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Este painel apresenta de forma sintética parte de pesquisa de doutorado sobre o cotidiano escolar, o ideário e práticas escolares no final do século XIX e início do século XX, a partir da obra Cazuza de Viriato Corrêa. Esta obra, destinada à literatura infantil e juvenil, em forma de romance com uso didático e paradidático, ainda que possa ser questionada como rigorosamente autobiográfica, contém alguns traços marcantes que constituem fortes indícios de uma obra, de certa forma memorialística – existem coincidências entre relatos do personagem Cazuza com fatos da própria vida de Viriato Corrêa –, com pessoas do tempo e da região em que viveu. Por outro lado pode ser vista também como representação social de um modo de pensar da geração de educadores dos anos 20 e 30, e de uma forma peculiar – a literária – de influenciar a formação de crianças e jovens de acordo com a ótica dos modernistas.
Nessas décadas no Brasil, foi construída uma memória, uma representação sobre a escola e sobre o professor, sobre o cotidiano escolar, que durante muito tempo foi hegemônica e que está presente em muitas obras sobre educação, mas que é especialmente nítida em algumas obras literárias como esta. Aqui se pretende rever, resgatar algumas dessas representações. Neste esforço, percebe-se que se está também resgatando uma forte representação do itinerário de formação do intelectual provinciano, que vai do interior para a cidade, para a capital da província, e finalmente para a capital do país, que se repete na história de vida de vários escritores nordestinos. Não se trata de simples deslocamento espacial, mas uma espécie de metáfora de deslocamento temporal. É como se o interior da província representasse o passado imperial – com suas cores, sua nostalgia, e também o seu atraso. As cidades maiores, principalmente a capital, representariam a modernidade republicana tornada utópica, aquela sonhada pelo Manifesto dos Pioneiros. Assim, a trajetória de Cazuza faz coincidir sua história escolar com a história educacional do país. Ainda do ponto de vista histórico, busca apreender o  cotidiano e o itinerário de escolarização regional através da literatura.
Cazuza, como obra literária captura de forma privilegiada uma determinada representação do passado escolar, que depois dos anos trinta, enraizou-se profundamente na memória coletiva. Justifica-se, dessa forma, a consideração do romance como objeto de estudo e como documento histórico. O pequeno romance sintetiza e condensa uma perspectiva do passado e um projeto de futuro que a partir da década de trinta tornou-se quase mítico Observa-se como a visão de Viriato coincide com a visão hegemônica de Fernando de Azevedo em A Cultura Brasileira, que influenciou grande parte da produção historiográfica dos educadores, como indica Maria Lúcia Hilsdorf no artigo: A Série Ofícios Diversos do arquivo do Estado de São Paulo como fonte para a História da Educação Brasileira. In: VIDAL, Diana G. e SOUZA, Maria Cecília C. (orgs.) A memória e a sombra. Belo Horizonte: Autêntica, 1999. p. 13-19..
Jacques Le Goff afirmava a necessidade de que os estudos históricos se interessassem pelo homem cotidiano e apontava como indicativo desta tendência o crescente interesse pelo nível dos costumes. Sua orientação indica: “a necessidade de desenvolver os métodos de uma história a partir de textos até então desprezados – textos literários ou de arquivos que atestem humildes realidades cotidianas – os ‘etnotextos’.” (Le Goff, 1993:46).
Cazuza é um desses textos que, aparentemente despretencioso, apresenta, entretanto, um manancial rico de informações sobre o cotidiano onde se desenrola o itinerário escolar do personagem. Foi escrito entre dezembro de 1936 e junho de 1937, segundo informação do próprio autor. (Cazuza, p. 188). Relata portanto acontecimentos que, na hipótese de uma base autobiográfica do texto, devem ter ocorrido entre a última década do século XIX e o início do século XX.
A análise de obras literárias como fonte de história da educação já vem sendo feita. As vidas de professores como elementos fundamentais para o estudo da sua formação têm sido enfocadas por diversos autores em vários países, como se pode constatar nas obras coletivas organizadas por Nóvoa (1988), (1991) e (1992). Tem-se percebido a necessidade de organização e diversificação de fontes em pesquisas de História da Educação, como indicado por Nunes (1992), e por Nunes e Carvalho (1993). Faz-se necessária a consideração de um mesmo objeto de estudo sob a ótica de olhares diversos como observa Lopes (1986). As fontes literárias assumem assim interesse e importância neste contexto, porque “como uma destas fontes, a literatura torna-se um fértil campo de pesquisa para a ampliação da compreensão crítico-social da historiografia educacional.” (SOUSA, 1999:181).
Nesta análise do cotidiano se pode considerar  as variadas atividades humanas aí apresentadas, observando como centro de interesse principal a questão educacional. O fato de ter optado pelo estudo de Cazuza abre um leque de possibilidades ao considerar a complexidade da maneira de ser, pensar, sentir e agir do personagem-título, no contexto geográfico, econômico político e social em que está inserido e que se tenta evidenciar ao longo do estudo. Esta posição de buscar esclarecimentos sempre, além dos fatos e acontecimentos, leva a que se repita o que Marc Bloch já reconhecia:
“... numa sociedade, qualquer que seja, tudo se liga e se comanda mutuamente: a estrutura política e social, a economia, as crenças, as manifestações mais elementares e mais sutis da mentalidade.” (1964:96).
Cruzando com obras de autores como Machado de Assis, José Lins do Rego, Raul Pompéia, Graciliano Ramos, etc... pode-se observar que naquela época estava em processo a construção de uma mentalidade, de um modo de pensar a educação por parte dos professores, e a lenta assimilação desta ideologia pelas famílias, pela sociedade como um todo e principalmente pelos alunos, a partir das influências dos novos professores formados pelas Escolas Normais, ainda que esta mudança ocorresse de forma lenta e pouco perceptível, confirmando as idéias defendidas por Vovelle (1987) em Ideologias e mentalidades. Consciente destas limitações, entretanto, considera-se importante o uso deste tipo de fonte para a análise histórica da educação, porque
“para compreender o que a escola realizou... é preciso também tentar apanhar a maneira com que professores e alunos reconstruíram sua experiência...
Em que pese todas as críticas a seu subjetivismo, e sem isentá-los de outras, esses documentos, ... muitas vezes são as únicas testemunhas de práticas e idéias pouco notadas.” (Souza, 1998: 310-311).
O estudo contempla a análise de três tipos diferentes de escola: a da roça, a da vila e a capital, levando ao resgate de um itinerário de formação comum a vários literatos brasileiros. Verifica-se assim que, obras consideradas “menores” como Cazuza, e outras obras históricas de Viriato Corrêa, têm o mérito de recuperar e tornar visível para a História da Educação, informações sobre homens e mulheres – e suas vidas em sociedade – já tornados quase imperceptíveis Como considera SOUZA, Maria Cecília Cortez C. de. Ensaios sobre a escola e a memória. Tese de Livre-Docência. São Paulo: FEUSP, 1997.. Ainda que sobre elas pesem todas as críticas a seu subjetivismo, idealização e anacronismo e, sem isentá-las de outras críticas mais, estas obras didáticas ou paradidáticas muitas vezes são testemunhas de idéias e práticas que já estão quase desapercebidas, por serem tão corriqueiras que passam a ser desvalorizadas e, por vezes, desprezadas. Nestas fontes, é possível detectar o modo de ser, pensar e agir das pessoas individual e coletivamente e, no presente caso, fica evidenciado o cotidiano escolar com o seu ideário subjacente, e as práticas pedagógicas, que se constituem em interessantes referências para a pesquisa na área e evidencia a pertinência e o potêncial do uso de fontes literárias e a possibilidade de contribuição de novos olhares e enfoques na história da educação brasileira. Neste caso se evidenciou o processo de construção de uma nova mentalidade, de um modo de pensar e realizar a educação e, a progressiva assimilação desta ideologia por professores, alunos, família e sociedade, através das representações sociais demonstradas no material literário estudado.
Finalmente, é possível afirmar que os estudos de textos memorialísticos e de textos como Cazuza constituem fontes valiosas para os estudos em história da educação, pois oferecem a oportunidade de refletir sobre esta questão com mais atenção. O estudo de tais textos conduz a que se possa repetir com Dominicé (1988) que: “esta análise alimentou... a nossa reflexão sobre a formação” (p. 61), e enriqueceu imensamente esta procura por uma história da educação ancorada no processo de vida dos seus atores: professores e alunos.
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