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Este é um e-book resumido, que 
apresenta a origem e essência 
da educação, o conceito de 
ADucation e seu propósito de 
existência, um case de sucesso 
que e luc ida  o  poder  desta  
f e r r a m e n t a  e  p o r q u e  a  
educação é o que conecta 
todos nós.



Aproveite!
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Para entender nosso agora,


devemos voltar um pouco no tempo.



Quando fundamos a Upper, tínhamos 

apenas uma certeza: a educação era a 

chave para desbloquear o futuro que 

sempre sonhamos viver.



Embora soubéssemos que éramos 

movidos a ensinar e apaixonados por 

aprender, nos questionávamos muito 

sobre a forma que isso deveria ser feito. 

Se aprender era algo tão prazeroso para 

nós, por que ao pensarmos na escola, em 

seu modelo tradicional, não sentíamos a 

mesma empolgação?



Resolvemos dar um passo de cada vez. 

Afinal, para transformar a realidade, é 

preciso primeiro entendê-la. E para 

entender nosso agora, precisamos voltar 

um pouco no tempo.

Mais especificamente, há 348 a.C
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Mais especificamente, há 348 a.C., na 
Grécia antiga, no jardins de Academus, 
onde surgiu a primeira escola que se 
tem registro na história.



Nesta época, Platão dava início a um 
movimento que mudaria o rumo da 
história até os dias de hoje. Pessoas 
curiosas e inquietas, como eu e você, se 
reuniam em momentos de lazer, para 
pensar e discutir sobre questões de 
matemática, filosofia e os problemas 
que enfrentavam na sociedade.



Não havia um professor. Não havia uma 
figura centralizadora do conhecimento, 
que o apresentava e transmitia para seus 
alunos. O que havia, sim, era um grupo 
de pessoas de todas as idades, que 
trocavam conhecimento e dedicavam 
seu tempo livre para identificar 
problemas, criar hipóteses e encontrar 
soluções.




E assim, surgia a

palavra escola.



Do grego skholē,

a palavra trazia consigo

os seguintes significados:



1.
2.
3.

4.
5.

 Lazer, tempo livre;

 Descanso;

 Lugar onde o momento de lazer acontecia,   


    especialmente aulas, discussões, debates;

 Filosofia;

 Lugar onde o conhecimento era ensinado,  


    aprendido e propagado.



Por aqui, nos inspiramos e queremos resgatar 
o conceito das skholēs gregas e adaptá-lo ao 
mundo contemporâneo, pois acreditamos que 
o avanço da humanidade acontece quando há 
diversidade de pensamentos, troca de ideias e 
autodesenvolvimento de maneira não-formal.




Poder retornar aos conceitos mais essenciais 
da natureza humana, e nos questionar o que 
podemos (re) aprender com isso é a chave 
para trazer o nosso melhor para a nossa vida 
e para os negócios que realmente irão 
mudar o mundo.


Queremos construir uma cultura de 
aprendizagem que possa se dar em um 
happy hour com amigos, evento de 
networking ou um café com algum colega – 
a fi n a l ,  e s s e s  p e r í o d o s  t a m b é m  s ã o  
m o m e n t o s  d e  g r a n d e  ( e  c o n t í n u a )  
aprendizagem.




skholé



Publicidade & Educação: 

o que uma coisa tem a ver com a outra?



Na Upper, essas duas coisas não estão apenas relacionadas. 
Juntas formam uma poderosa ferramenta que usamos 
para gerar valor e desenhar experiências autênticas e 
significativas, que impactam a vida de seus clientes e 
colaboradores.



Não estamos apenas falando sobre transmitir informação. 
Muito menos sobre falar bem de si mesmo. 



Estamos falando de criar um relacionamento significativo 
com as pessoas ao invés de apenas “criar barulho” sobre a 
sua marca.



Estamos falando sobre demonstrar valores, instigar e 
desenvolver pessoas e, sobretudo, sobre mudar o jogo do 
relacionamento da sua marca com o mundo.



O que a gente quer é transformar o seu propósito em um 
movimento. E é só quando essa roda gira que as pessoas 
começam a amar sua marca, contam para seus amigos 
sobre ela e se tornam embaixadores vivos e orgânicos de 
tudo que sua marca faz e fala.




Pra acompanhar o mundo, não basta ser fora da caixa.

É preciso ser fora do eixo.
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Today at Apple 



Atualmente, acontece dentro das 
lojas da Apple, o Today at Apple. É 
como se a Apple Store se tornasse 
uma praça da cidade, onde as 
pessoas se encontram para trocar 
ideias, aprender, fazer reuniões.



Cada Apple Store tem uma 
programação própria de aulas, que 
são chamadas de Sessions, e que 
acontece com os Creative Pros – 
pessoas altamente criativas, 
apaixonadas por fotografia, música, 
arte, programação – que usam os 
produtos Apple para realizar suas 
paixões e seu potencial. 



Através deste evento, a Apple se 
promove de maneira orgânica, ao 
mesmo tempo que gera alto impacto 
para seus usuários e futuros 
consumidores. 


E o que une essas pessoas

é a visão compartilhada! 



03 Apple:

um caso

de sucesso



Na Upper, acreditamos que o ato

de aprender está presente

em cada parte do nosso cotidiano.




Por isso, a educação é o que contecta 
todos nós. Em cada pessoa, nas equipes, 
nas empresas, nos parceiros, na 
concorrência e até mesmo no tempo, 
que muda, a cada momento, aquilo que 
precisamos e/ou queremos aprender.



Mas afinal, o que é essa tal educação 
que ouvimos falar desde crianças?

A palavra vem do verbo latino Educare. 
Sua etimologia mais primitiva gira em 
torno de “levar, conduzir, guiar”. 



No latim, o verbo Educare se referia ao 
sentido de criar, nutrir e fazer crescer 
uma criança. Assim, podemos 
compreender como significado filosófico 
desta palavra, que aprender, ou seja, se 
utilizar da educação, é sair da potência e 
da vontade ao ato. É tornar real.
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Por isso,  é ajudar 
empresas no 

 com o mundo, pois isso 
 com quem aprende e 

possibilita que  
se originem. 



Dividir conhecimento é transformar a 
vida das pessoas para melhor. É permitir 
que sonhos, vontades e possibilidades se 
desenvolvam e se tornem reais. 




o que nos move
compartilhamento de seus 

conhecimentos
constrói confiança

diferentes perspectivas

Educar é pertencer ao mundo, ao 
mesmo tempo em que auxilia em sua 
criação contínua.


nos
move
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