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Joaquim José da Silva Xavier, também conhecido pelo apelido de “Tiradentes”, consagrou-se
por sua participação ativa na Inconfidência Mineira. Tragicamente, ele foi o único dos
envolvidos no movimento a receber a pena de morte, uma vez que os outros envolvidos foram
perdoados pela Coroa Portuguesa.
De uma família de origem humilde, Joaquim José nasceu na Capitania de Minas Gerais, em 12
de novembro de 1746. Com a morte prematura dos pais, Joaquim José precisou exercer
inúmeros trabalhos ao longo de sua vida, como a de dentista amador, função que lhe deu o
apelido de “Tiradentes”. Ele também havia trabalhado na mineração, porém, foi no posto de
alferes nos quadros da cavalaria imperial que Tiradentes alcançou certa estabilidade.
A insatisfação contra o domínio português, fez com que os inconfidentes planejassem assassinar
o governador da capitania e proclamar o republicanismo na Capitania de Minas Gerais.
Tiradentes era um dos envolvidos na conspiração, pois, além de ser um defensor dos ideais
iluministas, também havia sido prejudicado pela gestão do visconde de Barbacena ao ser
destituído do comando da cavalaria, que fiscalizava uma importante estrada da região.
Prisão e condenação de Tiradentes
A prisão de Tiradentes e outros inconfidentes ocorreu após uma investigação. O processo de
julgamento dos envolvidos na Inconfidência estendeu-se por três anos. Durante esse período,
muitos dos presos negaram sua participação no movimento, com exceção de Tiradentes, que
reconheceu abertamente seu envolvimento.
A sentença dos inconfidentes saiu em 1792 e determinava a pena de morte por enforcamento a
dez pessoas. Entretanto, por intermédio da Rainha D. Maria I, nove dos envolvidos na
Inconfidência foram perdoados e expulsos do Brasil, enquanto a sentença de morte foi mantida
para apenas um: Tiradentes.
Alguns afirmam que a sentença só foi mantida a Tiradentes por ele não pertencer à elite
mineradora e, portanto, não possuir influência na Coroa.
Ele foi enforcado na manhã de 21 de abril de 1792, na cidade do Rio de Janeiro.
Em consequência disso, o dia de sua execução, 21 de abril, foi estabelecido como feriado, e sua
imagem passou a ser retratada, muitas vezes, parecida com a de Cristo crucificado, uma forma
de relacionar Tiradentes como mártir e herói.
SILVA, Daniel Neves. "Tiradentes"; Brasil Escola. Disponível em:
https://brasilescola.uol.com.br/biografia/tiradentes-biografia.htm. Acesso em 15 de abril de 2020.

1) Respondas as questões segundo o texto.
a) Por que Joaquim José da Silva Xavier foi apelidado de Tiradentes?
R= ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
b) Por que Tiradentes juntamente com outros inconfidentes planejaram assassinar o governador?
R= ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2) Marque um X na resposta certa,
a) Além de ser dentista, Tiradentes exerceu uma outra profissão de:
( ) médico
( ) minerador
( ) alfaiate
b) O processo de julgamento de Tiradentes e dos outros inconfidentes durou:
( ) 3 anos
( ) 10 anos
( ) 5 meses
3) Complete.
Tiradentes foi _________________________ na manhã de 21 de _____________ de 1792, na
cidade do _____________________________________.
Depois da sua morte Tiradentes foi considerado um ____________________.
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