
REQUERIMENTO 5.807/2020

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado

de Minas Gerais:

O deputado que este subscreve requer, nos termos do art. 103, III, “d”,

do Regimento Interno, seja formulada manifestação de repúdio ao Deputado Federal

Luiz  Philippe  de  Orleans  Bragança  pela  autoria  do  Projeto  de  Lei  6.460/2019.

Referida proposta extingue o feriado nacional de Tiradentes, relembrado no dia 21 de

abril, e inclui o feriado de descobrimento do Brasil em 22 de abril.

Requer  ainda  seja  dada  ciência  dessa  manifestação ao DEPUTADO

FEDERAL LUIZ PHILIPPE DE ORLEANS BRAGANÇA na Câmara dos Deputados

- Gabinete 719 - Anexo IV. Brasília - DF - Brasil - CEP 70160-900. .

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2020.

Deputado Professor Cleiton – PSB

Justificação: 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 historiográficas.

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
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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,  indiscutíveis  para  a

maioria dos brasileiros desde os mais simples, até os mais doutos, que conhecem sua

história ou dela ouviram falar.

Durante a nossa história, a figura de Tiradentes encerra um mito que

transcende os eventos do século XVIII. Alguns o consideraram revolucionário, ora

fora chamado de falastrão, entretanto seus méritos políticos foram reconhecidos muito

mais  tarde,  na  segunda  metade  do  século  XIX  e  mais  especialmente  no  período

republicano.

O historiador mineiro 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.  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.  Por  isso  no

imaginário português, Tiradentes sempre apareceu como um vilão, como um traidor

da pátria.

Entretanto,  foi  o que podemos chamar de a última demonstração de

vitalidade  do  mito  do  Tiradentes,  aconteceu  exatamente  em Portugal,  quando  sua

memória foi reabilitada. 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
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extraídos  do  Cancioneiro  de  Cecília  Meireles,  afirmou:  “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”.

Foi  o  historiador  Joaquim  Norberto  Souza  e  Silva  quem  mais

contribuiu para a mitificação de Tiradentes. Com base em documentação inédita, os

autos da devassa e a memória anônima sobre a Inconfidência, admitiu que Tiradentes

era  figura  secundária  no  movimento,  mas  associou  sua  figura  à  de  um  mártir,

mitificando o local da forca, além de eternizar a cena de um condenado que beijava os

pés e as mãos do carrasco, lembrando a cena bíblica.

Recentemente  a  obra  do  jornalista  Lucas  Figueiredo,  traçou  uma

biografia  de  Tiradentes,  utilizando  de  fontes  importantes  da  nossa  historiografia,

também realizando uma abrangente análise de um “Cristo que até esse momento não

possuía  o  seu  sudário”,  devassando  fontes  primárias  como  cartas,  inventários,

processos  judiciais  e  relatos  da  época.  Desde  a  juventude,  onde  aprendeu  com

maestria a arte de que trouxe o seu apelido, o profissional da mineração e da vida de

mascate,  o  alferes  que  serviu  com  afinco  os  Dragões,  sem  obter  o  devido

reconhecimento  da  coroa.  O  envolvimento  do  alferes  na  Conjuração  Mineira  tira

qualquer dúvida que pairava sobre a memória de Joaquim José da Silva Xavier, ele

era de fato um entusiasta da independência, um republicano convicto, um apaixonado

pela liberdade, um indignado com os desmandos estrangeiros e acima de tudo, um
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típico homem dos trópicos, com suas dores e mazelas, com suas limitações humanas,

mas com a alma de um mineiro sonhador.

A  primeira  homenagem  oficial  veio  em  1867,  quando  coube  ao

presidente da Província de Minas erguer um monumento em sua honra em Via Rica.

Em 1890,  as  datas  de  21  de  abril  e  15  de  novembro  foram  declarados  feriados

nacionais. Em 1926, inaugurou-se uma estátua de Tiradentes em frente à câmara dos

deputados,  atual  Assembleia  Legislativa  do  Rio  de  Janeiro.  Em 1953  a  escritora

Cecília Meireles imortalizou o sonho de liberdade dos inconfidentes na obra literária

Romanceiro da Inconfidência.  A popularidade  e  uso da  imagem de Tiradentes  foi

reforçada em 1960, quando o presidente Juscelino Kubitschek oficializou a cerimônia

do dia 21 de abril que ocorre todos os anos em Ouro Preto. Por fim, Tiradentes foi

proclamado, pela lei nº 09/12/1965 “patrono cívico da nação brasileira”, além de ter

decretada a afixação de seu retrato em todas as repartições públicas. O patrono da

Polícia de Minas Gerais é Alferes Tiradentes, herói da Inconfidência Mineira, e que

serviu no Regimento Regular de Cavalaria de Minas. Todos os anos, no aniversário de

sua fundação, a Polícia Militar de Minas Gerais concede a sua mais alta comenda, a

Medalha Alferes Tiradentes, às autoridades civis e militares que se destacaram por

suas atuações junto à sociedade. O Palácio Tiradentes é a sede da Governadoria do

estado  de  Minas  Gerais,  edifício  que  é  o  maior  prédio  de  concreto  suspenso  do

mundo. Em frente ao Palácio da Inconfidência, sede da Assembleia de Minas está o

Edifício Tiradentes, com 23 andares. O prédio reúne áreas administrativas da ALMG,

além de gabinetes parlamentares.

Tiradentes  pode ser  considerado um típico  representante  da  camada

urbana intermediária que se desenvolveu nas cidades da região das minas. Joaquim

José da Silva Xavier foi, em toda a conspiração de Minas Gerais, um dos únicos – se

não o único – destituídos de posses e riquezas”, Era um membro da camada média,

mas que conseguia transitar tanto entre os mais pobres, quanto entre os membros da

elite. Mas além disso é alguém que sempre se identificou com a maioria do povo

brasileiro, pois foi obrigado desde muito cedo a exercer diversas funções e ofícios ao
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mesmo tempo, para sobreviver. Foi mascate, ‘dentista’ (o que lhe deu o apelido) e

soldado do regimento de cavalaria, onde não passou do posto de alferes (espécie de

sub-oficial) devido à discriminação contra os brasileiros, por parte dos portugueses

que chegavam ao oficialato. Também não era culto e ’letrado’, como a maioria dos

seus companheiros. Mas tinha o que nenhum deles podia oferecer ao movimento: a

postura do grande entusiasta político, do líder revolucionário, do homem de massas.

Sua atividade e capacidade de trabalho eram espantosas. Enquanto seus companheiros

discutiam  questões  teóricas,  ele  agia,  procurando  aliados,  fazendo  propaganda,

viajando para outras capitanias, sondando as possibilidades.

O programa defendido por Tiradentes refletia o descontentamento não

só de uma elite que sofreu as consequências da crise mineratória, mas também de

outras  camadas  a  que,  hoje,  se  poderia  chamar  de  classe  média  letrada,  formada

principalmente de profissionais liberais, magistrados, advogados e do clero, sensíveis

às  ideias  francesas  de legalidade constitucional,  e  ao  exemplo  norte-americano de

Independência e formação de uma república constitucional.

Do  ponto  de  vista  político,  previa-se  a  formação  de  um  governo

republicano provisório, onde cada governo duraria três anos, ao fim do qual seriam

convocadas eleições. Cada cidade teria seu parlamento, subordinado ao parlamento

principal sediado na capital.

Tiradentes sempre encarnou o lado popular da articulação, teve mantida

sua cruel pena de enforcamento, esquartejamento e exposição pública dos pedaços de

seu corpo nos locais onde pregou a possibilidade e a necessidade de o país livrar-se do

jugo português. Teve um comportamento heroico diante da morte, como até mesmo

testemunhas  oficialistas  como o  padre  que  o  acompanhou  nos  últimos  momentos

reconheceram. Esse comportamento, eivado do misticismo próprio da época, criou o

personagem que emergiria como Patriarca da Independência e herói máximo do ideal

republicano,  com  a  sua  memória  resgatada  pelos  membros  do  republicanismo

brasileiro.
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No dia 21 de abril de 1792, Tiradentes sofreria portanto, sua primeira

morte. Mas nós mineiros, orgulhosos de carregarmos e ostentarmos o ideal de Xavier,

somos surpreendidos com uma tentativa de assassinato da sua memória e de tirá-lo do

panteão  dos  heróis  nacionais  e  da  posição  que  as  pesquisas  historiográficas  lhe

concederam,  de  mártir  do  movimento  que  inaugurou  o  processo  de  emancipação

política do Brasil.  Portanto,  mais de duzentos anos após sua execução, Tiradentes

corre o risco de sofrer sua segunda morte,  quando o governo atual e grande parte

daqueles que o apoiam impõem ao povo um programa que se diz “reformista”, mas

que, ao contrário do ideal autonomista de 200 anos atrás, amplia a dependência do

país em relação ao capital americano, agindo contra o desenvolvimento independente

e  contra  o  bem-estar  e  a  segurança  do  povo  brasileiro.  Gente  que  fala  em

modernização, espelhando-se em ideologias geradas há duzentos anos, se esquecendo

que  o  programa  de  desenvolvimento  autônomo  do  país  também tem pelo  menos

duzentos anos, e já era defendido pelos Inconfidentes de Minas.

Além disso, causa perplexidade entre nós mineiros, exatamente no ano

em  que  celebramos  os  300  da  criação  de  nossa  Capitania,  o  referido  projeto

mencionado nessa Moção de Desagravo, oriundo de um descendente da família real,

que desconhece até mesmo, a memória do seu antepassado D. Pedro II, que soube

honrar a memória do alferes das Gerais, além de conviver com as diversas correntes

políticas da sua época, inclusive o próprio programa republicano que se opunha ao

trono, mas que nunca fora combatido e perseguido por nosso último Imperador. Como

um  deputado  que  se  comporta  exaltando  às  marias  loucas  estrangeiras  de  nosso

tempo, tal comportamento de querer rebaixar a grandeza e importância de Tiradentes,

só  podemos  repudiar  esse  PL 6460/19,  que  também  nos  leva  a  refletir  que  não

estamos livres do espírito traidor de Joaquim Silvério dos Reis, encarnado por esse

senhor que não conseguirá ofuscar o grito que dos Inconfidentes, que até hoje ecoa

nos ares das Alterosas, “libertas quæ sera tamem”!
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