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PERFIL

Ed u c a ç ã o
ao molde
do aluno
Diretora da Escola São Paulo, Isabella Prata
defende o potencial da economia criativa e
um método de ensino customizado. Por
Tom Cardoso, para o Valor, de São Paulo

‘E
u sei muito bem
ficar sem trabalhar”,
diz Isabella Prata,
enquanto caminha

a passos largos em direção
a um dos telefones — que
toca insistentemente —
ignorado por uma trinca
de jovens e distraídos
funcionários. Ela comanda
uma bem-sucedida experiência
do setor de economia criativa
do Brasil, a Escola São Paulo,
inaugurada em 2006 num
imóvel na rua Augusta, e que
hoje conta (além de outro
espaço na mesma rua) com
mais de 20 mil inscritos e 35
cursos nas mais variadas áreas,
como arquitetura, cinema,
artes, moda, fotografia etc.

Assim como centenas
de espaços culturais espalhados
pelo país que oferecem
cursos livres, a Escola São
Paulo tem cursos de rápida
duração e palestras, mas
busca elementos para se
diferenciar. Entre eles está a
ênfase em aulas de maior
duração, que chegam a se
estender por um ano e meio,
além da presença de
profissionais destacados no
mercado, como o curador
independente Adriano Pedrosa,
o artista plástico Ernesto
Neto, o arquiteto Marcio Kogan
e a estilista Gloria Coelho, entre
outros que já atuaram como
professor(a) ou palestrante.

“Não somos uma escola
de cursos livres, nem informal
e nem alternativa”, diz Isabella.
“Somos uma escola, sim, de
ensino ‘não formal’, que
possibilita o aluno a fazer o
caminho mais curto e
personalizado para chegar aos
seus objetivos profissionais.”

Isabella parece que não

sabe ficar sem trabalhar.
Ou se sabe, já esqueceu.
Desde que despontou, nos
anos 1990, como agitadora
cultural no cenário da arte
contemporânea, em tempos
pré-efervescência do mercado
dos anos mais atuais, ela
costuma acordar às 5h e só
diminuir o ritmo perto
das 23h. Para ela, não se deve
confundir “ócio criativo” — um
dos fundamentos da economia
criativa — com vagareza.

“Os brasileiros são muito
criativos, mas nem um pouco
inovadores”, diz Isabella,
logo após atender o telefone
e passar informações
detalhadas sobre determinado
curso da instituição. “É preciso
ter disciplina, conhecimento,
metodologia e, principalmente,
saber fazer associações
até quando se decide por
um período sabático.
Se não for assim, o ócio não
terá nada de criativo.”

Os anos de atuação na
área permitiram que ela
chegasse ao modelo de ensino
proposto pela Escola São
Paulo. O conselho da instituição
é formado por pessoas que têm
ajudado Isabella desde 1995
(quando abriu a produtora
Prata Produções) a viabilizar
dezenas de eventos ligados à
cultura contemporânea. Na
mesma década, ela fez parte da
diretoria do Museu de Arte
Moderna de São Paulo
(MAM-SP) e esteve à frente de
departamento que buscava
captar apoiadores para a
i n s t i t u i ç ã o.

“O [Rubens] Ricupero
[diplomata e ex-ministro da
Fazenda], por exemplo, era
embaixador do Brasil em
Roma quando levei um projeto

pra lá nos anos 90”, diz
Isabella. “Já o [arquiteto]
Paulo Mendes da Rocha
conheci durante uma Bienal
de Arquitetura, quando
desenvolvia um projeto
cultural na área.” Nomes como
Solange Farkas, diretora do
Videobrasil, e Cacilda Teixeira
da Costa, especialista em
arte contemporânea, também
fazem parte do conselho.

Depois de anos de atuação na
produtora, quando ajudou a
trazer ao Brasil trabalhos de
artistas como Matthew Barney e
Cindy Sherman, Isabella
mergulhou num período
sabático. Do ócio criativo nasceu
a ideia de fundar, em meados de
2005, uma escola que se
adequasse a um espaço que, na
sua visão, não era ocupado pelas
escolas tradicionais e nem pelas
instituições de cursos livres.

A ideia era abrigar alunos
dos mais variados segmentos
sociais e financeiros, de
formações distintas, e oferecer
um formato de educação
customizada, focada no
mercado de trabalho. Quando
Isabella começava a dar corpo
ao projeto da Escola São Paulo,
com a ajuda de antigos
colaboradores, o conceito de
“economia criativa” começava a
ser difundido em maior escala
na Inglaterra e inspirava
inúmeras iniciativas similares.

“Anos depois de fundar
a Escola São Paulo percebemos
que outras instituições,
com o mesmo conceito que
o nosso, haviam surgido na
mesma época e em diferentes
partes do mundo, nos
Estados Unidos, na Suécia
e na Holanda”, diz Isabella.
“Escolas que defendiam
basicamente o mesmo modelo
de ensino, continuado e menos
engessado, em que o aluno
personaliza o próprio curso e
tem a consciência de que nunca
vai poder parar de aprender.”

Assim como em outras
instituições similares, na
Escola São Paulo um arquiteto
pode fazer um curso de
roteiro; um roteirista pode
aprender um pouco mais sobre

arquitetura contemporânea;
um engenheiro pode mergulhar
na antropologia. Segundo
Isabella, o perfil de seus alunos
são pessoas na faixa dos
27 anos, com alto conhecimento
cultural, mas que querem
investir em sua formação
com uma certa urgência.

“Ele [o aluno] chega
aqui angustiado, querendo
saber o que precisa fazer para
evoluir profissionalmente.
Nossa tarefa não é apenas fazer
com que ele se matricule e sim
mostrar qual caminho ele
deve tomar”, afirma Isabella.

Todos os cursos ministrados
pela escola de Isabella, com
exceção dos cursos de verão,
de menor duração, contam,
na sua grade curricular, com
aulas de gestão de finanças,
gestão de pessoas e gestão de
marcas — que não, são, claro,
obrigatórios. Nenhuma aula é.
“Tem aluno que acha uma
chateação fazer, por exemplo,
um curso de gestão financeira,
mas a gente aqui sabe que é
preciso dar o mínimo de base de
gestão para que o aluno consiga
realizar o seu projeto”, diz
Isabella. “Mais para frente ele vai
perceber o quanto aquele tipo
de curso, meio chato, fez falta.”

Isabella afirma que, se
pudesse, gostaria de conversar
longamente com cada um
dos alunos. “Eu falo muito
para eles: ‘Olhem ao seu
redor e arregacem as mangas’ ”,
diz. “A gente mora num país
que tem um milhão de
coisas para serem feitas, que
tem muito para se empreender.
Se eu fosse diretora de
uma escola na Inglaterra
não cobraria o mesmo
entusiasmo dos meus alunos.”

Segundo Isabella, cerca
de 900 empresas começaram
a nascer na Escola São Paulo,
local de encontros improváveis,
“onde um garoto de
17 anos desenvolve um
projeto em sociedade com
um cara de 45 anos que
conheceu na aula de roteiro”.

“Eu costumo dizer sempre
que não importa o quanto
você sabe. Importa o quanto

você consegue relacionar um
assunto com o outro, fazer
associações”, diz. A própria
formação de Isabella é
multidisciplinar. Além dos
diversos cursos livres sobre
história da arte, museologia,
arquitetura, economia criativa
e gestão de pessoas, ela fez
dois anos de comunicação
visual na Fundação Armando
Alvares Penteado (Faap) e um
ano de pedagogia no Colégio
Objetivo. Tudo isso depois de
se formar em flauta transversal
no Conservatório Musical
Brooklin Paulista — chegou a
ser solista da Orquestra
Camerata Roberto de Regina,
em 1981 — e passar uma
temporada em Paris, na Aliança
Francesa. “Sem essa formação,
tão diversa, eu nunca poderia
ser a diretora-geral de uma
instituição como a Escola
São Paulo”, afirma Isabella.

A despeito da profissão do
pai, um engenheiro agrônomo,
que trabalhou anos na
Associação Paulista dos
Criadores de Zebu (ABCZ), e da
mãe, dona de casa, Isabella
cresceu num mundo de grande
efervescência cultural e política.
Os pais, ávidos consumidores de
cultura, não perdiam um só
festival de música no Teatro
da Record e abrigavam na
casa da alameda Jaú
refugiados políticos e artistas
vindos de outras cidades.

Criada num ambiente
libertário, sem convenções,
Isabella leu, aos 13 anos de
idade, a trilogia “Sexus”,
“Plexus”, “Nexus”, de Henry
Miller. “Antes de saber o que
era sexo, eu li sobre sexo”, diz.
Com 14 anos, decidiu devorar
os seis volumes de “A Ascensão
e Queda do Terceiro Reich”,
do jornalista e escritor
americano William L. Shirer,
para “entender um pouco
mais como funcionava um
regime totalitário”.

Nada, porém, surpreendeu
mais os pais de Isabella como
no dia em que ela, aos cinco
anos de idade, decidiu não ir
mais à escola. “E olha que era
uma escola ótima, que adotava
uma metodologia de ensino
que estimulava a criatividade.
Eu tinha aula de balé, de artes,
mas mesmo assim aquilo
tudo não fazia o menor sentido
para mim.” Mesmo quando
voltou a estudar, aos sete
anos, Isabella não conseguiu
enxergar o colégio como um
“lugar de desenvolvimento
de ideias”, como uma “extensão
do aprendizado”.

Ela foi reprovada por faltas e
expulsa de algumas escolas.
“Sempre me recusei a percorrer
o caminho tradicional”, diz.
“Só anos depois fui perceber que
ninguém é obrigado a fazer o
mesmo percurso que os outros,
muito menos na escola.” Isabella
conta que foi diagnosticada
como portadora de transtorno
de déficit de atenção e que
nunca precisou tomar remédio.
“Eu aprendi a lidar com isso, a
me virar”. Lendo Henry Miller,
por exemplo.

Isabella afirma que,
apesar do seu histórico escolar
não convencional, e de ser
hoje diretora de uma instituição
de ensino que também não
segue os moldes tradicionais,
ela não fundou a Escola
São Paulo para contestar
modelo nenhum, apenas
proporcionar alternativas
para alunos das mais diversas
formações e origens.

Quando a reportagem
sugere a hipótese de, num
futuro próximo, as escolas
tradicionais se tornarem
um pouco mais parecidas com
o modelo proposto por
espaços como a Escola São
Paulo, Isabella se empolga.
“Eu tenho um aluno de nove
anos aqui, mas para fazer
com que ele migre da escola
tradicional para cá seria
preciso obedecer a uma série
de regras do MEC [Ministério
da Educação]”, afirma.
“E eu, definitivamente, não
trocaria minha equipe de
professores, profissionais com
grande experiência, do mais
alto gabarito, gente com uma
vivência prática incrível, pela
obrigação de empregar
acadêmicos”, diz.

“Os brasileiros são
muito criativos, mas
nem um pouco
i n ova d o re s ”, diz Isabella
Prata, que dirige
escola de cursos livres

LEO PINHEIRO/VALOR

Ernesto Neto (foto) é um dos profissionais que está em curso para artistas e curadores oferecidos pela escola

CLAUDIO BELLI/VALOR

Escola criada em 2006 por Isabella Prata conta com mais de 20 mil inscritos e 35 cursos em variadas áreas da cultura
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 out. 2013, Eu & Investimentos, p. D4.




