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O HERÓI NACIONAL PARA CRIANÇAS: PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE IMAGENS DE TIRADENTES NA ESCOLA PRIMÁRIA BRASILEIRA

Thais Nivia de Lima e Fonseca

No Brasil, a relação entre contextos políticos, historiografia e livros didáticos tem sido estudada recentemente por vários autores, que ressaltam sua importância como instrumentos de legitimação e sua contribuição para a manutenção de uma determinada construção histórica na memória coletiva. São referências na história dos livros didáticos de História os trabalhos de Circe M. F. Bittencourt, Luis Reznik, Ciro F. Bandeira de Melo e Selma Rinaldi de Mattos. Alguns autores, ainda, utilizam o livro didático como fonte para investigações mais amplas, abrindo outras vertente para sua exploração, como nos estudos de Maria Helena Capelato e de minha própria autoria. Nesses trabalhos, a perspectiva de análise sobre o imaginário e as representações políticas, permite ver os livros didáticos como peças importantes na construção de uma identidade nacional coletiva, ao lado de outras fontes, como jornais e revistas, iconografia, discursos e obras teóricas.
O livro didático e a educação formal não estão descolados do contexto político e cultural e das estruturas de dominação, sendo, muitas vezes, instrumentos utilizados na legitimação de sistemas de poder, além de representativos de universos culturais específicos. Sua elaboração não parte, exclusivamente, de interesses pré-estabelecidos, mas incorpora, também, as concepções de história e os sistemas de valores dos autores e de seu tempo. Atuam, na verdade, como mediadores entre concepções e práticas políticas e culturais, tornando-se parte importante da engrenagem de manutenção de determinadas visões de mundo e de história. Junto à arte, à imprensa e outros meios de comunicação, colaboram para a circulação e a apropriação de determinadas idéias, valores e comportamentos. Os livros didáticos têm sido, de fato, um dos grandes responsáveis pela permanência de discursos fundadores da nacionalidade. É fundamental, portanto, discutir as suas dimensões como lugar de memória e como formador de identidades, evidenciando saberes já consolidados, aceitos socialmente como as “versões autorizadas” da história da nação e reconhecidos como representativos de uma origem comum. Através dele, pode-se perceber as relações entre política, cultura e ensino, por meio das representações construídas e do imaginário. 
A trajetória dessas relações, no Brasil independente, remonta à fundação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro que, já no final do século XIX, não restringia suas preocupações com a história nacional à produção historiográfica, estendendo-a também ao ensino dessa história.  Data desse momento a produção mais sistemática de livros escolares que se harmonizassem aos objetivos do IHGB, sendo, muitas vezes, escritos por seus próprios sócios, que podiam ser, também, professores do ensino secundário. Alguns deles foram Joaquim Manoel de Macedo, Caetano Fernandes Pinheiro e Max Fleiuss. Muitos desses livros, além de circularem até o início da década de 60 do século XX, tornaram-se modelares para os que os sucederam até, pelo menos, o final dessa década, apesar das diversas mudanças programáticas e curriculares verificadas no período. Alguns desses livros precursores têm sido objeto de estudos, como os de Joaquim Manoel de Macedo e de João Ribeiro, publicados em 1861-63 e 1900 respectivamente e que traduziam os posicionamentos monarquista e republicano de seus autores. Sobre estes dois livros didáticos ver: MATTOS, 2000 e MELO, 1997.
As reformas educacionais da primeira metade do século XX, principalmente durante o período Vargas, acentuaram a posição dos livros didáticos no processo de ensino. A partir daí, eles passaram a ter papel fundamental como mediadores entre o Estado e a sociedade, legitimando o regime vigente e consolidando as principais características do ensino de História. A construção de uma moral nacional, tendo o ensino de História como seu portador e os livros didáticos como seus instrumentos, era garantida pela existência da Comissão Nacional do Livro Didático, criada em 1938 e responsável pela “pureza” do conteúdo dos livros escolares. As reformas programáticas posteriores ao Estado Novo, embora tenham introduzido novidades quanto aos procedimentos metodológicos e à organização dos conteúdos, não garantiram mudanças significativas nas abordagens dos livros didáticos mais tradicionais, como os de João Ribeiro, Jonathas Serrano e Joaquim Silva. A maioria deles apenas promoveu alterações nos títulos das unidades e/ou capítulos e na distribuição das matérias pelas várias séries. Até a década de 60 do século XX, os livros didáticos de História continuaram a apresentar uma história nacional, épica, evolucionista, centrada na ação dos grandes homens da pátria, voltada para a conformação da unidade da nação. Essas características predominaram na abordagem que esses livros fizeram sobre a Inconfidência Mineira, e na maneira como trataram o personagem Tiradentes.
Até a proclamação da República, em 1889, a tendência dos livros era, ou de ignorar a Inconfidência Mineira, ou de tentar minimizar sua importância, atribuindo-lhe um caráter desarticulado, enfatizando seu fracasso e, sobretudo, imputando a Tiradentes, já apontado como o líder do movimento, características desabonadoras. Essa posição derivava, em grande parte, da obra de Joaquim Norberto de Souza Silva, de 1873, que assumindo o partido da monarquia, procurava denegrir a imagem daquele que já era cultuado como herói pelos republicanos. Em maior ou menor grau, os autores dos livros do Império salientavam tais aspectos. Não obstante, para muitos desses autores,  não falar da Inconfidência seria ignorar uma importante etapa do processo de independência; assim, a conspiração aparecia em alguns livros, não como precursora da construção do Estado independente, mas como mentora de uma idéia de pátria e de nação. Os inconfidentes eram vistos como mártires e heróis patriotas, não necessariamente como precursores do republicanismo, aceito, todavia, como a utopia política possível naqueles finais do século XVIII.
Os republicanos, após 1889, operaram uma inversão significativa na abordagem dada à Inconfidência Mineira, elevada agora à condição de movimento símbolo da luta republicana. Tiradentes foi entronizado como seu herói e mártir, numa construção de fundamentação religiosa bastante evidente. Ver análise sobre a questão da construção sacralizada da imagem de Tiradentes em minha tese de doutorado: FONSECA, 2001. Os livros didáticos, até pelo menos, meados do século XX, manteriam essas construções, parte importante das concepções educacionais da época, de formação cívica e moral dos jovens brasileiros. Civismo e moral – não obstante a progressiva laicização dos conteúdos de ensino – estabeleciam o laço entre política e religião, visível também no discurso político, sobretudo entre as décadas de 20 e 40. Sobre esse discurso ver: DUTRA, 1997 e LENHARO, 1986.  
Na busca da recuperação do passado no quadro do ideário nacionalista, a ênfase em grandes feitos e grandes heróis, como depositários de uma tradição venerável, justifica a seleção de qual passado deva ser valorizado. Segundo Eliana de Freitas Dutra, “pretende-se enaltecer somente aquele que possa ser reconstruído não só no sentido de exaltar a cultura e os valores nacionais, mas, sobretudo, que se preste a um reforço da idéia de pátria autônoma e una que se aspira afirmar numa fé patriótica e nacionalista”. DUTRA, 1997. p. 195.  Nesta perspectiva, uma das idéias mais caras é a do trabalho em prol do coletivo, o serviço prestado à nação e o sacrifício pela pátria. O discurso sacralizado será, portanto, perfeitamente adequado aos objetivos do Estado, sobretudo quando, no final da década de 30, estaria em curso a reabilitação da Inconfidência Mineira, com o repatriamento das cinzas dos inconfidentes mortos no exílio africano e com a criação do Museu da Inconfidência em Ouro Preto. Vários livros didáticos publicados durante o Estado Novo reforçariam o tom sacralizado e épico da conspiração mineira. Quando não elaboravam, eles mesmos, textos desta natureza, apropriavam-se de outros autores, introduzindo, no final dos capítulos sobre a Inconfidência, trechos de outras obras, segundo as mesmas premissas. 
Assim, ao lado das referências culturais de base religiosa, verifica-se a ênfase no civismo e no patriotismo de Tiradentes, elementos explorados pela propaganda varguista, num esforço de produção de sentimentos capazes de soldar as relações sociais no processo de construção de uma identidade nacional coletiva. É o que torna a idéia de sacrifício pela pátria um elemento precioso na pedagogia do Estado Novo. A idéia de um sentimento patriótico, nacionalista, convergente, que justificaria o trabalho em prol da pátria e até mesmo o sacrifício supremo por ela, encontra na atuação de Tiradentes o terreno ideal para deitar as raízes das diretrizes morais e cívicas do regime. Associando imagens às idéias veiculadas pelos programas de ensino e pelos livros didáticos, o Estado Novo consolidava as representações de uma nação una, e de uma concepção linear da História. Cartazes distribuídos nas escolas, promoviam a ligação entre passado e presente, conectando Tiradentes a Getúlio Vargas, como partes de uma mesma tradição política. O que nos textos monarquistas aparecia como falta de habilidade, de realização profissional e de sucesso material de Tiradentes, surge, para os republicanos, como um conjunto de qualidades de um homem com múltiplos talentos, entre os quais o político e o revolucionário. Para o Estado Novo, preocupado com a valorização do trabalho, Tiradentes aparecia, sem dúvida, como o protótipo do brasileiro laborioso, talentoso e esforçado.
Entre os mais afeiçoados à idéia libertadora, figurava um alferes de cavalaria, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Era um homem pobre, de coração generoso, inteligência viva, amante do progresso, um auto-didata, cheio de ardor e capaz de grandes empreitadas. (...)  Não era nem sonhador, nem entusiasta vulgar. Tinha senso da realidade, espírito prático, realizador, produto que era de um meio, onde se cultivavam as letras, empreendiam-se organizações, lutava-se com a aspereza da terra e procurava-se disciplinar a fortuna. (...) Era o tipo representativo do brasileiro do século XVIII, cujas virtudes e qualidades os pósteros herdaram, nos seus cometimentos e empresas pela libertação moral, intelectual e econômica do Brasil, entre os quais citamos José Bonifácio, Cairú, Mauá, Rebouças e tantos outros. VIANA, 1944. p.336.

A valorização do trabalho nesse trecho de Artur Viana encontra clara ressonância na obra doutrinária do Estado Novo, em que esta questão figurava como uma das centrais na definição da nova cidadania que se desejava construir. Tiradentes, como “o tipo representativo do brasileiro do século XVIII”, deixara como herança aquele espírito empreendedor, útil à nova cidadania, na qual o “cidadão era sinônimo de bom brasileiro e o bom brasileiro era o que trabalhava pela grandeza do Brasil, respeitando a ordem”. CAPELATO, 1998. p. 177.  Identificar Tiradentes como um homem trabalhador só reforçaria sua imagem como exemplo a ser seguido pela juventude. As idéias de pobreza honrada, progresso, inventividade, capacidade empreendedora e espírito coletivo aparecem claras em vários textos de propaganda do Estado Novo, tal como no trecho didático citado. Maria Helena Capelato analisou vários desses textos, demonstrando como, através deles, procurava-se recolocar noções tais como cidadania, deveres, direitos, ordem e progresso, numa linha delineadora da identidade nacional coletiva, e como foi crucial a utilização da educação para a operacionalização dessas redefinições.
Note-se que, no final da citação, o autor estabeleceu uma ponte entre o brasileiro do século XVIII e o do século XX, indicando a adequação do modelo escolhido. Entre os tantos outros poderia, muito bem, figurar o próprio Getúlio Vargas. A preocupação com a educação moral e cívica do jovem brasileiro levava a inclusão, ao final do estudo dos principais episódios da história pátria, de uma lição para a formação do cidadão. Para isso, a Inconfidência Mineira continuava a fornecer os subsídios necessários. O cotejamento entre os textos desses livros didáticos e os textos escritos por estudantes da escola primária e secundária na mesma época, permite inferir sobre a circulação das representações predominantes de Tiradentes e seu poder de influência sobre as concepções que se iam formando a partir do ensino de História. Comecemos pelas composições de crianças mineiras, publicadas no caderno infantil do jornal Estado de Minas: 
Tiradentes morreu na forca só porque amava o Brasil. O nome era: Joaquim José da Silva Xavier. Era mascate. Chamava-se Tiradentes porque nas horas vagas, tirava dentes com muita habilidade. 
Neste tempo o Brasil era colônia de Portugal; por isso os impostos estavam muito altos, o rei não deixava fundar fábricas, escolas e nem abrir casas comerciais. A população não agüentava. Tiradentes, então, tramou uma conspiração a qual se chamava: “Conjuração Mineira” ou “Inconfidência Mineira”. (...) O plano era o seguinte: No dia da “derrama” Tiradentes sairia pelas ruas da cidade a avisar o povo. Prenderiam o Visconde de Barbacena e proclamariam a República, com capital em São João d’El-Rey!
Mas, Joaquim Silvério dos Reis, coronel dos dragões, devia ao Rei a quantia de 700 contos. Então ele pensou: Entro para a Inconfidência Mineira e depois que eu souber tudo, contarei ao rei pedindo-lhe perdão pela minha dívida. Tiradentes foi ao Rio de Janeiro para arranjar mais gente. Então Joaquim Silvério, aproveitando-se da ocasião, foi contar ao Visconde de Barbacena, tendo este lhe perdoado a dívida. O Visconde mandou prender Tiradentes e os outros inconfidentes. Cada um ficou na cadeia três anos. Depois de cumprida a pena, todos se reuniram para ouvir a sentença que viera de Portugal. A primeira foi que todos seriam enforcados. Depois veio nova sentença em que só Tiradentes seria enforcado e os outros iriam exilados para a África, num porão frio de um navio sem conforto. No dia 21 de abril Tiradentes subiu a forca. Antes de morrer, recebeu os sacramentos e rezou.
O céu estava tão belo que parecia para receber Tiradentes. A única coisa que Tiradentes pediu ao carrasco foi que lhe matasse bem depressa. Tiradentes antes de morrer disse: Jurei morrer pela independência do Brasil, cumpro a minha palavra. Tenho fé  em Deus e peço a ele que separe o Brasil de Portugal. 
Por isso nós todos devemos amar Tiradentes.. Viva Tiradentes! Viva os inconfidentes!  “Composição sobre os Inconfidentes”. Estado de Minas. Belo Horizonte, 30 de abril de 1939. 2ª Seção – Caderno Infantil Malazarte. p. 4; 6. 

	O autor dessa deliciosa composição, um garoto de 8 anos, era aluno do Grupo Escolar Barão de Macaúbas, uma das mais conceituadas escolas públicas de Belo Horizonte, até os dias de hoje. A composição foi publicada como colaboração de um pequeno leitor do jornal, não havendo evidências de que tivesse participado de um concurso, e entre as muitas composições coletadas, esta parece ter sofrido pequena interferência de adultos. Impressiona a grande incidência de incorreções históricas, a fusão entre o fato e o discurso sobre o fato e a incorporação de elementos melodramáticos. Não há, nessas formulações, dúvidas quanto à liderança de Tiradentes e à sua condição heróica, firmemente colocadas na frase categórica de outro menino de Belo Horizonte, na abertura de sua composição: “No tempo em que o Brasil era apenas colônia, havia um grupo de homens dos quais Tiradentes era chefe”. “Tiradentes”. Estado de Minas. Belo Horizonte, 21 de abril de 1940. P. 12. Caderno Infantil Malazarte. A convicção acerca da liderança de Tiradentes era ainda sustentada pelas imagens que ilustravam os textos didáticos, nos quais ele aparecia em posição de destaque, quando representado junto a seus companheiros de conspiração ou a outros personagens. Essa certeza chega a ser desconcertante e, ao mesmo tempo, preocupante, se nos lembrarmos de que ainda há muitos grupos e pessoas – inclusive poderosos formadores de opinião – que se batem contra a desconstrução dessas certezas. 
A ênfase na atuação de um traidor é mais um elemento a engrandecer o sacrifício do líder, entregue – como Jesus por Judas – por seus próprios companheiros, fato que acaba por valorizar o comportamento abnegado do herói-mártir. A importância atribuída à figura do traidor fica patente em uma composição enviada por outro “sobrinho” do famoso Tio Mário, do Caderno Gurilândia, do Estado de Minas:
Na capital do Maranhão, há dezenas de anos atrás, apareceu nas ruas um homem triste, sombrio, que não conversava com ninguém, andando solitário pelas ruas da capital. Era já idoso. Todas as tardes, sentava-se num dos bancos de algum jardim. Alguém que passava por perto, vendo-o ali, desviava o rumo para não passar próximo dele. Ninguém gostava daquele homem. Mais parecia um mendigo, um doente. Ficava horas a fio, sentado num banco de jardim, vendo as pessoas desviarem para o outro lado, para outra rua, para bem longe daquele banco, onde estava assentado o infeliz. Mas afinal, quem era aquele homem? Um portador de alguma doença contagiosa? Um mendigo, odiado pelo povo? Um gatuno, um criminoso? 
Nada disso. Aquele homem que apareceu há tanto tempo na capital do Maranhão, era um traidor, que traiu aquele de quem se dizia amigo. Chamava-se Joaquim Silvério dos Reis e foi o homem que entregou Tiradentes ao carrasco.  “O delator”. Estado de Minas. Belo Horizonte, 6 de março de 1949. 2ª seção – Caderno Gurilândia. Colaborações dos sobrinhos. p. 9. 

	A pedagogia da moral cívica e cristã, na figura do Silvério-Judas, fica bem clara nesta composição, de um menino da cidade mineira de Dores do Indaiá. Tendo fugido para o Maranhão, Silvério padece seu castigo, abandonado, odiado, vilipendiado pela população, repelida pelo horrendo crime de traição cometido por ele. Tiradentes foi traído e morreu na forca, mas tornou-se um herói amado pelo seu povo. Silvério ficou com seu dinheiro e com sua liberdade, mas no final, de nenhum dos dois pôde usufruir. 
Décadas de ensino de História pautado por concepções dessa natureza, certamente foram eficazes na sua sedimentação e na permanência de tais representações. Se a historiografia tradicional, para valorizar o herói deu ênfase ao seu oposto – o traidor –, no universo escolar este último é um grande e sugestivo silêncio. Essa composição foi a única que consegui localizar. Não obtive nenhum desenho, em livro didático ou feito por crianças, que ousasse representar “o mal”. Fazendo um exercício de inferência ainda maior, não admira que, ultrapassada a fase da escola elementar, essas representações continuassem a circular, a aparecer em textos jornalísticos, publicitários, e também no discurso político, principalmente em uma época de fraco revisionismo historiográfico sobre a Inconfidência Mineira, como foram as décadas de 1930 a 1960. 
	No movimento de circulação dessas imagens no universo infantil, notadamente no escolar, há outros instrumentos de reforço a elas, capazes de promover a interpenetração entre as narrativas histórica e literária. Essa última, próxima da literatura de conto de fadas. Um livro muito popular nas escolas mineiras, desde a década de 50, As mais belas histórias, reunia fábulas de origem européia e contos populares brasileiros, para leitura nas escolas primárias. No seu terceiro volume, junto a esses textos de ficção, aparece, surpreendentemente o capítulo Um herói: Tiradentes. Uma biografia infantilizada e romanceada, que mostrava o menino predestinado ao heroísmo:
Joaquim José era o nome todo do menino e, como se vê, devia ser um diabrete vivo e incansável. Não parava um momento. Muito curioso, queria aprender tudo. Muito metediço, não havia coisa em que não se metesse. Muito ativo, não sabia o que era preguiça. Onde quer que estivesse, havia discussão e movimento, porque sabia agitar o seu pequeno mundo. Criança ainda, era ele o que resolvia as principais dificuldades da fazenda. Fazer uma conta depressa, escrever uma carta, dar um recado, pegar um cavalo arisco, consertar uma fechadura, tapar uma goteira, apanhar lenha, tudo fazia com desembaraço e boa vontade. Era bom, e todos gostavam dele, principalmente os humildes.
Um dia, como um escravo chorasse de dor de dente, disse-lhe: Deixe estar que eu lhe tiro esse malvado. Dente aqui, dente ali, acabou por aprender melhor a arte do que o dentista da terra, e, por isso, dentro de pouco tempo, todo o mundo passou a chamá-lo Tiradentes.  CASASANTA, 1958. p. 53-54.

	Com livros de leitura como esse, somados aos livros didáticos de História propriamente ditos, retratos de Tiradentes nas paredes das salas de aula, e outros instrumentos, como cartazes e álbuns, cadernos com capas ilustradas, não admira que as crianças se apropriassem dessas representações heroificadas e cristianizadas e produzissem, elas próprias, um discurso eivado desses elementos.	Quando se tratava dos concursos de composições, os próprios jornais, ao definir os critérios e regras de participação, já promoviam um certo direcionamento aos trabalhos dos “sobrinhos”. Tio Mário, no concurso de 1949, preocupando-se com o título que as crianças deveriam dar às suas composições, recomendava a elas o uso do termo Rebelião ao invés de Inconfidência, para dar maior valor patriótico. No concurso de 1954, o caderno infantil do Diário de Minas orientava as crianças a fazerem uma composição “ressaltando os vultos principais desse movimento que foi o marco para outros movimentos que vieram depois, como a Abolição e a República”. “Concurso de Abril e Maio”. Diário de Minas. Belo Horizonte, 25 de abril de 1954. p. 5. Suplemento Literário. 	Além desse tipo de instrução, os jornais publicavam também, nesses cadernos, textos dos “tios” e “tias” por eles responsáveis e, às vezes, textos enviados por professores, sobretudo do ensino primário. O teor desses textos “informativos” e “educativos” era o mesmo presente nos livros didáticos em uso nas escolas. É possível que fossem, inclusive, elaborados com base neles, largamente conhecidos e utilizados. O Jornal do Brasil, por exemplo, chegava a publicar vários textos dessa natureza numa mesma edição, ou em edições sucessivas, nos dias próximos à comemoração do 21 de abril.	
	A análise da produção infantil sobre Tiradentes nos permite, ainda, acompanhar o movimento de circulação das representações do herói pela via da imagem, por meio dos desenhos participantes dos concursos e sua articulação com as composições e com as ilustrações dos livros didáticos, nos quais opressão e revolta são idéias reforçadas. Sobre este aspecto, uma das imagens mais utilizadas, até os dias atuais, é o quadro de Antônio Parreiras (1860-1937), Julgamento de Felipe dos Santos (1923), às vezes também identificado como Execução de Felipe dos Santos. De razoável impacto visual, principalmente para crianças, o quadro mostra o revoltoso Felipe dos Santos preso diante do governador da Capitania, o célebre Conde de Assumar, no momento em que é condenado ao suplício e à morte. Vítima da opressão, Felipe dos Santos, contudo, posta-se altivo e provocador diante dos representantes da coroa portuguesa. Atrás dos cavalos que supliciarão o condenado, soldados brandem suas espadas em atitude ameaçadora e o povo a tudo assiste, comprimido nos cantos da praça e nos balcões dos sobrados. 
As composições das crianças mineiras expressaram essa imagem de violência da dominação portuguesa no Brasil. Apresentaram os brasileiros, já no século XVIII, como um povo imbuído de ideais de liberdade e que, heroicamente, não se curvou à opressão metropolitana. Textos didáticos “coloridos” pela reprodução de pinturas como a de Antônio Parreiras, ajudaram a sedimentar essa interpretação marcada pelo discurso nacionalista e patriótico, fundamentada, evidentemente, nas diretrizes educacionais, em referências historiográficas específicas, mas também expressando valores do universo cultural brasileiro. Nessa interpretação predomina uma visão maniqueísta da História, onde mocinhos e bandidos, heróis e vilões se batem em nome da justiça e dos nobres ideais. Opõem-se brasileiros e portugueses, como vítimas e algozes, no incitamento a um sentimento ufanista romântico.
O entusiasmo das crianças expressadas por suas composições, se fazia acompanhar de imagens, como a do garoto que venceu em primeiro lugar o concurso de desenhos. A representação por ele feita, intitulada O amanhecer da liberdade, traz no centro a cabeça de um Tiradentes-Cristo, colocada ao pé de uma forca, de onde pende o baraço. Ao fundo, por trás das montanhas, ergue-se um radiante sol – a liberdade – nascendo para todos os brasileiros, mas também aparecendo por sobre a cabeça do Tiradentes-Cristo, como uma santa auréola. É o herói que brilhou na História Pátria, conforme a composição do estudante dorense. Mas essa representação tem também sua matriz, geradora de elementos simbólicos que ajudam na construção dessas imagens. Neste caso, as aproximações nos levam ao quadro Tiradentes, de Autran, desmedidamente copiado e recriado. É em quase tudo semelhante ao desenho feito pelo jovem mineiro, que conseguiu dar à sua representação uma conotação mais sacralizada do que a do próprio pintor. 
O herói líder tem no seu sacrifício um dos emblemas de sua luta pela liberdade. Não admira que o episódio de sua execução seja, assim, valorizado na celebração cívica, qualquer que seja a sua natureza. Dos nove desenhos vencedores do concurso do Estado de Minas, em 1949, e publicados no jornal, sete fizeram menção direta ou indireta ao enforcamento de Tiradentes. Dois representaram o alferes a partir do modelo já mencionado e três representaram o momento da própria execução, apropriando-se de uma mesma pintura, o Martírio de Tiradentes, de Aurélio de Figueiredo. À primeira vista seriam apenas cópias do quadro, mas uma observação atenta mostra pequenas, mas significativas alterações. A pintura foi, na essência, refeita pelas crianças, embora todas elas tenham excluído os detalhes dos pássaros e a paisagem de fundo. Tiradentes e o frade foram mantidos, assim como parte considerável da estrutura da forca. Curioso foi o destino dado ao carrasco, desaparecido em um dos desenhos e desprovido de sua identidade étnica nos demais, sendo representado como um homem branco. O carrasco negro, quando apareceu, foi em desenhos não premiados, embora publicados. Esse é um dado importante, se considerarmos que parte significativa dos textos didáticos da época não fazem menção a este personagem ou, quando o fazem, omitem sua condição de escravo e sua cor. Nenhuma das composições publicadas no jornal fez qualquer referência a ele. Quando se detiveram no momento da execução, privilegiaram, obviamente, a atitude heróica e abnegada de Joaquim José, o que não deixa de atrair o olhar, outra vez, para Aurélio de Figueiredo e seu resignado Tiradentes. 
O esquartejamento de Tiradentes, embora apareça nas composições como um elemento valorizado – ele é a exibição da opressão e da violência da metrópole – não foi privilegiado pelas crianças que tiveram seus desenhos publicados nesses jornais. Localizei apenas duas representações da cabeça decepada do alferes, dentro de uma gaiola colocada no alto de um poste. Este dado pode ser em parte compreendido se levarmos em conta a pequena presença, na escola, da obra de arte que mais notavelmente representou este momento, o Tiradentes Esquartejado, de Pedro Américo. Essa pintura, talvez pelo seu grande impacto, não tem tido a preferência de autores e de editores de livros didáticos, quando se trata de ilustrar o tema. É possível que, ao menos no período que estou considerando, a predominância de uma história romantizada e “asséptica” evitasse o contato visual com a brutalidade e a violência expressas de forma mais realista. 
Embora relativamente pouco considerada plasticamente, a imagem do esquartejamento de Tiradentes raramente é esquecida nos textos didáticos, e também não o foi pelas crianças, em suas composições. Além da lembrança do esquartejamento, evidencia-se a preocupação com o destino dado às partes do corpo, principalmente de sua cabeça. Na composição intitulada A vida de Tiradentes, outra jovem estudante procurou o detalhe na tragédia do herói:
O corpo foi depois decapitado, esquartejado. A cabeça foi enviada para Vila Rica (Ouro Preto), e colocada num poste. Os braços foram enviados para Barbacena e Paraíba, e as pernas pregadas em postes, na estrada das Minas no sitio de Varginha. (...) A data de sua morte, 21 de abril, foi consagrada à comemoração dos precursores da independência do Brasil, pois seu sangue ao jorrar por terra, fez com que germinasse a semente, que já estava lançada: a da libertação de nossa Pátria do jugo do Portugal. “A vida de Tiradentes”. Estado de Minas. Belo Horizonte, 17 de abril de 1949. Gurilândia. Segunda Seção. p. 4.   

É quase impossível não evocar, neste momento, Olavo Bilac, cujas obras foram presença constante nas escolas brasileiras até os anos 60 do século XX, através de seus poemas laudatórios e seus compêndios cívicos, fonte de inspiração para muitos professores e estudantes da época. No texto de um desses compêndios, sugestivamente ilustrado com a obra Martírio de Tiradentes, de Aurélio de Figueiredo, o autor lembra às crianças que “as gotas de sangue do herói não caíram em terreno estéril, porque a árvore de sacrifício se fez árvore de redenção, e a República é o fruto da semente de martírio lançada à terra nessa manhã de Abril”. BILAC & NETTO, 1924. p. 202. 
Há ainda outros elementos consideráveis na circulação das representações de Tiradentes no universo infantil. No momento da comemoração cívica, sempre foram mais profusas as referências ao episódio e ao martírio do herói e eram muitas e variadas as atividades celebrativas. Nas escolas, durante as comemorações de 21 de abril, realizavam-se as chamadas “sessões cívico-litero-musicais” que invariavelmente começavam pela execução dos Hinos da Bandeira, Nacional, da Inconfidência e a Tiradentes, acompanhados do hasteamento da Bandeira Nacional. Os Hinários Escolares, publicações oficiais, forneciam as letras e músicas dessas peças que eram, também elas, portadoras das mesmas idéias cívico cristãs. Não havia grande variação na programação das comemorações escolares. Em quase todas, em escolas públicas ou particulares, depois dos hinos, vinham os discursos dos diretores e professores da escola; as declamações de poesias alusivas a Tiradentes ou a algum outro personagem da Inconfidência, quando não obras dos próprios poetas inconfidentes; leitura de composições de alunos e textos dos professores; apresentação de álbuns temáticos sobre a efeméride; inauguração de retratos; exposições de desenhos; competições esportivas e dramatizações de episódios da Inconfidência Mineira. Esta última era uma modalidade particularmente interessante, e tenho dela um registro – somente escrito, infelizmente – , enviada por sua autora para o caderno infantil do Estado de Minas:
Vamos brincar e cantando
De maneira inteligente
Cada um de nós encarnando
O vulto de um inconfidente

Falando com entusiasmo 
Cada qual se apresenta:
- Sou Tiradentes!
- Eu Maciel!
- Manuel da Costa!
- Eu sou Gurgel!
- Sou Alvarenga!
- Abreu Vieira!
- Tomaz Gonzaga!
- Sou o Oliveira!

- Tiradentes (fala)
Amigos chegou a hora
De livre ser a nação
A ela daremos tudo
Alma, vida e coração. “Para o dia 21 de abril”. Estado de Minas. Belo Horizonte, 17 de abril de 1960. p. 6. Caderno Gurilândia. Não foi possível identificar a autora como professora ou aluna. 

A dramatização segue impregnada da linguagem patriótica e exaltadora, terminando com todos os atores entoando em coro o Salve, salve, Liberdade! Obtive apenas mais um registro completo de encenação escolar como esta, do caderno de uma professora primária da cidade Aimorés, em 1954. Mas há inúmeras referências em programas das próprias escolas Ver anexo. ou naqueles que constavam nas notícias publicadas nos jornais. Através desses programas é possível entrever não apenas a dinâmica dessas celebrações como também sua intensidade e longevidade. O relevo conferido à participação das escolas na comemoração do 21 de abril, ao menos nas décadas de 30 e 40, estava ligado à política educacional do Estado que, como vimos, preocupava-se particularmente com a formação cívica do cidadão. Essa preocupação podia expressar-se, por exemplo, pela intervenção na programação voltada para estudantes, utilizando para isso órgãos e instituições sob a tutela governamental. Em 1937, o Ministério da Educação determinava a realização de uma série de atividades que recordassem o “episódio glorioso da Inconfidência Mineira”, em cumprimento às metas de “fortalecimento da nacionalidade, pela prática de um civismo construtor”. Para isso, além de conferências sobre “os nossos grandes mortos”, o Ministro determinava ao Departamento Nacional de Educação Extra Escolar, uma programação concentrada nas principais emissoras de rádio. Elas transmitiriam programas infantis, palestras cívicas, músicas patrióticas, todos sobre Tiradentes. Os programas de rádio, é bom lembrar, muitas vezes montavam peças radiofônicas, principalmente em programas como a Hora do Brasil ou em emissoras oficiais, com a Radio Inconfidência, do Estado de Minas Gerais. “Tiradentes na Hora do Brasil”. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 19 de abril de 1939. p. 6. “A Inconfidência e a semana Inconfidência Mineira”. Diário de Minas. Belo Horizonte, 10 de abril de 1963. p. 10.   Em algumas ocasiões, as ações governamentais recebiam o reforço de entidades como a Liga de Defesa Nacional, que organizava no dia 21 de abril sessões cinematográficas para crianças das escolas primárias, “destinadas a desenvolver o mais possível o sentimento cívico”. “Uma grande data nacional”. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 20 de abril de 1932. p. 11. 
	A relação entre o passado e o presente, como força mobilizadora, ainda era levada em conta pelo Estado Novo nessa dimensão comemorativa. Tanto o Ministério da Educação quanto as Secretarias estaduais mantinham a mesma política, instruindo as escolas quanto às estratégias que deveriam ser aplicadas nesse processo. As adaptações conjunturais se faziam sentir nessas instruções, sobretudo quando se tratava das comemorações das datas nacionais. A Secretaria de Educação de Minas Gerais foi clara no aviso enviado às escolas do estado, em 1944, quando o Brasil encontrava-se em guerra contra os países do Eixo:
Para a exaltação dos heróis de 1789 é que se convocam as escolas. Nada mais oportuno. Estamos de armas na mão, dando combate a um tradicional inimigo da liberdade dos povos. Assim, o exemplo de Tiradentes e de seus companheiros reveste-se de indisfarçável atualidade. (...) é o próprio Brasil colonial a indicar ao Brasil de hoje, forte, uno, soberano, os caminhos da bravura e do sacrifício. Recordar perante os escolares as figuras da Inconfidência, encarecer-lhes o destemor, o desprendimento, o amor à terra comum, mais do que uma nobre atividade cívica, é por isso mesmo uma exigência do nosso patriotismo, a que a escola mineira saberá dar o colorido efetivo de uma consagração. 
Recomendo, pois, de ordem do sr. Secretário, aos srs. inspetores técnicos regionais, diretores de escolas normais, professores de escolas combinadas e isoladas, a solene comemoração da Inconfidência Mineira.  Apud. “Comemora-se amanhã a Inconfidência Mineira”. Estado de Minas. Belo Horizonte, 20 de abril de 1944. p. 10. 

Essas programações escolares não ficavam, evidentemente, restritas às escolas primária ou secundária. Muito importantes eram as celebrações levadas a efeito nas escolas normais, formadoras de professoras para o ensino primário. Ali a educação cívica preparava as futuras mentoras das festas escolares, dando-lhes as diretrizes do sentido da comemoração da morte de Tiradentes e sugeriam qual a abordagem a ser dada. No movimento de circulação de representações, não se pode deixar de considerar a mediação exercida pelas práticas dos professores em sala de aula. A sua análise não é tarefa fácil, pois há uma incômoda escassez de fontes que nos permitam apreendê-las. Com alguma sorte, pode-se trabalhar com indícios e aproximações. Um interessante caderno de planos de aula, datado de 1958-59, elaborado por uma professora primária mineira, permite o estabelecimento de relações entre seus procedimentos de ensino e suas concepções de História, e as elaborações dos estudantes, aqui apreendidas pelas composições e desenhos publicados nos jornais. Estruturando suas aulas a partir de “explanações para a classe” e de questionários, essa professora deixou em seu caderno um sugestivo roteiro de leitura para seus alunos, que nos serve de guia para compreender um pouco melhor o material aqui considerado. 
O que é Conjuração ou Inconfidência Mineira? Como se chama o chefe deste movimento e qual era o seu apelido? Quais foram os principais conjurados? Qual foi o dia combinado para este movimento? O ideal dos conjurados foi realizado? Por que? O que aconteceu a Tiradentes e aos seus companheiros? Quando e onde foi enforcado Tiradentes?  CADERNO DE APONTAMENTOS: 3º ano. Belo Horizonte, 1958-59. Agradeço à Profa. Cynthia Greive Veiga (FAE-UFMG) a gentileza de me ceder esse valioso material. 

Alguns dias depois de trabalhar com este questionário, ela dava continuidade à preparação da comemoração do 21 de abril. Segundo seu roteiro de aulas, no dia 14 de abril de 1959, ela dedicou boa parte da manhã a Tiradentes: passou apontamento sobre ele no quadro para ser copiado pelas crianças, fez uma explanação para a classe sobre a Inconfidência Mineira e orientou o exercício de casa, uma composição sobre Tiradentes. É pena não termos essas composições. Alguns outros poucos cadernos de professoras encontrados indicam a continuidade e certa padronização desses procedimentos.
	Muitas estratégias adotadas pelos professores, principalmente da escola primária, seguiam as orientações metodológicas dos programas de ensino elaborados pelos órgãos governamentais. Além disso havia também publicações voltadas especialmente para os mestres, com textos sobre temas constantes nos programas, roteiros de atividades e relatos de experiências. Uma dessas publicações, a Revista do Ensino, com versões em vários estados do Brasil, circulou durante décadas e permite o vislumbre de como se orientava o ensino de História e, especialmente, as comemorações das datas cívicas. Neste último caso, em alguns números, a Revista publicava programas e relatórios de comemorações realizadas em várias escolas, indicando-as como modelos a serem seguidos. Antecedido de uma exortação pedagógico-patriótica, na qual lembrava-se que inspirando-se na “História Pátria deve a escola procurar fazer de cada aluno um patriota”, o relato pormenorizado da comemoração realizada numa escola do interior de Minas Gerais, era apontado como exemplo. “Grupo Escolar de Varginha (MG). Semana da Pátria”. Revista do Ensino (MG). Secretaria da Educação e Saúde Pública. v. 13, n. 158-175, 1939-40. p. 203-205. 
Livros didáticos, composições, desenhos infantis, pinturas e obras historiográficas apontam para uma percepção da história da nação como obra de espíritos elevados e de atos de heroísmo, destinada a ser mais celebrada do que compreendida. Uma história de caráter sacralizado, visível, por exemplo, na interpretação dos episódios que cercam o martírio de Tiradentes, indicando as bases de um universo cultural fortemente marcado pela religião, sobretudo pelo catolicismo. A análise do movimento das representações de Tiradentes no universo escolar demonstra, 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, sobrevivendo ao regime que as criara e, com certeza, ainda produzem efeitos nos dias atuais. 
	Muitas transformações ocorreram na historiografia, nas artes, no ensino de História, desde o concurso de 1949, promovido pelo jornal Estado de Minas. Não obstante, as mesmas idéias ainda ecoam em nossos dias e, mesmo que aparentemente não despertem mais interesse, continuam a ser repetidas e, de certa forma, a fazer sentido. Assim é que, sob os auspícios do Governo do Estado de Minas Gerais, as escolas públicas mineiras receberam, em abril de 2001, um livrinho intitulado Joaquim José: a história de Tiradentes para crianças. FARIA, 2001. Escrito e ilustrado por um publicitário e artista plástico de Belo Horizonte, ele comprova o quanto as representações tradicionais de Tiradentes ainda são caras na defesa de uma identidade, nacional ou regional – neste caso sobretudo da última – e o quanto ainda servem a interesses políticos. O livro foi publicado e distribuído como parte das estratégias de propaganda do governador Itamar Franco, usando, mais uma vez, a Inconfidência Mineira como instrumento de combate à privatização das estatais e de oposição ao governo federal.	O Tiradentes-Cristo ainda está presente no texto, mas sobretudo nas primorosas ilustrações do autor, que ao mesmo tempo heroificam e sacralizam o personagem, apresentando-o militante, bandeira na mão, pregando a revolução, cercado por seus companheiros-discípulos, elevado à sacralidade por anjinhos sorridentes. Ultrapassando a fronteira das lembranças de leituras dos tempos de escola e alcançando o discurso político, os meios de comunicação e as artes plásticas, falar das Minas Gerais do setecentos significa, enfim, falar do passado de lutas gloriosas, de bravos exploradores dos sertões, de cidades pontuadas de igrejas cobertas de ouro e de heróis supliciados nas mãos das autoridades portuguesas, em defesa dos ideais de liberdade. 
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