 

ciências naturais do Museu em perfeito estado de conservação, bem como 

incrementando-as por meio do trabalho de especialistas e dos viajantes que 

continuamente forneciam espécimes novos, a transformação pela qual a instituição 

passaria já pôde ser notada nos primeiros meses da nova administração.
223

 

As condições das coleções de história não eram, entretanto, apenas resultantes da 

talvez  negligência ou falta de tato e do direcionamento específico que Ihering imprimiu 

à sua administração, mas, em primeiro lugar, procederam do aval concedido pelo 

decreto n. 249, de 26.7.1894, que regulamentou o funcionamento do Museu Paulista.
224

 

Porque o Palácio de Bezzi fora pensado, sobretudo como memorial da Independência 

brasileira, a história não podia ser esquecida, apesar de ter sido relegada a um plano 

inferior em relação às coleções de ciências naturais. Assim, o artigo 3º especificava que, 

além das diversas coleções de ciências naturais, o museu deveria contar com uma seção 

“destinada à História Nacional e especialmente dedicada a colecionar e arquivar 

documentos relativos ao período de nossa independência política”. Além desses 

documentos, o museu deveria criar uma galeria de vultos proeminentes da história 

brasileira, já falecidos, com o objetivo de perpetuar a memória dos cidadãos brasileiros 
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que tenham “prestado incontestáveis serviços à Pátria e mereçam do Estado a 

consagração de suas obras ou feitos”. O artigo 4º lembrava que no prédio haveria, é 

claro, espaço para a tela de Pedro Américo – Independência ou Morte!- e para outras 

telas de caráter histórico e de costumes brasileiros que fossem adquiridas pelo Estado. 

Essa regulamentação deixa claro que o museu se constituiu como um centro de 

instrução pública e de pesquisas no campo das ciências naturais. Em relação à história, 

ele funcionaria apenas como um memorial ou, mais especificamente, como um panteão 

em homenagem a acontecimentos e homens que não deveriam ser esquecidos.
225

 

Pouco a pouco, Taunay começaria a adquirir elementos fundamentais para a 

composição iconográfica do museu que foi um dos pilares para a composição da Seção 

de História, oficialmente criada em 1922, e um dos elementos básicos da decoração do 

museu para as festas centenárias. A construção de um novo universo estético foi o 

grande suporte de Taunay na composição histórica do museu, pois foi, sobretudo no 

rearranjo estético de todas as salas, galerias, peristilo (galeria de colunas isoladas, em 

torno de um edifício ou de um pátio)
226

, escadaria, salão de honra que o desvio imposto 

pelo novo diretor, em relação à gestão anterior, se materializou e pôde ser amplamente 

notada até mesmo pelo espectador mais desatento. São as imagens e a forma pela qual 

foram dispostas que reconstruíram o espaço e o dotaram de sentido.
227

 

Havia a preocupação de Taunay em obter cópias absolutamente fiéis aos 

originais – fac-símiles -, o que não poderia ser diferente, tendo em vista a forma pela 

qual ele concebia o documento histórico, isto é, como um testemunho do passado e, 

nesse sentido, como matéria-prima indispensável para reconstruí-lo tal como ele 

aconteceu. Ele pensou e constituiu o Museu como um centro de estudos e de pesquisa, 

dotado não apenas de coleções a serem expostas ao público comum, mas também de 

arquivo e biblioteca, os quais não cansou de incrementar e utilizar como inesgotáveis 

fontes de pesquisa. Além de duas salas inauguradas em 1917, Taunay, procurando cada 

vez mais desenvolver as coleções de história do Museu, começou a formar o que ele 

chamou de uma Brasiliana para a biblioteca, a maior parte através de doações ou 

permutas com outras instituições, como o Arquivo e Biblioteca Nacional do Rio de 

Janeiro, o Arquivo do Ministério das Relações Exteriores, o IHGB, e outras. A ação 

dinâmica de Taunay ainda avançou nesse primeiro ano, não obstante o exíguo 
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orçamento que lhe fora fornecido. Assim, outra área em que ele se empenhou foi a 

aquisição de retratos de grandes vultos da história do Brasil, como será demonstrado 

mais adiante, o do próprio Tiradentes.
228

 

Essa mesma documentação colecionada não constitui apenas um vasto painel de 

exposição do passado paulista a ser admirado pelo público que frequentava o museu. O 

interesse de Taunay foi mais além, pois esse mesmo material foi amplamente utilizado 

por ele para compor seu trabalho historiográfico sobre São Paulo – especialmente sobre 

bandeirantismo. Esse dado pode ser constatado por sua ampla produção nos jornais e 

revistas da época, nos quais publicou seus primeiros estudos sobre São Paulo de 

Piratininga que, no início da década de 1920, apareceram em forma de trilogia a respeito 

da pequena vila colonial.
229

 

Uma das hipóteses levantadas no projeto de pesquisa e que pode ser comprovada 

aqui é a de que, além da intervenção direta do governo do estado de São Paulo na 

composição do museu para as festas centenárias, Taunay também discutia suas ideias 

para decoração interna do monumento com seus consócios do IHGB e IHGSP, trocando 

opiniões sobre quais homens da Independência deveriam ser retratados e quais 

acontecimentos históricos mais significativos no processo de constituição da nação 

brasileira mereceriam ser “transpostos” para telas, a fim de figurarem nos grandes 

painéis deixados pelo arquiteto.
230

  

Em 18 de julho de 1919, Basílio de Magalhães, membro do IHGB, escreveu a 

Taunay em resposta à sua carta enviada ao instituto no início daquele mês, solicitando 

aos consócios cariocas “algumas lembranças de nomes para retratos que devem figurar 

no salão de honra e nas salas do Museu Paulista, quando se festejar o centenário da 

Independência do Brasil”.
231

 Entre eles existiam algumas divergências quanto aos 

personagens a serem representados, apesar de a maioria das indicações serem 

similares.
232

  

Taunay lembrava os nomes dos grandes homens da independência, sendo eles: 

Dom Pedro I, José Bonifácio, Antônio Feijó, Joaquim Gonçalves Ledo, José Clemente 

Pereira, Antonio Carlos e Martim Francisco de Andrada, cônego Januário Barboza, J.J. 
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Rocha, Imperatriz Leopoldina, Maria Quitéria de Jesus. Em seguida enumerou, em 

relação aos feitos aos quais estavam ligados, os nomes que, de seu ponto vista, deveriam 

compor os dezoito retratos, tendo à frente Tiradentes (grifo meu), depois Domingos 

José Martins e José Luiz de Mendonça. Os nomes seguintes eram de “deputados às 

Cortes e de propagandistas e agitadores que se bateram em prol da Independência 

nacional, na imprensa, maçonaria, na tribuna popular, etc, que poderiam ser 

representados por Vergueiro, Hippolyto Costa, frei Sampaio, Paula Souza, Cipriano 

Barata, José Lino Coutinho. Os chefes militares Joaquim de Oliveira Álvares e Joaquim 

Xavier Curado, Jorge Avilez, lord Conchrane e Labatut, J.J de Lima e Silva (visconde 

de Magé). Os próceres da insurreição baiana visconde de Cajahiba (Argollo Ferrão), 

visconde de Pirajá (Pires Carvalho e Albuquerque), Estevam Rezende e o marquês de 

Maricá”.
233

 

No ano de 1919, a Secretaria do Interior do Estado de São Paulo, à qual o Museu 

do Ipiranga estava subordinado, solicitou a Taunay um plano detalhado sobre o que 

poderia ser feito para o preparo do Monumento do Ipiranga para as festas centenárias de 

1922. Assim, em meados daquele ano, ele enviou uma carta a Oscar Rodrigues Alves, 

então Secretário do Interior, esboçando algumas de suas ideias iniciais para a decoração 

do museu e qual seria o orçamento aproximado necessário para essas primeiras 

intervenções. Destacou que Tommaso Gaudenzio Bezzi, arquiteto responsável pela 

construção do palácio na década de 1880, deixou 24 lugares situados no alto das 

paredes, onde deveriam ser postos retratos dos “pró-homens da Independência”, estando 

quatro no peristilo, quinze em torno da escadaria e cinco no salão de honra, em cima do 

quadro de Pedro Américo.
234

  

Ainda no ano de 1919, Taunay estabeleceu contato com alguns dos principais 

artistas que seriam encarregados da execução das telas históricas, dos retratos dos vultos 

da independência e das estátuas que iriam compor a decoração histórica do Museu. 

Entre aqueles que foram contatados, além de nomes de destaque em São Paulo, como 

Oscar Pereira da Silva (grifo meu), Domenico Failutti, Benedito Calixto e José Washt 

Rodrigues, Taunay fez questão de convidar renomados pintores e escultores da Escola 

Nacional de Belas Artes a fim de realizarem importantes trabalhos para o Museu, como 

Fernandes Machado, Rodolfo Amoêdo e os irmãos Henrique e Rodolfo Bernardelli. A 
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partir de 1920, a correspondência entre eles e Taunay se tornou corrente com o intuito 

de estabelecer detalhes sobre a confecção das telas, prazos de entrega, e para 

negociarem os preços dos serviços. A busca de retratos e de informações detalhadas 

sobre os episódios que pretendia reproduzir em tela continuou ainda bastante intensa até 

1921.
235

 

Entre 1919 e 1921, o intercâmbio com Basílio Magalhães, Eugênio Egas, 

Theodoro Sampaio, Washington Luís, Oliveira Lima e Capistrano de Abreu foi intenso, 

tendo como principal temática as escolhas referentes aos nomes que iriam figurar no 

Museu Paulista. Muitas discordâncias foram surgindo, pois cada intelectual propunha os 

considerados mais importantes de acordo com a área de estudo que privilegiavam. 

Capistrano dizia-se desinteressado pela Independência e pouco contribuiu nessa ocasião 

com o discípulo Taunay. Já Basílio de Magalhães e Eugênio Egas empenharam-se em 

propor os nomes e as disposições em que deveriam ser expostos no Museu, os “vultos 

da Independência”. Diante das diferentes sugestões em relação aos eleitos, Affonso de 

Taunay argumentou que os espaços disponíveis eram muitos e a dificuldade em 

encontrar alguns retratos ou bustos daquelas personagens impossibilitava sua inclusão. 

O autor solicitou também por meio dos jornais aos familiares e demais pessoas que 

pudessem colaborar com indicações e doações de retratos ou qualquer material que 

facilitasse a confecção da decoração do Museu. Além da extensa rede de sociabilidade 

formada a partir da entrada de Affonso de Taunay no IHGB e IHSP em 1911, a direção 

do Museu Paulista possibilitou a contratação não somente de artistas para reproduzir 

iconograficamente o passado colonial partindo de fotografias ou desenhos, mas também 

de profissionais dedicados à localização e cópia de documentos de grande interesse para 

Taunay.
236

 A verba destinada ao Museu permitiu ao diretor pagar cópias e exemplares 

adquiridos por amigos intelectuais que, desde a década de 1910, auxiliaram na 

localização e aquisição de documentos e obras, que facilitou o acesso aos arquivos e 

bibliotecas dos vários cantos do Brasil e da Europa.
237
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2.4 O Museu da Inconfidência 

 

No período que se inicia com o Golpe de 1930, a chamada Era Vargas, 

Tiradentes e a Inconfidência Mineira recebem a definitiva consagração. Em 1936, 

Vargas mandou chamar o ministro da Educação, Gustavo Capanema para assinar a 20 

de abril, na presença do governador de Minas, Benedito Valadares, de membros do 

governo, de intelectuais e jornalistas, o decreto que determina a reparação histórica, 

bem como a publicação em livro dos autos do processo da Inconfidência Mineira.
238

  

Posteriormente, o espólio é conduzido a Ouro Preto, mausoléu, que o governo da 

República destina aos inconfidentes, fica instalado na antiga Casa de Câmara e Cadeia, 

doado à União pelo Estado de Minas para ser o Museu da Inconfidência. Transcorridos 

150 anos do suplício de Silva Xavier, inaugura-se a 21 de abril de 1942 o sóbrio jazigo 

desenhado pelo arquiteto José de Sousa Reis. Impossível abrigar ali o Tiradentes cujo 

corpo esquartejado fora consumido à vista do povo, enterrados os restos em lugares 

incertos. Para compor a memória daquele funesto episódio, o chefe da nação autoriza a 

transferência dos originais dos Autos da devassa e do Acórdão da Alçada – a sentença – 

e mais a sinistra certidão de morte passada com o sangue do condenado.
239

  

Ainda que mortos, retornam os inconfidentes à terra da qual saíram prisioneiros. 

São agora heróis. Em torno do mausoléu e do museu constrói-se um cenário maior. O 

propósito de recuperar o passado colonial para integrá-lo à cultura nacional e de fazê-lo 

reunindo história e arte converte-se numa das mais eficientes realizações da política do 

Patrimônio durante o Estado Novo. Nessa construção, o Museu da Inconfidência de 

Ouro Preto é a pedra fundamental. Primeiro museu instituído fora da capacidade federal, 

nele o Sphan
240

 associa arquitetura, obras de arte e documentos históricos a fim de 

configurar uma memória e fundar uma tradição.
241

  Em seguida, por meio de decreto-lei 

do governo federal, criou-se o Museu da Inconfidência, que completaria a ocupação do 
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imóvel, sendo inaugurado em 11 de agosto de 1944, ao término das reformas para a 

adaptação do edifício à nova função. 

 Ouro Preto foi elevada a Monumento Nacional em 1933, teve o seu conjunto 

arquitetônico e urbanístico inscrito no Livro de Tombo de Belas Artes em 1938 e nos 

Livros Histórico e Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional em 1986. Sua inscrição pela UNESCO na Lista do Patrimônio 

Mundial data de 5 de setembro de 1980.
242

  

 Em 1938, com o esvaziamento do edifício da Casa de Câmara e Cadeia da antiga 

Vila Rica, a administração federal reivindicou o prédio, na certeza de ter encontrado o 

local adequado para instituir um centro de documentação sobre a Inconfidência Mineira, 

removendo para ali os restos mortais dos inconfidentes de 1789, ainda na espera de um 

espaço definitivo. Oficializada a doação do imóvel à União por um ato do governo do 

estado, baixou-se um diploma legal nos seguintes termos:
243

 
 

244
 

 As obras de restauração e adaptação do prédio foram iniciadas pelo então 

Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, criado em 1937, pelo Estado 
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Novo. Providenciou-se a vinda de Portugal de cópias do projeto do arquiteto e antigo 

governador Luís da Cunha Meneses – autor do primeiro risco do monumento - e os 

trabalhos se realizaram sob o comando do arquiteto Renato Soeiro e a administração 

local a cargo do engenheiro Francisco Antônio Lopes. Modificado no momento em que 

se converteu em penitenciária, o edifício deveria recuperar suas características 

primitivas. Sua frontaria foi possivelmente inspirada na do Capitólio de Roma.
245

 Fez-se 

a reconstrução integral dos telhados, com madeiramento novo e substituição de telhas 

francesas pelas recurvas, do tipo antigo; recompuseram-se forros, barrotes a tábuas dos 

assoalhos; lajeou-se o pavimento térreo, renovou-se o reboco geral das paredes e a 

instalação elétrica, introduzindo-se ainda sanitários modernos.
246

 

 O início da organização do museu foi o famoso Panteão dos Inconfidentes, 

executado pelo arquiteto José de Sousa Reis, alcançando com o projeto resultados 

extremamente válidos com a utilização de cantarias de quartzito colorido provenientes 

da serra do Itacolomi. O mesmo material aparece no piso da sala, no ressalto que corre 

largo para estabelecer o nível dos túmulos junto às três paredes, que ficam de frente para 

quem entra, nas lápides dispostas em formações paralelas nas laterais e na grande peça 

quase quadrada, assentada perpendicularmente ao fundo contra a cortina-painel, que 

nada mais é do que a bandeira republicana que os Inconfidentes desejavam instituir caso 

o movimento saísse vitorioso.  A lápide que não traz inscrição simboliza os ausentes, 

que por uma razão ou outra não puderam ser trazidos ou o caso de Tiradentes, que não 

restou o corpo para ser enterrado. Na grande pedra perpendicular, acha-se gravado um 

In Memoriam, onde se leem na ordem decrescente da importância da sua participação, 

os nomes dos envolvidos no processo da Inconfidência. O historiador mineiro e membro 

do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e Instituto Histórico e Geográfico 

Mineiro, Lúcio dos Santos, chamado a colaborar para a seleção dos que deveriam ser 

homenageados, classificou-os em quatros grupos distintos. À frente de todos, em letras 

grandes, se destaca o nome de Joaquim José da Silva Xavier. Em 1942, no transcurso do 

150º aniversário da sentença de condenação dos Inconfidentes, inaugurava-se 

solenemente o Panteão, com a presença do presidente da República, Getúlio Vargas.
247

 

 O museu completo foi aberto no dia 16 de agosto de 1946, quando se 

comemorava o bicentenário do poeta inconfidente Tomás Antonio Gonzaga. Já estava 
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organizado o salão contíguo ao mausoléu, onde se mostram documentos da 

Inconfidência: o relógio de algibeira que pertenceu a Tiradentes, as traves de forca em 

que provavelmente ele pendeu, o sétimo e último volume dos Autos da Devassa, 

paramentos de uso dos padres que integraram o movimento, o diploma de José Álvares 

Maciel, carta geográfica da região das minas de autoria de Cláudio Manuel da Costa, 

autógrafos, livros – enfim, tudo o que se relaciona ao levante. Numa extensão da 

homenagem do Panteão, nesta outra dependência foram assentadas duas lápides: uma 

vazia e, portanto, sem cruz, em memória de Bárbara Heliodora Guilhermina da Silveira, 

mulher do inconfidente Inácio José de Alvarenga Peixoto, e outra de Maria Dorotéia 

Joaquina de Seixas, a Marília de Dirceu, noiva e musa de Tomás Antônio Gonzaga.
248

 

  O plano geral do museu foi sugerido pelo historiador Luís Camilo de Oliveira 

Neto. Em torno do tema central da Inconfidência, é feita a documentação do estágio de 

desenvolvimento da cultura de Minas Gerais ao tempo daquele evento, considerando em 

seu sentido mais abrangente: a evolução social da comunidade em sua marcha 

“apropriadora” dos meios de transporte, dos materiais de construção civil, dos recursos 

de iluminação de rua e de interiores, dos elementos de utilidade doméstica no meio rural 

e urbano, da construção e decoração de templos, da arte mobiliária, da arte popular e 

erudita. Alguns desses aspectos estão perfeitamente definidos e mesmo isolados por 

salas, outros são percebidos somente pela análise de todo o conjunto, uma vez que o 

didatismo alcançado nas exposições do andar térreo não pode ter sequência no segundo 

pavimento, seja por uma questão de espaço, seja porque o perfeito delineamento de 

certos temas apenas irá definir-se, através de grandes agrupamentos isolados, como o 

crescimento em número do acervo da instituição. Um desses setores pouco explicitados, 

mas que merece especial referência, dada a sua riqueza e variedade, é o do mobiliário, 

que comparece quase sempre como suporte para outras peças, correndo e risco de passar 

despercebido ao observador menos sagaz.
249

 

 O museu começou a funcionar dirigido pelo Cônego Raymundo Trindade, um 

ilustre pesquisador vinculado à igreja e que fazia o trabalho de pesquisa na instituição, 

que também registrou em documentos aspectos importantes sobre a construção das 

igrejas locais, além da história do prédio e da constituição do museu, sendo depois 

auxiliado por auxiliado por Orlandino Seitas Fernandes, que foi a Ouro Preto como 
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técnico. Posteriormente, o próprio Fernandes assumiu a direção do museu, antes da 

chegada de Rui Mourão em 1974.
250

 

No mesmo ano, teve início um longo trabalho que culminou com a reformulação 

completa área expositiva do Museu. Em 2006, seria entregue ao público uma casa 

renovada, com um novo circuito expositivo que seria uma abordagem da Inconfidência, 

em obediência ao que determinava o decreto de sua criação.
251

  

  

 

2.4.1 1974: a posse de Rui Mourão 

 

Em Ouro Preto, na manhã do dia 22 de abril de 2013, numa conversa informal 

com o Dr. Rui Mourão (como é conhecido na cidade), obtive preciosas informações 

sobre sua trajetória e como este museu se tornou o que é hoje. Ao longo de sua fala, 

podemos perceber que o regionalismo está muito arraigado ao seu trabalho como diretor 

e esse fato acaba por refletir no seu conceito de exposição. 

Em 1974, antes da nomeação de Rui Mourão como diretor do Museu, foi para 

Ouro Preto o funcionário Décio Renault, que iniciou uma limpeza geral e arrumou a 

exposição junto com um funcionário antigo do museu, Benedito Chantal, que entendia 

bem a disposição das peças no 2º andar do prédio. Além disso, Décio conseguiu com 

Vicente Tróia, na época dono de uma carpintaria, que muitos móveis fossem 

consertados. A esposa dele, também ajudou, contratando pessoas para a limpeza, e 

assim foi até a chegada do Dr. Rui à diretoria. 

 Assim foram iniciados os trabalhos de reformulação do Museu, que se 

encontrava numa decadência absoluta, cheio de problemas, funcionando apenas em um 

andar. No Panteão dos Inconfidentes, a bandeira estava rasgada e o museu não possuía 

todos os anexos que tem hoje. As peças, o que seria recolhido da reserva técnica ou que 

estão hoje na reserva técnica não estavam guardadas em condições adequadas: estavam 

depositadas no anexo do museu, absolutamente cheio de pó, guardadas num cômodo 

sem forro, ladrilhado, com paredes todas impregnadas de sal, já que ali tinha 
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funcionado, por um certo período, a cozinha da cadeia, além de ter sido, posteriormente, 

farmácia e casa do carcereiro. 

Anteriormente, o Museu da Inconfidência se resumia a um Diretor, dois 

atendentes e sete guardas, que eram os próprios responsáveis pela limpeza. O 

atendimento ao público era feito na parte da tarde.  Não havia estrutura e nem os setores 

técnicos necessários. Ele era muito visitado por causa da Inconfidência Mineira e por 

causa do acervo importante que possuía, a entrada era franca. O prédio por si só ainda 

impressiona quando se chega a Ouro Preto.  

A exposição do Museu da Inconfidência começa a passar por manutenção nos 

anos setenta, porque para Rui Mourão, segundo o Decreto de Fundação, ele foi criado 

para colecionar e difundir as ideias da Inconfidência e etc. Em 1942, GetúlioVargas  

mandou buscar os restos mortais dos inconfidentes e para serem enterrados no museu. 

Em 1944, o museu seria montado para ser o complemento do Panteão, ou seja, nasceu 

como um grande Panteão da Inconfidência. O serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional encarregou-se de fazer uma pesquisa nacional para levantar as peças 

existentes sobre a Inconfidência Mineira, porém encontrou pouquíssima coisa, não 

havia quase nada. O próprio presidente Vargas precisou ajudar, mandando pra Ouro 

Preto as peças da forca que teriam pertencido a Tiradentes, o sétimo volume dos Autos 

da Devassa da Inconfidência Mineira.  O futuro IPHAN só pode organizar uma sala, que 

se chamava “Relíquias da Inconfidência”. Como não puderam encher o prédio todo, 

montaram um museu sobre a história de Minas Gerais, mas, (nas palavras de Rui 

Mourão) “muito superficial, incaracterístico, juntando peças de todo tipo”. Então não 

era um Museu da Inconfidência propriamente dito. Dentro do próprio Panteão havia um 

forte traço integralista por influência de Gustavo Barroso.
252

 Os heróis foram colocados 

ali como pessoas atemporais, guerreiros brasileiros, não houve qualquer tipo de 

preocupação em explicar por que estavam ali.   

Nesse início, houve muita dificuldade para tomar as devidas providências devido 

à falta de verba. Mourão ainda era diretor-executivo da Fundação de Artes de Ouro 

Preto e teve a chance de trazer uma das restauradoras, Maria José da Cunha, para 

auxiliá-lo no museu. Posteriormente, conseguiu que outra prestadora de serviços, que 
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trabalhava na Casa da Baronesa e que também era da Fundação, Suely Perucci, viesse 

para o museu. Além de Bete Salgado, responsável pela parte educativa. Juntos, 

iniciaram os trabalhos na instituição. Não havia espaço adequado para que a especialista 

em restauro pudesse se estabelecer, para tanto, trabalhou numa mesa numa das varandas 

do prédio. Nessa época o museu quase não era visitado, a população de Ouro Preto 

sempre teve orgulho do museu por causa do prédio, mas não visitavam a exposição ou, 

se entravam, não voltavam porque não tinha mais o que ver. Foi necessário um trabalho 

educativo, de movimentação dentro de Ouro Preto, encontros, exposições para chamar a 

população de volta. O museu foi prestando serviço à sociedade local e o povo foi se 

inserindo novamente dentro do contexto.  

Foram criados novos espaços: um auditório, uma sala de exposição temporária e 

a reserva técnica. A Casa do Pilar era do IPHAN e estava há 20 anos para ser 

restaurada. Acabada a obra, Rui Mourão pediu o imóvel como anexo para a 

documentação relativa ao Museu.  

Trinta anos depois, Rui Mourão repensou a exposição mais uma vez, com o 

objetivo de adaptar o Museu à passagem do tempo. 

 Conhecidas as histórias de criação dos dois museus, temos suporte para entender 

como, de formas bem diferentes, Tiradentes foi escolhido para figurar nas exposições. 
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Capítulo 3- A escolha de Tiradentes: o “Cristo” da multidão 

 

3.1 A escolha de Tiradentes 

 

“Ainda na caixa da escadaria, mas num nível superior ao das 

estátuas, foram postos os retratos de “dois mártires da 

liberdade brasileira: sintetizando um a Inconfidência Mineira, 

outro a Revolução Pernambucana de 1817; Tiradentes e 

Domingos José Martins” (TAUNAY, 1922 p.49).
253

 

 

 

Continuando a pesquisa para a montagem da exposição para o Centenário da 

Independência, Affonso de Taunay escreveu ao Secretário do Interior Alarico Silveira, 

em 18 de maio de 1921. Durante a pesquisa no acervo do Museu Paulista, encontrei esta 

carta, onde o diretor discorre sobre a escolha dos dezoito personagens que, na opinião 

dele, deveriam figurar na escadaria do Museu:  

 

“Falta agora escolhermos os dezoito retratos destinados a ocupar os lugares 

mais assignalados da escadaria, pois a decoração do edifício (grifo meu) 

comporta a colocação de umas cincoenta telas. Nestes dezoito lugares entendo 

que devem figurar os seguintes vultos salvo melhor juízo: 

 

MARTYRES: 

Tiradentes (grifo meu), Domingos José Martins e José Luiz de Mendonça da 

revolução pernambucana (...) 

  

De todos estes ilustres brasileiros desde muito angariei as effigies salvo a de 

Tiradentes de que não há retrato como V.Excia, sabe, existindo porém, uma 

effigie muito popular em todo o paiz em que desde muito se concretisa a 

memoria do protomartyr. Podemos tomala sem inconveniente (grifo meu)”.
254

 

 

 

Na mesma carta acrescentava que, de muitos dos “patriotas” que participaram 

ativamente de todos os acontecimentos relacionados à Independência brasileira, não 

tinha sido possível obter retratos, sugerindo que seus nomes fossem gravados numa 

placa de mármore, a fim de que sua memória pudesse ser preservada. Entretanto, ainda 

restaria espaço suficiente no museu para abrigar a imagem daqueles que ainda 

conseguissem os retratos. Finalizava afirmando: “Quer-me parecer, porém que os 
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dezoito retratos acima indicados sintetizam em si com os onze já executados, os mais 

notáveis próceres graças aos quais se libertou o Brasil”.
255

  

Suas justificativas, no entanto, não se encerram aí, pois, ao final daquele mesmo 

mês, Taunay escreveria ao presidente do estado, Washington Luís, dizendo que: 

 

Deu-me o Dr. Alarico Silveira a impressão que ambos tiveram 

da lista por mim proposta para os retratáveis da escadaria do 

Museu. Estou plenamente de acordo com esta opinião: há 

nomes fracos. A questão, porém, é do número de retratos e da 

ausência de conhecimento que existe acerca das efígies de 

alguns vultos eminentes que ali mereceriam figurar.
256

  

 

Taunay continua falando de sua dificuldade em obter as reproduções dos retratos 

e que, nesse sentido, poucas opções lhe restaram, tendo que escolher entre aqueles que 

estavam à “sua disposição”. Assim, numa tentativa de contornar a situação embaraçosa 

em que se encontrava, reafirmou a importância de alguns nomes, já citados na carta 

anterior, cuja relevância era indiscutível, deixando em aberto alguns espaços, “dando 

tempo ainda a que se descubram outros retratos talvez aproveitáveis”.
257

 

Ao analisar o Relatório de Atividades do ano de 1922
258

, localizado no Acervo 

do Museu Paulista, referente à diretoria de Affonso de Taunay que diz respeito às 

“Inaugurações de 7 de setembro”, o diretor explica o seguinte: 

 

Num nível superior, entre o fecho do nicho e a sanca deixou o 

architecto lugar para retratos. Para eles escolhi os dous martyres 

brasileira: synthetisando um a Inconfidencia Mineira, outro 

Revolução Pernambucana de 1817; Tiradentes (Oscar Pereira 

da Silva); Domingos José Martins (N. Petrilli).
259

 

 

 

Sobre os acontecimentos históricos que pretendia representar em grandes 

painéis, suas ideias eram ainda bastante vagas, mas sua tendência era escolher fatos que, 

de seu ponto de vista, já manifestassem no período colonial brasileiro um desejo de 
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separação da metrópole portuguesa e de constituição de uma nação independente. 

Enumerava, assim, alguns, como a “Proclamação de Amador Bueno”, a “Guerra dos 

Emboabas”, a “Guerra dos Mascates”, a “Inconfidência Mineira” (grifo meu), a 

“Revolução Pernambucana”.
260

 

Começaram então a ser pintadas as efígies de alguns dos próceres da 

Independência brasileira já escolhidos, cujas reproduções dos retratos foi possível obter, 

várias delas por meio de apelos feitos perante a imprensa. Desse modo, ao final de 1920, 

encimando o quadro de Pedro Américo, o salão de honra foi decorado com quatro 

grandes medalhões dos principais homens ligados ao movimento da Independência: 

Dom Pedro I, José Bonifácio, José Clemente Pereira e Diogo Antônio Feijó, faltando 

apenas o retrato de Joaquim Gonçalves Ledo para completar essa série.
261

  

Na confecção de toda a iconografia do museu, percebe-se a intervenção direta de 

Taunay no trabalho dos artistas, fornecendo dados históricos precisos por meio dos 

documentos que arregimentava e dos contatos que fazia, opinando sobre as cores a 

serem empregadas, a disposição dos personagens na tela, não hesitando em pedir 

alterações sempre que julgasse necessário, o que algumas vezes lhe rendeu desavenças 

com os pintores.
262

 Um exemplo interessante dessa intervenção são os elementos e as 

ideias sugeridas para a execução do quadro de Henrique Bernardelli. Taunay comenta: 

 

Deve representar Mathias Cardoso de Almeida personagem que me 

parece deve ter um homem de face ‘gravibunda’(?) e assim pediria ao 

ilustre amigo que o pusesse com barbas e já de certa idade na época em 

que este famoso sobrinho de Fernão Dias Paes Leme andou a bater-se 

com os índios do Ceará do Rio Grande do Norte, do Piauí, de 1689 a 

1694. E como este quadro vai figurar numa galeria em que todos têm 

atitudes heroicas (grifo meu, assim como Tiradentes), não será de 

recear que ele venha representando um homem numa situação 

despreocupada como quem está a fumar? Receio que daí nasça uma 

certa heterogeneidade com os demais quadros e estátuas.
263

 

 

 O ponto de partida de todas as telas e esculturas, sem exceção, foi sempre a 

pesquisa histórica realizada por Taunay a respeito dos personagens retratados e dos 
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episódios a serem narrados nos quadros, além das discussões constantemente abertas 

com o secretário do Interior e com o próprio presidente do estado de São Paulo, 

Washington Luís, um homem  culto que, antes de enveredar pelos caminhos da política, 

teve participação ativa nas atividades do IHGSP, realizando pesquisas sobre o passado 

paulista e demonstrando-se, também, profundamente penhorado em exaltar certos fatos 

e feitos da história brasileira. Como presidente do estado de São Paulo, justamente no 

período em que a decoração histórica do museu estava sendo amplamente realizada, ele 

contribuiu com a dotação de verbas extraordinárias, inúmeras doações feitas às coleções 

históricas e, também, opinando sobre os elementos que deveriam (ou eram dignos de) 

pertencer ao acervo do Museu Paulista. Ana Brefe leu os relatórios e a correspondência 

do Museu e observou que é justamente quando Washington Luís tomou posse da 

presidência do Estado de São Paulo, em 1920, que Taunay encontrou realmente espaço 

– e dinheiro – para realizar a composição histórica do museu, algo que ansiava por fazer 

desde que assumiu a direção em 1917.
264

 

 

 

3.1.1 Oscar Pereira da Silva: um artista fluminense na capital do café 

 

 Oscar Pereira da Silva nasceu na cidade fluminense de São Fidélis em 29 de 

agosto de 1867. Em 1882, ingressou na carreira artística ao tornar-se aluno da Academia 

Imperial de Belas Artes, onde teve como professores Zeferino da Costa, Victor 

Meirelles, Chaves Pinheiro e José Maria de Medeiros.
265

 Porém, Pedro Américo e 

Henrique Bernardelli foram os que mais influenciaram na sua formação artística, mas se 

comparadas as obras dos mestres com a do aluno, veremos que deles realmente 

conservou no desenho a correção, mas quanto ao tratamento, às cores e pinceladas 

lembra mais H. Bernardelli.
266

 

 Sua filha Helena conta que em casa havia somente uma coleção de cinco livros 

de arte, com reproduções em cores de quadros de artistas de renome. Quando o pai 

tinha encomendas de quadros históricos, trazia documentos do Instituto Histórico e 
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Geográfico para estudar (grifo meu).
267

 Nas exposições de Oscar, sempre chamavam a 

atenção os quadros históricos, as cópias e os quadros de gênero.
268

 

 O reconhecimento do seu talento e competência pode ser constatado pelo fato de 

ter sido ele o requisitado, em 1906, a realizar obras de conservação na famosa tela 

“Independência ou Morte”, de Pedro Américo. 

 A fim de estreitar os laços com o Museu Paulista, logo após a finalização do 

trabalho de conservação, o artista doou uma tela (grifo meu), no mesmo ano de 1906, 

que ficou conhecida com o nome de Guerreiro Carajá
269

. Segundo as palavras do 

diretor interino, Rodolpho Ihering, o quadro era belo e perfeito, e constituía uma 

inestimável dádiva, que seria utilizada para ornamentar a sala etnográfica. Importante 

notar que essa doação ocorreu apenas dois meses antes do artista ser referido, pelo 

Correio Paulistano, como se dedicando à elaboração de um quadro histórico inspirado 

no passado paulista. Útil para provar seu talento artístico e ainda para que fosse sempre 

lembrado e visto no grande museu de história do estado, a tela Guerreiro Carajá pode 

ser entendida como uma maneira de “preparar o terreno” para a grande obra que Oscar 

Pereira da Silva, certamente, já planejava para os acervos estaduais.
270

 O Museu 

Paulista possui várias obras do artista: A descoberta do Brasil, Fundação da cidade de 

São Paulo, O desembarque de Cabral, O príncipe regente D. Pedro, Jorge Avilez ao 

lado da fragata União, Recepção dos índios a bordo da nau capitânea de Cabral, 

Seção das cortes de Lisboa em maio de 1822 e alguns medalhões.
271

 

 Ser consagrado como pintor de história era condição certamente almejada por 

Oscar Pereira da Silva. O domínio da história tinha, entretanto, outra instituição 

balizadora. Embora fosse privada, desempenharia claramente um papel de caráter 

público, gozando de grande prestígio durante a Primeira República e inserindo-se na 

órbita do poder político dominante do Estado. Trata-se do Instituto Histórico e 

Geográfico de São Paulo (IHGSP), criado em novembro de 1894. O objetivo dessa 

instituição era construir um passado unitário para um país de dimensões continentais e 

segmentado em regiões de povoamento e cultura muito distintos, além de composto por 
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raças muito diversas – problemática que o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro já 

havia enfrentado anos antes. Em um novo contexto, coube aos fundadores do IHGSP 

revisitar os marcos da nacionalidade, reescrever a história nacional, recriar um passado, 

fundamentar mitos, ordenar fatos e singularizar personagens, a partir de um novo 

protagonista: o povo paulista. A mais célebre passagem da Apresentação do primeiro 

número da revista do IHGSP é dessa ambição documento inescapável: “A história de 

São Paulo é a história do Brasil”.
272

 

 E, se coube aos historiadores do IHGSP reescrever a história do país a partir do 

protagonismo paulista – liderado, sobretudo pelos ancestrais dos líderes políticos 

republicanos do estado cafeicultor -, aos artistas coube a tarefa de criar imagens 

condizentes com esse discurso. 

 Na década de 1930 era ainda considerado o melhor desenhista que São Paulo 

possuía, com qualidades técnicas sólidas, apesar de alguns reclamarem da falta de 

adequação ao tempo em que vivia. Pereira da Silva foi um dos últimos pintores que se 

dedicaram à pintura histórica. Alguns quadros históricos, como os que estão no Museu 

Paulista, têm paisagens que ajudam a completar o ambiente. Como muitos foram feitos 

a partir de desenhos de outros pintores ou tiveram de ser fiéis ao local onde se deu ao 

fato, sente-se neles uma certa dureza por causa do excesso de acabamento, o mesmo se 

dando em quadros que terminou no ateliê.
273

 Pereira da Silva faleceu em São Paulo, no 

dia 17 de janeiro de 1939. 

 

 

3.1.2 A “valiosa dádiva” 

 

No ano de 1922, todos os esforços de Taunay concentraram-se em tentar 

finalizar as obras começadas no Museu. Ele mandou instalar (leia-se chumbar), então, 

todos os objetos históricos que vinha colecionando desde 1917, em seus lugares 

destinados, bem como organizou as exposições iconográfica e escultural, representando, 

num conjunto harmoniosamente disposto, a história da nação brasileira, de um novo 

ponto de vista. Entretanto, apesar de ter conseguido transformar por completo o 
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conjunto interno do Museu, Taunay não conseguiu alcançar tudo aquilo que havia 

realizado para as festas centenárias. Por isso, em meados de 1922 escreveu ao secretário 

do Interior falando que, embora tenha sido concedido vultoso orçamento extraordinário 

ao Museu, ele fora insuficiente, restando muitas coisas a serem feitas. Com isso, 

“atualmente nas novas salas inauguradas, largos espaços ficaram em branco porque a 

verba não chegou para mandar fazer as pinturas completadoras das séries de quadros 

encetados por mim [...]”.
274

 

Como pode ser observado na biografia, Oscar Pereira da Silva queria se 

consagrar como pintor de história e, mais do que isso, um pintor importante em São 

Paulo. O que não ficou claro, foi o fato de que, desde o começo do projeto de Taunay 

para a decoração interna do Museu Paulista para o Centenário da Independência, o 

nome de Tiradentes já estava escolhido para a galeria da escadaria principal, portanto, já 

deveria constar como pintura contratada. 

Aprofundando a pesquisa, consultei o Livro de Aquisições do Museu, onde 

constava a seguinte informação: “O Sr. Prof. Oscar Pereira da Silva ofereceu ao museu 

um painel de sua autoria com a effigie de Tiradentes (Julho de 1922)”. Em setembro do 

mesmo ano: “O Prof. Oscar Pereira da Silva ofertou ao museu um painel de sua autoria 

com a effigie de Tiradentes e que foi colocado na galeria do museu [grifo meu] 

(repetição)”. 

Segundo um Dicionário do século XIX, offertar significa offerecer algo, já 

offerecer seria “apresentar huma coisa a alguém para que a aceite”.
275

 Atualmente, a 

definição não mudou muito, ofertar é apresentar como oferta, dar como oferta, oferecer, 

presentear e oferecer é presentear para ser aceito, dar como presente, propor, dedicar, 

proporcionar, facultar, expor, mostrar, apresentar à vista.
276
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Tiradentes, óleo s/ tela, Oscar Pereira da Silva, Salão Nobre do Museu Paulista (Reprodução fotográfica 

de Hélio Nobre) 

 

No dia 16 de setembro de 1922, Taunay escreveu a Oscar Pereira da Silva 

dizendo: 

 

Havendo V.Ex. tão gentilmente offertado ao Museu Paulista o 

excelente painel de sua autoria representando o Tiradentes, 

venho em nome deste Instituto e no meu próprio apresentar-lhe 

os meus muitos agradecimentos por esta valiosa dádiva  que 

veio sobremodo engrandecer a galeria de retratos do Museu. 

Reiterando-lhe, pois, os meus agradecimentos, tenho a honra de 

exprimir-lhe a expressão de minha alta consideração. 

Director, em Commissão, do Museu Paulista.
277

 

 

 

Além destas que já aparecem aqui, diferente das outras obras do Museu, quase 

não existem referências (ou as que constam são muito vagas) a esse quadro com a efígie 

de Tiradentes no Acervo. Para refazer o caminho de composição da obra, foi necessário 
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trilhar outros caminhos, como já demonstrado aqui. Com a escolha de Tiradentes não 

foi diferente. Certa de que Taunay mandou buscar um fac-símile da efígie do alferes (já 

dizia na carta ao Secretário do Interior) e de que opinou na confecção do quadro de 

Oscar Pereira da Silva, concluí que a imagem não poderia ser de autoria e data 

desconhecidas, já que, para terem servido de inspiração ao pintor, só poderiam ser 

anteriores a ele. Uma vez “colocado na galeria do museu”, posso evidenciar então, 

aonde Pereira da Silva se inspirou para pintar seu quadro. 

 

 

Posição do quadro de Tiradentes na escadaria do Museu Paulista 

 

Apesar da pista dada por Taunay na carta ao secretário, não fica claro a qual 

imagem de Tiradentes ele estava se referindo. Para que eu pudesse descobrir, foram 

meses de pesquisa comparativa iconográfica até chegar à resposta. A efígie popular do 

alferes a que Taunay estava se referindo era uma gravura encontrada no arquivo do 

Museu Histórico Nacional que, até meados dessa pesquisa, era de autoria desconhecida. 

As únicas informações que constavam eram a legenda Alferes Joaquim José da Silva 

Xavier, O Tiradentes, que lhe restitui o posto que ocupava na tropa paga de Minas e 

confere-lhe o título de Precursor da Independência e da República do Brasil. Logo 

abaixo, vêm as datas de 1748-1792, seu suposto ano de nascimento e morte.   

Após uma intensa busca, acabei na pesquisa online do acervo do Museu 

Histórico Nacional, descobri que a imagem que eles possuíam era uma cópia, mas 

então, aonde estava o original?  Depois de dias na Internet procurando a mesma imagem 

e vendo as referências que apareciam, me deparei com uma que dizia que, na verdade, 
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constava na Biblioteca Nacional. Muito gentil, a técnica em documentação da área de 

iconografia, Sônia Caldas, pesquisou a imagem para mim a partir das referências que 

lhe passei e, finalmente encontrou as preciosas informações que estavam perdidas há 

décadas e de que eu tanto precisava.  

São dois conjuntos de cartões (dimensões 13,4 x 9 cm) com 32 retratos que 

possuem douramento nas bordas, em cujo verso há uma folha colada com o título do 

conjunto, autores, uma lista dos retratados e a observação:"No nosso Plutarcho escolar 

brazileir(em via de publicação) se acharão desenvolvidas as biographias d'estes e outros 

illustres brazileiros. Rio de Janeiro, na Livraria de J. G. de Azevedo, Editor, 33, Rua da 

Uruguayana, 33/Paris, JaJablonsky, Vogt e Cia, rua d'Hauteville." No livro de registros 

de 1911, quando a peça chegou à Biblioteca Nacional, consta: "Pantheon Escolar 

Brazileiro
278

, pelos professores Januario dos Santos Sabino e Antonio Estevam da Costa 

e Cunha - xilographia." A técnica utilizada parece ter sido zincografia a partir da 

xilogravura.
279
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Antonio Estevão da Costa e Cunha circulou por vários campos disciplinares, 

pois, além de dedicar-se ao ensino por mais de vinte e cinco anos, foi também 

farmacêutico, gramático, filólogo e jornalista. Formado em Farmácia (Ciências 

Naturais), pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, consta como professor na 

Escola de Humanidades e Ciências Farmacêuticas, destinada à instrução secundária, 

criada por iniciativa do Instituto Farmacêutico do Rio de Janeiro, onde em 1875, 

integrou uma comissão científica de física e mineralogia.
280

 

Juntamente com Januário dos Santos Sabino, escreveu o “Primeiro livro ou 

expositor da língua materna”, adotado pelo governo para uso das escolas primárias da 

Corte em 1883. E também o “Segundo livro ou colleção de leituras graduadas” pelos 

professores Januário dos Santos Sabino e Antonio Estevam da Costa e Cunha. Rio de 

Janeiro, 1879. No momento da publicação do Dicionário Sacramento Blake, estava para 

sair o Terceiro Livro, “constando do desenvolvimento das noções contidas no segundo 

livro e outras relativas à historia e geographia geral e pátria, physica, meteorologia, 
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chimica, etc.” É bem provável que essas xilogravuras foram feitas para ilustrar esses 

livros.
281

 

Maria Alice Milliet analisou a imagem e nos mostra que o herói aparece 

nobilitado. A começar pela fisionomia relaxada e altiva, o tipo ariano. No olhar, 

nenhuma agressividade. E, detalhe importante: o pescoço fica livre do baraço. A 

operação estetizante remove certas particularidades fisionômicas, retificando os traços 

conforme um ideal de beleza: o nariz torna-se afilado e reto, as sobrancelhas alongadas, 

os lábios cheios, o bigode denso, a ondulação da barba e dos cabelos bem composta. 

Desaparece qualquer indício de mestiçagem e, mais do que isso, desaparece o conflito 

interior: a expressão firme e serena restabelece o equilíbrio psicológico. Em traje 

escuro, o herói torna-se belo, austero e nobre.  Para completar a transformação, a 

abolição dos sinais do suplício: nem corda, nem laço, nem alva neste retrato, nem 

sequer a palma e a coroa, tradicionais atributos simbólicos.
282
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 O que podemos ver é a clara inspiração de Pereira da Silva na xilografia de 

Cunha e Sabino, entretanto, como artista exímio que era, o pintor estampou seu próprio 

estilo na obra: vemos um Tiradentes envelhecido e mais magro pelo tempo de prisão, 

possui um olhar mais intenso e veste a camisa branca, numa clara referência aos heróis 

de Revolução Francesa. A corda reaparece, mas novamente, não ameaça enforcá-lo e aí 

está o acessório característico que o identifica como o alferes que morreu enforcado e 

não como Jesus Cristo. Aqui entra o papel do público e o mundo de significados 

proposto por ele, no momento em que depara com um quadro como esse, pendurado 

dentre nomes importantes que o ajudam a reconstruir a história de São Paulo.  

Acredito que Tiradentes teve sua memória preservada nos museus a partir do 

processo de musealização. A indagação de Ulpiano Bezerra de Meneses cabe 

perfeitamente: mas por que a exposição, ao contrário da monografia assinada, se 

desobriga de colocar à vista as cartas que montaram seu jogo?
283

 

 

 

3.1.3 A musealização como fetichismo da memória de Tiradentes 

 

Waldisa Rússio foi bastante didática ao explicar alguns conceitos da 

Museologia. Como dito anteriormente, a relação entre a História e a Museologia é 

complexa, por isso, é importante que se entendam os caminhos. 

Ela diz que a Museologia é uma disciplina científica, uma ciência em construção 

e possui em objeto específico: fato museológico, que consiste na relação profunda entre 

o homem, sujeito que conhece, e o objeto, testemunho da realidade. Uma realidade da 

qual o homem também participa e sobre a qual ele tem o poder de agir, de exercer a sua 

ação modificadora. Em suma, é a relação profunda que se faz num cenário 

institucionalizado, e esse cenário é o museu, que resulta da comunidade, e é tempo de 

fazer museu com a comunidade e não para a comunidade.
284

 

Quando se musealiza um objeto, ou seja, quando recolhe-se objetos como 

testemunhos, nós o musealizamos porque eles são testemunhos, são documentos e têm 

fidelidade. Rússio explica: 
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São critérios que nos orientam, portanto, no 

reconhecimento de determinados vestígios, de 

determinados resíduos, de dados concretos ou de 

registros de fatos menos materiais, que simplesmente 

vamos por em evidência. Que testemunhos, que 

documentos fiéis são esses? Eles são, na realidade, 

testemunhos do homem e seu meio. Quando nós 

colocamos aquela relação profunda com a realidade, na 

verdade estamos fazendo também este relacionamento, 

esta interligação: o homem e o meio, o ambiente físico 

natural, o ambiente físico alterado pelo homem, 

transformado, urbanizado, as criações do seu espírito, 

todo o seu ideário, seu imaginário, toda a riquíssima 

gama de intervenções, de atuações do homem, ou de, 

simplesmente, percepções do homem que, para nós, são 

nada mais do que trabalho.
285

 

 

 

A musealização é uma das formas de preservação. Mas por que se preserva e por 

que preservar? Além disso, se estabelece, que nessa atribuição de valores a objetos 

percebidos pelo homem, ou artefatos criados por ele, nós estabelecemos também uma 

noção de patrimônio pela simples razão de que nós atribuímos a essas coisas, a objetos e 

artefatos, significados, funções e valores. E como são patrimônio, são suscetíveis de 

geração, aquisição e de transmissão.
286

 No caso de Tiradentes, acontece um processo 

chamado de “fetichismo”, segundo o dicionário, é o culto aos objetos tidos como 

poderosos e/ou sobrenaturais; adoração aos objetos que podem representar entidades 

(santos) ou àqueles que estão associados à magia; ou ainda a ação de venerar algo ou 

alguém.
287

 

Na realidade, aí se percebe que é fundamental a existência de um patrimônio 

conhecido, de uma memória preservada para que se possa definir uma identidade 

cultural, que a identidade cultural é sobretudo um fato cultural e político, que leva 

inclusive a uma questão muito séria que é a questão de soberania e a autodeterminação. 

Para o museólogo, a ideia de preservar está interligada à ideia de patrimônio em si, e à 

ideia de cultura em si; e as três ideias estão estreitamente interligadas. Por que o que é 

que se faz no museu se nós entendermos que a musealização é uma forma de 

preservação? O que se faz no museu é, na realidade, marcar, registrar uma memória, que 
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é a informação – uma informação que serve para uma ação futura. Então, é sempre 

nessa dualidade, informar para agir, que a gente vê a relação cultural. É dentro dessa 

dinâmica que nós vemos a cultura, não apenas nesse caráter de uma vivência ou de algo 

que está sendo vivido, de um processo, de algo que pode que pode ser estimulado para 

uma criação futura, mas sobretudo como um dado qualitativo, como um fator 

indispensável e muito significativo para a mudança, inclusive, das próprias relações 

sociais.
288

 

Na medida em que atribuímos valores, nós criamos bens, transformamos as 

coisas, os objetos e os artefatos em bens, e os bens constituem o patrimônio – o 

patrimônio é suscetível de ser adquirido, de ser transmitido. Portanto, é condição 

necessária do patrimônio que ele seja preservado.
289

 

O museu tem uma responsabilidade social única: não há outra instituição que se 

ocupe do estatuto do objeto, preservando-o e comunicando os seus significados. Cultura 

e comunicação se articulam com educação, porque o museu propõe um processo de 

(re)significação do objeto que se realiza no bojo da cultura material, por meio da 

comunicação museológica, processo consciente para os participantes que aceitam, 

rejeitam, propõem, negociam o bem (re)significado. O próprio ato de musealizar – 

retirada do objeto de um circuito e inserção no circuito museal – é (re)significação 

cultural e é discutido com o público. A educação preconizada pelo museu é, sobretudo, 

de natureza experiencial e de atitude, pois se realiza na perspectiva da construção de 

valores patrimoniais.
290

 

O público de museu é sujeito porque, ao re(significar), conceitualiza os objetos, 

gerencia o tempo passado-presente-futuro, articula memória e identidade, apropria-se da 

ambiência e dos discursos expositivo e educativo, reconstrói a retórica e a narrativa, 

discerne sobre realidade e ilusão, vive a afetividade, elabora e (re)elabora, (re)significa, 

negocia, argumenta etc.
291

 

Ulpiano Bezerra de Meneses explica que o objeto antigo, obviamente, foi 

fabricado e manipulado em tempo anterior ao nosso, atendendo às contingências sociais, 

econômicas, tecnológicas, culturais desse tempo. Nessa medida, deveria ter vários usos 

e funções, utilitários ou simbólicos. No entanto, imerso na nossa contemporaneidade, 
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decorando ambientes, integrando coleções ou institucionalizado no museu, o objeto 

antigo tem todos os seus significados, usos e funções anteriores drenados e se recicla, 

aqui e agora, essencialmente, como objeto-portador-de-sentido. Assim, por exemplo, 

todo eventual valor de uso subsistente converte-se em valor cognitivo o que, por sua 

vez, pode alimentar outros valores que o passado acentua ou legitima. Longe, pois, de 

representar a sobrevivência, ainda que fragmentada, de uma certa ordem tradicional, é 

do presente, indica Jean Baudrillard, que ele tira sua existência. E é do presente que 

deriva sua ambiguidade”.
292

  

A noção de coleção é estranha ao museu histórico, pois o acervo é composto de 

objetos singulares. A coleta de campo é absolutamente irrelevante; a permuta, 

desconhecida; a compra é prejudicada pelos altos custos do antiquariato; resta a doação, 

que introduz, com frequência, os objetos como suporte da auto-imagem dos doadores. O 

uso documental das peças é praticamente nulo. Predomina a metáfora, capaz de ilustrar, 

na exposição, conhecimento produzido alhures. A importância da iconografia se funda 

numa concepção visual da História, magistra vitae, e no poder de evocação e celebração 

da imagem. Por isso, o museu não apenas coleta documentos iconográficos, como passa 

a produzi-los, encomendando-os a pintores e escultores, segundo prescrições bem 

definidas. Finalmente, é o prédio inteiro, arquitetura e um oceano de figuras que, do 

saguão ao salão nobre, passando pela escadaria monumental, com seus quadros, nichos, 

molduras e brasões estucados, plataformas e bases para esculturas etc., se organiza 

alegoricamente para evocar e celebrar a transformação do território em nação 

independente. Taunay, nos anos 20, introduz nesse imaginário da Independência a 

ideologia paulista (o projeto hegemônico de São Paulo na República Velha estava, 

então, sendo contestado). O bandeirante, associado à proeza da extensão do território e 

predecessor do tropeiro, do fazendeiro de café e do capitão de indústria, tem suas 

iconografia e ideologia gestadas no Museu Paulista. A presença do bandeirante serve 

para avaliar a autonomia da História com relação às demais áreas de conhecimento no 

museu: este predador de índios convive pacificamente com sua presa, abrigada na seção 

etnográfica... Aliás, o índio da História (por exemplo, de uma tela como O desembarque 

de Cabral em Porto Seguro, 1500, de Oscar Pereira da Silva) e o índio documentado 

pela Arqueologia e pela Etnografia sempre mantiveram identidades separadas, sem 
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jamais se terem cruzado sob o mesmo teto institucional. Este descompromisso da 

História como forma de conhecimento é o que explica o fato de o acervo museológico 

do Museu Paulista nunca ter sido utilizado como fonte para a pesquisa histórica. Não 

era esta a sua função. Era, sim, a do Arquivo Histórico, criado pelo mesmo Taunay – 

autor, diga-se de passagem, de uma obra copiosa, toda ela basicamente fundamentada 

em fontes escritas”.
293

  

   

 

3.1.4 O Monumento do Ipiranga 

 

 Ana Cláudia Brefe explica que antes mesmo da nomeação de Affonso de Taunay 

para a direção do Museu Paulista, o governo do estado já havia previsto, por meio de 

uma lei de 1912, a construção de um monumento em homenagem à Independência, a ser 

erguido no Ipiranga na linha de perspectiva do Palácio de Bezzi. Aberto concurso 

público que se desenrolou entre 1917 e 1920, concorrendo mais de vinte projetos de 

escultores de diversos países, o conjunto estatuário escolhido por unanimidade pela 

comissão julgadora
294

 foi aquele apresentado pelo escultor italiano Ettore Ximenes. O 

parecer de Taunay foi o seguinte:
295

 

 

O Projeto que, a meu ver, indiscutivelmente sobressai em 

intensidade de evocação nacional, com o valor dela requer, é o 

do Sr. Ximenes. Sua lembrança de transportar para a escultura a 

idealização do quadro de Pedro Américo parece-me um achado 

absolutamente feliz, sobretudo pelo fato de ter o seu alto relevo 

as dimensões em que concebeu e a mestria com que o executou. 

Popular como é – e merece sê-lo – a grande e bela tela do nosso 

ilustre artista, não haverá brasileiro algum que de longe deixe 

de reconhecer no monumento, que o projeto de Ximenes 

idealiza, uma representação da cena majestosa de sete de 

setembro de 1822, cara a todos os nossos corações. Dirá um ou 

outro que lhe falta certa originalidade, poder-se-á executadas, e 
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até hoje realizadas, a um documento incontestavelmente notável 

da arte brasileira.
296

 

 

Ximenes foi uma escolha profundamente controversa e especialmente criticada 

nas páginas da Revista do Brasil, que saiu claramente em defesa do outro projeto, o arco 

do triunfo proposto pelo escultor italiano radicado em São Paulo, Nicolla Rollo.
297

 

Segundo artigo sobre o monumento à Independência de Ximenes, publicado no jornal O 

Estado de S. Paulo em 31 de agosto de 1922, argumenta-se em favor do simbolismo 

emanado pelo conjunto escultural principal, alcançado justamente por meio do recurso 

às representações iconográficas de caráter universal, vivamente criticadas pelo escritor 

Monteiro Lobato: 

 

Ele simboliza o surgimento da nossa nacionalidade, a formação da nova 

pátria, de um povo novo. Assim, é que ali se veem o branco, o índio, o 

negro, os elementos que concorreram para a formação do povo 

brasileiro. E por fugir do caminho comum seguido pelos candidatos, em 

cujos monumentos D. Pedro I era sempre figura de maior realce, foi que 

o projeto de Ximenes mais ataques sofreu, porquanto o acusavam de 

haver posto em segundo plano o personagem de mais realce na história 

de nossa libertação. Tal porém não acontece. D. Pedro I, como todos os 

grandes fautores de nossa emancipação política, lá está no grande 

quadro a ser posto na parte anterior do monumento. O que o artista quis 

dizer no grupo principal não foi o fato, comum na história de todos os 

povos, de um personagem haver lançado um grito declarando livre um 

povo. Quis o autor salientar nos grupos e nos grandes relevos do 

monumento todos os fatos verificados não em anos, mas em séculos de 

vida, propugnadores da nossa entrada para a comunhão dos povos 

livres, como é muito bem verificado nos grupos da Revolução 

Pernambucana, Inconfidência Mineira e no alto-relevo do 

“Independência ou morte”, fatos esses que aparecia uma nacionalidade 

nova que surge, no alto do grupo. 
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Monumento do Ipiranga, localizado no Parque da Independência em São Paulo 

 

 

 

Prisão de Tiradentes representada à direita do alto-relevo no Monumento do Ipiranga 
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Fato um tanto quanto particular que envolve essa pesquisa é a história do meu bisavô Roque Dolci, 

escultor italiano que trabalhava com mármore e participou da obra do Monumento do Ipiranga. Na foto, 

ele mais à esquerda junto com seus dois primos em 1934. 

 

 

Brefe esclarece que na base do conjunto escultural de Ximenes, no centro das 

escadas laterais, foram colocados dois grupos esculturais, um representando a 

Inconfidência Mineira, e outro, a Revolução Pernambucana; nos vértices dessa mesma 

base há quatro pilares em cujos extremos foram colocadas piras simbólicas, ao lado das 

quais estão sentados os principais personagens ligados à Independência: Regente Feijó, 

Gonçalves Ledo, José Bonifácio e José Clemente Pereira. Finalmente, na parte da frente 

da mesma base, está o alto relevo reproduzindo o quadro de Pedro Américo. Esses 

elementos, que segundo historiografia da época resumiam os principais que 

antecederam a Proclamação da Independência e que, de certo modo, preparam os 

espíritos para esse acontecimento, personalizavam o monumento, mostrando sobre quais 

“bases” a nação fora fundada. A inserção desses elementos propriamente nacionais 

(com exceção do alto relevo do quadro de Pedro Américo) foi sugerida pela comissão 

julgadora quando aprovou o projeto. Naquele momento, pediram ao artista que fizesse 

“modificações de detalhes que se referem apenas à substituição de alguns símbolos e 

alegorias, meramente ornamentais, por esculturas que relembrem figuras e fatos 
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relativos à Independência do Brasil”.
298

 Nos discursos pronunciados nas solenidades de 

7 de setembro de 1922, é justamente o seu caráter épico que salta aos olhos, 

demonstrando mais uma vez (e graças à data perfeitamente adequada) a vontade de 

mitificar os feitos dos paulistas.
299

 

 A representação de Tiradentes não foge ao padrão escolhido dentro do Museu 

Paulista, já que Taunay fez parte da comissão julgadora e, ao que tudo indica, opinou no 

conjunto escultórico. 

 O Monumento do Ipiranga, também conhecido como Monumento à 

Independência do Brasil ou Altar da Pátria foi idealizado e executado por Ettore 

Ximenes e pelo também arquiteto italiano Manfredo Manfredi, foi inaugurado ainda 

incompleto em 1922, tendo sido finalizado quatro anos mais tarde. Em sua cripta está 

instalada a Capela Imperial, construída em 1952 para abrigar os restos mortais de D. 

Pedro I (embora seu coração tenha ficado na Igreja da Lapa, na cidade do Porto), de sua 

primeira esposa, a imperatriz D. Leopoldina de Habsburgo e, também, de sua segunda 

esposa, a imperatriz D. Amélia de Leuchtenberg. D. Pedro I e D. Amélia foram 

transladados do Panteão dos Braganças em Lisboa e D. Leopoldina foi trasladada do 

Convento de Santo Antônio no Rio de Janeiro. O conjunto é tombado nas três esferas do 

poder executivo.
300

  

 Em fevereiro de 2013, foi divulgado pela imprensa, que uma equipe de 

pesquisadores da USP, coordenada pela historiadora e arqueóloga Valdirene do Carmo 

Ambiel, exumou os restos mortais de D. Pedro I e suas duas esposas. A pesquisa 

ajudará a reescrever o período ainda tão controverso para a história do Brasil. 
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3.1.5 A reabertura do Museu para o Centenário 

 

 

Graças às boas relações que mantinha com as autoridades competentes do 

estado, o diretor quase sempre tinha seus pedidos atendidos. Assim, no final de 1920, 

em razão das obras de abertura da Avenida da Independência, ele conseguiu autorização 

da Secretaria do Interior para o fechamento do museu por tempo indeterminado.
301

  

Essa medida lhe permitiu preparar com maior tranquilidade o monumento para 

as festas centenárias, longe dos olhos do público, o que também criou um certo “tom de 

mistério”, e expectativas em relação à aquilo que estava realizando, inclusive porque 

sua reabertura só se fez no dia 7 de setembro de 1922.
302

 

 No Museu, o ritmo tornava-se febril. Taunay foi a Tremembé verificar 

instrumentos utilizados na lavoura do café
303

, doados ao Museu; escreveu à Princesa 

Isabel e ao Conde D’Eu em Paris, perguntando sobre a cor dos cabelos de membros da 

família real para dar “maior autenticidade” ao quadro em que seriam retratados
304

; pediu 

a substituição das duas bandeiras nacionais, rasgadas e desbotadas, hasteadas no 

Museu
305

; apelou a Tancredo de Barros Paiva, da Livraria Brasileira, para obter ajuda na 

busca de “personagens ilustres” como Gonçalves Ledo.
306

 

A partir das sugestões dadas, ficou definido que a escadaria receberia 

revestimento de mármore branco, e nos quatro ângulos que formam a sanca, seriam 

postos pequenos medalhões esculturais, “cercados de ramos de louro e carvalho, 

trazendo os quatro milésimos dos movimentos libertadores do Brasil: 1720, 1789 (grifo 
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meu), 1817, 1822”
307

, que rememoram os principais movimentos pela liberdade do país: 

1720, lembrando a rebelião de Vila Rica e o suplício de Filipe dos Santos; 1789, a 

Inconfidência Mineira (grifo meu); 1817, a Revolução Pernambucana; e 1822, a 

Independência. A disposição ascendente dessas imagens, convergindo para o “fato 

maior” representado no salão de honra do museu, no primeiro andar, demonstrava que 

sua realização se fez num solo já conquistado pela audácia da empreitada paulista, o que 

novamente reforça a ideia do nacionalismo paulista, habilmente estabelecido pelas 

escolhas de Taunay na direção do museu, completadas nos anos subsequentes de sua 

gestão.
308

 

A reabertura do Museu Paulista em 7 de setembro de 1922, contudo, foi uma 

entre as várias comemorações do centenário da Independência em São Paulo. Desde a 

manhã até a noite, várias solenidades, inaugurações e visitas oficiais foram previstas em 

vários pontos da cidade e do estado, de modo que as autoridades governamentais 

realizaram uma verdadeira peregrinação ao longo daquele dia. É preciso lembrar que as 

discussões sobre a forma mais apropriada de comemorar o centenário, bem como sobre 

qual era o significado dessa data para o país, começaram, tanto em São Paulo como na 

capital federal, em meados da década de 1910, envolvendo diferentes setores da 

intelectualidade e dos governos estadual e federal. Na verdade, a celebração do 

centenário da Independência brasileira vai muito além do mero festejo de uma data 

solene, implicando um verdadeiro movimento de busca e de definição da identidade 

nacional. Nesse esforço, sobretudo por meio da produção literária, historiográfica e da 

imprensa da época, procurou-se definir o perfil da jovem nação, tentando demarcar seu 

lugar no século XX e em compasso com o mundo moderno.
309

 

 O Museu, ao longo de seus mais de cem anos de existência e atuação, 

transformou-se de Monumento à Independência localizado na cidade de São Paulo em 

ícone nacional, no sentido de ser emblemático da história nacional em dois momentos 

de conotação política, que são marcos de identidade – Identidade e República – e 

podemos hoje considerá-lo fonte “autorizada” dos elementos da representação visual 

histórica da sociedade brasileira e de sua memória histórica.
310
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A questão é que “monumentos” e “valores de época” são emblemas de uma 

celebração. Não foram escolhidos e ali colocados para suscitar questionamentos a 

respeito do processo histórico da independência, mas para autenticar a memória da 

independência inscrita nas figuras e imagens que formam a decoração interna do prédio. 

Isso quer dizer que, no caso específico dessa temática, a visitação ao Museu Paulista 

ainda significa sobretudo presenciar um “lugar de memória” no qual se entra em contato 

com uma representação singular do passado, fundada na sobreposição de duas 

temporalidades distintas: a da época em que o palácio-monumento foi construído e a do 

momento em que a ornamentação interna foi elaborada. O que se vê não é a história, e 

sim suportes visuais e físicos de uma memória que em torno do 7 de setembro foi criada 

e reelaborada.
311

 

 

 

3.2 A filosofia do Museu da Inconfidência 

 

 

 Organizado em 1944, com o objetivo de preservar a memória da Inconfidência 

Mineira, a instituição conserva, até hoje, a sua estrutura museográfica original. Nas 

palavras do próprio Rui Mourão, as vitrinas e suportes foram envelhecendo no seu 

desenho, o espírito analítico, dedutivo e didático do nosso tempo começou a sentir-se 

desconfortado diante de uma exposição organizada em bases principalmente 

decorativas.
312

 

 Demonstrando certo desleixo quanto à necessidade de promover o agrupamento 

das peças, o circuito organizado para a Casa de Câmara e Cadeia só no andar inferior 

contempla uma linha temática mais definida. Sobretudo, o pensamento ideológico que 

estava por trás da criação do Museu não resiste mais diante do embate das novas ideias. 

 Outro aspecto a ser considerado diz respeito ao próprio desenvolvimento do 

tema da Inconfidência Mineira, que desde o início foi muito insatisfatório. Isso se 

explica em parte pela orientação política da época e, em parte, pela escassez de material 

disponível relacionado com o movimento de 1789. Existe um desequilíbrio interno 
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indisfarçável na casa. Criada para ser um centro voltado para a coleta de materiais, de 

investigação e de difusão do episódio histórico da Conjuração, acabou dando mais 

ênfase à documentação do período social, do estágio de evolução a que chegara a 

sociedade mineira ao tempo em que sucessos conspiratórios tiveram lugar.
313

 

Em meados de 2005, teve início o projeto de modernização do Museu da 

Inconfidência, com o objetivo de manter a instituição fiel ao tema definido pelo decreto 

de sua criação. Com incentivo do Ministério da Cultura, patrocínios da Caixa 

Econômica Federal, Petrobrás, Acesita, Companhia Brasileira de Metalurgia e 

Mineração, Vitae Apoio à Cultura, Educação e Promoção Social e de ajuda financeira 

particular do banqueiro Aloysio Faria. O projeto museológico e museográfico, de 

linguagem avançada, foi pensado de modo a promover a interação do espectador com o 

acervo, possibilitando nova abordagem da vida social, política e artística das Minas 

Gerais nos séculos XVIII e XIX.  

Para essa reformulação, foi feita toda uma pesquisa. O diretor escalou as 

historiadoras, Carmem Silvia Lemos (atual historiadora da Casa do Pilar), Carla Maria 

Junho Anastasia e Letícia Julião, que fizeram um levantamento da história e 

consolidação de Minas Gerais. Com base nisso foi feita a modificação. Rui Mourão 

chegou à conclusão de que era preciso estudar a Inconfidência Mineira relacionada com 

a cidade de Ouro Preto. Qual foi a estrutura econômica, social e política da cidade que 

determinou o levante. 

  A estrutura geral, dividida em dois lances bem definidos, coincide com os dois 

pavimentos do prédio. Na parte inferior está exposta a infraestrutura da evolução 

econômica, social e política de Vila Rica. Principiando com a Sala das Origens, em que 

são abordados desde os primórdios da ocupação do território dos índios goitacases, é 

estudada a evolução da Vila, através da apresentação da tipicidade das construções 

urbanas, meios de transporte, a atividade mineradora, o movimento político da 

Inconfidência, equipamentos de rua e de casa produzidos pela sociedade requintada do 

século XIX, até o surgimento da cidade imperial, já com o país independente. Na parte 

superior, o que tem lugar é o estudo da superestrutura resultante dessa base social 

revelada. Um grande painel vai sendo apresentado, mostrando como se impôs e evoluiu 

a religião católica, a arte sacra produzida em decorrência dela, a talha, a escultura e a 

pintura erudita e popular, o mobiliário, a música. 
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Para o projeto museográfico, Rui Mourão convidou o museógrafo francês Pierre 

Cartel
314

, que já tinha estado no Brasil para organizar outras exposições.  Para o Museu 

da Inconfidência, ele fez o projeto das vitrines, de iluminação e a colocação espacial das 

peças, que já estavam escolhidas pelo próprio diretor através de um projeto já traduzido 

para o francês. 

Criticado no Brasil por ter contratado um museógrafo estrangeiro, o diretor se 

defendeu ao dizer que antes de procurar no exterior, tentou contratar um profissional 

brasileiro, mas ao fazer contato inclusive com o diretor da Pinacoteca do Estado em São 

Paulo, chegou à conclusão que não existia por aqui uma pessoa com condições de 

organizar um museu inteiro, mas sim arrumadores de pequenas exposições. Nas 

palavras de Rui Mourão: 

 

Não existe uma pessoa que possa fazer um museu em toda sua 

complexidade e, principalmente, adaptando uma coleção a uma casa 

antiga que tem que ser preservada também. Nós não podemos ofender o 

patrimônio que ela representa.  

 

 

Foram montados dois andares diferentes, para chamar a atenção para a 

“monumentalidade” do prédio. O primeiro mostra a evolução política, social e 

econômica das Minas Gerais ao longo do século XVIII, a chamada infraestrutura. No 

segundo andar, a superestrutura, o desenvolvimento do movimento artístico, a 

influência da Igreja, mobiliário, artes em geral. São três salas dedicadas à religião.  

Foi então que a partir de 2006 o museu adquiriu uma nova filosofia: contar a 

Inconfidência Mineira partir da história de Ouro Preto, historicamente falando, Minas 

Gerais foi o lugar que mais sofreu tributação da coroa portuguesa. E na época, Ouro 

Preto e Minas gerais eram o centro do país. Segundo Mourão, o século XVI, XVII foi 

nordestino, o XVIII foi mineiro, o XIX foi carioca, já o XX é paulista. O Brasil é isso.  

 Sobre a “Sala da Inconfidência” em si, o diretor concorda com a historiografia 

recente sobre o fato de não haver cabeça na Inconfidência Mineira. E, na visão dele, não 

ter um líder foi o erro do movimento. Sobre Tiradentes, acredita que foi o responsável 
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por ter levado o “negócio” para a rua, o chama de “o verdadeiro revolucionário”. Crê 

que o alferes foi muito injustiçado dentro do processo por causa disso e criou o ódio em 

todos que foram expostos por ele. Então reagiram, dizendo que era feio, ignorante, 

pobre, e não era nada disso, pelo contrário, mostrou qualidades morais.  

 

 

Sala da Inconfidência, Museu da Inconfidência, Ouro Preto (MG) 

 

  Por incrível que pareça, a Sala da Inconfidência e o Panteão dos Inconfidentes 

não foi remontada, foi o único lugar onde não se mexeu. Nas palavras de Mourão:  

 

Seria uma coisa combatida por todo mundo. Toda a intelectualidade ia 

cair em cima de mim. Inclusive quem trabalha com o patrimônio, todos 

tem muito ciúme daquele lugar!  

 

O Panteão dos Inconfidentes é um lugar impressionante, torna-se um oráculo 

para aqueles que entram ali. Rui Mourão disse que já teve muita gente que fez até 

projeto pra modificá-lo, colocar grandes urnas, criar um cemitério! Mas ele acha que 

aquilo é muito simples, que não corresponde, mas para ele, a grande dignidade está 

justamente na simplicidade, nas formas, nas cores, na sobriedade geral. 
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Panteão dos Inconfidentes, Museu da Inconfidência, Ouro Preto (MG) 

 

Toda esta simplicidade é paradoxal em relação à festa do 21 de abril e talvez à 

própria Inconfidência Mineira, ao espírito da “Casa dos Inconfidentes”. No interior da 

Sala da Inconfidência, Tiradentes não é considerado líder do movimento, como se vê 

nos outros museus, é considerado mais um integrante, porém, na voz de Mourão, o 

movimento “evoluiu no sentido dele”, tornou-se a pessoa mais importante, é a grande 

figura que está dentro da história do Brasil e que ajuda a construir o mito da 

nacionalidade brasileira.  

Em comparação ao Museu Paulista, que possui uma imagem do Tiradentes na 

escadaria do museu, o Inconfidência possui apenas um pequeno perfil do alferes, de um 

importante artista no século XIX, chamado Alberto Delpino. Durante os 39 anos em que 

esteve à frente da direção do museu, já tentaram doar imagens e esculturas de 

Tiradentes ao Museu, porém, Mourão recusou por não achar que estava a altura de 

Xavier.   
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Vitrine com objetos atribuídos a Tiradentes. Acima, perfil de Tiradentes de Alberto André Feijó Delpino 

(sec. XIX), à esquerda,  relógio de algibeira de Tiradentes (sec. XVIII) e à direita,  

Boticão (apenas um exemplar do objeto, não pertenceu ao alferes) de madeira e ferro (sec. XVIII) 

 

 

Para Rui Mourão, não eternizar a imagem de Tiradentes “não tem a menor 

importância”, porém deve-se lutar contra a ideia de que ele era o líder, e que ele morreu 

porque era pobre. Consciente de que a sacralização da imagem de Tiradentes fora 

produzida no interior do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, sua opinião é a de 

que aqueles homens que trabalhavam para o Império criaram tudo aquilo para 

ridicularizar o Tiradentes. Misturaram a história do alferes à de Antonio Conselheiro 

(tão ridicularizado quanto por se tratar de um beato). Porém, na Sala da Inconfidência, 

as traves da forca aonde acredita-se que Tiradentes morreu, estão apoiadas em forma de 

cruz em um segmento de cimento que lembra o corpo de uma pessoa, e segundo 

Mourão, representa “o sujeito carregando a cruz, indo para o calvário”. Nesse caso, o 

Panteão. E como a imagem do Tiradentes sempre foi confundida com a de Cristo, ele 

deixou assim. Um tanto quanto paradoxal. 

 

 

Acontece que a sociedade brasileira, religiosa como é, abraçou aquela 

ideia. Que era um santo, e ficou como. Tanto que essa representação 

que estou te dizendo, que existe lá carregando a cruz, aquilo ali é uma 

montagem em cima de Cristo. E ficou. E eu acho que deve ficar, para 

mostrar o sofrimento dele, porque foi brutalmente assassinado. Após 

sua morte, houve dispersão total da família. Mas ele não morreu de 

medo, você sabe? Quer dizer, o Tiradentes foi para a forca com a maior 
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serenidade, aguentando a coisa. E o período que ele teve na cadeia... 

houve uma evolução espiritual muito grande dele. Ele estava em outro 

plano! Era um homem forte. Pois é, coloque como projeto realizar um 

livro sobre ele. Um grande livro sobre ele. 

 

 

 

Traves de forca, madeira e ferro (sec. XVIII), Rio de Janeiro. Segundo tradição, as traves são fragmentos 

da forca em que foi executado Tiradentes. Bem sabemos que no século XVIII, não havia preocupação em 

se preservar esse tipo de memória, o que compromete a veracidade do objeto.  
 

Outro fato interessante é a homenagem feita pela Maçonaria. Na época do 

feriado de 21 de abril, pedem uma autorização ao Museu para colocar uma coroa de 

flores ao lado da pedra que homenageia Tiradentes no Panteão, mas o diretor manda 

retirar logo e guardar em outro lugar por se tratar de um material perecível, alegando 

que aquilo não pode estar dentro do museu. Eles fazem solenidades, discursos. Pedem 

licença dizendo que vão fazer uma homenagem especificamente a Tiradentes, 

comprovando que ele era mesmo maçom. Boatos na cidade diziam que os maçons 

faziam um cerimonial na madrugada do dia 21 de abril em volta do monumento de 

Tiradentes, porém, Rui Mourão diz que desde que assumiu o Museu, sempre foi no 

Panteão.  

  

 

3.2.1 A Festa de 21 de abril em Ouro Preto 

 

Domingo, 21 de abril de 2013. Em Ouro Preto, a Praça Tiradentes amanheceu 

ensolarada à espera do início da homenagem àquele que ainda é por muitos considerado 

o líder da Inconfidência Mineira. O evento marca o encerramento das comemorações da 

Semana da Inconfidência em Minas Gerais. A grande comemoração se resume à entrega 
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da Medalha da Inconfidência, a mais alta comenda concedida pelo governo mineiro, 

atribuída a personalidades que contribuíram para o prestígio e a projeção do Estado. 

Criada em 1952, durante o governo de Juscelino Kubitschek, a medalha é 

entregue sempre no dia 21 de abril com quatro designações: Grande Colar (Comenda 

Extraordinária), Grande Medalha, Medalha de Honra e Medalha da Inconfidência.
315

 

Neste ano, a 62ª solenidade de entrega da Medalha da Inconfidência levou cerca de 

1.800 pessoas à praça, onde 164 personalidades foram agraciadas, entre elas o 

presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, mineiro de Paracatu, 

que recebeu o Grande Colar e foi o orador oficial. O ministro de Ciência e Tecnologia, 

Marco Antônio Raupp, os ministros Sebastião Alves dos Reis e Laurita Hilário Vaz, do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) também estavam entre os agraciados com a Grande 

Medalha
316

. 

O presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto, Leonardo Barbosa, o Léo da 

Feijoada (PSDB), estendeu panos pretos nas sacadas do prédio do órgão municipal (em 

todas as sacadas estavam estendidas bandeiras de Minas Gerais), em plena Praça 

Tiradentes, para protestar contra a ausência do público na cerimônia. Segundo a Folha 

de São Paulo, inconformado, o vereador mandou retirar as bandeiras de Minas, mas não 

pôde voltar com os panos porque eles desapareceram. "Sumiram até com nossos panos, 

assim como fizeram com o corpo de Tiradentes", protestou.
317

 Mas, segundo Rui 

Mourão, tudo aconteceu porque ele queria saber o valor da festa para o governo do 

Estado e não obteve resposta.  

A fala do Prefeito de Ouro Preto me chamou a atenção, primeiro por dizer que 

aquela era uma cerimônia civil, mas onde estava o povo? Protestando ao longe sob o 

atento olhar da Polícia Militar que cercou a Praça às quatro e meia da manhã. E que esse 

mesmo povo (ausente) sonha e cultua a liberdade desde sempre. Esse é o único dia em 

há a mudança da capital de Belo Horizonte para Ouro Preto, assinada pelo governador 

do Estado, Antonio Anastasia. E que lá estará para sempre viva e acesa a chama da 

liberdade (será que ele sabe qual o significado da liberdade pretendida pelos 

inconfidentes?). 
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Tudo isso parece um tanto estranho se pensarmos que a festa é tida como uma 

homenagem a Tiradentes, entretanto, o alferes é lembrado poucas vezes durante a 

cerimônia e, mais do que isso, recebe uma salva de 21 tiros e uma coroa de flores todos 

os anos, imediatamente retirada após o fim da comemoração. Mas, nem sempre foi 

assim... 

 

 

Homenagem a Tiradentes em frente ao monumento dedicado a ele em Ouro Preto 

 

José Murilo de Carvalho nos explica que a elaboração de um imaginário é parte 

integrante da legitimação de qualquer regime político. Diante das dificuldades em 

promover os protagonistas do dia 15 de novembro (Deodoro da Fonseca, Benjamin 

Constant (brasileiro), Quintino Bocaiúva e Floriano Peixoto), quem aos poucos se 

revelou capaz de atender às exigências da mitificação foi Tiradentes. Não que ele fosse 

desconhecido dos republicanos. Campos Sales tinha um retrato do inconfidente em seu 

escritório. Os clubes republicanos do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e, em menor 

escala, de outras províncias vinham tentando, desde a década de 1870, resgatar sua 

memória. Já em 1866, o presidente da província de Minas Gerais, Saldanha Marinho, 

futuro chefe do Partido Republicano no Rio, mandou ergueu um monumento em Ouro 

Preto em sua homenagem. Em 1881, houve no Rio de Janeiro a primeira celebração do 

21 de abril.
318
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Frei Caneca era um competidor mais sério. Herói de duas revoltas, uma pela 

independência, a outra contra o absolutismo do primeiro imperador, morrera também 

como mártir, fuzilado, pois nenhum carrasco se dispusera a enforcá-lo. Joaquim 

Norberto censurava Tiradentes exatamente pelo fato de não ter morrido com os mártires 

de 1817 e 1824, desafiadores, o grito de liberdade na garganta, autênticos heróis cívicos. 

Em vários discursos no Clube Tiradentes, mencionava-se o fato de não ter sido o herói 

mineiro o único mártir republicano nem o primeiro. Frei Caneca era às vezes 

mencionado como merecedor de respeito. Um dos fatores que podem ter levado à 

vitória de Tiradentes é, sem dúvida, o geográfico. Tiradentes era o herói de uma área 

que, a partir da metade do século XIX, já podia ser considerada o centro político do país 

– Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, as três capitanias que ele buscou, num 

primeiro momento, tornar independentes.
319

 

  O 21 de abril foi declarado feriado nacional já em 1890, juntamente com o 15 de 

novembro, deixando claro que as duas datas configuravam o nascimento de uma nação.   

Um artigo de O Paiz de 21 de abril de 1891 fala na “vaporosa e diáfana figura do mártir 

da Inconfidência, pálida e aureolada, serena e doce como a de Jesus Nazareno”.  

O desfile que passou a fazer parte das comemorações do 21 de abril lembrava a 

procissão do enterro de sexta-feira santa. As analogias apareceram já no primeiro desfile 

realizado em 1890. O préstito saiu dos arredores da Cadeia Velha, em que Tiradentes 

estivera preso no Rio de Janeiro, prosseguiu até a Praça Tiradentes e daí até o Itamaraty, 

onde o Marechal Deodoro saudou os manifestantes. Acompanharam o desfile, 

representantes dos clubes abolicionistas e republicanos, estudantes, militares, o Centro 

do Partido Operário – e, em destaque, o Centro Positivista, levando em andor um busto 

do mártir esculpido por Almeida Reis, forrado de bandeiras nacionais. Logo atrás, segue 

o estandarte da Humanidade pintado por Décio Villares que, pessoalmente, distribui 

gravuras com a efígie do inconfidente. “No Paço do governo estavam às sacadas o 

generalíssimo chefe do governo provisório da República com seus ministros que foram 

muito aclamados pelo povo”.
320

 Era a celebração da paixão (Cadeia Velha), morte 

(praça Tiradentes) e ressurreição (Itamaraty) do novo Cristo. No largo do Paço (hoje 15 

de Novembro) desfez-se o préstito com vivas à República, à nação brasileira, ao 

                                                           
319

 Idem, p.67. 
320

 MILLIET, Maria Alice. “O sacrifício”. In: Tiradentes: o corpo de herói. São Paulo: Martins Fontes, 

2001, p.91. 



133 
 

governo provisório”.
321

 Em celebrações posteriores, acrescentou-se ao final do desfile 

uma carreta para lembrar a que, em 1792, servira para transportar o corpo da “santa 

vítima” após o enforcamento. Era o “enterro” da nova via sacra.
322

 A festa só termina 

depois dos fogos de artifício.  

Para José Murilo, talvez aqui esteja um dos principais motivos do êxito de 

Tiradentes: o fato de a conjuração não ter passado à ação concreta poupou-lhe ter 

derramado sangue, ter exercido violência contra outras pessoas, ter criado inimigos. A 

violência revolucionária permaneceu potencial. Tiradentes era “o mártir ideal e 

imaculado na brancura de sua túnica de condenado” 
323

. 

Ubaldino do Amaral Fontoura, orador oficial das celebrações do Clube 

Tiradentes em 1894 não se preocupou com os traços fisionômicos de Tiradentes: “foi 

talvez uma felicidade que esse Cristo não deixasse na terra um sudário. Cada artista lhe 

tem dado diferente feição”. Já foi representado, acrescenta, com a doçura de Jesus, com 

os traços dos heróis antigos, e até mesmo como caboclo. Na estátua que o governo 

republicano de Minas lhe ergueu em Ouro Preto, ele tem o porte de um profeta ou 

semideus. E conclui sobre os artistas: “Nenhum teve razão, todos tiveram razão, porque 

é assim que as lendas se fazem” 
324

. 

Coube aos mineiros dar início às encomendas oficiais, visando resgatar 

condignamente a memória do inconfidente. A utilização da praça principal de Ouro 

Preto como espaço de memória da Inconfidência só foi acontecer em 1867. Um tanto 

quanto paradoxal, no local, então chamado de Praça da Independência, foi lançada, em 

3 de abril de 1867, a pedra fundamental do primeiro monumento em memória aos 

inconfidentes. A peça construída em pedra ficou posteriormente conhecida como 

Coluna Saldanha Marinho, devido ao nome do conselheiro Joaquim Saldanha Marinho, 

presidente da província de Minas Gerais entre os anos de 1865 e 1867, período da 

construção do monumento. Esse obelisco foi curiosamente visitado por Dom Pedro II, 

que na ocasião chamou Tiradentes de o "garoto da nossa história", mas o que isso 

significa? Visitar um monumento construído para um homem que foi condenado à 

morte pela própria bisavó não era algo comum de se esperar do Imperador, esse gesto 

talvez o legitimasse brasileiro, afinal ele foi o primeiro (e último) membro efetivamente 
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brasileiro a assumir a Coroa. Tiradentes seria um garoto inconsequente, talvez não 

soubesse realmente o que estava fazendo. 

A Coluna Saldanha Marinho foi erguida em 1867 para homenagear Joaquim 

José da Silva Xavier e os demais integrantes do movimento que tentou separar Minas de 

Portugal. Construída em pedra de cantaria, com seis metros de altura e batizada com o 

nome do então presidente da província de Minas Gerais, a coluna tem trajetória 

peculiar, que alterna transferências de local com o sumiço que intrigou, durante 

décadas, moradores e estudiosos. Só em Belo Horizonte, ela ficou jogada num depósito 

por quase quatro décadas
325

. O lançamento da pedra fundamental da Coluna Saldanha 

Marinho foi acompanhado por uma celebração cívica da qual fizeram parte moradores, 

políticos e importantes representantes da então Imperial Cidade de Ouro Preto. Em 

1882, houve novamente uma comemoração especial referente aos noventa anos da 

execução de Tiradentes.  

A “columna da praça” permaneceu sendo o único monumento, em Ouro Preto, 

edificado com o fim de se lembrar da memória da Inconfidência até 1894, quando foi 

inaugurada a atual estátua de Tiradentes. A coluna foi retirada da praça poucos dias 

antes da inauguração da nova estátua. Após algumas idas e vindas, ela está atualmente 

fixada na Praça da Estação, em Ouro Preto. 

 

 

Coluna Saldanha Marinho, Ouro Preto (MG) 
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A Assembleia Constituinte de Minas, antecipando-se à decisão federal, 

determina em 1891, que fosse erigido um monumento em Ouro Preto como tributo ao 

alferes. Inaugurado em 21 de abril de 1894, o projeto de Virgílio Cestari faz a estátua 

em bronze do Tiradentes elevar-se sobre a praça da antiga Vila Rica, no cimo de uma 

coluna de granito.
326

 As peças de granito vieram do Rio de Janeiro e os ornamentos em 

bronze, da Argentina.
 327

 Segundo ele, a obra: 

 

“de estylo grego, da mais nobre architectura de ordem dorica e 

corinthia, formado por uma trabeação de stylo jonico 

repousando sobre quatro capiteis de bronze verde, no mesmo 

stylo, cuja base encima dois plynthos terminados por um 

pedestal e sócco, o qual fica terminado pelas competentes 

escadas. Na frente do obelisco sobre uma base acha-se um leão 

de bronze verde, symbolisando força e o triumpho da ideia, o 

qual trava nas garras o estandarte da tyrannia, encimando o 

monumento a estatua do proto-martyr, ao marchar para o 

supplicio”.
328

  

 

 

A obra foi terminada no final de 1893, porém sua inauguração oficial aguardou o 

próximo 21 de abril. O dia da inauguração foi mais uma vez cercado por celebrações
329

. 

A aceitação de Tiradentes veio, assim, acompanhada de sua transformação em herói 

nacional, mais do que em herói republicano. Unia o país através do espaço, do tempo, 

das classes. Para isso, sua imagem precisava ser idealizada, como de fato foi. O 

processo foi facilitado por não ter a história registrado nenhum retrato, nenhuma 

descrição sua. Restaram apenas algumas indicações nos autos
330

.  

A estátua em bronze de Cestari lembra em muito as feições esculpidas pelo 

artista barroco por Aleijadinho. Uma de suas obras mais famosas é o conjunto de 

Matosinhos, que são as doze esculturas dos profetas, realizadas entre 1800 e 1805, que 

representam Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, Baruc, Oseias, Jonas, Joel, Abdias,  

Amós, Naum e Habacuc.
 
Dez dentre eles apresentam o mesmo tipo físico: um jovem de 
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rosto esguio e traços elegantes, maçãs do rosto salientes, barbas aparadas e longos 

bigodes. Somente Isaías e Naum aparecem como velhos de longas barbas. Todos 

também trajam túnicas semelhantes, decoradas com bordados.
331

 

 

 

Monumento a Tiradentes, bronze, Virgílio Cestari, Ouro Preto (MG) 

 

Algumas teses identificam propósitos ocultos na composição do conjunto. A 

pesquisadora Isolde Venturelli atribuiu ao Aleijadinho inclinações políticas libertárias, e 

viu em cada profeta o símbolo de um inconfidente, opinião compartilhada com Martin 

Dreher, e que encontra algum apoio no fato de que sua ligação com Cláudio Manuel da 

Costa está documentada
332

, mas suas opiniões políticas são desconhecidas.
333

 

Interessante é que em Ouro Preto, a memória de Tiradentes acaba competindo com a de 

Aleijadinho, sendo o último o nome que ainda hoje impulsiona mais o turismo na 

cidade. 
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Os profetas de Aleijadinho, Matosinhos (MG) 

 

 Voltemos a 2013. Depois de passar a semana em Ouro Preto pesquisando uma 

extensa documentação sobre Tiradentes e a Inconfidência Mineira, um dos meus 

grandes objetivos era assistir a tão comentada Festa de 21 de abril. Já na sexta-feira, ao 

perguntar no Centro Cultural e Turístico na própria Praça Tiradentes, que não parecia 

mais a mesma depois de receber uma imensa estrutura que começa a ser montada um 

mês antes da comemoração, descobri que não poderia participar da solenidade porque 

não era convidada e não possuía uma credencial. Foi então que uma imensa correria 

burocrática começou. 

 As credenciais estavam nas mãos dos Tenentes da Polícia Militar. Depois de 

falar com diferentes pessoas das mais diversas patentes, provar meu vínculo com a 

PUC, explicar minha pesquisa, cruzar a cidade a pé debaixo do sol, já era domingo de 

manhã. Faltava uma hora para o início e eu não tinha a tal credencial, que não passava 

de um adesivo que colaram na minha blusa.  

 

 

Credencial para acesso à Festa de 21 de abril em Ouro Preto 
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 Quando finalmente consegui entrar, passei no detector de metais, afinal de 

contas, políticos importantes seriam homenageados e pessoas como eu podem ser 

perigosas nessa hora. Quando me indicaram o lugar que eu deveria sentar, veio a 

decepção! Não só não dava para ver nada, como o próprio Tiradentes estava de costas 

para mim. Sorte que tinham os telões.... 

Percebi claramente que o povo de Ouro Preto não gosta do feriado de 21 de 

Abril porque não conseguem trabalhar, se movimentar pela cidade: “A gente é ouro-

pretano, trabalha aqui, vive aqui, e não pode participar da festa. E não pode ver o que os 

convidados veem.” Na opinião de Rui Mourão, diretor do Museu da Inconfidência há 39 

anos, eles não gostam da ocupação da praça, mas gostam da data. Ele diz que a cidade 

viveu isolada durante muitos anos. Depois que foi fundada Belo Horizonte, a cidade 

ficou entregue à universidade e aos estudantes. Todas as famílias importantes mudaram 

para lá, inclusive os serviços importantes. Outro problema que ele considera importante 

é que os principais cargos de Ouro Preto são ocupados por pessoas de fora, fato que 

causa insatisfação da população local. 

Historicamente, a cerimônia sempre foi também palco de reivindicações de 

servidores públicos, sindicalistas e estudantes. Esse foi o motivo pelo qual o governo 

decidiu proibir a participação popular na cerimônia. Não mais reflexos de um tempo 

publicado o jornal “O Paiz” no dia 22 de abril de 1896: 

 

“Nós, os empregados municipais, devemos ser os mais entusiastas 

pela festa de hoje... 

    Por quê? 

Por espíritos de classes (sic): Não somos todos uns enforcados?” 334 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Não foi fácil. Antes e depois de 1889, em muitas ocasiões, o embate político se 

apresentou como batalha simbólica protagonizada por dois vultos da nossa história: 

Pedro I e Tiradentes. Os monarquistas enalteceram o príncipe – Defensor Perpétuo do 

Brasil -, a quem atribuíram a glória pela nossa independência, e viram Tiradentes como 

bode expiatório da malograda conspiração de 1789, apenas uma tentativa prematura de 

emancipação. Por outro lado, os republicanos buscaram revalorizar o Tiradentes – 

Protomártir da Liberdade – e a Inconfidência Mineira enquanto movimento precursor da 

causa republicana no Brasil.
335

 Assim que o alferes ganhou o posto de herói nacional, 

começou a apropriação da sua história, ele se tornou uma “personalidade imortal”. 

Ulpiano Bezerra de Meneses escreveu sobre o “Theatrum Memoriae” (Teatro da 

Memória), um conceito que se insere nas artes da memória da Antiguidade e da Idade 

Média, que propunham a articulação de imagens a lugares e espaços, para assegurar a 

rememoração, acredita-se que aí esteja o surgimento do museu como teatro da memória. 

Para o autor, rigorosamente, todos os museus são históricos. Dito de outra forma, o 

museu tanto pode operar as dimensões de espaço como de tempo.
336

  

  Meneses continua ao dizer que a História não pode ser visualizada. Exclui-se, 

portanto, da responsabilidade do museu histórico preservar ou restituir o passado – 

quaisquer que sejam as motivações. Tudo que se fizer nessa direção estará, 

inelutavelmente, permeado de ideologia e mascaramentos.  E que sim, a História, forma 

de conhecimento, tem lugar assegurado no museu histórico, que coleta, preserva, estuda 

e comunica documentos históricos. A exposição verdadeiramente histórica é aquela em 

que a comunicação dos documentos, por sua seleção e agenciamento, permite 

encaminhar inferências sobre o passado – ou melhor, sobre a dinâmica - da sociedade, 

sob aspectos delimitados, que conviria bem definir, a partir de problemas históricos.
337

 

Taunay tinha alguma consciência de que, apesar do Museu ter iniciado suas 

atividades como um Museu de História Natural, ele fora pensado como um depositário e 
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um tabernáculo de “objetos históricos” – sobretudo retratos e estátuas que 

rememorassem os grandes homens e os grandes feitos referentes à constituição da pátria 

brasileira – e, neste caso, seria uma lugar privilegiado para a celebração da memória 

nacional. Por isso, ao assumir a direção do Museu do Ipiranga, ele demonstrou pelo 

interesse em restaurar sua “vocação” original, ou seja, fazer desta instituição um 

verdadeiro memorial da nação brasileira, mas indo muito além, criando um verdadeiro 

museu histórico nos moldes das instituições novecentistas, narrando e expondo então 

uma dada versão da história nacional. Tinha para isto, em mãos, o mais importante 

instrumento, isto é, o próprio espaço Museu que, fincado na “sagrada” colina do 

Ipiranga, era a própria materialização do gesto fundador da nação brasileira.
338

  

Numa época em que o resgate da memória brasileira começava a se tornar 

prioridade tanto para governo quanto para intelectuais, o local para depósito daquelas 

relíquias só poderia ser Ouro Preto. Elevada a Monumento Nacional em 1933, teve o 

seu conjunto arquitetônico e urbanístico inscrito no Livro de Tombo de Belas Artes em 

1938. Para o SPHAN (Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), criado 

pelo Estado Novo, o propósito de recuperar o passado colonial para integrá-lo à cultura 

nacional e de fazê-lo reunindo história e arte converte-se numa das mais eficientes 

realizações da política do Patrimônio durante o Estado Novo. Nessa construção, o 

Museu da Inconfidência de Ouro Preto é a pedra fundamental. Primeiro museu 

instituído fora da capacidade federal, nele o Sphan associa arquitetura, obras de arte e 

documentos históricos a fim de configurar uma memória e fundar uma tradição.
339

   

O Museu da Inconfidência, a partir da reforma ocorrida em 2006, passa de, 

predominantemente, museu-memória para museu-narrativa, em que a narrativa histórica 

subordina à sua lógica o discurso do objeto.  Busca-se uma síntese da história da nação 

brasileira apoiada em uma narrativa linear e evolucionista, inserindo o objeto 

museológico como ilustrativo desta narrativa. Mas não se pode dizer que o Museu da 

Inconfidência deixou de ser totalmente um museu-memória, já que ainda está presente 

nele a ideia de culto à Inconfidência Mineira e de seus protagonistas como os 

verdadeiros “heróis” da pátria.
340

 O Museu Paulista também não escapou dessa lógica, 
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onde os bandeirantes continuam sendo os heróis e verdadeiros construtores da história 

do Brasil. 

Ao longo dessa pesquisa, surgiu uma conclusão interessante
341

: o Museu 

Paulista, ao longo de sua trajetória, preocupado em fazer frente ao Rio de Janeiro no 

Centenário da Independência, acaba por fazer a história dos paulistas preocupado em 

montar uma história nacional na sua exposição. Já o Museu da Inconfidência que, por 

ter sido o palco da própria Inconfidência, considerada erroneamente a primeira tentativa 

de emancipação brasileira, se preocupou em contar uma história regional, traço que 

conserva até hoje. 

Como mito, Tiradentes ainda não escapa de ser visto ora como um grande 

homem, ora como um covarde ou então como o personagem mais destacado ou o que 

não teve importância nenhuma na Inconfidência Mineira, e é por esse motivo que é tão 

difícil uma análise revisionista acerca de Silva Xavier. 
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Vitrine com objetos atribuídos a Tiradentes. Acima, perfil de Tiradentes de Alberto 

André Feijó Delpino (sec. XIX), à esquerda,  relógio de algibeira de Tiradentes (sec. 

XVIII) e à direita, boticão de madeira e ferro (sec. XVIII). 
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