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"Somos nossa memória" 
Borges 

" .. A comemora?,~O do bicentenário da morte de Tiradentes e os festejos do 
vmte ~um .de abnl colocam ex mplarmente em cena a delicadeza das relações 

entre h1stóna e memória 
Isto porque em torno da Inconfidência Mineira e da figura de Tiradentes 

torna-se diffcil separar o que é história do que é memória. 
. A rigor, a idéia de uma separação entre ambas nunca esteve presente no 

honzonte. de uma certa hi toriografia singelamente marcada, até recentemente, 
pela prát1ca de um( .. . ) "modelo de rememoração, da anamnese e da memori
zação"(NORA, 1990, p. 452). 

Por esse modelo o trabalho dos historiadores fornecia o substrato necessá
~io à ~randes mitologias coletivas. Assim, "a história construfa para um grupo 
Jdenllflcáve/ a genealogia da sua legitimidade ( ... ) passava-se da história para 
a memória coletiva" (NORA, op. cit.). Dessa forma, história e memória se 
confu~diam no culto e na exaltação de acontecimentos dinásticos, monárquicos, 
republicanos, cristãos e ou mesmo populares, que estreitavam o assento da 
memória coletiva e sustentavam seus fundamentos mfsticos. 

Por outro lado a operação de desidentificação da história com a memória 
err:bora necessária, como veremos, é tarefa que implica riscos e demand~ 
cu1dados uma vez que a história não apenas nutre a memória como, por seu 
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lado, não pode prescindir dos materiais que essa fornece ao seu trabalho 
garantindo a sua existência e o seu desenvolvimento. O que significa que a 
consciência de que elas não devem ser confundidas não implica que devamos 
desconhecer a permanente e oscilante interação enlre ambas, num movimento 
sempre duplo, porque, simultaneamente reali zado em tensão e harmonia, com 
contatos e atritos, afinidades e contradições. 

E, como se não bastasse esse permanente movimento entre elas. sua 
relação intrfnseca, urge não perder de vista outro elemento complicador que é 
o fato primeiro, dessas irmãs gêmeas siamesas e quase inimigas, serem objeto 
de uma construção social no tempo e no espaço, onde, aliás ambas estão 
inscritas; segundo, a capacidade de ambas reatualizarem o passado e esboça
rem suas várias representações; terceiro, serem as duas seletivas e expressarem 
atos de escolha; e por fim a condição de uma e de outra darem suporte à 
identidade coletiva. Por isso mesmo história e memória, e disso não podemos 
nos esquecer, estão sempre no centro das lutas que socialmente se travam pelo 
poder onde o controle do passado e a autoridade da tradição são sempre 
condição necessária para legitimar as dominações ou as contestações do 
presente. E, em meio ao jogo do poder, lembrança e esquecimento são cacife 
que garantem o domlnio da memória e da história. 

Vejamos o caso da Inconfidência Mineira, de Tiradentes e da data come
morativa do 21 de abril. 

Avaliar criticamente o seu legado historiográfico e as interpretações dos 
historiadores, só é possfvel se aceitarmos, por um lado, os limites de uma ordem 
anterior à sua existência: a criação de uma memória dos acontecimentos pelos 
contemporâneos do fato. Por outro, se admitirmos que a história enquanto 
análise e discurso critico sobre o passado, "encontra temas e interpretações já 
definidos (...) no momento da formação da memória de um determinado passa
do"(MARSON, 1984, p. 47) . 

No caso do nosso tema em questão, ele sobrevive ao esquecimento e 
chega até nós como um acontecimento digno de nota de nossa história, porque 
assim o quiseram os seus contemporâneos. 

Que contemporâneos? As autoridades polftico-administrativas da capitania, 
a justiça portuguesa, enfim os protagonistas do acontecimento e aqueles que 
presenciaram os acontecimentos e o registraram por escrito. 

Nesse caso, apesar de ser do conhecimento de todos, nunca é demais 
relembrar o investimento cênico, ritualístico e simbólico feito pelos representan
tes da coroa e da justiça portuguesa, quando da abertura da devassa, da prisão 
e julgamento dos inconfidentes e da posterior execução de Tiradentes, no 
sentido de deixar visual e psicologicamente gravado nos corações, nas mentes. 
enfim na lembrança dos contemporâneos, a força da coroa e o seu rigor punitivo 
para os crimes de rebeldia e traição. A sentença de condenação de Tiradentes 
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é emblemática desse desejo de imposição simbólica e memorável da obediên
cia, e do limite intransponivel, a distância, entre a rainha e seus súditos, a ordem 
e a desordem a lei e a justiça. 

"Portanto condenam ao réu Joaquim José da Silva Xavier, por alcunha o 
Tiradentes, alferes que foi da tropa paga da Capitania de Minas, a que 
com baraço e pregão seja conduzido pelas ruas 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, onde em 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 pregado em postes, 
pelos caminhos de Minas, no Sitio da Varginha e das Cebolas, onde o 
réu teve as suas infames práticas, e os mais nos sftlos de maiores 
povoações até que o tempo também os consuma; declaram o réu infame, 
e seus filhos e netos, tendo-os, e os seus bens aplicam para o Fisco e 
C.§mara Real, e a casa em que vivia em Vila Rica será a"asada e 
salgada, para que nunca mais no chão se edifique, e, não sendo 
própria, será avaliada e paga a seu dono pelos bens confiscados, e no 
mesmo chão se levantará um padrão, pelo qual se conserve a memó
ria desse abominável réu''~ (grifas nossos). 

Para finalizar o espetáculo ritual da morte de 1lradentes com solenidade e 
pompa, a Câmara de Vila Rica "d terminou que se pusessem luminárias nas três 
noites seguintes e que se fizesse ceie rar uma ação de graças"2 na qual 
arderam duzentos cfrios e que encerrou-se com um Te--Deum Laudamus, com 
música executada por uma " ... solta admirável e de um gravíssimo acompanha
mento".3 

Parece-nos importante salientar tamb m, o registro minucioso do processo 
crime, conduzido pelo Visconde de Barbacena e sua conservação, nos conhe
cidos Autos da Devassa, os quais, mais do que reveladoras de um procedi
mento burocrático-jurldico, de uma montagem documental consciente realizada 
no ãmbito de uma prática determinada - a da justiça colonial - num momento 
histórico particular, sintetizam em si mesmo, e isso não devemos esquecer, um 
ato de poder. E este fato é que é o responsável primeiro pela circunstância dele 
ter sobrevivido enquanto um depósito de memória. Nessa perspectiva os Autos, 
enquanto um corpo documental, podem ser considerados como um "monumen-

1 Sentenç de Condenação de Tiradentes. In: Autos de Devusa da Inconfidência Mineira. v. 7, Bras/lia. 
1976, p. 235·236. 

2 Autos de Devassa da Inconfidência Mineira. v. 9. Brasllia, 1977, p. 176. 
3 Autos da Devassa da Inconfidência Mineira. v. 9, Brasília, 1977, p. 112. 
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to", dada à intencional idade que carregam no sentido de se ligarem à intenção 
de perpetuação do acontecimento Inconfidência Mineira, e p~r resultarem do 
esforço do poder colonial de impor ao futuro uma 1magem de SI mesmo (Ct. LE 
GOFF, 1984). 

A capacidade do poder e a decisão e vontade polltica dos portagonistas, 
no caso, os representantes do império colonial português, é que dete~mi~aram, 
a partir da condução e do registro do episódio, a amplitude e o stgn1ficado 
poll\ico da Inconfidência Mineira decidindo a su~ inscrição no . noss~ passado 
histórico. Aqui o passado "deixa de ser, então, Simples memóna reg1strada em 
documento e decide poderosamente no que será dito sobre ele, num movímento 
de auto-recriação"(MARSON, op. cit., p. 47). 

A análise da Inconfidência Mineira no quadro das revoltas coloniais como 
as de Felipe dos Santos, a Sedição de Montes Claros, em 1736, e a Inconfidência 
de Curvelo de 1775 levadas a efeito por ANASTASIA (1992) vêem endossar a 
perspectiva das nossas reflexões. O que faz com que a Inconfidência tenha um 
tratamento distintivo pela historiografia quando essas outras se afiguram mesmo, 
segundo essa autora, como movimentos de maior vulto quanto às mobili~açõ?s, 
demandas, estratégias e objetivos? A conjuntura política e o contexto h1stónco 
quando da eclosão desses movimentos não parece-nos explicação suficiente, 
embora necessária, para definir sua posterior valorização histórica enquanto 
acontecimento "chave" para o fim do domínio colonial no Brasil. A presença dos 
contemporâneos na construção de uma memória dos fatos parece- nos decisi-
va.4 

" Um bela im gem cinematogrâl1c em Henrique V. baseado no clá sico de Willl m Sh k sp ro, 
sugestiv mente ltaduz a Idéia que perseguimos aqui, ao registrar o momento em que o Rei Inglês tunda 
a memória da célobro bal Ih travada com os francosos. Numa cona na manh11 da b t Ih docisiva. o 
r 1 exort eloqílentemente os seus com ndados, enl .o rotos. maltrapilhos e inferiores numerlc mente. à 
lutarem com bravura na batalha que se avizinhava. "Se dew;~mos viver, quanto menos formos mator ser~ 
8 glória de cada um ( ... ) NSo queremos morrer perto de quem rem medo de morrer do nosso lado. HoJe 
é testa de Crlspiniano. Quem sobreviver e este die e vollar a salvo paro ~asa. ficará no ponta do P~ ao 
falar m nesse dia. r o nome de Crlspinlono o d spertará. Aquole qu vtr ess dta e chegar à velh1ce, 
anualmente na vigfl/a desse dia. dirá aos vizinhos: amanhã é dia de São Crispim. E erguerá a manga e 
mostrará a; clcatri7e5. E dirá: estas feridas recebi no dia de S.1o Crlspirnl Os velhos esquecem. Mas 
aquele que tudo tiver esquecido irá lembrar-se das suas proezas naqu.e'e dia. E nossos nomes sergo 
então familiares para elo. O Roi Henrique, Bedford. Exeler. ( .. .) serão VIVamente lembrados com taças 

espumantes. . . o bom homem ensinará asra his tória a seu filho. E a tesra de São Crlsp1m e Silo Crlsplmano só passaré 
desse dia até o fim do mundo assoei do ll / mbrança de nós poucos. O nós, poucos o felizes. O~ nosso 
gwpo de Irmãos. Pois quem verter seu sangue comigo hoje será meu irmão. Por mais vil que seJa, e~te 
dia irá enobrecê-lo. E os quo fl'carem na Inglaterra, deitados amaldiçoar-se-Elo por nllo osrar ny e~u; e 
menosprezar!lo a própria nobreu ao ouvirem falar alguém qua lutou conosco no dta de Sllo Cnsf?1m : 
Aqui já se f 4 pre ente a possibilidade de utilização da memóna como lnslr umento de combate n h1stóna 
A vitória ali . é a garantia da entrada n história e da posse de uma versl)o enaltecedora dos combate~tes 
ingleses. Após a vitória. percorrendo o campo de batalha em melo aos mortos o rei trava ,o ~gwnl?_ 
dialogo com um de seus sold dos: "Como se chama o castelo que fica perto daqw?- 'Aztncourt 
responde o outro. "Entllo chamaremos esta batalhEI de Azincourt. :ravada no di? de Slio Crisplm e São 
Crispinieno". diz o rei. N quelo momento estava fund da a mornóna do acontecimento 
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Para ilustrarmos este ponto é conveniente a comparação com a Inconfidên
cia ocorrida em Curve lo em 1775, recém d'escoberta, cujo significado está sendo 
avaliado pelos historiadores, a qual, já podemos com segurança afirmar, por 
uma decisão política das autoridades, entre elas o governador da Capitania, 
Cunha de Menezes, acabou relegada ao esquecimento. Nesse episódio, é 
aberta uma devassa e os réus, em número 16, são presos por "crime de 
inconfid~ncia ", de acordo com a designação das próprias autoridades, e têm 
seus bens seqüestrados. Tudo isso foi feito debaixo de absoluto sigilo ou melhor, 
conservado em "distinctos segredos " segundo palavras do desembargador que 
obedeceu ordens de Pombal para "suspender, prender e seqüestrar e remeter 
para a corte os réus ''. 5 

É de tal forma sedicioso o comportamento dos réus inconfidentes que o 
desembargador Antonio de Noronha em carta enviada ao Marquês de Pombal 
afirma ter se horrorizado com as "sacrf/egas, blasfemas e sediciosas palavras 
ouvidas'' o que o fez decidir por não convocar os ministros da capitania para a 
Junta da Justiça, que deveria sentenciar os réus de crime de Leza Majestade, 
porque as 'sediciosas palavras se hão de fazerem públicas nos termos do 
processo e da defesa que se deve dar aos réus ".6 Ele temia, segundo suas 
próprias palavras ao comandante do distrito de Santa A'Ana do Sapucay, 
"desinquietar os povos". 

Em outra carta enviada anteriormente a Pombal, Antônio de Noronha, que 
designa o assunto da Inconfidência de Curvelo de "matéria delicada" e ''grave", 
menciona ter se uti lizado de "prudentes pretextos" para efetuar as prisOes 
recomendadas por Pombal, e fala dos seu "receios '' no caso de que os ministros 
fossem convocados e se dirigissem à Comarca de Sabará, dai se "transpirar o 
segredo devido a um movimento suspeitoso".7 

O governador Cunha de Menezes, numa carta-resposta a Antonio de 
Noronha, que lhe solicitava prender o réu AntOnio Corrêa evadido para a Bahia, 
afirma ter encomendado a diligência de prisão do mesmo ao Desembargador 
Ouvidor Geral do Crime e que na carta por este enviada à Noronha, constará 
que "o homem é vadio, e sem estabelecimento algum e que por causa de furtos 
que fez, fugira dessa cidade, sem se saber majs dele, porém fica em segredo 
esta diligência". 8 

5 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO - Seção Colonial, S.G .. Carta de O. AntOnio de Noronha pa1a o Marq11ês 
de Pombal. 13.01.1 76, n. 2 11 . 

6 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO- Seção Colonial , S.G .. Carta de O. AntOnio de Noronha para o Marquês 
do Pombal. 1 .12.1776. n. 2 11. 

7 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO- Seção Colonial , S.G •• Carta de D. Antônio de Noronha para o Marques 
do Pombal. 13.01.1776, n. 211. 

8 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO • Seção Colonial, S.G .. Carta do· Governador Geral da Bahia - Manuel 
da Cunha Mene2:es para O. AntOnio de No1onha. 09.01 .1777, n. 212. 
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A determinação oficial de manter em segredo a devassa da Inconfidência 
de Curvelo se conclui com o envio ~dos principais acusados para a fortaleza da 
Ilha das Cobras, onde ficam, segundo palavras do Marquês de Lavradio, 
"incomunicáveis, uma vez que tinham por crime de Inconfidência( .. .) com ordem 
de não falarem com pessoa alguma",9 até serem enviados para julgamento em 
Lisboa. 

Na Inconfidência de 1775 portanto, torna-se visível o quanto certas deci
sões pertinentes à trama social e polf'tica de um determinado presente podem 
voluntária ou involuntariamente jogar para o esquecimento, para uma zona 
obscura ou mesmo para "um limbo de memória", tomando de empréstimo uma 
expressão de José Saramago, fatos e sujeitos que podem ser recuperados ou 
não para a cena histórica da época. O _que não significa que os grupos sociais 
dominantes consigam impor silêncios absolutos às várias memórias existentes 
se estas são importunas ao poder. A memória, como já afirmamos anteriormente, 
está sempre referida aos interesses em jogo no momento da sua constituição, 
os quais marcam diferentemente a memória dos grupos sociais a partir das suas 
posições lutas e contradiçOes, uma vez que sejam detentores ou excluídos do 
poder, participantes ou espectadores dos acontecimentos. 

A existência de condições e instrumentos mais favoráveis a uns no sentido 
da imposição de uma memória, não elimina o confronto, a concorrência, a 
resistência ou a sobrevivência latente de, e com, outras memórias. 

Voltando à devassa e aos autos da Inconfidência de 1789, vale a pena 
lembrar o sentido etimológico da palavra documento, coisa que fica, que dura, 
testemunho, ensinamento (LE GOFF, 1984, p. 95-104). 

No caso dos protagonistas principais, os Inconfidentes, nós não vamos 
insistir muito neste ponto, mas é importante ressaltar que, a sua participação na 
construção da memória do acontecimento, embora também significativa, é 
marcada pelas circunstâncias que envolvem sua versão, ou seja, eles a cons
troem enquanto uma confissão, acusados que são de um crime polftico. Portanto 
enquanto réus sujeitos à torturas, medos e pressões de todo tipo, eles nos 
deixaram sua fala que nos chegou tão somente através do outro, ou seja, do 
registro feito do ponto de vista dos acusadores. Ainda assim, como reterlamos 
acima, existem espaços onde é possível que no " ... no alo aparentemente 
corriqueiro, de ter vivido ou presenciado um acontecimento, o protagonista cria 
a versão sobre ele" (MARSON, op. cit. p. 47). A sobrevivência dessa versão 
dependerá do poder do protagonista e também do poder de outros pro
tagonistas em outras épocas posteriores que dela se apropriam. Assim é que 

9 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO · Scçllo Colonial, S.G .. Carta do Marquês de Lavradio para D. AntOnio 
de Noronha, 08.02.1777. n, 212. 
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Tomás AntOnio Gonzaga, para ficar apenas num exemplo. em versos na prisão, 
afirma a "loucura" de Trradentes, objeto de apropriaçe\es posteriores. 

':Ama a gente assisada 
A Honra, a vida, o cabedal tão pouco 
que põe uma ação destas nas mãos de um 
pobre, sem respeito, louco ?'10 

Quanto àqueles que presenciaram os episódios ligados à Inconfidência, e 
estes é que aqui vão nos interessar mais, eles constroem sua versão dos fatos, 
sendo que algumas delas ultrapassam "a m -ra im m parc1al de um testemu
nho, para se tomar elemento de interpretação ( .. .) '' (MARSON, op. cit. p. 48). 

Estamos nos referindo às narrativas e comentários de algumas testemunhas 
oculares que acompanharam os acontecim nto m torno do movimento da 
Inconfidência Mineira, o julgamento dos inconlid nt s a finalização do proces
so com as respectivas condenações, no caso as o padres Frei José Carlos 
de Jesus Maria do Desterro,11 guardi -o do Conv nto de Santo AntOnio, do rei 
Raimundo da .Anunciação Penaforte, 12 qu ssi liu a confissões dos inconfi
dentes, do vereador Diogo Pereira de Vas onc los, 13 a de provável autoria do 
ex-intendente de Vila Rica Francisco G1 gório ir Monteiro Bandeira14 e a do 
capitão Domingos Álvares Branco Moni7 arr 10 . 15 

Um trabalho recente sobre es as n 1ralivas 1 v io mostrar algumas ques
tões interessantes para a nossa refi xão ac rca da história e da memória. 

Inicialmente, M que se destacar o nv lv1m nto desses homens com os 
acontecimentos da época. Os padr s onr s r durant três anos assistiram 
aos inconfidentes; o vereador era re ponsáv I p lo "discurso oficial" da Câmara 
de Vila Rica; o capitão seNiu no regim nto u ocu ou Vila Rica entre 1792/1793, 
o ex- intendente era rival polftico do Viscond d arbacena. 

A seu modo a posição social de cada um d . ses depoentes marcará a 

1 O Li ra 64 • Auto de Devassa da Inconfidência Mlnolra. v. 9, Braslll 1, 1976, p . 62. 
11 "M mória do txito que t ve a conjuraçbo Min Ir o e dos latos r lntwos a elo acontecidos na cidade do 

Rio de janeiro deste 17 at6 26 de abril de 1792'. Autos da Devassa da Inconfidência Mineira. Brasflla, 
Câmara dos Deputados, v. 9, p. 92-114. 

12 Últimos Momentos dos lnconlidellfes de 1789'. Auto d. Oev s d Inconfidência Mineira Brastia. 
Cêmara dos Deputados, v. 9, p. 162- 177. 

13 Fala na sessão da Câmara de Vila Rica em 22105/1792 d "grstidlio ô nalnha orogo:rijopelo fracasso da 
lnconlidencia ". Autos da Devassa da Inconfidência Mineira. Brasllla. Cêm ra dos Oepuiados v. 9 p. 
135·1 44. • ' 

14 "Exposiç:Io sobre a repressão e julgamento dos réus da lnconfidbnc/a Mineira". Autos da Devassa da 
Inconfidência Mlnolra. Brasllla, Câmara dos Deput dos, v. 9, p . 274-296. 

15 "Observações sobre a lnconfidi'Jncla Mineira o o Direito da Coroa de Portugal sobre o Brasil ". 1793. Autos 
da Devaua da Inconfidência Mineira. Brasllia, Cârnar dos Depu! dos. v. 9, p . 253-259. 

16 ALKMIM, Sérgio Vaz. Inconfidência Mineira: a vida histórica do aconlecimento. Belo Horizonte, UFMG. 
1990, mimeo. 
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memória da Inconfidência Mineira. Endossando o ponto de vista da coroa e os 
direitos monárquicos uns: avaliando como os frades, os fatos numa perspectiva 
religiosa e utilizando na sua narração conceitos e imagens cristãs, tal como na 
descrição de Tiradentes, "humilde, arrependido"; denunciando o terror da de
vassa e o caráter do escrivão e do governador, outras; registrando, como 
algumas, nas entrelinhas, a opressão vivida pelo povo naqueles nefastos dias e 
a decadência de Vila Rica após os fatos de 1789, cada um fala de um lugar. 
Entretanto em todos eles se faz presente a afirmação da necessidade de 
transmitir, de comunicar o acontecimento para que ele não ficasse "... como 
merecia, riscado para sempre da memória dos homens". de acordo com Frei 
José Carlos Maria do Desterro. Em todos a expectativa, para o bem ou para o 
mal, que a "notícia'' da Inconfidência vencesse os séculos de sua posteridade. 

para o futuro que esses homens escrevem, é a rememoração que eles 
pretendem assegurar quando decidem "deliberadamente formalizar uma me
mória histórica da Inconfidência Mineira " (ALKMIM, op. cit. p. 20). Ao fazê-lo, 
eles não só traçam os contornos do "fato" Inconfidência Mineira, atribuindo 
especial importância a esse episódio, como constroem uma primeira interpreta
ção dos mesmos, o que somados aos autos da devassa, garantem a montagem 
e a sobrevivência histórica do acontecimento. 

As nuances dos relatos, a abordagem dos fatos, a modelagem dos perso
nagens, os artiflcios de linguagem para evitar o confronto com as autoridades, 
as sugestões de um conflito de interesses, tudo isso atravessa as narrativas 
mencionadas, mas tratá-las no entanto seria fugir aos limites desse texto. 

A menção a esses pontos se justifica, no entanto, para chamar a atenção 
para uma questão fundamental : a presença do fator político na construção da 
memória. dando voz a uns, silenciando outros, desenhando o perfil de alguns, 
apagando o traço de muitos. 

O que são essas narrativas? São memórias. Enquanto memórias, elas são 
expressão de um vivido, foram suscetíveis às lembranças e ao esquecimento, 
estiveram sujeitas à deformação, vulneráveis às utilizações e manipulações 
várias, foram alimentadas de lembranças móveis, fluidas, mutáveis, inconstan
tes, mas sempre referidas ao universo social dos que lembraram (NORA, 1984). 
Enquanto memória elas movimentam e aproximam livremente os tempos passa
do e presente. Nessa aproximação somos transportados para o momento em 
que a memória foi construída para nos dizer o que foi a Inconfidência. 

O que ela nos dizem, o seu legado, não esteve alheio às injuções polflicas 
daquele momento e a sua utilização e, ou, apropriação também não esteve livre 
dessas mesmas injuções num passado próximo. 

Tal é o que se passou com as primeiras obras pretensamente histo
riográficas sobre a Inconfidência Mineira, que utilizaram os autos de devassa e 
as narrativas contemporâneas mencionadas, mais precisamente as de autoria 
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de Joaquim Norberto de Souza e Silva,17 de Edmundo Machado de Castro1 8 e 
de Lúcio José dos Santos.19 

Antes desses autores a Inconfidência Mineira, assunto tão proibido quanto 
a imprensa no Brasil setecentista (Carta Régia de 5 de julho de 1747), é retirada 
do silêncio pelo historiador inglês Robert Sauthey,20 entre 1810-1819, que, 
utilizando como fonte documental a sentença condenatória dos Inconfidentes, 
tentou não assumir os argumentos da justiça portuguesa, mas construiu uma 
versão francamente desfavorável aos inconfidentes e com elogios fartos à ação 
da Coroa. 

Em 1857 Varnhagen incluiu o tema no seu "História Geral do Brasi l" e em 
1858 o mesmo é feito por Charles Ribeyrolles no seu "Brasil Pitoresco".21 

Entretanto, incontestavelmente, é com o monarquista Joaquim Norberto em 
1873 e posteriormente com as republicanos Machado de Castro, em 1901, e 
Lúcio dos Santos em 1927, que se inicia a construção de uma "história-memória" 
sabre a Inconfidência Mineira e uma disputa entre diferentes versões sabre o 
papel de Tiradentes, o que acabou por transformá-lo em um mito. 

Não é nosso objelivo aqui avaliar os procedimentos históricos desses 
autores ou mesmo discutir as interpretações que as suas obras sustentaram
vários já o fizeram.22 1nteressa-nos, isto sim .. apontar o rato de que tanto Joaquim 
Norberto que desqualifica a figura de Tiradentes como líder da conjuração e 
aponta sua transformação de revoltoso, patriota, em um humilde e fervoroso 
cristão; quanto Machado de Castro Lúcio dos Santos que reafirmaram a 
rebeldia patriótica de Tiradentes e a sua liderança enfatizando o seu perfil 
religioso, a dedicação religiosa o sacrillcio (contestados por Norberto) como 
atributos do herói cristão, tomam coma ''hisLória "as ''memórias" de Penaforte e 
de José Maria do Desterro no que toca ao julgamento dos réus, à sentença, e 
aos últimos instantes de Tiradentes.23 

17 História da Conjuração Mineira. Rio de Jane ro. lmprens Na ion I, 1 9~8 . 
18 A Inconfidência Mineira, Narrativa Popular. Revista Arquivo Público Mineiro, Belo Hori7onte, ano VI, 

lao. I ijanolro a março. 1901, p. 1145). 
19 A Inconfidência Mineira; papel d'e Tiradentes na lnconndêncla Mineira. Belo Hori:lonle, Imprensa 

Oficial. 1972. 
20 SOUTH Y, Aobert Conspiração em Minas Ge1ais In·- História do Brasil, Progresso, 1948-1g54, v. 5. 
21 Ver respectivamente; Sao P ulo, Edições M lhor m ntos/INIJMEC. 1976 • S o Paulo. Uvr ria Mar tins 

Edilora/INIJMEC. 1976. 
22 ~o caso de José Murl lo de Carvalho na "A lormaçao das almas", S o Paulo, Cia. das Letras, 1990, Maria 

Efigênia Lege de Rezende, Inconfidência Mlnelr ! I IIUras e relelluras ou uma leitura histórica d 
Inconfidência Mineira, Revista Anàllse e Conjuntura, v, 4, n. 2(.3 mai./dez. 1989, p, 83/93 e Sérgio Vaz 
Atkmim, op. ciL enlre outros. 

23 Aqui , ocorre-nos lembrar das renexões de FOUCAULT (1986, p. 78) quando este se sintoniza com os 
historiadores n critica à história tradicional atírmando que ' , .. paro D história o clooumenlo não ó mais 
malérialnerle alravi!ls da qual ele tent<;~ reconstruir o que os homens fizeram ou disseram(. .. ) O documenro 
nlfo é o instrumenlo feliz de uma llistória que seria, nela mosrno e de pleno direito. memória; a história é 
uma certa maneira pela qual uma sociedade dá eststuto e elaboração o uma massa documental que é 
inseparável dela mesma '', 
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Nesse ponto, a história da Inconfidência se confunde com a figura de 
Tiradentes e todos eles se apropriam, acriticamenle e segundo suas conveniên
cias, das descrições dos padres, sem se darem conta, ou sem se importarem1 

de que esses constroem "socialmente" uma memória do acontecimentos. E 
curioso também o fato, assinalado por A'LKMIM (op. cit.), que as demais 
narrativas são desconsideradas por esses autores que privilegiam os textos dos 
padres onde se destaca "a figura do réu enforcado"(p . 30) numa ti pica operação 
de seleção da memória com vistas a uma nova construção do passado. 

Enquanto "memória ", as lembranças das padres foram "instaladas no 
sagrado"(NORA, 1984, XIX) e é esta "sacra /idade " que permite a construção do 
mito Tiradentes, do herói cristão. Na narrativa dos padres e vida pública e a vida 
privada se entrelaçam através da crença e neste sentido a memória deles 
assimilou aquilo que os confortava. Ao mesmo tempo, é esta mesma sacralidade 
que permite a séparação da memória da história porque esta, enquanto um 
discurso critico analítico do passado, enquanto uma "operação intelectual e 
laicizante" (NORA, 1984, p. XIX) se afirma expulsando o sagrado. Se a história 
não o faz ela se torna vítima da memória. E, o que acontece no Brasil com a 
Inconfidência Mineira e Tiradentes, uma vez <iberto o debate a parti r da obra de 
Joaquim Norberto, é a construção no período republicano de uma lfhístória
memóría" que pretendeu formar uma consciência nacional . 

Nesse sentido, a Inconfidência Mineira, numa dada interpretação que não 
se construiu ao largo da política, da ideologia, da autoridade, das institulçõ s, 
é apresentada como uma herança com a qual os cidadãos brasileiros devem se 
identificar e Tiradentes é o herói paradigmático, exemplar. O cullo à sua memória 
é reafirmação de uma herança e a comemoração de sua morte é a reatualização 
de um acontecimento primordial: a fundação da república. 

A recapitulação de sua morte reaviva uma memória de sofrimento e confere 
ao enforcamento um sentido escatológico.24 De um lado, o fim, de outro, um 
novo começo: o da nação brasileira, republicana naturalmente. 

A comemoração do 21 de abril, dia do culto à Tiradentes, feriado nacional 
desde 1890, nada mais é do que um "lugar de memória" do sentido proposto 
por Nora (1984-1990).25 Lugar de memória simbólico onde as homenagens às 
imagens do "herói"', a peregrinação aos lugares onde ele nasceu, viveu, passou 

24 Em 1890, segundo CARVALHO (1990, p. 64) o de~iile do 21 de abril lembrava a procissao do enterro da 
sexta-le1 ra santa, corn a presença de estudantes. abolicionistas. republicanos. positivistas ( ... ) Era a 
celebração da palx o, morte e ressurretçao e o "enterro da nova via sacra". 

25 "lugares (no sentido exaro do rermo) em que uma sociedade, seia eis qual for, naç.!lo, fsmlfia, ~In/a, 
parlir:io, registra vo/untarlarnemo as suas recordações ou as reencontra como. uma pane. necessáns de 
sua personalidade'' (1990. p . 454) . O autor nos fala de lugares. topográficos (arqu1vos. museus): 
monumentais (arquiteturas, cemitérios): simbólicos (comemorações, peregrinações, aniversários. em
blemas)] . Cada ur'n deles possuindo uma hlstorla. 
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ou morreu representam uma reafirmação aos valores morais encarnados, por 
força da memória, em Tiradentes e a. celebração do começo da memória 
nacional. 

Neste sentido, a comemoração é emblemática porque lugar de memória da 
nação brasileira. O dia da morte se torna marco da construção de uma história 
nacional. Na celebração da morte, que pode ser designada de litúrgica, se 
instala a pedagogia de uma nacionalidade responsável pela consciência cívi
co-patriótica do cidadão brasileiro. No reiteramento anual da sua recordação, a 
cada 21 de abril, se garante a duração e a continuidade da memória nacional e 
se ritualiza a história, que aqui é memória. Afinal. "(. . .) quanto mais intensa é a 
comemoração litúrgica da morte mais aguda se torna a consciência de salvar o 
tempo de uma vida, de transformar sua recordação em história, e, conseqoente
mente. em memória que se consliÓI: age e evoca" (O'ARAÚJO, 1990, p. 141 ). 

A idéia de repetição é chave para o entendimento das festividades come
morativas do 21 de abril, isto porque, se o reinfcio do gesto exemplar primordial, 
enquanto seu princfpio, pode ser uma novidade ilusória como nos alerta OZOUF 
(1976}, segundo esta autora " .. . é na repelição que se fundamenta a esperança 
e. por outro lado, mais do que vm futuro aberto a todas as indeterminações, e 
por esse fato fonte de angústia, a festa representa, de uma só vez e de imediato 
(. . .)a cena da imorlalidade e da indeslrutibilidade" (p. 217). O tempo é sempre 
regenerável e a festa repete sempr o passado arrancando o acontecimento de 
um tempo profano. 

Nas festividades cfvicas é possrvel d t ctar ainda outra possibi lidade: a de 
que a comemoração pode r um conjuração da desordem, da mudança. 
Nesse sentido a ritualização presta-se a om r a indeterminação, e, a repetição 
presta-se à domesticação do passado. A pied d . a comoção diante da imagem 
do enforcado, mascaram a presença o casligo frent à insubordinação. Nesse 
jogo de ambigüidade a festa é também " ... empreendimento nacional de inti
midação" (OZOUF, op. cit., p. 288) a qual r1ão dispensa a sutil pedagogia do 
medo, estrategicamente voltado por um lado para a escravização da afetividade 
e de outro para manter viva a idéia de que outra ordem foi fundada. 

A tentativa de preservar um passado vivo sobrevive ao lado de esforços 
que fazem com que o passado, ou melhor, as imagens construídas do passado, 
sejam um referencial importante, um modelo mesmo, para condutas e valores 
que envolvem a vida das pessoas e da sociedade. 

Em nome de uma ordem, a republicana, e da "idéia de nação", a memória 
da Inconfidência se manteve atada ao sagrado e a reconstrução do nosso 
passado, voltada para a consciência da nacionalidade, resultou numa história
memória. 

A comemoração oficial do 21 de abril é expressão do controle da memória 
e da reafirmação do enredo de uma memória institufda pelo poder. Por outro lado 
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ela é reveladora da intenção implícita do poder constituído de conservar intacto 
o que foi construído no tempo e de cuja herança ele se apropria com o intuito 
de se legitimar. Afinal "comemorar é praticar coleiivamenle uma memória men
sagem dentro de um tempo fictfcio onde coexistem passado- presente-futuro" 
(NAMER, 1987, p. 211). 

Ilustrativo dessa intenção do poder é a iniciativa do governo Vargas em 1936 
de repatriar os restos mortais dos Inconfidentes. Naquele momento, onde ainda 
ecoavam os ecos do enfrentamento político entre comunistas e anti-comunistas, 
o grupo no poder se considera repositário da "tradição" da Inconfidência e da 
continuidade histórica de seus ideais, invocando a história para legitimar suas 
razões e posições. A memória da Inconfidência e o mito de nradentes, são 
novamente refunda dos pelo poder em 1936. Não nos esqueçamos que o mito é 
uma narrativa que fa la de um passado que "conserva no presente um valor 
eminentemente explicativo, na medida em que esclarece e justifica certas 
peripécias do homem ou certas formas de organização social negando e 
ocultando as diferenças, os conflitos e a dintlmica da vida social" (GIRADERT, 
1987, p. 12-13). Nesse sentido qualquer contestação ao poder é ataque a essa 
herança portanto negação das idéias de liberdade, martfrio, sacritfcio e amor à 
nação. 

Os restos mortais são levados para Ouro Preto numa confirmação de que 
a memória de comemoração é memória de lugares e ritos. 

À uma história-critica cabe a interrogação dessas interpretações e mitos da 
nossa história republicana; a reflexão sobre essa história-memória e sobre os 
vários objetos que simboli zam a memória coletiva: os lugares de memória, entre 
eles as comemorações. 

Afinal as várias utilizações "da memória ", pelos meios sociais e políticos e 
pelas instituições é que criam a memória coletiva, definida "como o que fica do 
passado no vivido dos grupos. ou o que os grupos fazem do passado" (NORA, 
19780}. A história- memória, sobretudo quando sustenta uma memória nacional, 
vem dar o acabamento à memória coletiva,26 que por sua vez é uniformizada 
pelo discurso histórico oficial. Do ponto de vista da memória coletiva é indiferente 
se as recordações são conscientes ou não, se se referem à uma experiência 
vivida ou mitificada. O que importa é o ato de rememoração realizado "por uma 
comunidade viva de cuja identidade faz parte integrante o sentimento do 

26 Segundo LEFORT (1987. p. 167-168) a memória coletiva " .. . é elaborada no Interior e na conjunção de 
múltiplos agrupamentos q11e ret~m do pa~sodo O' quo convém !l sua roprosentoçlJ.o do presente. E lá 
moldada em nossa época, cad13 vez mais insistentemente, pelo numero que dispõe dos meios parli/ 
dlfvndlr esses representaçCJes: dirigentes polflicos cujas declamç6es silo povoadas de reminisc~nclas 
feitas para dar crédito a uma tradiçl1o, intelectuais ocupados em por um cena um passado edificante, 
pequenos e grandes manlpuladores da mfdia, h~beis em não deixar filtrw senão o que agrada aos 
senhores do momento". 
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passado" (NORA, 1990, op. cit., p. 451 ). 
Através da difusão de suas interpretações pelos livros didáticos essa 

história-memória, a que nos referimos, é responsável pela construção de uma 
cultura histórica, já arraigada em várias gerações, e da qual o mito de Tiradentes 
e a glória da Inconfidência Mineira são sua expressão principal, por força de 
uma memória coletiva ativa mantida por instituiçõe estatais, de ritos come
morativos e de uma "certa" historiografia. E se o historiador se submete aos 
ditames da mitologia polftica, criando-a ou referendando-a, a história crítica 
ficará subjugada e comprometida com a manutenção de um "fundo de perma
nt3ncia", com o estável, com o linear. 

A história crítica, que é também uma forma de memória coletiva, cabe se 
libertar da memória, tomando-a como um "objeto" de uma história possível e não 
como a "história", fixadora de um passado tal amo ste quis ser fixado. 

Porque se confundirmos história e memória podemos estar construindo 
lendas e correndo o risco de que também no Brasil as pessoas optem, tal como 
o jornalista, personagem de John Huston m ''O Homem que matou o facínora'', 
que ao saber, anos depois, da boca do suposto "herói", antes um obscuro 
advogado, depois um senador da ro úbl ica dos EUA, que não havia sido ele, 
como todos até então acreditavam, u matara o mais cruel bandido da região, 
rasga suas anotações afirmando: "no oeste, quando a história contesta a lenda, 
ficamos com a lenda". 
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