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História da escola em São Paulo e no Brasil,  
de Maria Luiza Marcílio. 
São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo/ 
Instituto Fernand Braudel, 2005.

Wania Cecilia Sacco*

A realizar um projeto de tamanha envergadura está a renomada pesqui-
sadora Maria Luiza Marcílio, que inicia sua trajetória de educadora como pro-
fessora primária, em escola pública na periferia de São Paulo (SP), cumprindo 
o papel que a levaria, mais tarde, a se interessar pelo aspecto investigativo. 
Da graduação em História na Universidade de São Paulo até o doutorado na 
Universidade de Paris, em Sorbonne, França, fez carreira reconhecida interna-
cionalmente. Coerente, dedica-se por 40 anos ao estudo da criança em cinco 
séculos da história da população brasileira. Tecnicamente rigorosa, serve-se 
do conhecimento em demografia histórica – ferramenta trazida de Paris – que 
adota com pioneirismo nos trabalhos desenvolvidos no Brasil.

Convidada pelo diretor do Instituto Fernand Braudel de Economia 
Mundial, e com o apoio da equipe dessa casa, conduz por três anos e meio 
as pesquisas em torno de cinco séculos de educação brasileira – de 1554 a 
2000. O resultado é uma viagem pelo tempo a que a autora conduz seus lei-
tores com linguagem clara e objetiva.1 A ordem cronológica do relato não a 
impede de fazer idas e vindas na linha do tempo que favorecem a análise de 
causas e conseqüências.

Cabe explicar a magnitude sugerida pelo título da obra, praticamente 
impossível de realizar. Se analisar a escola paulista durante cinco séculos era 
tarefa árdua, por que então a proposta de uma retrospectiva da escola no 
Brasil? O sentido de tal pretensão justifica-se pela possibilidade de observar 
o panorama nacional a partir da efervescência política – mais do que cultural 
– que caracterizava São Paulo, com sua vocação para receber imigrantes, e 

*Mestre em Educação – PPGE-
Uninove; Professora na gradua-
ção – Uninove.
waniacecilia@yahoo.com.br, 
São Paulo [Brasil]

1 O livro traz tabelas e imagens 
que contribuem para a visua-
lização do percurso histórico 
discutido. O índice remissivo 
revela tanto o projeto cuidadoso 
como a possibilidade de o livro 
representar instrumento de con-
sulta. Os cerca de 400 trabalhos 
citados nas referências legitimam 
a confiança que a pesquisa de 
Marcílio merece.
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que acabava abrigando também novas idéias. São Paulo, nascida em 1554 em 
torno de um colégio, é tomada aqui como caso exemplar que indica o fazer 
educacional no país todo. Outra particularidade sugerida pelo título é o dese-
jo de olhar para a escola e não para a educação – o foco é no concreto, e nele, 
as vidas do professor e do aluno são investigadas.

A primeira parte, “Origens 1554-1870”, descreve um Brasil vítima de 
colonizadores portugueses pouco comprometidos com uma educação de qua-
lidade e ainda desmotivado a investir em uma massa de trabalhadores escravos 
que só muito tardiamente libertou.

Em 1500, a Europa vive um reflorescimento humanista que promove 
uma educação aristocrática; no Brasil, esses ecos seriam sentidos pelas escolas 
dos jesuítas que atendem, inicialmente, à elite. Também de acordo com o 
que já se sentia naquele continente, há uma ligação entre religião e instrução; 
porém, se é digna de respeito essa tentativa dos jesuítas de criar um sistema 
escolar brasileiro, cabe dizer que essa cuidou de ínfima parcela da população e, 
em 210 anos no país,2 esse legado – um projeto arcaico – daria continuidade 
a um sistema educacional paupérrimo, sem condições físicas adequadas e com 
professores absolutamente despreparados para trabalhar com uma população 
paulista, assim descrita por Marcílio: “[...] mameluco, bandeirante, homem 
primitivo, inculto, audaz, violento, rude, desconfiado [...]” (p. 13).

O século XIX inaugurou uma época de mais prosperidade na educação 
de São Paulo, especialmente depois da Independência (1822). Esse novo tem-
po é tratado na segunda parte da obra, “O século da escola 1870-1990”.

Em 1870, cabe destacar a fundação do Mackenzie College pelos pres-
biterianos estadunidenses que apresentariam à educação paulista uma nova 
organização escolar. O século XIX assumiria uma educação laica e receberia 
ainda a forte influência francesa que anunciava, até pela ostentação arquite-
tônica de novas escolas, um fazer pedagógico renovado, organizado em torno 
da seriação, disciplinas com currículos planejados e processos de avaliação de 
alunos e seleção de professores.3 O nascimento da escola normal também é 

2 Considere-se a turbulenta 
expulsão dos jesuítas em 1749.

3 Notam-se as fortes marcas do 
positivismo de Comte nessa fase 
da educação brasileira.
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fato fundamental para iniciar o projeto de melhor formação docente. Dados 
esses primeiros passos, só em 1920, quando um ufanismo começava a con-
tornar uma identidade brasileira, se desenharia um perfil nacional também 
na educação, apesar de o pós-guerra continuar trazendo europeus, israelitas 
e japoneses, que buscavam novas oportunidades num mundo em rearranjo, 
conseqüência da Primeira Guerra Mundial.

A partir de 1930, a educação viveria um crescimento, até então inédito, 
em termos de currículo, ampliação do tempo do alunado em aula, organiza-
ção e a definitiva entrada da escola no cotidiano dos paulistas. Na década de 
1960, ocorre a grande escalada do aumento quantitativo das vagas rumo à 
universalização da escola básica, vitória plenamente alcançada apenas quase na 
virada do milênio.4 Mais uma prova da valorização das escolas são as tentati-
vas de resgate feitas pela alfabetização de adultos e pelos supletivos em cursos 
presenciais ou a distância.

A terceira parte do livro, “Educação para todos na era da globalização 
1990-2000”, dedica-se a compreender um novo contexto nacional e interna-
cional, no qual agora o Brasil está inserido, integrando uma comunidade eco-
nomicamente globalizada, tecnologicamente avançada e politicamente demo-
crática. Por outro lado, as injustiças sociais de um capitalismo sem empregos 
e sem segurança para o trabalhador formam uma massa de excluídos a serem 
cuidados pelos governos e pela sociedade.

Se o aspecto quantitativo merece comemoração, o qualitativo deve ser 
observado. Na década de 1930, a fome dos alunos já era uma das causas de 
fracasso escolar; nas décadas seguintes, não deixavam de rondar o sistema de 
ensino altos índices de evasão e a reprovação. Infelizmente, iniciativas para 
tentar escapar desse mal crônico não tiveram a necessária continuidade, posto 
que, a cada novo governo, mudavam-se os rumos dos projetos.

Marcílio analisa as muitas tentativas de melhoria da escola pública 
tanto na esfera municipal quanto na estadual, ressalta a importância da pu-
blicação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 9.394/96, que revisita a formação 

4 Segundo Marcílio: “A demo-
cratização do ensino deve ser 
considerada como o processo de 
maior relevância do século XX. 
No Estado de São Paulo, no ano 
2000, a totalidade dos alunos 
em idade escolar estava matri-
culada no ensino fundamental. 
A população em idade escolar 
era de 5.256.464, conforme o 
censo. A matrícula inicial nesse 
ano foi de 6.225.204 em toda 
rede de ensino [...]” (p. 235).
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de professores (cuja má remuneração é denunciada na obra toda), os currí-
culos (incluindo debate sobre Parâmetros Curriculares Nacionais [PCNs]) 
e os conceitos sobre avaliação dos alunos – muito discutidos, inclusive no 
polêmico processo de progressão continuada. A autora analisa como aspec-
tos econômicos são contornados com programas como o de financiamento 
da educação básica (Fundef) ou o programa Bolsa-escola5 e, ainda, de que 
maneira novos exames como o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Básica (Saeb), Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de 
São Paulo (Saresp) e Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) constituem 
formas de controle para investigar o status quo da educação, com o objetivo 
declarado de melhorar seus rumos. A análise de aspectos tão recentes da his-
tória oferece inclusive riscos à autora de se emaranhar nas teias de sua pre-
disposição em defender determinadas concepções políticas e ideologias que 
fogem à natureza da publicação.

Independentemente de observações laterais à obra, História da escola em 
São Paulo e no Brasil destaca-se em um cenário de muitas lacunas sobre a real 
trajetória nacional; por isso, compreender a obra de Marcílio pode ser uma 
importante etapa num processo de desenvolvimento que promova uma socie-
dade mais justa pela educação básica, crença da autora que encerra este traba-
lho, relato de uma história brasileira de educação abandonada, mas otimista, 
especialmente quando observa a inclusão, em massa, de crianças na escola a 
partir da década de 1990. É obra essencial para graduados e graduandos em 
todas as licenciaturas e em Pedagogia, para a pós-graduação ligada à História 
e à Educação e a todos os profissionais da escola brasileira.

5 Em entrevista de 15 de maio 
de 2003, com ex-ministro da 
Educação, Paulo Renato Souza, 
em São Paulo, Marcílio colhe 
o seguinte depoimento sobre 
o Fundef: “[…] foi a grande 
coisa que fizemos; a coisa mais 
importante que fizemos. Porque 
o Fundef redistribui o dinheiro 
da Educação e estabeleceu um 
estímulo para o prefeito buscar 
a criança e trazer para a escola 
[...]” (p. 343).


