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á exatos 34 anos, por força do
regime militar, chegava ao
fim uma das mais inovado-

ras experiências educacionais
implementadas no Brasil: os ginási-
os vocacionais. A dissertação de
mestrado Os Ginásios Vocacionais: a
(des)construção da História de uma expe-
riência educacional transformadora, apre-
sentada recentemente pelo pesqui-
sador Daniel Ferras Chiozzini à Fa-
culdade de Educação, investiga as
origens, as contradições e as crises
desses estabelecimentos dirigidos
ao ensino de alunos de 5ª a 8ª séries.

Inspirados no projeto pedagógi-
co da Escola de
Sèvres e da Escola
Compreensiva In-
glesa, que defendi-
am a participação
ativa e consciente
do aluno em uma

sociedade democrática, os ginási-
os vocacionais apresentavam
baixíssimos índices de reprova-
ção, de faltas e de evasão escolar.

Os colégios constituíram um
marco na história da educação
brasileira, caracterizado também
pelo compromisso com os �exclu-
ídos� da sociedade. �Foi uma ex-
periência tão bem-sucedida que a
ditadura militar, com receio de sua
repercussão, dos propósitos da
escola e de sua expansão, violen-
tamente os extinguiu. Além disso,
seus idealizadores e professores
foram presos e fichados como
subversivos�, observa o pesqui-
sador Chiozzini, que em seu estu-
do foi orientado pela professora
Ernesta Zamboni.

Segundo Chiozzini, a inovação

dos ginásios vocacionais começava
pelo currículo dos cursos. Os alunos
tinham, além das matérias conven-
cionais, disciplinas que para a épo-
ca eram novidade, como Artes In-
dustriais, Práticas Comerciais, Prá-
ticas Agrícolas, Educação Domésti-
ca, juntamente com Educação Físi-
ca e Artes Plásticas.

O conteúdo dessas disciplinas, a-
lém de proporcionar uma formação
ligada ao mundo do trabalho, tinha
ainda o propósito de desenvolver
atividades práticas, associadas às
demais disciplinas classificadas como
�teóricas�. Esse tipo de formação per-
mitia ao aluno aperfeiçoar-se em to-
das as suas potencialidades e, a par-
tir daí, identificar a sua vocação e o
campo de trabalho onde poderia atu-
ar de maneira mais competente e pra-
zerosa. Por isso, o projeto trazia em
seu nome o conceito �vocacional�.

Difícil retorno  � Os vocacionais
foram implantados em escolas de seis
cidades do Estado de São Paulo, en-
tre 1961 e 1969: Americana, Barretos,
Batatais, Rio Claro, São Paulo e São
Caetano do Sul, por onde passaram
quase seis mil estudantes. De acordo
com Daniel, que se debruçou sobre o
tema durante três anos, a pesquisa
possibilitou constatar, em primeiro
lugar, como foi possível a experiên-
cia verificada nesse estabelecimento
de ensino que, em pouco tempo, re-
volucionou o ensino brasileiro.

Havia um projeto pedagógico e
uma estrutura institucional diferen-
ciados, que possibilitaram a imple-
mentação de uma série de inovações
em relação à escola tradicional. Isso
proporcionou que o método dessas
escolas avançasse de maneira signi-
ficativa em termos de interdiscipli-
naridade, processo de avaliação do

aluno, currículo e vínculo da co-
munidade com a escola.

�É o que denominávamos de Estudo
do Meio, que proporcionava um con-
tato direto do aluno com o objeto de
estudo, o que contribuía para a for-
mação de uma consciência crítica e de
um cidadão compromissado e atu-
ante�, explica o pesquisador.

O projeto curricular da época
era marcado pela integração entre
os problemas comuns da comuni-
dade, onde o aluno estava inserido,
e o conteúdo convencionalmente
trabalhado no ensino fundamen-
tal. Dentro dessa perspectiva é que
foi implementada uma série de
inovações pedagógicas.

A cidade de Americana, situada a
cerca de 30 quilômetros de Campi-
nas, um dos mais importantes pólos
da indústria têxtil do país, apesar de
ter perdido muito de suas caracterís-
ticas, serve como bom exemplo da
aplicação dessa metodologia. Ao
estudar a industrialização, os alunos
visitavam fábricas e discutiam ques-
tões relacionadas ao tema. �Os alu-
nos estudavam desde questões asso-
ciadas à fabricação de tecidos e os
reflexos da industrialização no meio
ambiente, até as relações de trabalho
existentes na região�. Tudo isso, po-
rém, incluindo visitas a regiões que
sofriam com o problema da poluição
e entrevistando operários.

Chiozzini, no entanto, não acredi-
ta que os colégios vocacionais pos-
sam voltar um dia da maneira como
foram originalmente concebidos.
�Algumas instituições particulares
de ensino têm condições de levar
adiante um projeto com algumas
semelhanças. Já o atual sistema pú-
blico não permite a implementação
de iniciativas educacionais como
essa�, conclui o pesquisador.

H

s programas de televisão o-
cupam o quarto lugar no
ranking de preferências do

telespectador jovem, com idade en-
tre 13 e 20 anos, ficando atrás de ati-
vidades esportivas e de laser. A con-
clusão é da professora de sociologia
Fabíola Angarten Felix, que investi-
gou o estilo de vida de estudantes de
duas escolas particulares e uma do
Estado, todas no município de
Indaiatuba. Ela queria saber como se
estrutura a identidade juvenil na so-
ciedade contemporânea e como se
dá sua relação com a mídia.

A pesquisadora constatou também
que, de modo geral,
com raras exceções, a
maioria dos progra-
mas de televisão é de
má qualidade, por
não apresentar, hoje,
conteúdo condizente

com o que o jovem telespectador as-
pira em termos de lazer, de entrete-
nimento ou de idéias. �De programas
que, de alguma forma, levem o jovem
a desenvolver uma reflexão sobre o
mudo que o cerca, uma vez que a te-
levisão instiga o interesse deles, so-
bretudo quando entendida como um
lazer que distrai e diverte�, observa
Fabíola.

Fabíola acabou de apresentar a
dissertação de mestrado � Juventu-
de e estilo de vida: cultura de consumo,
lazer e mídia � junto ao Departamento
de Sociologia do Instituto de Filoso-
fia e Ciências Humanas (IFCH) da
Unicamp, sob a orientação do pro-
fessor José Mário Ortiz Ramos. Para
desenvolver sua pesquisa, Fabíola
distribuiu 160 questionários (65 para
meninas e 45 para meninos) dos qua-
is 68% dos estudantes declararam ter
preferência por alguma modalida-
de esportiva � vôlei e basquete, en-
tre outras �, 44% afirmaram predi-
leção por passeios com amigos, e
35% escolheram as mais diversas
atividades culturais como teatro,
shopping centers, turismo e, atual-

Pesquisa conclui que jovens se afastam da tevê

mente, passeios por parques temá-
ticos. A televisão aparece em quar-
to lugar.

Ainda que a televisão não tenha
sido a opção de lazer ou de entrete-
nimento mais assinalada pelos estu-
dantes, se forem confrontadas as
opções com a importância de lazer,
verifica-se que, curiosamente, o ócio,
o tempo livre ou o descanso signifi-
cam, para a maioria dos pesquisa-
dos, uma forma de distração. Ape-
nas um estudante apontou o livro
como principal objeto de lazer ou
entretenimento.

�O termo distração está, obvia-
mente, relacionado a diversas op-
ções de lazer, como esporte ou sim-
plesmente sair com amigos, entre

outras. Mas não podemos deixar de
atentar para o fato de que muitos
autores que discutem a televisão,
sobretudo aqueles que a defendem
� e a distanciam de qualquer interes-
se manipulador �, apontam a distra-
ção e o entretenimento como o seu
principal propósito, diferenciando-
se de outros teóricos que definem tal
meio de comunicação imbuído de
tantos outros objetivos, entre os qua-
is aqueles que representam formas
de alienação como manipulações
ideológicas sobre questões políticas
ou até mesmo no que se refere à in-
dução ao consumo por meio de pro-
pagandas�, diz Fabíola.

A pesquisa de Fabíola revela que a
TV brasileira se divide em dois blo-
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cos de programas: um deles, os pro-
gramas de entrevistas, apresentados
por Adriana Galisteu, Luciana Gi-
menes e �Caldeirão do Huck�, entre
outros, que costumam aliar entrevis-
tas, músicas, jogos e outras brincadei-
ras; há os programas que se caracte-
rizam por jogos competitivos como
os atuais �Curtindo uma Viagem�,
apresentado por Celso Portiolli, e
�Interligando Games�, apresentado
por Fabiana Saba.

Há também a opção da TV por as-
sinatura, que transmite o canal fun-
damentalmente direcionado aos jo-
vens, a MTV, �que discute, de manei-
ra saudável e bem-fundamentada,
temas relevantes para o jovem, com
a participação do público, com um

formato barato e com um cenário
básico�, diz Fabíola. A pesquisa mos-
tra que 43% dos estudantes que op-
taram por programas de auditório;
20%, novelas; 9% não responderam
sobre a preferência por nenhum pro-
grama; 8%, telejornal; 4%, clipes; 4%,
reality-shows e 3%, documentários.
A pesquisadora observa que esses
dados apontam um resultado supe-
rior a 100% por se tratar de um ques-
tionário aberto, que permite ao en-
trevistado mais de uma resposta.

O �Altas Horas�, apresentado por
Serginho Groissmam na Rede Globo,
alcançou 68% da preferência da classe
juvenil, enquanto que �Caldeirão do
Huck�, ficou com 59%. São os dois
programas mais vistos. (A.R.F.)
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