
MUITOS ACHAM QUE A EDUCAÇÃO 

É DE LONGE A MAIOR PRIORIDADE 

DE QUALQUER PAÍS. MAS NÃO 

É FÁCIL FAZÊ-LA INTERAGIR 

COM A DINÂMICA DA EVOLUÇÃO 

DO CONHECIMENTO. O AUTOR, 

NO 24° FÓRUM DE MARKETING 

INDUSTRIAL, DEU A SUA VISÃO 

SOBRE O TEMA, PARA MOSTRAR 

COMO FUNCIONA UMA OFICINA DE 

IDEIAS DESTINADAA QUEM SAIU 

DA UNIVERSIDADE QUERENDO 

MAIS QUE UM BOM EMPREGO. 

FELIPE AMARAL 

Que modelos educacionais queremos construir? 
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Há muito tempo se fala que o grande pro-
blema do Brasil é a educação. Ainda assim, 
continuamos sem entender o que realmen-
te significa melhorá-la. As respostas mais 
óbvias são o aumento dos salários dos pro-
fessores, aulas em período integral, siste-
mas meritocráticos, envolvimento dos pais 
na escola, entre outras. Sim, todos esses 
aspectos melhoram a qualidade da escola 
em seu modelo atual. No entanto, pouco 
se questiona sobre algo muito importante: 
para que serve mesmo a escola? Para que 
crianças absorvam conhecimento e passem 
no vestibular? E o ensino superior, apenas 
para conseguir um bom emprego? 
Uma trajetória convencional, que inclui 
ensino fundamental, médio e superior, sig-
nifica ficar 16 anos (ou mais) da vida senta-
do nos bancos escolares. O que fazer com 
tanto conhecimento? Acredito que um dos 
grandes desafios das escolas e universidades 
é se transformarem em espaços de apren-
dizado livre, nos quais as pessoas possam 
se conhecer melhor, fazer conexões com 
os conteúdos aprendidos e aplicá-los na 
vida. Essa visão é próxima da pregada pelo 
educador brasileiro Paulo Freire, que en-
xergava a autonomia como meio e fim na 
educação, bem como das ideias do inglês 
Ken Robinson, um dos grandes pensadores 
mundiais na área de criatividade e inovação 
na educação, que critica a maneira como o 
ensino tradicional acaba com a criativida-
de das crianças, que saem das escolas sem 
descobrir seus interesses e sem desenvolver 
parte significativa do seu potencial. 
A facilidade de acesso e disseminação das 
informações no mundo atual faz com que 
os espaços físicos tradicionais do conheci-
mento, com um palco para o professor e 
sua plateia de alunos, aos poucos percam 

A facilidade de acesso 
e disseminação das 
informações no 
mundo atual faz 
com que os espaços 
físicos tradicionais do 
conhecimento, com um 
palco para o professor 
e sua plateia de alunos, 
aos poucos percam 
o seu valor. 
o seu valor. Por um lado, não deixamos 
de aprender em situações cotidianas, no 
contato com outras pessoas; por outro, po-
demos aprender muito sobre qualquer as-
sunto apenas com o acesso à internet, em 
qualquer lugar. A conexão entre essas dife-
rentes maneiras de aprender dá vazão a um 
ambiente de aprendizado único, tais como 
nos ensinam os exemplos de Tião Rocha 
no interior de Minas Gerais e de Salman 
Khan, fundador do website Khan Academy. 
Com a ideia de que "se a rua não é lugar 
para as crianças, que se mude a rua", o 
brasileiro envolveu toda a comunidade em 
torno da sua escola, embaixo de uma ár-
vore, fazendo com que todos ensinassem e 
aprendessem juntos, em um ambiente livre 
e criativo. 
No caso da Khan Academy, a integração 
entre a internet e a sala de aula transfor-
mou o papel dos professores. O site ofe-
rece uma coleção grátis de 3,3 mil vídeos de 
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matemática, história, física, química, ciên-
cia da computação, medicina, finanças, 
entre outras disciplinas. Assistir aos vídeos 
vira a lição de casa, enquanto o tempo do 
professor em sala de aula passa a ser dedi-
cado quase que totalmente ao atendimento 
dos alunos, resolução de dúvidas e apoio 
para realizar atividades. Uma solução sim-
ples para potencializar o papel do professor 
como facilitador do aprendizado dos alu-
nos, e não mais como simples provedor de 
conteúdo pré-definido. 
Não estou dando receitas detalhadas de 
como deve ser o processo educacional, mas 
apenas ressaltando a importância do papel 
da escola como espaço de aprendizado e 
do professor como facilitador do aprendi-
zado de cada aluno. 
E com a inspiração na necessidade de mu-
dança e alguns bons exemplos na educação, 
nasceu o Estaleiro Liberdade, que não é 
uma escola e não foi desenhado para crian-
ças ou adolescentes. Concebido para jovens 
em idade pós-escolar, justo no momento 
de grande dilema pessoal e profissional. 
O Estaleiro está acontecendo agora. São 
três meses de imersão numa casa em Por-
to Alegre (RS), onde jovens se conectam 
com sonhos, constroem seus projetos de 
vida para navegarem com propósito e au-
tonomia. Não é um curso, nem uma in-
cubadora, não tem currículo definido ou 
professores. Existem apenas facilitadores 
e ferramentas de apoio que são disponi-
bilizadas dependendo da necessidade e 
vontade de cada participante. Nesse pro-
cesso são criados espaços de diálogos sig-
nificativos, no qual o sentir é a base para 
o querer e o fazer. E o aprender significa 
fazer, experimentar, literalmente colocar a 
"mão na massa", em um processo cocriado 

entre participantes e facilitadores, tal como 
compartilhado no depoimento de Rafaela 
Camerini, uma jovem de 21 anos que está 
vivendo a experiência: 
"As palavras que melhor traduzem o Es-
taleiro Liberdade são emoção, conexão e 
realização de sonhos. Nos encontros bus-
camos a fundo, na nossa essência, aquilo 
que nos toca, nos inspira, nos move e, no 
momento em que se entende a motivação 
de seu próprio comportamento, se ganha 
liberdade. Além dos encontros semanais 
de grupo, somos livres para frequentar e 
viver o ambiente (a casa) no qual o Esta-
leiro Liberdade está originalmente situado 
e desenvolver nossos sonhos, vontades, in-
quietudes. Somos apoiados por três facili-
tadores que nos auxiliam nas incertezas 
diárias e nos dão segurança para seguirmos 
navegando em busca da realização daquilo 
que queremos. Afinal, o objetivo principal 
é construir projetos de vida com propósi-
to, movidos pelo coração e conhecimento 
compartilhado." 

Criar um espaço em que jovens empreen-
dedores possam fazer escolhas conscientes 
para seguirem seus próprios caminhos com 
mais autonomia é a essência do Estaleiro 
Liberdade. Vivê-lo significa romper os li-
mites de quem é participante e de quem 
é facilitador, de quem ensina e de quem 
aprende. É participar de um processo úni-
co que acredita que a transformação indivi-
dual do ser humano é o passo mais impor-
tante para a transformação da sociedade. • 

FELIPE AMARAL 

É SÓCIO-DIRETOR DA SEMENTE NEGÓCIOS 

E COFUNDADOR DO ESTALEIRO LIBERDADE. 

WWW.ESTALEIROLIBERDADE.COM.BR 

WWW.SEMENTENEGOCIOS.COM.BR 
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http://www.estaleiroliberdade.com.br
http://www.sementenegocios.com.br
Text Box
Fonte: Marketing Industrial, São Paulo, ano 16, n. 58, p. 42-44, 2012.




