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O cineasta relata o que foi a experiência dos Ginásios Vocacionais e o processo de filmagem do 
documentário Vocacional: uma aventura humana 
 
Em 1969, a ditadura militar pôs fim a uma das experiências mais inovadoras de educação 
pública desenvolvidas à época no Brasil. Os Ginásios Estaduais Vocacionais foram concebidos 
pela educadora Maria Nilde Mascellani e implementados por meio da Secretaria de Educação 
do Estado de São Paulo, em 1962. Durante esses oito anos, os Ginásios Vocacionais contaram 
com seis unidades, uma instalada na Capital, com o nome de "Oswaldo Aranha", e as demais 
nas cidades de Batatais, Americana, Barretos, Rio Claro e São Caetano do Sul. 
 
Movidos por um projeto pedagógico baseado no estímulo à participação ativa e consciente do 
estudante em uma sociedade democrática, essas instituições funcionavam em tempo integral e 
eram responsáveis pela educação de meninos e meninas de 11 a 15 anos. 
 
O "Vocacional", como era comumente chamado por professores e estudantes, possuía um 
sistema de avaliação e currículo diferenciados. Além das matérias tidas como convencionais, 
eram lecionadas disciplinas que, para a época, eram novidade, como Artes Industriais, Práticas 
Comerciais, Práticas Agrícolas, Educação Doméstica, além da Educação Física e das Artes 
Plásticas. 
 
Em 1968, com a imposição do Ato Institucional n° 5 (AI5), a experiência educacional, porém, 
passou a ser dilapidada, até ser extinta, em 1969, após sofrer intervensões militares, a prisão 
de professores e a dissolução das grades curriculares. 
 
Para saber um pouco mais sobre essa história, a revista Caros Amigos entrevistou o cineasta 
Toni Venturi. Diretor dos filmes O Velho: a história de Luís Carlos Prestes (1997) e Cabra-
cega (2005), dentre outros, Toni fez um registro da experiência dos Ginásios Vocacionais no 
documentário Vocacional: uma aventura humana. 
 



Caros Amigos - Que motivos o levaram a resgatar essa experiência de educação 
pública dos Ginásios Vocacionais? 
 
Toni Venturi - Fui um aluno do Ginásio Vocacional Oswaldo Aranha. Eu entrei em 1967, na 
época com 11 anos. Nós, um grupo de ex-alunos que trabalham no ramo da comunicação, 
fomos chamados pela Maria Nilde Mascellani, não me lembro bem se em 1995 ou 1996, para 
fazer um projeto, um roteiro de um filme sobre os Ginásios Vocacionais. Isso mexeu muito 
com a gente. Mas um roteiro sobre o vocacional escrito a 30 mãos, ninguém acreditava que 
podia dar certo. Mas ficou em mim essa vontade, essa necessidade de fazer esse filme, 
principalmente depois da morte dela. 
 
E aí eu quero fazer um parêntese: é a segunda vez que me acontece isso. Em 1985, eu 
procurei o Luís Carlos Prestes para fazer o documentário sobre a vida dele. Ele achou legal. 
Convivi com ele, fiz entrevistas em gravador, naquele tempo era um gravador de fita K7 não 
esse digital, foi tudo em fita. E em 1990, o Luís Carlos Prestes morreu e eu não tinha rodado 
um fotograma! Dez anos depois, acontece a mesma situação com a Maria Nilde e não peguei 
esse depoimento dela. Mas ficou em mim essa missão de fazer o filme. 
 
Além disso, todos nós que estudamos nos Ginásios Vocacionais passamos a entender, a partir 
de um determinado momento de nossas vidas, a importância daquilo que nós tínhamos vivido. 
Nós não tínhamos ciência da qualidade daquela educação pública libertária, formadora, que 
juntou o pensar com o fazer, o teórico com o prático, tendo os estudos sociais como centro, 
mas nós fomos parte disso. 
 
Os Vocacionais foram incubadores de um modelo de educação pública para todo o país, um 
modelo que não venceu, pelo contrário, foi reprimido pela ditadura. Mas nós, crianças que 
éramos, não sabíamos que estávamos fazendo parte dessa experiência. Nós estávamos ali, 
porque a escola era boa, por isso nossos pais nos colocavam para fazer o exame de admissão. 
Depois que entrávamos [na escola], nós estávamos lá porque amávamos o espaço escolar. 
 
Essa perspectiva de uma "experiência revolucionária" só entendemos muito mais tarde. Foi 
muito mais que uma escola, ensinou-nos a ouvir o outro, a conviver com a diferença, a ter 
uma convivência democrática, em grupo. Ensinou-nos a trabalharmos todos juntos, remando 
para um mesmo objetivo e não competindo um com o outro, deu-nos uma inteligência sensível 
e um amadurecimento emocional. Tanto é que a grande maioria dos nossos colegas não 
necessariamente são celebridades, ou personalidades, mas o importante é que a maioria é 
gente bem resolvida, isso que é bacana. Porque aprendemos na escola a enxergar o outro e, 
assim, a nós mesmos. Um dos ditames da educação lá era: a autocrítica antes da crítica. Essa 
prática talvez nos tenha feito pessoas com uma cabeça mais "tridimensional", menos 
antagônica, que tem a possibilidade de ver, escutar, pensar, repensar, que não tem problema 
nenhum em dizer: "Olha, você tem razão". 
 
Eu não tinha tanta consciência como hoje tenho de como a ditadura foi violenta em relação ao 
conhecimento. Eu não tinha claro o quanto a ditadura perseguiu aqueles que empunharam os 
livros. Acho essa uma grande questão. 
 
O documentário é composto, além de depoimentos, de registros históricos tais como 
fotos, vídeos e relatórios produzidos na época. Como foi o processo de busca e 
organização desse material? 
 
Fotos, os ex-alunos estavam me dando. Alguns filmes em Super8 vieram de famílias também. 
A pepita de ouro desse material é um filme que encontrei na ECA (Escola de Comunicação e 
Artes da USP), feito pela primeira turma, que se formou em 1969 pela faculdade. Esse filme eu 
encontrei quase por acaso. Alguns amigos, durante o processo de pesquisa, deram o toque de 
que talvez tivesse alguma coisa lá. E eu fui fuçar na biblioteca e encontrei esse filme 
sensacional, que foi filmado pelo Jorge Bodanzky, esse grande fotógrafo brasileiro. Isso foi 
ouro, porque era um material de qualidade pictórica, que ilustrou todas as principais atividades 
didáticas que nós fazíamos e vivíamos lá. E isso trouxe uma emoção e uma riqueza visual 
muito grande, porque quando você põe junto aquelas pessoas falando com tanta verdade [os 



entrevistados no documentário] e você pode ver o 
que elas estão falando, ver aquelas crianças 
fazendo aquelas atividades, cuidando da cantina, 
trabalhando com maçarico, com martelo, com 
grosa, contorno, pintando, fazendo aula de 
educação doméstica, passando roupa, lavando 
roupa, cozinhando, quando você vê aquilo de 
verdade você fala "Uau, as pessoas estão falando 
de uma coisa que existiu!"  
 
Outra coisa foi como usar esse material: como 
construir, a partir de uma colcha de retalhos, um 
filme narrativo, esteticamente belo, sem aquilo 
virar uma coisa muito caleidoscópica, muito 
fragmentada. Como dar uma unidade visual. Há 
superposições, jogos de espelhos e armários, 
janelas, confrontados com imagens de um lugar 
[a escola] em que hoje eu ando e não tem 
ninguém. Lá é um lugar vazio, com janelas 
quebradas, todo fechado com grades em todos os 
lugares, porque as escolas viraram verdadeiras 
jaulas. 
 
Houve dificuldades para conseguir os relatórios feitos pelos órgãos de repressão da 
ditadura e que aparecem no documentário? 
 
Não. Mas foi muito trabalhoso. Vieram do arquivo do DOPS (Departamento de Ordem Política e 
Social) que está aberto ao público. Foi a pesquisadora Mariana quem ficou durante um ano 
levantando materiais no arquivo do Estado. Eu acho que foi possível talvez pelo fato desses 
arquivos não terem sido tão polêmicos. Não foi do pessoal que desapareceu, por exemplo, no 
Araguaia. Recentemente li que quase tudo o que dizia respeito aos militantes que 
desapareceram durante a luta armada foi queimado, extirpado antes de ser disponibilizado ao 
público. A repressão ao Vocacional foi muito menos polêmica. Não sei se muita coisa foi 
eliminada, ou arrancada de lá [dos arquivos]. 
 
Das razões pelas quais a ditadura militar pôs fim a essa experiência educacional, 
qual você pensa ter sido a principal? 
 
O Vocacional ensinava a pensar e era uma época em que pensar era subversivo. Então só isso 
já era o bastante. Nós estávamos sendo muito politizados. Fazíamos parte de um contexto em 
que a politização estava na agenda da sociedade e uma cabeça abrangente era muito perigosa 
para o sistema. Era um momento em que se discutia o projeto Mec-Usaid na universidade, e 
que foi imposto no Brasil. Ou seja, em vez de uma educação humana e generalista, foi 
colocado um projeto de educação norte-americana, pela qual o indivíduo se especializa 
verticalmente, mas não adquire visão de mundo, não desenvolve senso crítico. Esse tipo de 
projeto venceu e fazia parte do projeto nacionalista militar. Esse era o projeto Golbery para o 
Brasil. 0 Vocacional era uma experiência que estava absolutamente na contramão, mas era um 
carrinho que seguia na contramão de uma jamanta. O que aconteceu foi que não sobrou pedra 
sobre pedra. 0 projeto Vocacional foi totalmente escorraçado. O fim do Vocacional tem 
motivação ideológica e política. E daí foram dilacerando a pedagogia vocacional. À época, os 
pais lutaram muito, pois a participação dos pais era outra coisa que fazia parte do projeto da 
escola, a família fazia parte dos processos. 
 
Quando se fala da censura imposta pela ditadura, lembramos da censura imposta aos 
veículos de comunicação, ao cinema, às artes em geral. Porém, raramente 
recordamos que houve também o estrangulamento da atividade de diversos outros 
setores importantes como, por exemplo, da educação pública. Por que você acha que 
isso acontece? 
 



É, acho que isso acontece sim. Não tem esse lado heroico, mais dramático, talvez, que foi a 
perseguição às pessoas que foram torturadas fisicamente, que desapareceram, mas eu acho 
que é uma história a ser contada. Existe ainda uma fonte não explorada para outros filmes, 
livros, estudos e teses de como a ditadura impactou o sistema educacional. 
 
O Vocacional não foi a única experiência inovadora. O Brasil vivia uma série de 
experiências inovadoras, de renovação da educação. Isso porque se respirava nos 
anos 1960 a ideia de uma educação pública de qualidade. Nós precisávamos renovar 
a educação pública. Mas o que aconteceu quando veio a ditadura? 
 
Essa ideia foi destruída. Ao invés de irmos pra frente nós retrocedemos. Se nós formos fazer 
um trabalho de fundo, que conte as histórias das escolas renovadoras, vamos encontrar 
muitos casos de repressão profunda a esse tipo de experiência. Esse caminho foi abortado com 
violência e se implantou um processo de dilapidação das pedagogias públicas de qualidade. 
Com isso, estimula-se a segregação das classes na escola, perpetua-se a clivagem de classes. 
É muito estratégico isso para as classes dominantes. 
 
Além disso, os professores de hoje são resultado de uma formação incrivelmente pobre, que 
tem início nos anos 1970, porque o projeto que foi implementado no Brasil foi o da 
privatização da escola. Tanto é que as pedagogias do Vocacional migraram em parte para 
colégios particulares como o Equipe, o Vera Cruz, o Oswald de Andrade. Eu acho esse 
aproveitamento maravilhoso, mas são escola,s privadas, é restritivo, é só para quem pode 
pagar. 
 
Como você vê a tarefa de repensar a escola pública atual? 
 
Nós temos que pensar a utopia, nos debruçar sobre experiências bem sucedidas!  
 
Jaqueline Nikiforos é jornalista. 
 
Fonte: Caros Amigos, São Paulo, ano 15, n. 170, p. 38-38, maio 2011. 


