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EDITORIAL
PROJETO VEREDAS
Alunos da segunda série
escreveram contos regionalistas
e fizeram correções à mão, como
o mineiro Guimarães Rosa

Caro leitor,
Minha experiência como professor foi construída, principalmente, nas salas de aula de
cursos pré-vestibulares. Era uma tarefa e tanto ensinar três anos de Física no espaço de
poucos meses! Naquele contexto, eu era o transmissor do conhecimento, e o aluno o
receptor. Muitas vezes, ao final de um ano de trabalho com as turmas, me fiz a pergunta:
Aqueles conceitos todos, para mim tão bonitos, teriam algum significado para meus alunos
depois que ultrapassassem a barreira do vestibular?
Ao preparar esta edição da nossa revista, refleti muito sobre o papel do professor e do
aluno neste mundo contemporâneo, tão diferente daquele em que eu tive a alegria de
exercer minha profissão. A transmissão do conhecimento, antes via de mão única, é hoje um
processo muito mais dinâmico e complexo. Para a escola, isto significa repensar projetos e
metodologias. Para o professor, o momento é de reinvenção. Já ao aluno cabe ocupar um
novo lugar: o de protagonista. O resultado é um ensino mais instigante e uma aprendizagem
muito mais significativa. Além de acumular informações, o jovem agora é convidado a
pesquisar, desenvolver e, posteriormente, compartilhar conhecimento com seus pares.
Você encontrará inúmeras provas do impacto dessa mudança de perspectiva nas páginas
a seguir. São histórias como as do grupo que viajou a Honduras para participar de uma
expedição científica, ou do aluno da 1ª série do Ensino Médio que propôs à escola, com base
em suas próprias experiências e pesquisas, realizar uma oficina de lançamento de foguetes
para os colegas do 9º ano. A iniciação científica, projeto empreendido pela turma da
2ª série do EM, é outro exemplo de como a autonomia investigativa transforma a relação
do estudante com a informação.
Em tempos de economia criativa, mais do que acumular conhecimento é preciso saber
mobilizá-lo para propor soluções aos problemas, grandes e pequenos, que marcam
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Mas... e o vestibular? Ele continua aí e é um dos motivos pelos quais a nossa escola
jamais deixará de lado o compromisso com um currículo rigoroso. O outro é que, sem um
repertório sólido, feito de saberes que pertencem a diversas áreas do conhecimento, não se
formam cidadãos críticos, capazes de ler o mundo e, assim, transformá-lo para melhor.
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ACONTECE

Copa Stockler
Além das medalhas já tradicionais
para os times mais bem colocados,
a 18a edição do campeonato de
futebol premiou talentos individuais.
Houve também, pela primeira vez,
grande adesão dos times femininos.

Foco na inovação
A Quarta Revolução Industrial foi o tema deste ano do Mergulho nas Carreiras. Além de debater as
mudanças provocadas pelo avanço da inteligência artificial e da robótica, os visitantes participaram de
oficinas de empreendedorismo.

Calma, vestibulando

Mostra de teatro
Em três dias de apresentações, alunos da 1a e da 2a séries se esmeraram na produção
e na atuação em obras clássicas da dramaturgia. A 1a série A encenou O burguês fidalgo
e a 1a série B, As sabichonas, ambas do francês Molière (1622 - 1673). Boa parte dos alunos da
segunda série participou da atividade, apesar de a disciplina não ser obrigatória para eles.
A estudante Gabriela Trovó, inclusive, ajudou o professor Celso Solha a adaptar o texto de 1822
Como se fazia um deputado, do brasileiro França Júnior, para um número maior de personagens.

Enem

Às vésperas dos principais vestibulares,

O Stockler é a 15a melhor escola da capital

a terceira série do Ensino Médio participou de

paulista, de acordo com ranking publicado pelo

encontros de meditação guiada para reduzir

jornal Folha de S. Paulo em setembro. Os alunos

o estresse, garantir o foco e aumentar a

se destacaram especialmente na Redação e estão

segurança antes dos exames.

entre os 10 melhores da cidade.

Dois pontos
A comunidade Stockler ganhou mais um
canal de informação, uma newsletter que
faz curadoria de reportagens, artigos,
vídeos e outros conteúdos selecionados
para famílias que têm filhos em idade
escolar. Para assinar, basta acessar o site do
Colégio: www.stockler.com.br

MASCULINO
Artilheiro:
Breno Tiene (1a série A)
Goleiro menos vazado:
Christopher Ryan (1a série A)
Melhor jogador em campo:
Eduardo Sallum (3a série B)
Campeã: 1a série A
Vice: 3a série B
FEMININO
Campeã: 2a série

Cine debate
Nas três edições realizadas no Espaço Itaú de
Cinema, os alunos do Ensino Médio assistiram
a filmes que motivaram discussões sobre
atualidades. Na sessão de Agnus Dei, o debate
sobre aborto foi preparado e mediado por alunas.
Setembro: Agnus Dei (Anne Fontaine, 2016)
Abril: Pantera Negra (Ryan Coogler, 2018)

Fotos: Giovanna Bondarenco

Março: The Post (Steven Spielberg, 2017)

Olimpíadas
de Matemática
Bryan Chin e João Bebber obtiveram ótimos
conquistaram o segundo lugar na Canguru

Saídas culturais

entre alunos da terceira série. Na Olimpíada

As turmas da terceira série e do Extensivo visitaram

da Unicamp, chegaram à final e estão entre

o Instituto Moreira Salles e o Instituto Tomie

os 200 melhores do Brasil. Bryan levou ainda

Ohtake. Exposições sobre as trocas entre a África

medalha de bronze na Olimpíada Brasileira,

e a América Latina e acerca de conflitos armados

e Lourdes Mikalef, da segunda série, recebeu

no Brasil se combinaram a um aulão de História

menção honrosa na mesma disputa.

ministrado pela equipe da disciplina.

resultados em competições oficiais. Ambos
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EM JULHO, ALUNOS E
EX-ALUNOS DO ENSINO MÉDIO
STOCKLER EMBARCARAM EM
UMA EXPEDIÇÃO CIENTÍFICA
DE 17 DIAS POR HONDURAS,
PAÍS DA AMÉRICA CENTRAL.
NO PROJETO, MANTIDO PELA
ORGANIZAÇÃO INGLESA
OPERATION WALLACEA,
AUXILIARAM PESQUISADORES
DE UNIVERSIDADES COMO
OXFORD, ACAMPARAM
NA FLORESTA TROPICAL
E APRENDERAM MAIS
SOBRE CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE. CONFIRA
AQUI O RELATO DESSES
ASPIRANTES A CIENTISTAS
Texto e fotos: Ana Laura Meziara, Antonio Bessa,
Mariana Meziara e Sofia Larrabure
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DE CAMPO

Utila
San Pedro Sula
Parque Nacional Cusuco

AMÉRICA CENTRAL
San Pedro Sula (Honduras)

São Paulo

Honduras,
que país é esse?
ANA LAURA MEZIARA,
16 anos, aluna da primeira
série do Ensino Médio
17 e 18 de julho

A

ntes mesmo que a aventura começasse, nós já estávamos compartilhando sem parar fotos das
coisas que levaríamos e das imensas mochilas que logo desembarcariam em
Honduras. Era um jeito de acalmar a ansiedade diante do desconhecido. Dali a alguns
dias, eu (Ana Laura), aluna da primeira série, Antônio Bessa e Sofia Larrabure, da segunda série, e Mariana Meziara, minha irmã
e ex-aluna do Stockler, acompanharíamos
o professor de Biologia Thiago Rosa na expedição científica promovida pela organização não governamental Operation Wallacea
(veja mais sobre a ONG no box da página 9)
entre 17 de julho e 2 agosto. Nossa missão?
Ajudar cientistas de todo o mundo a coletar
dados para sua pesquisa em meio à mata selvagem, em um pequeno país na região central das Américas: Honduras.
Quando 17 de julho chegou, fiquei tão
nervosa que cogitei não viajar, mas consegui
aplacar o medo e fomos para o aeroporto.
Na chegada, marcada para as duas da manhã, despachamos os mochilões (mas não o
frio na barriga!) e rumamos para o portão
de embarque. Teve papo e café no Starbucks
antes que entrássemos no avião a caminho
7
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Sobre a
Operation
Wallacea
Fundada em 1995 pelo
inglês Tim Coles, especialista
em manejo de peixes e
reconhecido pela Coroa
Inglesa em razão de seu
trabalho de conservação da
natureza, a OpWall atua em
15 países. O objetivo de seus
programas é contribuir para
o financiamento privado
de pesquisas científicas e
também garantir o diálogo
entre a sociedade e a
produção de conhecimento
que se faz na academia por
meio de experiências práticas.
Desde 2004, a Operation
Wallacea leva aos seus
destinos grupos do Ensino
Médio, que compram pacotes
de viagens que contemplam
palestras, atividades de coleta
de dados e convívio com as
comunidades locais.

via encontrado no parque e era uma das
maiores de sua espécie. Era linda, incrível
- e não peçonhenta.
Ainda faltava muito para o fim da caminhada, mas ver esse e outros animais me
deu motivação para prosseguir. Fizemos
um segundo período de descanso, no ponto
que era considerado a metade do caminho,
e continuamos por trechos com muitas
descidas. Parece ótimo, não é? Na verdade,
esses caminhos eram superestreitos, cheios
de galhos e troncos. Eu só conseguia pensar
em como seria difícil passar por ali na volta
e em como deveria ter feito mais academia
antes da viagem. Felizmente, as risadas por
causa dos tombos e o visual do parque aliviavam a tensão.
Com lanternas na cabeça, porque a
noite tinha chegado, suados, sujos, arranhados e famintos, alcançamos Cantiles
quando eu já tinha certeza de que todos os
obstáculos tinham nos aproximado mais, a
mim e a meus colegas de expedição.

“

No primeiro descanso da
longa trilha, entendi o
valor do sacrifício: um
dos cientistas do grupo
soltou uma cobra que
havia encontrado no
parque. Ela era incrível
e não peçonhenta.”
Ana Laura Meziara

Fotos: Divulgação Operation Wallacea

de Lima, em um voo de 5 horas. Quando
pegamos o segundo avião, para El Salvador, a ficha caiu: era realidade, Honduras
estava no horizonte. Capital? Tegucigalpa. Número de habitantes? Cerca de 7
milhões, de acordo com o último censo. O
que tem de especial? Relevo acidentado,
riquíssima biodiversidade, tesouros da
antiga civilização maia.
Quatro horas depois, estávamos em
San Salvador, capital de El Salvador, na
fronteira com nosso destino final. Lá,
mais uma troca de aeronave. Nada como
o medo para aproximar um grupo de pessoas que ainda estava se conhecendo! O
avião era pequeno e testou a coragem de
quem não é muito afeito a altura. O desconforto durou pouco: em uma hora, pousamos em San Pedro Sula, cidade de 800
mil habitantes no noroeste de Honduras.
Chegamos quando a tarde caía, por
volta das 18h, e pegamos uma van que nos
levou ao hotel onde passaríamos a noite. Fracassamos na tentativa de comprar
uma pizza, porque o comércio fecha cedo
em San Pedro, e nossas barrigas tiveram
que aguardar o café da manhã.
Quando amanheceu, era 18 de julho:
tomamos café e subimos na caçamba de
uma caminhonete, na qual sacudimos em
uma trilha montanhosa e esburacada até
o acampamento de base, onde finalmente
abandonamos as paisagens urbanas. Foi
agradável? Não! Valeu a pena? Demais!
Duas horas e meia de sacolejos depois,
avistamos o acampamento de base da
Operation Wallacea. Lá, quem nos recepcionou foi um inglês chamado Phoenix,
responsável pela parte terrestre das operações da ONG. Fomos apresentados a outros cientistas, fizemos um reconhecimento do lugar – muito estruturado, com cerca
de 20 barracos, grandes mesas de piquenique, escritório e enfermaria –, almoçamos macarrão à bolonhesa com tortilhas.
Finalmente, assistimos a uma palestra em
que recebemos boas-vindas oficiais e instruções de segurança.
Nem deu tempo de descansar. Depois
da teoria, veio a prática: a caminhada de
seis horas até Cantiles, o acampamento satélite montado no Parque Nacional
Cusuco, criado em 1959, e dono de uma
grande riqueza de espécies. A trilha era
íngrime, difícil, infinita. Paramos muitas
vezes por causa de tombos e do cansaço.
No primeiro descanso longo, porém, entendi o valor do sacrifício: George, um
dos cientistas do grupo, especialista em
répteis, soltou uma cobra que ele ha-

Estudantes de pós-graduação, graduação e
ensino médio contribuem
com as expedições e
programas da OpWall em
todo o mundo

Ciência, suor
e gargalhadas
MARIANA MEZIARA,
18 anos, concluiu o
Ensino Médio no Stockler
em 2017
19 a 21 de julho

A

expedição de verdade começou:
estávamos em Cantiles, o acampamento de onde partiríamos para
atividades como medir o diâmetro
do tronco das árvores, atrair insetos, apanhar
anfíbios, colocar chips em répteis… Concluí
o colégio e ingressei na faculdade de moda, o
que quer dizer que estava bem longe do meu
hábitat e aguardava ansiosa pelas surpresas
e respostas que essas tarefas me reservavam.
Apesar da pouca luz, consegui fazer um
reconhecimento da área: percebi que a entrada do acampamento ficava no topo de
uma elevação e que as barracas foram distri-

buídas em um barranco. Enxerguei também
a área de convivência, além de “banheiros” e
“chuveiro” (explicarei a razão das aspas em
breve). Em uma clareira na floresta, onde o
terreno é mais plano, havia cozinha, fogueira, filtro de água, mesas, bebedouro, varais,
vendinha de produtos da comunidade e
equipamentos científicos.
Ainda imundos da trilha, jantamos tortillas e pasta de feijão. De barriga cheia, jogamos The Name Game, jogo em que falávamos nosso nome e o nome de um animal que
começava com a mesma letra. O próximo a
jogar tinha que repetir as informações do
colega e acrescentar a sua. Não é que funcionou? Aprendi o nome da galera e ainda
ampliei meu vocabulário em inglês.
Exaustos, realmente exaustos, dormimos
a primeira noite no acampamento satélite. As
redes, amarradas às árvores, eram a melhor
acomodação, porque o barranco era desnivelado e o solo, cheio de raízes. Claro que não
percebemos isso de cara e escolhemos dormir na barraca, protegidos dos insetos. Éramos quatro garotas (Sofia, Ana Laura, eu e a
Lola, aluna de outra escola de São Paulo que
acompanhou nosso grupo) em uma barraca
pequena demais montada em um aclive. O
resultado foi que escorregamos em direção à
entrada e acordamos, às gargalhadas, amontoadas umas sobre as outras.
Começou o segundo dia em Cantiles, e
naquele 19 de julho acordei com a pior dor
nas costas que já senti, porque uma raiz
enorme “massageou” minha lombar durante toda a noite. Levantamos às 6h30 depois
que meu celular despertou, única utilidade
para ele nessa região de Honduras. Hora de
escovar os dentes e de visitar os “banheiros”.
No acampamento, a água é filtrada do solo
por um aparelho que só pode ser ligado
uma vez por dia e fica armazenada em um
galão. Foi ela que usamos para beber e escovar os dentes. Tínhamos que ser cuidadosos
em todas as nossas ações para não prejudicar o meio nem corrermos riscos: a pasta
que usamos não tinha mentol e precisamos
cuspir a espuma sempre no mesmo buraco,
destinado a esse resíduo. Entrar e sair da
cozinha e do banheiro exigia lavar as mãos
em baldes de água com cloro para evitar a
disseminação de doenças.
Por falar em “banheiro”, ele merece aspas
porque, na verdade, era uma cabine de tecido
fechada com dois gravetos e uma fitinha: fitinha amarrada significa ocupado, fitinha solta
significa livre. Fazer o número dois era ainda
mais difícil, exigia passar por uma pontezinha
até alcançar a cabine onde se devia realizar o
trabalho de cócoras e, na sequência, limpar-se
9
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e enterrar o próprio cocô. Já o chuveiro era
um cano preso a uma cascata em um riachinho, com acesso por uma pirambeira lamacenta. A água era muito fria, e voltar à área
de convivência necessariamente implicava se
sujar novamente. Resultado? Tomar banho
tinha péssimo custo-benefício.
Necessidades básicas feitas, veio o café:
tortilha com mel e cereais. Nosso primeiro dia
oficialmente em serviço começou com (mais
uma) trilha. Fomos até uma zona de desmoronamento procurar alguns animais. Buscamos lagartas e salamandras para auxiliar
duas pesquisadoras. Marina, descendente de
colombianos, estuda nos Estados Unidos um
fungo que ameaça a existência dos anfíbios,
e Molly, inglesa, pesquisa as salamandras do
Parque Nacional de Cusuco para seu trabalho
de conclusão de curso.
Depois da primeira coleta, chegamos por
volta do meio-dia ao acampamento e comemos tortilha (sempre!), pasta de feijão e algumas raízes – no menu, não há carne. De vez
em quando, servia-se ovo e batata, que eram
bênçãos! Durante a expedição, o almoço foi
feito no fogão a lenha por mulheres de Buenos Aires, comunidade próxima – as pessoas
que vivem no território do parque prestam
serviços para a Operation Wallacea e recebem
por esse trabalho, que é uma das formas de
sustento da comunidade.
Lavávamos os pratos enquanto um cientista começou a nos explicar como fazia o
teste para descobrir quais cobras-coral eram
mais atacadas pelos predadores no parque:
ele reproduz os diferentes padrões de pele
desses animais com massinha, aguarda e verifica qual dos aglomerados de massa tem mais
marcas. Já para saber por onde andam alguns
répteis, ele se vale de um chip que transmite
informações de geolocalização. Parece muito
tecnológico, até que você descobre que esse
chip é grudado com cola.
Seguiu-se à aula um banho de cachoeira,
que representou uma alegria imensa para todos nós. Estávamos com lama e suor acumulados, então, foi uma delícia lavar o corpo e as
roupas. Nadamos, tomamos sol e achei nosso
primeiro sapinho, não identificado imediatamente pela especialista nesses animais. De
volta ao acampamento, averiguamos se tratar de uma espécie apelidada de “esposito”,
que costuma viver em árvores. A dúvida em
relação à identificação surgiu porque normalmente esses sapos são observados à noite em
árvores, mas este foi encontrado à luz do dia
em um rio, ou seja, apresenta hábitos diferentes dos relatados. É por meio de perguntas
assim que a gente começa a pensar em como
acontece a ciência na prática.
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À noite, limpos e felizes, começamos a
testar nossas habilidades de acampamento. Nossa primeira atividade foi acender a
fogueira com casca de pinheiro e gravetos
finos. Conseguimos de primeira, e Phoenix,
nosso professor, acompanhante oficial e babá,
derreteu-se em elogios. Na sequência, fomos
desafiados a buscar água no chuveiro para
ferver e cozinhar. Antônio Bessa e eu ficamos
responsáveis por isso e tivemos que transportar uma imensa panela de metal por um
percurso escorregadio. Destemido, ele tomou
o utensílio da minha mão e decidiu levá-la
sozinho pelas pedras, mas se desequilibrou,
bateu o recipiente na própria testa e cortou o
supercílio. Fiquei assustada com a quantidade de sangue, mas o médico do acampamento
logo fez um curativo.
Passado o susto, voltamos à fogueira que
havíamos feito. Ela era nossa única fonte de
luz além da lanterna. Comíamos, geralmente, em torno dela, o que era até bom, porque
há iluminação, mas não direta nem branca, e isso faz com que os insetos não sejam
atraídos para o prato. Infelizmente, aprendi
isso da pior forma, quando um grilo pousou
sem cerimônia no meu arroz.
Mais uma vez alimentados, iniciamos a
última e mais temida tarefa do dia: armadilha de luz. Foi assim: ficamos parados perto
de um lençol branco suspenso sobre uma lona
também branca estendida no chão. Uma luz
bem clara, alimentada por gerador, presa em
um galho de árvore, atraía uma série de insetos para a superfície. Procuramos mariposas e
besouros que Fred, uma estudante de Oxford,
coletava para levar ao museu da universidade
e fazer um guia de espécies de Cusuco. Depois
de capturados, ela injetava etanol nos bichos
e os guardava em um saquinho.
Era 20 de julho e o ritual se repetiu: às
6h30, meu despertador tocou e preparamos a
primeira atividade. Tínhamos que fazer trouxinhas de algodão cru recheadas com esterco

“

Capturar insetos, medir répteis e sobreviver na
selva, acendendo fogueira e cozinhando a própria
comida, são algumas das tarefas e aprendizados de
quem participa de uma viagem de caráter científico

Quando entrei na chamada
floresta anã, tive a sensação
de estar em um cenário místico,
élfico, como aqueles descritos no
livro O Senhor dos Anéis.”
Mariana Meziara

de mula antes de sair para o dia mais incrível
de toda a viagem, na minha opinião.
Fred, que estava conosco na armadilha
das mariposas, foi a mentora da trilha mais
bonita e mais cansativa que já fiz. Nessa região do parque, o terreno é extremamente
irregular e montanhoso e serve de base para
uma floresta que, por causa da altitude (2000
metros acima do nível do mar), cresceu com
um aspecto achatado e, por isso, é chamada
de floresta “anã”. Tive a sensação de adentrar
uma mata élfica, mística, como aquela do livro O Senhor dos Anéis, com árvores tortas,
musgos, grandes raízes e misteriosos buracos.
Aqui, nossa missão era trocar a armadilha
de captura de uma espécie de besouro que
oferece em seu casco uma série de indicadores sobre o estado do parque. Por isso, carre-

gamos as trouxinhas com fezes. A armadilha
consiste em um copo com água, sal e etanol
que fica dentro de um buraco na terra e, sobre ele, a trouxinha. Quando o besouro brinca
com ela, cai no buraco. Precisávamos entrar
no mato, achar as armadilhas (apontadas
pelos guias), trocar a trouxa, peneirar o conteúdo do copo coletando tudo que tem nele
e colocar em um plástico identificado com o
número do sítio. Eram quatro armadilhas por
sítio e sete sítios ao longo da trilha. Uma das
dificuldades nessa etapa, além do cheiro de
esterco, é que as trilhas não são realmente trilhas, pois sua abertura pode impactar muito
o meio ambiente, justamente o contrário da
proposta da Operation Wallacea.
No final do percurso, fizemos um exercício complexo e minucioso em que se mede a
matéria orgânica no chão, a altura e a largura
média das árvores, a densidade vegetativa e
a quantidade de cada tipo de árvore no local
com o objetivo de calcular o carbono presente
ali. Com esse cálculo, é possível vender os créditos de carbono para empresas poluidoras. A
renda obtida com essa venda é revertida para
a preservação do parque e indiretamente beneficia as populações que vivem nele.
Foram 12 horas de atividade antes de voltar ao acampamento para o jantar. Acabou?
Não mesmo. Colocamos nossas galochas e
descemos para o rio, onde realizamos uma
atividade com anfíbios. Encontramos mais de
oito sapos “espositos” e recolhemos amostras
da pele deles com cotonetes para serem analisadas em laboratório. A ideia é confirmar se
existe ou não um fungo que ameaça a existência do animal. Novamente, a aventura terminou na fogueira, a nossa sala de estar: hora de
tirar a bota, colocar os pés pra cima perto do
fogo, relaxar e ouvir histórias antes de seguir
para mais uma noite de sono na barraca.
Antes que desse tempo de sonhar com
a floresta anã, o despertador tocou: eram
4 da manhã quando saímos para observar
aves. O estômago já roncava pelo almoço
quando nos encontramos no acampamento
para voltar à base.
Cantiles me marcou tanto porque inaugurou o processo. Foram os dias mais cansativos
e os de mais aprendizado. Estávamos cercados pela mata e pelos pesquisadores, que a
todo o momento nos apontavam algo novo.
Foi também o momento em que estivemos
mais isolados de tudo, num ambiente muito
hostil e diferente do nosso. Ao mesmo tempo, estávamos muito mais perto da ciência
pura, da pesquisa primordial, das técnicas tão
inovadoras quanto simples. Eu, estudante de
moda, tive a certeza de estar produzindo conhecimento e contribuindo para esse mundo.
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CAPA

Uma outra
Buenos Aires

Entrevista

“Entender
como se produz
conhecimento é
entender como o
mundo funciona.”

ANTÔNIO BESSA,
16 anos, aluno da segunda
série do Ensino Médio

22 a 24 de julho

S

ofremos menos na trilha de volta, já
mais ambientados à vida selvagem,
e passamos pelo acampamento base
apenas para comer e pegar a caminhonete que nos levaria ao próximo destino:
Buenos Aires, não a argentina, mas a hondurenha, onde vivem cerca de 300 habitantes.
Nossa hospedagem mudou. Dormimos
nas casas das pessoas da comunidade, que
têm quartos para visitante em que nos organizamos em duplas. Não era nada sofisticado,
mas já muito mais confortável que as redes e
barracas dos dias anteriores. Além disso, as
famílias donas das casas foram extremamente queridas e acolhedoras.
Notei uma preocupação maior da Wallacea em nos aproximar da vida selvagem e das
pessoas. Foi aqui em Buenos Aires, inclusive,
que conhecemos Dona Martiña, uma senhora
que cultiva e beneficia café, principal produto
agrícola local. Com a OpWall, ela está aprendendo técnicas para plantar o café na sombra
e assim evitar a destruição da floresta. Também está sendo capacitada para aumentar o
valor agregado do produto, e em sua propriedade vende-se café com sabores diferentes,
até com pimenta.
Assim como em Cantiles, fizemos atividades variadas, que incluíram a procura de
anfíbios e répteis, a observação de aves e
também assistimos a uma série de palestras
sobre a região em que estávamos e sua incrível biodiversidade.
Estávamos muito mais treinados na coleta de dados, porém a atividade noturna
com os morcegos não deixou de nos surpreender: a gente não podia manusear os
animais capturados para nossa própria segurança, mas nunca tínhamos chegado tão
perto de um bicho, a príncípio, ameaçador.
Essa sensação mudou depois que estivemos
mais perto dele, conhecemos seus hábitos e
tiramos suas medidas.
Outro momento muito bacana dessa
etapa da viagem foi quando demos uma de
“macacos” e subimos as árvores com auxílio
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O professor de Biologia Thiago
Rosa acompanhou os alunos
na expedição a Honduras
e destaca os benefícios do
projeto para a formação de
estudantes e educadores

“

Como um projeto como esse contribui para o repertório dos alunos?
Primeiro, é uma experiência cultural interessantíssima. Depois, eles puderam experienciar o mundo adulto. Lá, eram profissionais em seu espaço de trabalho, que faziam suas
atividades com seriedade, tinham método para realizar o que se propunham. Houve ainda a
parte científica: eles tiveram a chance de coletar dados que serão usados em artigos. A partir
dessa coleta puderam pensar em hipóteses, o que estimula a formação do pensamento
científico e se reflete depois nos estudos desses alunos.

Pode parecer idiota, mas
aprendi que os seres vivos
são... vivos. Cheguei mais perto
deles, não por meio de livros ou
documentários e, por isso, aprendi
a respeitá-los mais.”

De que forma a viagem para Honduras mudou sua prática como educador?
Foi muito interessante ver os alunos trabalhando empenhados na produção científica,
mesmo que precisassem falar inglês o tempo todo, o que poderia ser um obstáculo, mas não
foi. Ficou claro o quanto esse interesse é fundamental para o engajamento no processo de
ensino e aprendizagem. Me pergunto, então, como levar isso para o contexto da escola, pois
a experiência de Honduras é incrível, mas não pode ser usufruída por todos.

Antônio Bessa
de cordas para avistar o Parque Nacional
Cusuco em panorâmica e… uau! Ver a floresta de cima e perceber que, com a viagem
e o meu trabalho, estou contribuindo para
mantê-la de pé foi demais.
Pela primeira vez em dias, tivemos novamente sinal de wi-fi em um ponto da comunidade, mas a essa altura não estávamos
mais tão apegados aos nossos aparelhos. Na
verdade, o melhor era que o sinal de internet ficava em um restaraunte que vendia
frango e batata frita por US$ 5.
Estávamos hospedados na casa das pessoas, mas o refeitório da Operation Wallacea era nosso ponto de encontro. Qual não
foi nossa surpresa, ao retornar para lá após
uma atividade noturna, e encontrar o staff
brincando de Dugeons and Dragons, famo-

so jogo de RPG dos anos 1970 e 80. Para
aquela noite, estava programado um quiz
para testar nossos conhecimentos sobre o
que foi aprendido nas palestras, mas acabamos jogando uma partida com os monitores e o Thiago, nosso professor.
Aquela foi a última noite da primeira semana, e até ali eu tinha aprendido - pode
parecer idiota o que vou dizer - que os seres
vivos são vivos. Como assim? Cheguei mais
perto deles, vi na prática e não pelos livros
ou em documentários, por isso, aprendi a
respeitá-los mais. Vi também o quanto a
ciência depende de financiamento e, principalmente, de criatividade, pois ficamos
embasbacados com uma série de soluções
simples inventadas pelos pesquisadores
para alcançar seus objetivos.

Quais as atividades mais interessantes desenvolvidas durante a expedição?
Todas as coletas foram muito legais, mas a atividade com os morcegos, em especial, empolgou os alunos. Trabalhar com animais de hábitos noturnos, tirar suas medidas, observar seu comportamento… São experiências que não se costuma viver na escola nem nas
grandes cidades. Além disso, os mergulhos nos recifes de coral foram espetaculares. Ali, os
cientistas fazem com que você observe a beleza e também tenha um olhar técnico sobre a
dinâmica biológica marinha. A relação com a preservação do ambiente certamente muda.

Como a viagem a Honduras se relaciona com um ensino de ciências mais
baseado na prática e na formulação de hipóteses?

Em Buenos Aires, o contato mais próximo com a
comunidade permitiu que os alunos estreitassem
laços com uma cultura diferente da deles

A ideia do projeto é justamente ter uma vivência científica para formular hipóteses e
depois responder a perguntas que ajudam a compreender o meio ambiente. Então, há uma
experiência rica, de mão na massa, que deixa os alunos extremamente engajados no processo. Isso também mostra como o conhecimento é produzido, e penso que entender como o
conhecimento é produzido é entender como o mundo funciona.
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CAPA

Sombra, mergulho
e água fresca
SOFIA LARRABURE,
16 anos, aluna da
segunda série do
Ensino Médio
25 de julho a 2 de agosto

A

partida de RPG terminou tarde,
mas às 7h da manhã já estávamos
prontos para ir a Utila, pequena
ilha no norte de Honduras onde
começaria a parte marinha. Foram 12 horas
de viagem, que incluíram variados modais
de transporte: caminhonete (na caçamba,
de novo!), ônibus, van de turismo, balsa e
barco até chegar ao paraíso, digo, o resort
onde ficaríamos hospedados pela próxima
semana.
Quando chegamos a Utila, fomos recebidos por um caloroso grupo de cientistas
ingleses, que nos acompanharam durante
o resto da expedição. Eles já estavam lá há
algum tempo – nenhum deles teve que enfrentar o caminho até Cantiles e, por isso,
invejei as malas de rodinha que eles exibiam no lugar das mochilas pesadas que
tivemos que carregar.
Na primeira noite, assistimos a uma palestra sobre regras e segurança nos mergulhos e recebemos uma breve explicação da
rotina da semana. Fiquei espantada com o
número de pessoas na sala. Em Utila, foi
onde mais encontramos alunos de graduação e pós que fizeram as atividades conosco.
Contudo, nós éramos a única turma de alunos do Ensino Médio. Os grupos foram divididos entre os alunos que viajaram com o
curso de mergulho concluído e aqueles que
optaram por terminar a certificação lá. Apesar de estarmos esperando que a maioria
estivesse certificada, apenas o nosso grupo
de brasileiros e uma aluna inglesa sabiam
mergulhar, enquanto os outros começaram
a aprender a modalidade nesse período.
Na manhã seguinte, começamos o curso
de ecologia marinha com um teste de habilidades de mergulho. Como eu só havia
completado os mergulhos obrigatórios para
a certificação, esse foi meu primeiro mergulho recreacional. Chegamos a 18 metros
de profundidade e vimos a parede de corais
que havia perto do hotel: era maravilhoso!
A paixão pelo mergulho foi fulminante.
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“

Estávamos cansados
depois de duas semanas
de viagem e nunca
havíamos estudado
tanto para um mês de
férias escolares. Ainda
assim, não víamos
a hora de visitar
Honduras novamente.”

No mergulho, os cientistas da OpWall treinam o olhar dos visitantes para perceber a dinâmica marinha

À noite, fomos para o sun deck, um píer
de dois andares na frente do hotel onde
passávamos todo nosso tempo livre. O descanso merecido depois de uma semana em
Cantiles também teve consequências: sofremos depois o resultado de passar tanto
tempo embaixo de um sol tão quente.
Mais tarde, uma das cientistas da
OpWall apresentou uma palestra sobre a
invasão do peixe-leão, uma praga que vem
destruindo a vida no oceano Atlântico nos
últimos anos. Para conter o problema ecológico, sua caça acabou se tornando uma
competição tradicional da ilha, e é seguida
de um concurso entre qual restaurante consegue cozinhar o melhor prato com a sua
carne. Aprendi eu mesma a abominar o peixe-leão, embora a culpa por ele estar fora do
seu hábitat seja mesmo da espécie humana.
Logo depois da palestra, jantamos na cidade, após muitos dias comendo a mesma
comida: tortilhas, grãos, cereais, mel, pasta
de feijão. Fomos ao Mango Tango, um restaurante que os biólogos nos recomendaram, e pudemos comer uma refeição muito
gostosa, com camarões e carpaccio de peixe-leão (estávamos fazendo a nossa parte!).

No segundo dia, começamos a fazer mergulhos de pesquisa, aplicando as técnicas
que os cientistas usavam para coletar dados
debaixo d’água. Para testar nossos conhecimentos, tentamos identificar alguns tipos
de corais e algas, depois, ainda submersos,
verificamos nossas hipóteses em um catálogo com fotos e nomes das espécies. Também
aprendemos a estimar as porcentagens de
areia, alga e pedras que observávamos com
um instrumento de PVC usado pelos biólogos. Para anotar os dados usamos uma prancheta de mergulho e lápis - nem sabia que
dava para escrever embaixo da água.
Vimos ainda uma moreia verde bem
grande, uma arraia e, no outro dia, um tubarão! Não conseguimos identificar qual era o
tipo, mas ele tinha cerca de 2 metros e estava
debaixo de uma pedra com vários peixes em
volta dele.
Já quase no fim da viagem, deixamos o
mar para fazer uma apresentação divertida
em dupla sobre temas relacionados ao ambiente marinho. Mariana e eu escolhemos
o tema da comunicação entre peixes e elaboramos uma música com coreografia que
ficou hilária e criativa.

Sofia Larrabure
Nessa noite, jantamos com a nossa monitora, a Charlie, e os dois main staffs da
Opwall no hotel, a Natalie e o Rich. Andamos até o centro da cidade e comemos de
novo no Mango Tango, para celebrar o fim
de duas semanas muito incríveis em Honduras. Eram férias escolares e nunca estudamos tanto para um mês de julho.
Era 1 de agosto quando acordamos
bem cedo para ir embora. Antes do café
da manhã, tiramos várias fotos no nascer
do sol. Pouco tempo depois, já estávamos
na balsa para o porto de Tesla, onde começaríamos a nossa longa viagem de ônibus, para enfim chegar a San Pedro Sula.
Passamos a noite no mesmo hotel do primeiro dia no país, desta vez muito mais
próximos (e tristes pelo fim da viagem).
Pedimos uma pizza e ficamos conversando sobre o impacto de tudo que tinha
acontecido nas últimas semanas.
Max, membro da OpWall que nos encontrou quando chegamos, duas semanas
antes, nos levou até o aeroporto. Depois de
três voos, chegamos ao Brasil no início da
madrugada, tão cansados quanto animados
para visitar novamente Honduras.

Em diálogo com alunos e organizações de outros países, as turmas do Stockler discutem problemas globais

Ponte para o mundo
Atividades colaborativas, fazer científico e prática da língua inglesa
se articulam nos projetos de internacionalização do colégio
Texto: Júlia Stockler
Completei o Ensino Médio no Brasil, a graduação na Alemanha e o mestrado no
Reino Unido. Inspirada pela minha formação multicultural, tenho buscado promover
experiências e projetos em que o aluno Stockler possa sair de sua “bolha” e estabelecer pontes com diferentes grupos, ao mesmo tempo que aprende mais sobre o fazer
científico e se comunica em outros idiomas.
Em 2013, por exemplo, iniciamos uma parceria com a ONG novaiorquina Global
Nomads Group. Naquele ano, estudantes do Ensino Médio discutiram mudanças
climáticas com os professores e também participaram de videoconferências com
alunas do Catar para debater e projetar estratégias conjuntas de ação. A experiência
foi tão produtiva que rendeu à escola um convite para falar no festival de educação
inovadora SXSWEdu, no Texas.
Não paramos por aí. No ano seguinte, nossos alunos participaram do projeto
Campfire e estudaram formas de economizar recursos naturais em parceria com alunos dos Estados Unidos. Nessa atividade, foi interessante perceber o uso da língua
inglesa em uma situação real e formal de comunicação.
Além dos trabalhos colaborativos, temos colocado nossas turmas em contato
com alguns dos maiores cientistas da atualidade. Em 2014, por exemplo, realizamos
uma videoconferência com o astrofísico britânico Lord Martin Rees, e nossos estudantes puderam fazer perguntas em tempo real ao cientista que detém, atualmente,
o mais alto título acadêmico do Reino Unido. Após a descoberta das ondas gravitacionais em 2016, nossos alunos conversaram por vídeo com uma das cientistas
responsáveis pelo estudo, Jane Lubchenco. Já em 2017, o papo foi com a engenheira
espacial Aprille Ericsson, a primeira mulher negra a receber um doutorado em engenharia pela NASA. Ela foi uma grande inspiração para as meninas.
Demos mais um passo na promoção do contato com a diversidade por meio da
ciência em 2018. Inauguramos, como você pode ler nestas páginas, uma parceria
com a Operation Wallacea, organização inglesa que desenvolve pesquisas ambientais em diversos países. Junto com a OpWall, nossos alunos viajaram até Honduras,
onde trabalharam e estudaram ao lado de jovens e cientistas de instituições de renome como as universidades de Oxford e Cambridge. Nos próximos anos, o objetivo é
ampliar atividades como essas, que desenvolvem habilidades tão essenciais nos dias
de hoje e ampliam o repertório dos alunos Stockler.

APRENDIZAGEM CRIATIVA

Protagonismo

Escola além do conteúdo:
criatividade e autoconhecimento

EM CONSTRUÇÃO

NO ENSINO FUNDAMENTAL,
PROJETOS EXPLORAM
O LEVANTAMENTO DE
HIPÓTESES, A ELABORAÇÃO
DE PROTÓTIPOS E
A POSSIBILIDADE
DE COMPARTILHAR
RESULTADOS COM A
COMUNIDADE ESCOLAR
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A

sugestão de que a escola deve promover o protagonismo do aluno, trabalhar
com questões do seu cotidiano e quebrar as barreiras que existem entre as
disciplinas não é nova. Do pesquisador bielorrusso Lev Vygotsky, pioneiro das
discussões sobre educação ainda no começo do século XX, a Howard Gardner,
criador da teoria das inteligências múltiplas mais de seis décadas depois, há uma certeza: o sujeito deve ser o centro do processo de aprendizagem. Há também uma grande
questão: como estimulá-lo a assumir esse lugar?
Mais recentemente, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, tal pergunta tem sido
respondida por pesquisadores e outros profissionais com o desenvolvimento de uma metodologia intitulada aprendizagem criativa. Essa metodologia passou a fazer parte do currículo
do Colégio Stockler em 2018 por meio de uma parceria com a Casa de Makers, coletivo que
já atua com a disseminação da aprendizagem criativa em escolas e outras instituições. Mas
o que é a aprendizagem criativa e como ela se diferencia de outras metodologias? “Primeiro,
precisamos compreender este aluno do século XXI, ajudá-lo a desenvolver habilidades socioemocionais, criatividade, colaboração, curiosidade e investigação. São esses os objetivos da
aprendizagem criativa, metodologia que questiona os sistemas de educação atuais e propõe
sistemas de aprendizado, nos quais a tecnologia, além de conceitos como descentralização,
personalização, gameficação e experiência, é essencial”, explica Maria Carolina Rahal, coordenadora do Colégio. Já Mitchel Resnick, do MIT, defende em seu livro, de 2017, Lifelong Kindergarten: Cultivating Creativity through Projects, Passions, Peers, and Play (em tradução

livre, Jardim da Infância para a vida toda:
Cultivando a criatividade por meio de projetos, paixões, parcerias e brincadeiras) que
é necessário às instituições se inspirarem
na dinâmica do jardim da infância, em que
as atividades acontecem majoritariamente
em grupo e são permeadas pelo lúdico. No
entanto, segundo Resnick, no Ensino Fundamental e no Ensino Médio, essa lógica
perdeu espaço para um processo centrado
no professor e na transmissão massificada
de conteúdos.
Para colocar em prática os preceitos da
aprendizagem criativa, além da parceria com
o pessoal da Casa de Makers, o Stockler investiu este ano na criação de uma sala maker. O
que antes era uma sala de aula comum, com
lousa e carteiras enfileiradas, transformou-se então em um espaço com ferramentas,
bancadas e grandes mesas. Houve também
a inclusão de um horário na grade do nono
ano para que eles pudessem desenvolver seus
projetos. O objetivo desse momento é estimular o que os pesquisadores chamam de espiral
da aprendizagem criativa: na primeira etapa
dessa espiral, o aluno imagina um problema
que gostaria de resolver. Depois, registra o
que quer colocar em prática para solucionar
a questão e parte para a criação e o teste de
protótipos. O próximo passo é compartilhar
com os colegas resultados e descobertas para,
finalmente, refletir sobre as ações e se debruçar sobre outros problemas em um processo
contínuo. Podem se valer, para alcançar seu
objetivo, de materiais recicláveis, de ferramentas e de linguagens de programação. Não
se trata, portanto, de uma abordagem focada
no livro didático ou no conteúdo de uma disciplina específica. Trata-se sim de uma metodologia que se apoia na vida real e no aprimoramento das práticas de quem aprende.
Como explica Maria Carolina, isso não é viável sem que haja também uma ressignificação
da função do professor: “O desenvolvimento
da autonomia, da reflexão, da argumentação,
do espírito de equipe e de adaptação torna-se
cada vez mais necessário. Desse modo, o professor precisa pensar em situações didáticas
que possibilitem a vivência e desenvolvimento destas competências. Nesse sentido, ele começa a atuar como um mediador, um curador
do conhecimento, um provocador”.
Vale frisar que as mudanças não chegaram apenas ao nono ano, uma vez que todos os projetos interdisciplinares do Ensino
Fundamental foram revistos à luz dos conceitos da aprendizagem criativa. Ao mesmo
tempo, os eixos temáticos norteadores de
cada ano serviram de referência para os trabalhos. A seguir, conheça os principais deles
em cada fase do Fundamental.

Nas aulas de Inglês e de História,
a aprendizagem criativa entrou em cena

6o ano

Organização espacial, temporal e social
PROJETO: Escape Room
EIXO NORTEADOR:

A Ilha das Cobras, no litoral de São Paulo, foi o tema do sexto ano para a criação de um
escape room. Tal jogo, bastante frequentando na atualidade, inspirou-se em narrativas virtuais, mas migrou para o espaço real e consiste em uma sala com um enigma que precisa ser
resolvido por meio de várias tarefas em um tempo preestabelecido. A turma foi a um escape
e depois se reuniu para planejar não só o tema como também as tarefas que os visitantes
teriam que resolver. Música, história, redação e gramática, além da disciplina de Artes, envolveram-se no projeto que foi um sucesso de público no I Stockler de Portas Abertas.
A metodologia da aprendizagem criativa contempla a criação de micromundos, espaços
de imersão que simulam situações e promovem o envolvimento do sujeito da aprendizagem
com o objeto de conhecimento. Antes disso, o sexto ano já havia passado por essa experiência com a professora Regina Célia, de História, que usou a sala de artes para simular o
ambiente de uma caverna na pré-história: ar-condicionado programado em uma temperatura baixa, som de água caindo e projeções na parede deram o clima. A professora de Inglês
Regina Tarifa também se valeu dessa estratégia para estimular a leitura de Peter Pan.
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7o ano

EIXO NORTEADOR: A questão do espaço público

e privado
PROJETO: Arte urbana

As discussões sobre grafite e outras formas de arte urbana começaram com uma visita à exposição do norte-americano Jean-Michel
Basquiat. Mais tarde sua linguagem foi explorada em intervenções,
como pinturas e colagens, que a turma fez em quadros tradicionais
que já estavam pregados nas paredes da escola. “No começo, fiquei
com medo de estragar os painéis, mas a professora Fernanda nos
deixou muito seguros quando disse que não existe certo e errado
na arte”, conta Vitória Bidetti. Os alunos conheceram também as histórias de Banksy e de outros nomes do grafite, além de discutirem
os pontos de contato entre grafite e pichação. Na escola, o dia mais
marcante foi quando puseram a mão na massa em oficinas de lambe-lambe e dançaram, na quadra da escola, ao som do hip-hop.

Desenho de Maria de Albuquerque, do
9o A, vencedor do concurso de desenho

Meu universo
em destaque
Um concurso de desenho promovido pela professora de Inglês Regina
Tarifa escolheu a capa da apostila que
as turmas de nono ano levaram para o
trabalho de campo em Brotas. O diálogo entre os universos interior e exterior foi o mote para a criação. Quatro
alunos chegaram à final, e Maria de
Albuquerque venceu com o voto de
professores e colegas.
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9o ano

EIXO NORTEADOR:

O aperfeiçoamento
das linguagens
PROJETO: Espaço maker

8o ano

EIXO NORTEADOR: Tolerância e intolerância
PROJETO: Jornadas afrobrasileiras

O foco dos estudos do oitavo foi a cultura africana e afrobrasileira, mas com uma inversão na lógica: os alunos refletiram sobre o preconceito motivados por uma discussão sobre
a valorização dessas culturas. A programação incluiu visitas a duas exposições, no Instituto
Tomie Ohtake e no Museu de Arte de São Paulo. Como explica o aluno Pedro Corrêa: “Fomos
estudar as culturas africanas, vimos representados navios negreiros, instrumentos de música,
rainhas, reis e príncipes. Muita gente pensa que a África é só fome e pobreza, mas ao estudar
a gente percebe a riqueza cultural”. Além das visitas às exposições, a turma fez estudos sobre
os orixás e foi à sala maker criar potes, instrumentos e estátuas relacionados a eles. Fizeram
ainda uma análise crítica dos quadrinhos de Tintim, criados pelo belga Hergé, e leram Cumbe,
história em quadrinhos premiada do brasileiro Marcelo D’Salete. No evento Stockler de Portas
Abertas, além de apresentar seus trabalhos, organizaram uma oficina de culinária fria, junto
com o professor Wilse Francisco, também inspirada em repertório africano.

Stockler de portas abertas
Depois de um ano letivo de muito trabalho, o Colégio convidou familiares e amigos para conhecer e experienciar a produção dos alunos. Em 10 de novembro, das
8h às 12h, os corredores e salas se tornaram espaços expositivos que sintetizaram
o percurso criativo de cada turma. A programação teve também atividades para que
os visitantes pudessem ouvir música além de brincar enquanto aprendiam ou descobriam mais sobre cultura e ciência. Grafitaram, colaram lambe-lambes e colocaram
mãos à obra nas oficinas maker. O Ensino Médio não ficou de fora: fizeram parte do
evento os resultados do projeto Veredas (leia mais na página 22) e as obras do Museu
do Eu (na página 30). Além disso, a turma da segunda série realizou uma palestra em
que respondeu como é cursar o Ensino Médio no Stockler.

Com a inclusão de um horário dedicado
à exploração da sala maker e das possibilidades que ela oferece, o grupo do nono ano
foi estimulado a repensar a cultura escolar
em que estavam mais fortemente inseridos. Passaram a trabalhar mais em grupo
e a adotar uma postura ativa. Nas primeiras aulas tutoradas pela Casa de Makers,
aprenderam a lidar com aquele espaço e a
usar as ferramentas ali disponíveis. Depois,
começaram a testar suas possibilidades.
“Saímos da rotina, tivemos uma avaliação
e uma proposta de trabalho diferente daquela com a qual estávamos acostumados”,
ressalta Manuela Hércules. Muitos nunca tinham usado martelos, serras, pregos e outros instrumentos. “Também conhecemos
um pouco mais sobre Scratch, linguagem
desenvolvida pelo MIT que torna a programação mais acessível”, ressalta Victor
Campos. O projeto culminou com o compartilhamento das experiências em oficinas
ministradas pelos alunos: programação em
Scratch, construção de câmara escura e de
um xilofone feito com garrafas de vidro.
Ainda no nono ano, a saída pedagógica
a Brotas foi igualmente um marco para a inclusão dos conceitos de aprendizagem criativa na escola. Ao serem convidados a refletir sobre o universo exterior e, ao mesmo
tempo, sobre seu próprio universo, a turma
realizou experimentos científicos e de autoconhecimento. A gameficação, que transforma exercícios em desafios de aprendizagem por meio da linguagem dos jogos, foi
usada na apostila, organizada em etapas e
com uma caça ao tesouro, de modo que os
“jogadores” tinham que passar para a próxima fase para continuar trabalhando - e
aprendendo junto a colegas e professores.
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APRENDIZAGEM CRIATIVA

“

Todos nós já passamos pela experiência
de ficar horas seguidas na frente do
computador realizando pesquisas.
Porém, o que diferiu a monografia dos
demais trabalhos foi a vontade que tive
de me empenhar nela.”
Helena Bussadori

PROJETOS

POR PAIXÃO
INICIAÇÃO CIENTÍFICA, NOVA DISCIPLINA
DA SEGUNDA SÉRIE DO ENSINO MÉDIO,
APRESENTA AOS ALUNOS O UNIVERSO
ACADÊMICO E MOTIVA ESTUDOS COM BASE
EM INTERESSES PESSOAIS
O potencial energético brasileiro, a peça Hamlet, de Shakespeare, o
mercado de seguros e as possibilidades de uso das células-tronco estão
entre os temas de pesquisa desenvolvidos pela turma da segunda série
do Ensino Médio em 2018. Eles fizeram parte da primeira turma de iniciação científica do Colégio Stockler, disciplina dedicada à criação de projetos de pesquisa e à escrita de uma monografia sobre o assunto escolhido.
Tal projeto, de fato, não é novo: desde 2011, o colégio publica a Revista
Resgates, que todos os anos reúne monografias dos estudantes do Ensino
Médio. Neste ano, a diferença foi que as turmas ganharam orientação
para o trabalho em aulas de 1h30, a cada 15 dias, no período da tarde.
Acompanhados por Lúcia Inês Souza, professora de Biologia e pós-doutora em genética pela Universidade São Paulo, e por Ana Paula Severiano,
professora de Redação, o grupo experimentou um cotidiano semelhante
àquele de alunos que estão prestes a se graduar.
Primeiro, receberam a visita de ex-alunos do Stockler que escreveram
monografias de referência em sua passagem pelo Colégio. Camila Gambaroni, formanda de 2015, investigou o trabalho análogo à escravidão no
Brasil contemporâneo. Ela contou ao grupo da segunda série que, após
ser aprovada no curso de Direito na PUC, a monografia foi fundamental para que conseguisse uma vaga em um concorrido treinamento do
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Tribunal de Justiça de São Paulo. A turma também conheceu Ana Paula
Schiavo, aprovada em Medicina na Universidade de São Paulo e formada no curso de Ciências Moleculares da mesma instituição, que prepara
jovens para serem cientistas. Hoje, ela é doutoranda em Biologia. Para a
aluna Helena Bussadori, as apresentações aumentaram a sensação de
responsabilidade: “Fiquei um pouco assustada e apreensiva quando escutei a palavra ‘monografia’ pela primeira vez. Todavia, a satisfação de ter
elaborado um texto completamente meu provou que a monografia não
é exatamente o que eu pensava. Todos já passamos pela experiência de
ficar horas seguidas na frente do computador realizando pesquisas. Porém, o que diferiu a monografia dos demais trabalhos foi a vontade que
tive de me empenhar nela”, afirma. É dela o texto sobre energia no Brasil.
Depois de ouvir os depoimentos, cada aluno foi convidado a escolher
um tema de pesquisa que o motivasse. Muitos se basearam na futura
escolha de carreira, outros apenas no interesse. Jia Shan mergulhou na
reflexão sobre mobilidade e sustentabilidade: “Escolhi o tema da minha
monografia porque sempre gostei muito de carros. Tentei pensar sobre o
grande problema gerado por eles: a poluição. Por isso, meu tema acabou
sendo o futuro dos carros elétricos, que combina o olhar sustentável a
uma paixão de infância”, ele conta.
À escolha do tema se seguiu a pesquisa de bibliografia relacionada e
a escrita do primeiro capítulo. Os alunos também foram familiarizados
com a linguagem do texto acadêmico e com a regras de formatação da
Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Tiveram ainda a oportunidade de assistir a aulas sobre tais normas, tomaram contato com as
exigências da escolha de fontes, planejaram os capítulos do trabalho e puderam compartilhar as angústias da pesquisa com professores e colegas.
“Tal qual na experiência universitária, os jovens pesquisadores trocaram
de tema, repensaram o recorte dos seus trabalhos e ficaram insatisfeitos
com a primeira pesquisa de referências que realizaram. Esse processo,
com dúvidas, idas e vindas, faz parte de qualquer vivência na área”, afirma
a professora Inês. Para a aluna Gabriela Trovó, que passou por esse dilema do recorte temático, o trabalho tem papel fundamental para a formação de indivíduos: “Creio que a monografia promove o desenvolvimento
de uma pesquisa que deve ser relevante para outras pessoas, o que nos
dá uma sensação de contribuição à sociedade, por mais que sejam textos
escritos por jovens do Ensino Médio”.
Em outubro, os alunos concluíram o processo e entregaram a primeira versão da monografia. Em novembro, em razão das provas trimestrais
e anuais, dedicaram-se a tarefas de menos fôlego, como a escrita da introdução e da conclusão, além da elaboração de resumo em português
e inglês. Na terceira série, o processo continua, mas apenas no primeiro
trimestre: será hora de elaborar a segunda versão do texto, a partir dos
apontamentos feitos pela correção. “O projeto acaba, mas os ganhos são
enormes: os alunos melhoram efetivamente seus textos, passam a desconfiar mais das informações que recebem e chegam muito mais preparados à universidade”, conclui a professora Ana Paula. As melhores
pesquisas serão publicadas na revista Resgates.

TRÊS IDEIAS

MÃO NA MASSA

PROPOSTOS OU PROTAGONIZADOS POR ALUNOS, OS PROJETOS A SEGUIR
DESLOCARAM O ESPAÇO DE ESTUDO PARA FORA DA SALA DE AULA EM 2018

Laboratório ao ar livre

“

Enquanto parte das turmas de nono ano visitava Brotas, no interior de São Paulo, para
um trabalho de campo, o aluno Rafael Schuch, da primeira série, elaborou uma oficina de
lançamento de pequenos foguetes voltada aos alunos que não puderam viajar. Schuch é
um entusiasta de novas ferramentas tecnológicas, conhece linguagens de programação e já
realiza projetos em impressoras 3D.
Em parceria com o professor de Ciências e responsável pelo laboratório da escola Vítor
Miranda, Rafael imprimiu foguetes em 3D e incentivou os alunos mais novos a efetuarem o
lançamento dos protótipos. Para isso, valeu-se da combinação de elementos químicos no
laboratório e, depois, de testes na quadra de esportes. Na ocasião, os participantes puderam
aprender brincando sobre conceitos como combustão e impulso, além de fazerem perguntas
e testarem hipóteses ligadas ao experimento.

Sempre me encantei por foguetes,
aviões, carros. Em dezembro de
2016, tive a incrível oportunidade
de observar o lançamento de um
foguete na NASA. Desde então, meu
interesse só aumentou. Comecei a
estudar química e aerodinâmica.
Tais estudos facilitaram minha
compreensão das matérias de exatas
que vejo no Ensino Médio. Queria
que outros alunos conhecessem isso.
Daí criei essa experiência, baseada
na metodologia STEAM, que conjuga
ciência, tecnologia, engenharia, artes
e matemática. Fiquei muito animado
porque, em 2020, quero abrir uma
empresa focada em inspirar alunos do
Ensino Fundamental a se interessar
pela prática científica.”
Rafael Schuch

ASSISTA AOS TESTES DE LANÇAMENTO DE
FOGUETES REALIZADOS NO STOCKLER.

Quem te ensinou a nadar?
Antônio Bessa e Gabriel Fernando, alunos da segunda série do Ensino Médio, desenvolveram, por iniciativa própria, um projeto para revitalizar o aquário da escola, que fica no laboratório. O aquário foi uma
doação da família de Gabriel para o colégio, e ele já tinha, em razão de
um hobbie familiar, prática com a manutenção desses espaços. Com a
ajuda do professor Vítor Miranda, porém, o projeto avançou. Os meninos passaram a monitorar semanalmente o nível de água e de plantas, a controlar a população de caramujos e consertaram o filtro que
estava quebrado. Estudaram também a possibilidade de transformar
o aquário em um ambiente autossustentável. Antônio e Gabriel, em
2019, estarão no prédio da terceira série e dedicados aos estudos para
o vestibular, mas pensam em orientar alunos do Ensino Fundamental
para que assumam os cuidados com o aquário.

Tabuleiro levado a sério
No primeiro semestre, alunos
do Ensino Médio participaram de
encontros de jogos de tabuleiro.
Além da interação entre as séries,
puderam desenvolver habilidades socioemocionais e também
acadêmicas. Os jogos escolhidos,
como Catan, Carcassone e Pandemic, são internacionalmente
premiados e trabalham raciocínio
lógico, desenvolvimento de estratégias, conceitos de economia e
também a cooperação.
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Em Inhotim pela terceira vez, apreciei o museu como se

Foto: Maria Eduarda Brito

fosse a primeira. Cada som, cada passo, cada obra soava
diferente e melhor que nas outras vezes. Enfrentei lá
diferentes travessias: entender, por exemplo, que a arte
Desafio prévio:
representar o conceito de
arte em forma de objeto

vai além da estética, seu significado se constrói no
diálogo entre o artista e os espectadores. Em Cordisburgo,
recebi, como na jornada do herói, o chamado à aventura:
conversei com os moradores da região, senti vergonha e,
ao mesmo tempo, abri meu coração para entender um modo

SERTÃO:

dentro da gente e em toda a parte
INSPIRADOS PELOS
PASSOS DA JORNADA
DO HERÓI PROPOSTA
PELO ESPECIALISTA
EM MITOS JOSEPH
CAMPBELL, AS TURMAS
DA SEGUNDA SÉRIE
DO ENSINO MÉDIO
EXPLORARAM O
INSTITUTO INHOTIM
E MERGULHARAM
NO UNIVERSO DO
ESCRITOR GUIMARÃES
ROSA EM VISITA À
PACATA CORDISBURGO
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D

esde 2010, o Stockler promove
a aproximação entre alunos do
Ensino Médio e a arte contemporânea por meio de uma visita de
campo a Inhotim, museu a céu aberto reconhecido mundialmente pela riqueza de
seu acervo. Oito anos depois do início desse
trabalho pioneiro, o projeto se reestrutura
com a colaboração dos professores Vicente
Castro, de Leitura Crítica, e Fernanda Assumpção, de Artes, e também da coordenadora de Aprendizagem Criativa Maria Carolina Rahal. “O eixo teórico norteador foi a
jornada do herói; desse modo, a experiência
em Minas Gerais ganhou uma dimensão
de autoconhecimento. O material didático
procurou unir três meios de captura e registro: fotografia, desenho e escrita”, explica o
professor Vicente.
Segundo Castro, a jornada do herói, teoria proposta pelo norte-americano Joseph
Campbell, identifica um padrão presente na
estrutura de histórias clássicas. Para Campbell, os heróis dessas histórias protagonizam narrativas cíclicas, organizadas em três
fases: a partida, quando o herói está inserido
em um cotidiano comum até que depara com
um problema que muda sua vida e é chamado a participar de uma aventura. A segunda
fase é a iniciação, quando acontece a aventura em si, o encontro com um mentor, a saída da zona de conforto e o estreitamento de
laços afetivos. Por fim, o retorno para casa,
depois de um grande confronto, é celebrado
com poderes e saberes que conquistou ao
longo da trajetória. Embora o ciclo se feche
no ponto de partida, o herói já não é mais
o mesmo, pois assume um caráter formado
pelo que viveu. Nesta reportagem, acompanhe a trajetória dos nossos heróis, alunos da
segunda série do Ensino Médio, da partida
ao retorno à escola, e também uma curadoria dos trabalhos que eles produziram entre
12 e 16 de junho de 2018.

de viver muito diferente do meu. Já na Gruta do Maquiné,
enfrentamos nossos medos. Por último, a recompensa e o
caminho de volta foram difíceis de ser alcançados, mas
antes do fim juntamos todos os viajantes em volta de uma
fogueira e queimamos papéis com o que queríamos deixar
pra trás. Ao compartilhar palavras de conforto com meus
colegas, compreendi por qual razão passamos por todas
essas etapas: para finalmente entendermos a nós mesmos,
quem somos e quem está ao nosso lado.

Isadora Godinho

PARTIDA: O QUE É ARTE?

Antes da viagem, os alunos participaram de quatro aulas para que começassem a refletir
sobre a jornada que vivenciariam em junho. Na primeira, foram desafiados a usar sucata
para definir o conceito de arte, mas de modo não convencional: sem usar palavras, apenas
com a organização interpretativa dos objetos. A segunda aula foi dedicada à exploração do
conceito de arte de modo mais formal. A professora Fernanda dialogou com os alunos sobre
marcos da história das manifestações artísticas antes de chegar às possíveis definições de
arte contemporânea. A exibição do documentário Escada para o céu: A arte de Cai-Guo-Qiang, no encontro seguinte, trouxe um panorama do artista chinês que usa pólvora e
fogos de artifício em suas produções. O filme serviu de mote para o aprofundamento das
definições de arte contemporânea. Por fim, o último dia de atividades preparatórias foi voltado a Inhotim e à discussão sobre espaços museológicos da atualidade. Na segunda parte
desta aula, os alunos praticaram a fotografia de retrato, habilidade que seria mais tarde
posta em prática na cidade de Cordisburgo.
Além das atividades complementares, que aconteceram no período da tarde, outras disciplinas se dedicaram à preparação para a viagem. Em Filosofia, os alunos discutiram história da arte e estética e, em Leitura Crítica, analisaram contos de Guimarães Rosa: “A leitura
prévia de contos escritos por Rosa, sobretudo A hora e a vez de Augusto Matraga, permitiu
que se construísse um horizonte de expectativas e um repertório prévio que nortearia toda
a viagem. Conceitos como travessia, sertão físico e metafísico, terceira margem, renovação
linguística e regionalismo universal foram explorados nas aulas”, pontua Vicente Castro.
23

LINGUAGENS

Aprendi a observar obras de
arte abstratas com outros olhos
e consegui dar um significado
a elas. Aprendi a observar a
cultura e a história de uma
região “simples” e percebi
que a única coisa que não
há lá é o “simples”.

Ricardo Bitelman
Na escola e em campo,
teoria e prática da arte
contemporânea

Nessa jornada, aprendi coisas que
espero carregar pelo resto da minha
vida. Aprendi a respeitar e, ao mesmo

INICIAÇÃO: INHOTIM E CORDISBURGO
Uma das novidades do projeto em 2018 foi o tempo que os alunos passaram em Inhotim:
três dias dedicados à exploração do lugar. Essa exploração, no entanto, não foi aleatória,
pautou-se por três temas que permeiam a obra do escritor brasileiro Guimarães Rosa: mergulho interno, travessia e humano natural.
Nas rotas dedicadas ao autoconhecimento, ou seja, ao mergulho interno, os alunos se
dividiram em três grupos para acompanhar professores que trabalharam com diferentes
formas de expressão. Na rota do professor Vicente, visitaram esculturas de Edgard de Souza
e Sonic Pavilion, de Doug Aitken, onde microfones superpotentes permitem que se ouça o
som do movimento da Terra. Depois, foram convidados a criar um desfecho para uma história dos irmãos Grimm e a usar em seus textos o simbolismo da terra e do fogo. Já Maria
Carolina os acompanhou em obras nas quais o espelho é o foco dos artistas: Viewing machine, o caleidoscópio de Olafur Eliasson; Folly, a casa noturna de Valeska Soares; Narcissus
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tempo, a apreciar algo diferente, seja
uma escultura, seja algum costume
de alguém que vive uma realidade
diferente da minha. Concluí que
entender como vive o outro é o
primeiro passo para entender como
quero viver minha própria vida.

Artur Baltar

Foto: Maria Eduarda Brito

Garden, as esferas de Yayoi Kusaman. Mais
tarde, os alunos elaboraram autorretratos.
Com a professora Fernanda, conheceram
a galeria de Adriana Varejão, cujo percurso culmina em um terraço cheio de passarinhos pintados em azulejos. Ali, a turma
explorou a arte do desenho. Estiveram também na obra Continente/Nuvem, de Rivane Neuenschwander, em que expressaram
suas reflexões a partir de uma combinação
entre música e arte.
De fato a travessia aconteceu na segunda etapa da visita ao Inhotim. Os professores ficaram fixos em obras e os alunos é
que foram até eles. A ideia era que os grupos escolhessem por qual percurso, em que
tempo e com quem fariam essa travessia até
chegar ao ponto de encontro com os mentores. Vicente Castro esperou em Através,
instalação de Cildo Meirelles, onde leu o
conto A terceira margem do rio, de Guimarães Rosa, com os alunos. Inspirados pela
história, eles compuseram poemas e prosas
poéticas. Um literal mergulho na Piscina,
obra de Jorge Macchi, foi o estímulo de
que a professora Carol precisava. Enquanto
isso, na Vegetation Room, da artista Cristina
Iglesias, Fernanda esperava que os alunos
resolvessem um labirinto impresso em papel antes de entrarem na obra.
No último período dedicado ao museu a
céu aberto, os alunos receberam uma lista
de obras sugeridas e se dedicaram ao conceito de homem natural. Dessa vez, exercendo liberdade com responsabilidade,
visitaram o museu sem a companhia dos
professores e produziram obras que combinavam as três linguagens abordadas nas

A terra natal de Rosa serviu
de cenário para ensaios fotográficos

rotas anteriores: texto, foto e desenho. “Nosso objetivo não era que o aluno fosse até lá para
observar a obra, repetir uma explicação, isso já está na apostila. Queríamos que as obras fossem um cenário para atividades de linguagens, para a prática artística, já que estávamos em
um ambiente que propicia sensações”, sintetiza Maria Carolina, que enfatiza a importância
do desenvolvimento de habilidades socioemocionais nesse processo.
A turma foi da exuberância de Inhotim à pacata Cordisburgo, cidade onde nasceu Guimarães Rosa, médico, diplomata e um dos maiores nomes da literatura brasileira. Na terra
natal do homem que contou o sertão e o sertanejo em suas histórias, o grupo conversou
com moradores, fez retratos deles e visitou o Museu Casa Guimarães Rosa.Tiveram ainda
a oportunidade de ir à antiga estação de trem para fazer uma leitura do conto Sorôco, sua
mãe, sua filha. À noite, o roteiro foi encerrado em uma observação do céu estrelado com um
monitor especialista nesse tipo de atividade.
A aventura estava quase no fim quando os alunos da segunda série conheceram as cavernas do Maquiné e do Rei do Mato, ainda na região de Cordisburgo. Novamente, nota-se
o diálogo do trabalho de campo com a teoria da jornada do herói criada por Campbell, que
contempla a etapa da caverna oculta, quando o protagonista se aproxima daquilo que lhe
provoca mais medo. Nesse momento, os alunos se dividiram em dois grupos: um que fez
a tradicional visita guiada às cavernas e outro que preferiu entrar em silêncio e fazer uma
meditação guiada no final da trilha.
De volta ao hotel, um ritual em volta da fogueira encerrou a jornada: eles escreveram em
papéis aquilo que gostariam de deixar para trás depois dessa viagem antes de retornar a São
Paulo. “Além da aprendizagem em perspectiva interdisciplinar, a viagem fortaleceu a coesão
da turma”, arremata Vicente Castro.
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Seu Brasinha, morador de Cordisburgo,
em conversa com alunos

Conheci o sertão, o mundo, as outras pessoas e,
principalmente, a mim. Essa jornada inesperada
desafiou meus costumes, minhas crenças e expandiu meu
Foto: Maria Eduarda Brito

conhecimento. Nela, descobri um modo diferente de enxergar
a arte, descobri pessoas, culturas e vidas completamente
distintas da minha. As histórias e aprendizados vão ficar
para sempre comigo, onde quer que eu esteja. Afinal, como o
próprio Guimarães Rosa afirma: “Sertão: é dentro da gente”.

João Pedro Ferreira

Painel produzido durante uma
contação de histórias noturnas

Fui para o estudo do meio pensando que seria

RETORNO: APOSTILA ABERTA

apenas mais uma viagem da escola. Não estava
tão animado, porque não gostava muito de arte,
mas isso mudou depois de Inhotim. Percebi
que a arte é uma manifestação do ser humano,
cada obra diz algo, representa um poder de
imaginação gigantesco, pode ser interpretada
de várias formas, critica a nossa sociedade.
Esse estudo me transformou e, certamente, foi
a melhor viagem com a escola que já fiz!

Lucas Sakai

Em Cordisburgo, finalmente entendi o significado
da palavra amizade, o fogo da vela que aqueceu meu
coração, os abraços apertados e as lágrimas sinceras
fizeram meu sorriso fácil e a alegria escorrer pelo
meu rosto. Deitar sob o mar de luzes do céu da noite
e carregar o sol nos meus ombros durante o dia
foram experiências que trouxeram pra mim o conforto
de mais de um dia de vida, o conforto de viver em
uma pequena cidade com pessoas tão simples e tão
complexas que em seus olhos não cabia a imensidão de
histórias que tinham para contar. A hospitalidade e
o carinho eram claros a cada esquina e a cada espaço
daquele lugar. Sou eternamente grata aos professores
que foram nossos guias até que chegássemos ao centro
do labirinto de nossos pensamentos. E sou feliz por
ter tido essa experiência tão nova - sem ela eu não
seria quem eu sou hoje.
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Ana Beatriz Rios

Mais próximos da arte contemporânea,
do universo de Guimarães Rosa, de si mesmos e dos colegas, os alunos organizaram
uma exposição na entrada da escola em que
fizeram uma curadoria daquilo que foi produzido durante a viagem.
As folhas foram arrancadas das apostilas
e coladas em ripas de madeira na parede. Ali,
as pequenas páginas se combinam para formar um grande e diverso painel com textos
em português e inglês, frases, desenhos, fotografias ou uma mistura de todas essas linguagens. Do teto, desce uma corrente onde
foi pendurada uma apostila da viagem em
branco, intacta. Para Fernanda Assumpção,
“essa exposição é uma apostila aberta, por
isso as páginas foram arrancadas e assim
aparecem aqui, com as marcas das nossas digitais. É ainda a celebração da volta pra casa,
chegamos ao ponto de onde partimos, com
mais conhecimento de nós e do mundo que
deixamos temporariamente”.
A produção de um texto argumentativo
sobre os limites da arte, em Redação, e a
escrita de um conto regionalista, em Leitura Crítica, também marcaram o retorno
ao colégio. Como afirma Guimarães Rosa,
porém, “vivendo, se aprende; mas o que se
aprende, mais, é só fazer outras maiores
perguntas”, e a viagem motivou os alunos a
organizarem um clube de leitura que se reúne todas as quartas-feiras. Comandado por
Vicente Castro, o clube é aberto a outras séries, a ex-alunos e à equipe Stockler. A primeira obra escolhida foi justamente Grande
sertão: Veredas.

No último dia da viagem, fizemos
um ritual de desapego, em que
escrevemos em um papel algo
que queríamos deixar para trás.
Depois queimamos esses papéis
juntos. Na segunda parte desse
ritual, passamos uma vela para a
pessoa que tornou a experiência
do projeto Veredas completamente
diferente. Esses momentos vão
ficar para sempre nas minhas
lembranças desse trabalho.

Marina Falcão

Descobri a mágica e a importância da simplicidade. Cordisburgo, uma
cidade pequenininha, tem um ar muito especial. Isso não se deve às
coisas de lá, mas sim às pessoas, à simpatia, ao carisma e à paisagem
natural do sertão. Além disso, nessa jornada crescemos muito como grupo.
Senti que fomos de uma sala para uma família.

Maria Eduarda Britto
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ENTREVISTA

“

Colocamos o
estudante como
sujeito livre para
construir seu
próprio processo de
aprendizagem. Ele
está acostumado com
um percurso em que
é sempre orientado.
Lidar com essa
liberdade é muito
desafiador.”

“A inovação começa

na escola."

Com formação em fotografia e artes cênicas, MARIA
CAROLINA RAHAL é colaboradora do Colégio Stockler
desde 2003. Em 2018, assumiu a coordenação de
aprendizagem criativa da escola. Nesta conversa, Carol esclarece
o que é a metodologia disseminada pelo Massachusetts Institute
of Technology e como ela é fundamental para o desenvolvimento
de habilidades socioemocionais

O que é apredizagem criativa?
Esse conceito propõe que a aprendizagem
pode ser mais significativa para os alunos se
partir de uma inquietação, de uma questão
percebida por eles. É também uma metodologia que alia a prática, a “mão na massa”, ao
uso de ferramentas tecnológicas, de maneira
que as dúvidas dos alunos motivam a experimentação. Essa experimentação se dá por
meio da criação de projetos e protótipos que
tentam responder às questões iniciais e geram outras. Para o MIT, instituição que oferece uma capacitação sobre o tema, da qual
participei, a aprendizagem criativa se apoia
em quatro pilares: paixão, projetos, pensar
brincando (do inglês, play) e parcerias. Poderíamos ainda incluir um quinto P, de partilhar,
porque a aprendizagem criativa pressupõe
que o conhecimento que se constrói deve ser
dividido com a comunidade, ou seja, o que se
produz não morre na sala de aula ou em uma
prova e, por isso, ganha mais significado.

Como essa metodologia foi incorporada ao currículo do Stockler?
Entrevista a Ana Paula Severiano
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Em 2018, nós firmamos uma parceria
com a Casa de Makers, grupo que tem um

espaço de aprendizagem criativa em São
Paulo e presta consultoria para escolas de
educação básica. Essa parceria levou à inclusão da aprendizagem criativa na grade
horária do nono ano. Uma vez por semana, os alunos vão à sala maker que a escola
construiu, espaço em que eles têm a oportunidade de trabalhar em equipe e de usar
diversas ferramentas, materiais recicláveis e
artísticos para colocar em prática suas ideias.
Os valores da aprendizagem criativa, porém,
não ficaram restritos às turmas do nono. Do
sexto ano do Fundamental à segunda série
do Ensino Médio, investimos em iniciativas
que de alguma forma privilegiassem o protagonismo dos alunos e essa abordagem que
alia teoria e prática. Na mostra do dia 10 de
novembro, que celebrou o percurso que traçamos ao longo de 2018, isso ficou bastante
evidente: o sexto ano criou um Escape Room,
enquanto o sétimo apresentou os resultados de um projeto focado em arte urbana e
os oitavos discutiram nossa relação com as
culturas afroatlânticas.

Mesmo antes da sala maker e da
criação de uma disciplina para a
aprendizagem criativa, você considera que alguns dos pilares dessa
metodologia já faziam parte da cultura da escola?
Claro. No Stockler, temos a sorte de trabalhar com um corpo docente engajado,
que valoriza, em especial no Ensino Fundamental, a aprendizagem por meio do trabalho em equipe. No passado, realizamos
o projeto Memórias, e o próprio teatro, no
Médio, é um exemplo do quanto já investí-

amos no protagonismo do aluno. Mesmo
sem o embasamento teórico e prático das
instituições que pensam a aprendizagem
criativa, essa já vinha sendo uma marca do
Stockler. Em 2018, o que fizemos foi ampliar
e aperfeiçoar os projetos com base nessa
nova metodologia.

Quais são os principais desafios da inserção dessa metodologia na escola?
Primeiro, a mudança da cultura escolar
é lenta. É preciso ficar claro para a equipe
que a aprendizagem criativa é uma abordagem complementar, que vem para somar,
transformar, e não para substituir a que já
acontece. Vale o mesmo para os alunos: nós
começamos pelo nono ano, e estamos colocando o estudante como sujeito livre para
construir seu próprio processo de aprendizagem. Ele está acostumado com um percurso em que é sempre orientado a seguir instruções, a realizar avaliações cujos modelos
já conhece. Isso acontece mesmo quando
se trata de projetos interdisciplinares. Lidar
com a liberdade de propor um problema e
pensar em como resolvê-lo, numa situação
em que o professor atua como mentor,
não como dono das respostas corretas, é
algo muito desafiador. Os jovens, tal como
os professores, estão se adaptando a essa
transformação.

Como a aprendizagem criativa contribui para a formação de pessoas
que ingressarão em um mercado de
trabalho em plena transformação?
Nossos alunos encararão uma sociedade
em que, para alguns analistas, anuncia-se a

Quarta Revolução Industrial, caracterizada
pelo avanço exponencial das tecnologias e
pela presença massiva da inteligência artificial. Nesse contexto, temos que ser mais
homens do que máquinas e investir em uma
formação que privilegie as habilidades socioemocionais, aquelas que vão além do currículo e das provas tradicionais de vestibular.
Precisamos desenvolver o autoconhecimento, as relações interpessoais e promover a
inovação, que começa na escola. O sujeito
não tem que esperar o primeiro emprego
para descobrir que precisa ser criativo e que
é gostoso colocar a mão na massa.

O que a coordenação de aprendizagem criativa prepara para 2019?
Creio que no ano que vem vamos atuar
mais em mudanças no espaço da escola,
porque a arquitetura também incentiva a
aprendizagem e estimula a criação. Além
disso, gostaríamos de promover a colaboração entre diferentes atores. A ideia é que
os alunos apresentem seus projetos e toda
a comunidade escolar possa comentá-los,
dar sugestões. Planejamos ainda uma maior
articulação entre os projetos do Ensino Fundamental e do Médio, como já aconteceu no
Projeto Veredas (leia mais na página 22), e
uma ressignificação dos trabalhos de campo de modo geral, para que também neles a
aprendizagem criativa esteja mais presente.
Creio ainda que devemos pensar as políticas de uso da sala maker, para que todos se
apropriem dela e também da sua manutenção e organização. O mais importante, seja
nos projetos, seja no cotidiano, é que o foco
recaia sobre o protagonismo do aluno.
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PONTO FINAL

MUSEU DO EU
As cenas das chamas que consumiram o Museu Nacional em setembro deste ano foram
o ponto de partida para que os alunos da primeira série do Ensino Médio pensassem sobre os
conceitos de memória, patrimônio e identidade. Para isso, participaram de rodas de histórias nas
aulas de Redação e Jornalismo, nas quais compartilharam parte de sua trajetória e responderam a
uma pergunta: O que salvariam de um incêndio?
O laço que acompanhava os passeios a cavalo, os santinhos que a avó um dia colocou
no leito do hospital durante uma doença grave, o rosário da época em que a família viveu no
México… Todos esses objetos, presentes primeiro na fala dos alunos, foram ressignificados
por meio da exploração de linguagens artísticas e em memoriais para se transformar em uma
exposição na entrada do colégio.

30

31

MAIS INFORMAÇÕES:

5096-1671
3088-7900
vestibular.stockler.com.br
Stockler Vestibulares
@stocklervestibulares

