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Prefácio 

Fico satisfeito por escrever a apresentação deste livro do pro-
fessor e amigo Marcio Francisco Campos. O convite veio em tempo 
oportuno, no qual o contexto de crise do e no aparelho de Estado 
brasileiro evidencia-se agudamente para o conjunto de nossa socie-
dade: momento de reflexão e formulação de alternativas.

Este livro é um relato de experiência de um servidor público 
que exerceu funções de direção no sistema educacional do Estado 
do Rio de Janeiro, em um contexto de grande esperança na socie-
dade carioca e fluminense. Momento de grandes obras no Rio de Ja-
neiro, de algumas mudanças estruturais. É esta conjuntura recheada 
de esperança e vitalidade que permeia todo o livro de forma implí-
cita. A moldura econômica e institucional constrange o conjunto de 
possibilidades de ação para as pessoas e organizações.

Há algum tempo, conversando com o doutorando e amigo 
Daniel Alvão de Carvalho Júnior, ele me disse que um dos grandes 
desafios para organizações grandes e complexas é tornar efetivos os 
processos de comunicação, cooperação e coordenação no interior 
das organizações e nas redes compostas por organizações. A estru-
turação de fluxos eficientes de informações e de conhecimentos en-
tre seus membros (horizontal e verticalmente), que fundamentem 
o trabalho colaborativo/cooperativo (com objetivos, metas e resul-
tados claros), mediados por capacidade de coordenação da ação de 
atores que possuem preferências e expectativas próprios, é proble-
mática contemporânea da administração pública brasileira.
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O professor Marcio nos apresenta um conjunto de exemplos 
vivenciados no campo da educação pública brasileira que podem ser 
desdobrados para outros campos das políticas públicas. 

Fragmentação, desincentivo à inovação, falhas nos fluxos de 
informação, desmotivação fundada na sensação de não pertenci-
mento à organização e na não identificação do resultado de seu tra-
balho para o atingimento do objetivo organizacional, entre tantos 
outros, são problemas que permeiam de formas diferenciadas todo 
aparelho de Estado brasileiro, salvo raras exceções.

O livro é dividido em três grandes fases vividas pelo autor, 
enquanto dirigente na administração pública, responsável por coor-
denar pessoas e processos (gestor). A primeira, iniciada em 2004, 
está localizada no Instituto Superior de Tecnologia do Rio de Janei-
ro (IST/Rio), em sua unidade estabelecida no bairro de Quintino. 
Em 2011, inicia-se sua experiência no IST da cidade de Petrópolis, 
Região Serrana do RJ. A última dá-se no período de abril de 2014 a 
fevereiro de 2015, ao coordenar a Diretoria de Educação Superior 
(DESUP) da Rede FAETEC.

O relato apresentado pelo professor Marcio de seu trabalho 
no IST/Rio descreve o início, a estruturação do Instituto em Quin-
tino. Instante de criação e inovação, apesar da carência de estrutura, 
que acaba por tornar-se um desafio a ser superado por meio de 
ações adequadas. O nascimento de uma nova organização, quando 
vivo, participativo e com bom processo de coordenação, é momen-
to rico e motivador para seus membros.

A segunda fase é um contraponto à primeira, pois não se tra-
ta do início de uma organização. Trata-se, ao contrário, de realizar 
mudanças em uma organização pública já existente, com tudo que 
isso implica no caso brasileiro. Apesar das dificuldades existentes, 
o relato demonstra que é possível qualificar o serviço público e os 
agentes que o ofertam. É um caso de sucesso que merece ser estu-
dado e aprendido.

A terceira é o ápice da trajetória pessoal e profissional do 
autor, ao tornar-se gestor, não de uma Unidade, mas de toda Rede 
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de Faculdades da FAETEC no Estado do Rio de Janeiro. Aumentada 
a escala territorial da ação, também é aumentada a complexidade, 
pois cada unidade é uma organização com características e objetivos 
específicos. O desafio torna-se como fazer cada componente coor-
denar suas ações com o todo de forma eficiente, mas sem perder 
suas singularidades.

A experiência profissional e existencial do professor Marcio 
F. Campos transcrita neste livro demonstra que é possível, apesar 
de todas as restrições culturais e institucionais, coordenar eficiente-
mente processos de mudanças em organizações públicas, no senti-
do de torná-las mais efetivas em seu objetivo fundamental: prestar 
serviços de qualidade à população que as financia, propiciando um 
clima organizacional adequado aos servidores públicos que nelas 
trabalham.

Celso Pansera
Deputado Federal, foi Ministro de Ciência, Tecnologia e 

Inovação e presidente da FAETEC.





Apresentação

Este livro consolida a trajetória de pouco mais de vinte anos na 
gestão escolar, com experiências de docência e de gestão no ensino 
médio técnico privado, assim como no ensino superior, tanto público 
quanto privado. Fui, ao longo do caminho, reunindo um conjunto de 
práticas que aprendia em cursos formais e em vivência profissional. 
Boa parte desta vivência e experiência está registrada neste livro. 

Quando comecei a fazer gestão de escola, percebia que ha-
via alguma coisa faltando. Normalmente, nos livros educacionais, 
temos duas vertentes: a primeira, que lida com o chão da escola, o 
pedagógico; e a segunda, que lida com as diretrizes políticas educa-
cionais. Para quem quer ousar e experimentar, há um vácuo enor-
me entre as diretrizes educacionais e a ação em sala de aula. 

Lembro quando desejava modificar meu processo avaliativo, 
no curso de Ciência da Computação da Bennett, quando estava em 
busca de modificar meu processo tradicional de sala de aula, resu-
mido a aulas expositivas, testes e provas. As professoras pedagogas, 
que subsidiavam estas ações, eram muito boas tanto na argumen-
tação teórica quanto em avaliação, mas não conseguiam mostrar 
como fazer e desenvolver as ações continuadas e formativas. Como 
poderia avaliar de outra forma? Como poderia realizar outro tipo 
de prova? Tinha que efetivamente aplicar uma prova? Havia uma 
lacuna muito grande entre a teoria e a ação.

Quando comecei a trabalhar na gestão escolar esta situação 
piorou, pois, quando se lida com um centro produtor de conhe-
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cimento, como é uma escola, qualquer que seja o seu nível, uma 
nova abordagem deveria ser empregada para a gestão. Gerir centros 
produtores de conhecimento é um desafio. Afinal, um professor em 
sala de aula pode estar dando uma belíssima aula ou mantendo os 
alunos sem luz. Como administrar pessoas, conceitos e produção de 
conhecimento? Como sair do lugar-comum das aulas e das práticas 
escolares? Como romper com o tradicional e atualizar as práticas 
de ensino para o nosso tempo? Como construir escolas alinhadas 
ao nosso tempo? Será apenas uma questão de flexibilização de con-
teúdo escolar? Será apenas uma questão de adotar novas tecnologias 
educacionais para darmos “saltos de conhecimento e de saber”? Bas-
ta o uso de ambientes virtuais de ensino a distância? Adotar o blen-
ded learning? Contratar professor para iniciar a adoção de inovação 
aberta educacional? Tendo um modelo de escola em mente, como 
promover mudanças?

A pergunta-chave que um gestor faz é: qual o caminho que 
devemos escolher para realizar as mudanças que desejamos? A ex-
periência na FAETEC permitiu o exercício de várias práticas que 
foram sendo confirmadas à medida que os resultados apareciam. Na 
realidade, a FAETEC é apenas uma referência para o debate. Acre-
dito que outras escolas passem pelos mesmos problemas. A passa-
gem pelo IST-Rio, pelo CPTI-Petrópolis e depois pela Diretoria da 
Rede de Ensino Superior da Rede FAETEC foi marcante para o 
aprendizado e para a identificação de gargalos e facilitadores para a 
gestão empreendedora em educação. 

Além destas experiências, as experiências como professor e 
coordenador do Instituto de Tecnologia ORT, no Rio de Janeiro, 
como professor e coordenador do Núcleo de Tecnologia da Infor-
mação do curso de Ciência da Computação da Bennett, a minha 
passagem pela Direção de Articulação Institucional da FAETEC e 
minha atuação como produtor e apresentador do programa Ciên-
cia em Movimento, na TV Rede Petrópolis, permitiram-me visitar e 
conhecer escolas e o seu processo de gestão escolar, suas formas de 
aprender como instituição e de superar dificuldades. Tenho acompa-
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nhado o desenvolvimento da gestão escolar da rede SESI/FIRJAN, 
no meu entender, hoje, uma referência, e uma das últimas vivências 
foi a visita que fiz a várias escolas de ensino superior em São Paulo: 
Fatec, UFABC, Instituto Mauá, Unifesp, Faculdade de São Roque. 
No escopo das visitas o processo de gestão.

Como base teórica de referência, várias leituras de base em 
administração foram feitas, de forma a me apropriar de conceitos 
que pudessem ser trazidos para a administração escolar. Os livros 
como A quinta disciplina, de Peter Senge, que trata do processo de 
criação de uma nova mentalidade para a mudança, os livros de Jim 
Collins, Empresas feitas para vencer e Empresas vencedoras por opção, re-
latórios específicos sobre o assunto, dentre outros citados ao final 
do livro, foram balizares para a contínua reflexão, observação e 
acompanhamento do processo de mudança nas escolas.

O livro vem desta vivência, direcionando a questão da gestão 
escolar, procurando mostrar o impacto que temos quando se faz 
gestão escolar comprometida com a sua comunidade e a localida-
de. Ilustra a importância de os gestores dominarem o processo de 
gestão organizacional, de liderança, de resolução de conflitos e de 
marketing escolar. A escola mudou, está cada vez mais complexa e 
sofisticada. É necessário mudar, e se desejamos mudar de verdade 
será necessário qualificar nossos gestores escolares. Hoje este pro-
cesso está categorizado como gestão empreendedora em educação. 
O fato é que a gestão é chave no processo de transformação escolar 
e ações que visem a qualificar e estudar este processo são fundantes 
para ajudar no processo de melhoria dos resultados da escola.

Um dos reflexos desta análise é a necessidade de mudança da 
estrutura do ensino, se desejarmos potencializar os resultados da 
escola. Olhamos muito países lá fora em busca de soluções quando 
temos experiências locais e bem-sucedidas, como por exemplo o 
desenvolvimento da pesquisa no ensino superior. O que nos falta, 
acredito, é criar uma nova estrutura de ensino que seja capaz de re-
plicar estas experiências em várias partes e localidades do país. Por-
tanto, aliar uma nova estrutura de ensino a um processo de gestão 
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empreendedora em educação permitiria desenvolver o potencial 
das escolas em suas localidades. Já sabemos que processos pontuais 
não adiantam, como as tradicionais mudanças de conteúdo. O li-
vro relata, através da experiência de ação gestora, que necessitamos 
qualificação gestora além de estrutural na escola, de forma a impac-
tar a experiência, a valorização e a ação do ato de ensinar.

O livro possui quatro partes. As três primeiras tratam da ex-
periência do IST-Rio, do CPTI-Petrópolis e da Direção da Rede de 
Ensino Superior da FAETEC. A primeira parte, do IST-Rio, é basea-
da no livro Missão IST-Rio: memórias e lições aprendidas na construção de 
uma escola pública de qualidade (CAMPOS, 2012).

Em cada uma destas partes são trazidos o registro histórico 
da ação, as lições aprendidas e as reflexões para ação. Na quarta e 
última parte são apresentados elementos relevantes para a gestão 
empreendedora em educação e uma proposta para mudança com 
foco no aspecto estrutural da escola. 

Boa leitura!

 



Parte I

O IST-Rio





A FAETEC e o Ensino Superior: um pouco de história

O IST-Rio foi criado em 2002 no âmbito da Fundação de 
Apoio à Escola Técnica – FAETEC. Na ocasião, a visão era levar 
o ensino superior público a regiões não atendidas, tanto da região 
metropolitana do Rio de Janeiro quanto do interior do próprio Es-
tado do Rio de Janeiro. De fato, era uma visão de vanguarda, já 
que as grandes universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro 
estavam situadas prioritariamente em áreas nobres da capital. Na 
época, apenas a Universidade do Norte Fluminense – UENF, com 
sua sede em Campos dos Goytacazes; uma unidade da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, situada em Friburgo; e a Uni-
versidade Rural Federal do Rio de Janeiro – UFRRJ, em Seropédi-
ca, eram as principais representantes da educação superior pública 
e presencial no interior do Estado.

Além do IST-Rio, outros institutos tecnológicos foram cria-
dos: o IST-Paracambi, na cidade de Paracambi; o IST-Petrópolis, 
na cidade de Petrópolis – estes dois últimos também com cursos 
de Tecnologia em Computação –; e o IST-Campos, voltado para a 
Tecnologia em Horticultura. O IST-Rio ficou situado no bairro de 
Quintino Bocaiúva, subúrbio do Rio de Janeiro, e sua proposta era, 
e continua sendo, a formação tecnológica em computação.

Além destes Institutos Tecnológicos, outros Institutos foram 
criados, mas com foco na educação: os Institutos Superiores em 
Educação (ISE): Santo Antônio de Pádua, Bom Jesus de Itabapoana, 
Itaperuna e Três Rios. Dois outros Institutos de Educação foram in-

Capítulo I

Memórias do IST-Rio
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corporados ao processo: o Instituto Superior de Educação do Estado 
do Rio de Janeiro – ISERJ e o Instituto Superior em Educação Aldo 
Muylaert – ISEPAM. Para completar o quadro, foi criada em 2005 
a Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste – Uezo. 
Anos depois a Uezo se tornaria uma unidade autônoma da FAETEC.

Dava-se início, então, à Educação Superior na Rede FAETEC. 
Era o começo de um marco para a melhoria da qualificação profis-
sional no Estado do Rio de Janeiro, em particular no interior do 
estado.

Logo, criado o IST-Rio e seu curso de Tecnologia em Análi-
se de Sistemas Informatizados, realizou-se o vestibular em 2002. A 
primeira aula do Instituto aconteceu no dia primeiro de abril. Na 
ocasião, foram matriculados 180 alunos ao longo de um ano e meio. 

Porém, nem tudo caminhava em sua plena normalidade. A 
FAETEC foi criada em 10 de junho de 1997 com o objetivo de ser 
um conjunto de escolas voltadas para a formação profissional téc-
nica e, naquele momento, via-se incorporando à sua estrutura um 
conjunto de escolas de ensino superior. 

A missão da Rede FAETEC estava fortemente voltada para o 
ensino técnico e, ao longo dos anos, incorporou, também, o ensino 
profissionalizante. Este fato prejudicaria muito o desenvolvimento 
do ensino superior na Rede e atrasaria sobremaneira sua evolução. 
Parte desta mesma FAETEC era contra a incorporação do ensino 
superior, justificando que esse ensino não era compatível com a 
missão da mesma. Na ocasião da criação do IST-Rio, a FAETEC não 
reconhecia em seu estatuto o ensino superior, não possuía um plano 
de carreira para os professores deste nível de ensino, nem havia de-
finido políticas para o ensino, pesquisa e extensão. Logo, ficava claro 
que a FAETEC não estava preparada para atender e absorver esse 
nível de ensino em sua estrutura. Este cenário atrasaria também a 
autorização e o reconhecimento dos diversos cursos.

No IST-Rio, assim como em outros Institutos, o ato de cria-
ção e o vestibular não haviam sido autorizados pelo Conselho Esta-
dual de Educação – CEE-RJ, órgão representativo do MEC no âm-
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bito do Estado. O Instituto estava ilegal, como também seu curso. 
Os alunos ingressantes no curso do IST-Rio continuavam cursando; 
mas os novos vestibulares ficaram proibidos até que o processo legal 
ficasse resolvido.

O imbróglio estava criado: resistência dentro da própria 
Rede FAETEC, pressão contrária das universidades estaduais e a 
decretação da ilegalidade de funcionamento do Instituto e de seu 
curso. Cabiam aos novos gestores a solução e o equacionamento 
destas questões. 

Os primeiros anos do IST-Rio: 2002 a 2007

Em 2002, o Instituto de Tecnologia em Ciências da Compu-
tação do Rio de Janeiro ficava localizado em um conjunto de duas 
salas no segundo andar da Escola de Ensino Médio Técnico Repú-
blica. Não havia computadores, fax, internet, impressoras ou linha 
telefônica.

O perfil inicial dos alunos consistia, em sua maioria, em fun-
cionários da própria Rede FAETEC que desejavam ter acesso ao 
ensino superior. Para a seleção de professores foi feito um concur-
so para quadro temporário e que constava da apresentação de um 
memorial, da apresentação do programa da disciplina e os compro-
vantes de formação. Alguns professores eram oriundos da própria 
Escola de Ensino Médio Técnico República. O Instituto funcionava 
em três turnos: manhã, tarde e noite. Na secretaria não havia pro-
cedimento técnico-acadêmico algum. Todos os procedimentos ne-
cessitavam de definição.

A infraestrutura de sala de aula e administrativa era prove-
niente da Escola República. Alguns dos móveis e utensílios eram 
confeccionados ou adaptados por professores do Instituto. A mis-
são, à época, poderia ser resumida em: instalar o Instituto como 
pudesse e iniciar o curso. 

Um dos problemas na época era o de infraestrutura tecnoló-
gica. Sem dúvida!, Mas a pouca dimensão humana e de relaciona-
mento interpessoal necessárias para o início do curso e do instituto 
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que estavam começando era ponto de insucesso. Deste diagnósti-
co, a primeira ação era organizar e estabelecer vínculos de ação 
entre os profissionais e funcionários envolvidos no processo. As-
sim, em uma primeira etapa, as ações estavam caracterizadas pela 
gestão de pessoal.

Em um momento seguinte, procurou-se organizar os espaços 
físicos. Na ocasião, o IST-Rio necessitava de mais espaço, os perío-
dos se sucediam, mas as salas não eram liberadas, pois havia uma 
disputa de espaço, desnecessária dentro do colégio, que na ocasião 
havia sido “obrigado” a ceder o seu espaço para a instalação do IS-
T-Rio. Em uma ocasião, uma palestra teve de ser transferida para 
ser realizada dentro da capela situada dentro da escola. Sobrava até 
para Deus...

O curso passava por um momento de descrédito. O aluna-
do não reconhecia mais aquele curso como algo sério. O tempo 
passava e a situação se mantinha: o curso continuava sem a devida 
autorização e reconhecimento. Entretanto, em 2004 algumas ações 
começam a se delinear em busca de uma solução. O concurso de 
professores havia sido autorizado para aquele mesmo ano, e aFAE-
TEC trabalhava com a perspectiva de os novos professores assumi-
rem já no início de 2005. Este era o primeiro passo para a autori-
zação do curso.

A FAPERJ, órgão de fomento e pesquisa do Estado do Rio de 
Janeiro, iniciava seu apoio aos Institutos criados. A biblioteca do IS-
T-Rio foi, então, criada a partir de um destes fomentos. Além desta 
verba inicial, um novo ciclo de fomento estava em pauta, para se 
criar o Espaço de Identidade e de Pesquisa do IST-Rio.

Com esta perspectiva se delineando, em novembro de 2004 
uma comissão de professores do Conselho Estadual de Educação foi 
designada para verificar as condições de funcionamento do IST-Rio 
e de seu curso de Análise de Sistemas Informatizados. O credencia-
mento e a autorização do curso seriam publicados em 10 de maio 
de 2005. O IST-Rio e seu curso estavam legalizados! 
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Em 2004, a Faetec lançaria um edital para a seleção de profes-
sores para os Institutos Superiores de sua rede. Esta era uma inicia-
tiva para a consolidação destas escolas. Apesar de um começo ator-
doado, tomava-se a iniciativa para a consolidação em bases legais. 
O primeiro passo era a realização de concurso. Isso era condição 
básica para o processo de autorização que viria a seguir.

O concurso foi realizado no final de 2004 e início de 2005. 
Foi uma prova de seleção rigorosa. Constavam do processo seletivo: 
prova escrita com sorteio de ponto, prova de aula e titulação. No 
processo seletivo, os professores foram selecionados por área. As-
sim, para o IST-Rio havia as áreas de programação, banco de dados, 
redes e arquitetura de computadores e engenharia de software.

O processo se encerraria em março de 2005 e a homologação 
ocorreria em agosto do mesmo ano. A partir daquele momento, 
uma nova concepção de escola se iniciava. Com uma equipe peque-
na, coesa e criativa, começava-se um grande projeto de escola. Um 
dos fatores que possibilitaram esta visão era a perspectiva de se criar 
um ensino superior “do nada”; o que era diferente de ser concursa-
do em uma grande universidade, onde todos os meios e processos 
já estariam criados. O novo grupo de professores percebia que ti-
nha uma grande oportunidade pela frente, de fazer algo novo. Uma 
oportunidade única!

Em dois momentos a oportunidade de se criar algo novo foi 
aproveitada. O primeiro momento ocorreu quando tratamos do 
projeto pedagógico, o que podemos entender como o “software” 
do curso e do instituto. A professora Regina Célia, psicóloga, le-
cionava a disciplina de Técnicas de Relacionamento Interpessoal. 
Na equipe, como em toda equipe, havia vários problemas de rela-
cionamento. Em particular, com funcionários da secretaria, setor 
crítico em qualquer instituição de ensino. Assim, ela foi convidada 
para ministrar um curso sobre mandalas e as inter-relações pes-
soais. A partir daquele momento o termo “mandala” começou a 
“vagar” pelo IST-Rio, e quando os problemas surgiam procuráva-
mos tratá-los de forma coletiva. Esta conduta passou a selar todo 
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um processo de coparticipação e de gestão escolar que estava sen-
do construído.

Em determinado momento, almoçavam o professor Fernan-
do Mota, então diretor do IST-Rio, o professor Ronaldo Goldsch-
midt, a professora Regina Célia e eu, quando falávamos sobre o 
curso da professora Regina e de como o “conceito mandala” estava 
se incorporando ao grupo e, ao mesmo tempo, sendo apropriado a 
nossa forma de agir. Assim, naquele instante, resolvemos escrever 
o livro Escola Mandala: uma nova concepção para o ensino tecnológico na 
Rede FAETEC (MOTA, CAMPOS e GOLDSCHMIDT, 2007). Este 
livro marcaria o projeto de integração de ações, de gestão, de co-
participação que iria nortear o IST-Rio para os próximos anos.

Outra oportunidade para se criar algo novo foi quanto à ar-
quitetura do novo espaço escolar que estava sendo construído: o 
espaço de identidade e de pesquisa do IST-Rio. A princípio, o pré-
dio seguiria o formato arquitetônico tradicional das escolas esta-
duais: corredor grande e salas com quadro-negro tradicional etc. 
Essa concepção foi combatida e um novo espaço arquitetônico foi 
concebido. Neste novo espaço, dava-se lugar a uma escola mais cir-
cular, onde as salas dessem uma para as outras. No meio do círculo 
ficaria uma área central, uma área de convivência. Neste novo es-
paço, não haveria mais o conceito de sala de aula, nem tampouco 
o conceito de laboratório isolado. Cada sala teria seu próprio la-
boratório. Além das mesas, haveria uma área central, em cada sala, 
para debates e exposição. Não haveria necessidade de se reservar 
laboratório ou datashow. Cada sala teria todo o ferramental neces-
sário para uma aula apoiada pela tecnologia. Assim, O IST-Rio seria 
“o laboratório”. Mas isso era apenas uma grande ideia, uma ideia 
extremamente de vanguarda para a época.

O novo espaço do IST-Rio seria localizado em um campo 
de futebol dentro do campus da FAETEC de Quintino. Assim, ao 
longo de 2006 um novo modelo de escola estava sendo configu-
rado, apesar de todos os problemas em curso: matrículas sendo 
feitas em planilhas Excel, imaturidade dos processos de pesquisa, 
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uma equipe nova de professores... Porém, com a autorização do 
curso e a recepção dos novos professores, uma nova oportunidade 
se abria. O professor Ronaldo Goldschmidt foi nomeado para a 
Coordenação de Pesquisa e Extensão, e eu nomeado Coordenador 
Acadêmico.

O Espaço de Identidade e de Pesquisa foi inaugurado em 20 
de dezembro de 2006. Naquele mesmo dia, lançávamos o livro Es-
cola Mandala. Tínhamos, então, um prédio (“hardware”) e um proje-
to de escola (“software”). Faltava ajustar um ao outro.

Uma visão de escola: A Escola Mandala

Afinal, o que é a Escola Mandala? Em realidade, a Escola Man-
dala é um projeto pedagógico que visava a atualizar o processo esco-
lar para o nosso tempo. Este é um ponto que deve ser reforçado: a 
ênfase em um projeto pedagógico que aproveitasse as nossas poten-
cialidades e limitações naquele momento.

Tínhamos uma equipe de professores que permitia um pouco 
deste “devaneio”: Professores da área de educação, psicologia e di-
reito de um lado e professores da linha de tecnologia da informação 
de outro. Além disso, tínhamos uma escola para construir, tanto em 
termos de procedimentos e processos quanto em sua concepção. 
Logo, a chance e oportunidade estavam abertas para a inovação. 
Aproveitamos!

Uma das formas de se descrever o conceito de Escola Manda-
la é analisá-la pelo aspecto da estratégia, da estrutura, dos proces-
sos, das pessoas e da tecnologia. Pelo lado da estratégia, sabíamos 
que um dos focos da criação dos Institutos era o da excelência. Essa 
excelência estava refletida no caráter específico de nosso curso, na 
agilidade que um Instituto possui em relação às grandes universida-
des, no número de alunos que formaríamos, na qualidade de nossos 
professores, em nossa localidade dividindo o campus com outras 
escolas na unidade de Quintino. Assim, nossa estratégia desde o co-
meço foi de nicho; focávamos naquilo em que tínhamos mais com-
petência: tecnologia da informação e seus usos na educação.
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Apesar da estrutura formal de uma escola, tínhamos um es-
quema de participação constante. Os Conselhos Acadêmico e Di-
retor funcionavam regularmente e contavam com a participação 
do alunado e dos funcionários. Além desses conselhos havia reu-
niões colegiadas em que todos participavam. Fora o mundo real, 
havia também os grupos virtuais que possibilitavam a comunicação 
a qualquer momento e em qualquer lugar. Essa dinâmica fazia com 
que a estrutura ficasse mais ágil e flexível. Facilitava a gestão, pelo 
seu ato de transparência, e unificava as percepções. 

Quanto aos processos, como muitos ainda não estavam defi-
nidos, tentávamos nos apropriar das ferramentas disponibilizadas 
pelos grupos na internet e pela própria internet para se ganhar agi-
lidade. Esta foi uma dificuldade inicial, pois nem todos os funcioná-
rios sabiam utilizar a internet, acessar e-mail, fazer download, entre 
outras tarefas virtuais. Aos poucos, isso foi sendo vencido e incor-
porado à prática cotidiana.

A concepção de Escola Mandala para as pessoas envolve al-
guns princípios básicos, como o respeito, a atenção e a participação. 
Outros dois são o da responsabilidade e do comprometimento. Es-
crever isso é fácil; difícil é realizá-lo! Quando pensamos em pes-
soas, lembramo-nos apenas dos funcionários, mas, em uma escola, 
estes mesmos conceitos devem ser aplicados, também, tanto ao alu-
no quanto ao professor. Ao aluno, pois quando tentamos mudar a 
escola enfrentamos resistência dos próprios alunos, que continuam 
exigindo a escola tradicional que essa mesma juventude faz questão 
de desacreditar. Aplicar conceitos de responsabilidade, de compro-
metimento em sala de aula, exigindo a busca de conhecimento de 
forma autônoma responsável, é uma missão enorme.

Pelo lado do docente, o mesmo acontece. É mais fácil para o 
professor repetir a mesma aula em várias escolas do que entender o 
projeto pedagógico da cada uma delas. Assim, não interessa o modo 
como a escola deseja ensinar; o professor, via de regra, repete seu 
mesmo discurso escola após escola. Desta forma, o eixo de pessoas 
deve ser trabalhado continuamente por meio de cursos, de forma-
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ção continuada e do apoio institucional para que todos possam cres-
cer e se desenvolver.

A tecnologia se tornou um ponto-chave no alavancamento 
do processo de transformação. Desde o início, habituamo-nos ao 
uso da tecnologia e à incorporação destas em nossa estratégia, es-
trutura, processos, pessoas. De imediato, reconfiguramos o espaço 
dos laboratórios que existiam quando estávamos ainda hospeda-
dos no Colégio República. Em vez de computadores enfileirados 
com cadeiras tradicionais em uma sala de aula tradicional, fizemos 
as salas em “U”. Os computadores ficavam ao redor da sala, e os 
professores passaram a enxergar diretamente a ação dos alunos nos 
equipamentos. Outros professores, de forma a dinamizar a sala de 
aula, utilizavam a ferramenta NetMeeting da Microsoft para interagir 
melhor com a turma. Assim, a tecnologia foi tratada como estraté-
gica para as nossas aspirações e aos poucos incorporada por todos; 
assim como nós, professores de Tecnologia da Informação, fomos 
incorporando os processos e modelos pedagógicos. A mistura estava 
fermentando.

Em nosso primeiro livro, Escola Mandala: uma nova concep-
ção para o ensino tecnológico na Rede FAETEC (MOTA, CAMPOS e 
GOLDSCHMIDT, 2007), situávamos as diretrizes da escola que es-
távamos construindo.

Não bastam ações isoladas, é importante tratar 
o todo de forma conjunta: não adianta um único 
professor modificar sua concepção e prática no 
processo ensino-aprendizagem se os outros conti-
nuarem com a mesma postura tradicional de ensi-
no. É necessário modificar a relação professor-alu-
no, repensar o espaço físico, as formas de avaliação 
e a metodologia de ação.
É fundamental mudar o comportamento das pes-
soas e suas crenças: é necessário trabalhar com o 
modelo mental dos indivíduos daquilo que é con-
cebido como uma escola, na mudança de posturas, 
no incentivo ao tentar e errar, na participação com 
comprometimento, na maturidade de atitudes, na 
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busca da melhoria constante. Esse é um processo 
contínuo e doloroso que necessita ser vivenciado 
por todos da equipe: professores, funcionários e 
alunos.
É relevante considerar o processo tecnológico: a 
tecnologia tem oferecido novas alternativas nos 
processos organizacionais das escolas e novas for-
mas de atender as necessidades da sociedade. En-
tretanto, a resistência à adoção de tecnologias em 
sala de aula é grande, e, mesmo quando se possui 
tecnologia disponível, não se considera a tecnolo-
gia como parceira. Percebe-se o quanto esta vem 
nos auxiliando nas ações do dia a dia. É hora de 
trazê-la com todo o seu potencial para a escola.
É preciso estar ciente das novas formas de gestão: 
as formas de gestão estão cada vez mais voltadas 
para a participação e a autonomia, na busca do 
aproveitamento das potencialidades individuais, 
em todos os níveis. É necessário deixar o mode-
lo compartimentalizado de escola e adotar outros 
mais integrados e autônomos.
É necessário maior interação com a sociedade: a 
escola deve estar integrada com sua comunidade 
e não sendo vista como um objeto distante e ape-
nas um espaço de pesquisa. (MOTTA, SANTOS, 
CAMPOS e GOLDSCHMIDT, 2009, p. 139 a 140)

O livro Escola Mandala dava o rumo do espaço escolar que de-
sejávamos ter e apontava a insatisfação de toda a equipe com a atual 
situação. Especulávamos em sua introdução: 

Não se trata de apontar práticas isoladas, mas de, 
antes de tudo, apresentar uma concepção de escola 
onde todos os seus pontos se inter-relacionam e 
colaboram, em igual importância, para o resulta-
do final, caracterizando um rizoma de ações: uma 
mandala. Além da concepção, este livro apresen-
ta o que tem sido a prática desta concepção com 
seus defeitos e qualidades. (MOTA, CAMPOS e 
GOLDSCHMIDT, 2007, p. 9)

O termo “Escola Mandala” tomava forma e definição: 
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Ao pensar-se o projeto das instalações de um ins-
tituto tecnológico, viu-se a oportunidade de se 
repensar a escola em uma proposta inovadora, di-
vulgando-se a ideia norteadora e estrutural na de-
nominação do projeto, de “Mandala”. Nas explica-
ções subsequentes, observava-se que o referenciar 
à mandala deveu-se à ideia de inúmeras possibili-
dades de criação de formas, que o objeto referen-
ciado permite. A denominação, portanto, teve uma 
finalidade mais metafórica do que mítica, apesar de 
que, o aspecto mítico do termo “mandala”, univer-
salizado por sincretismos religiosos e místicos que 
o trouxeram ao presente, não tem como ser apaga-
do. Isto é, usou-se a ideia de mandala na busca de 
uma estrutura para apresentar modelos mentais e, 
não, de busca de uma programação inconsciente 
para estabelecer-se consenso no direcionamen-
to dos comportamentos. (MOTA, CAMPOS e 
GOLDSCHMIDT, 2007, p. 21)

Assim, a Escola Mandala poderia ser traduzida em uma escola 
aberta e transparente em ações e projetos, marcada por uma nova 
forma de ensinar, considerando o processo de pesquisa inserido nos 
outros processos, e aliada a uma infraestrutura tecnológica de apoio 
à nova visão educacional.

A passagem de direção em 2007

Em 2007, uma nova eleição aconteceria no Estado do Rio de 
Janeiro. Com a mudança na governança do governo do Estado do 
Rio de Janeiro, era de se esperar que a Faetec também mudasse. 
E mudou. Assumiu um novo presidente, Nelson Massini, que era 
oriundo dos quadros de docentes da UERJ.

Para o IST-Rio a situação inicial em 2007 era delicada. Tínha-
mos inaugurado o prédio em dezembro de 2006, no dia 22, mas, 
como em toda entrega de obra, está ainda se mostrava pouco apro-
priada para o início das aulas. O semestre se iniciaria com algumas 
dificuldades, mas transcorreu sem maiores sobressaltos. A ideia da 
Escola Mandala estava bem presente em nossas ações: as decisões 
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eram compartilhadas, a equipe de professores estava sempre bem 
envolvida com as ações escolares, mas ainda faltava boa parte de 
uma infraestrutura que apoiasse aquilo que aceitávamos: uma escola 
participativa com apoio da tecnologia.

Na ocasião, um dos vários projetos que foram enviados para a 
FAPERJ estava relacionado com a instalação de nossa infraestrutura 
tecnológica. O outorgado, relator do projeto, era o professor Fabia-
no Gomes. Naquele momento, os editais FAPERJ eram importan-
tes para a fixação do ensino superior na Rede FAETEC. 

Os rumos da Educação Superior na Rede FAETEC ainda 
eram incertos. O novo governo via a FAETEC como uma funda-
ção capaz de ampliar sobremaneira a oferta de cursos profissionali-
zantes. Muitas modificações estavam em curso. Em primeiro lugar, 
suprimia-se um conjunto de cursos livres de relativa pouca expres-
são e procurava-se focar sua missão precípua: o ensino técnico. Por 
outro lado, procurava-se também a melhoria da infraestrutura de 
toda a rede por meio da reforma de várias escolas e unidade. O en-
sino superior era ainda visto como uma “anomalia” dentro da rede, 
e, apesar de novo e com vários registros de sucesso, não havia um 
projeto efetivo de integração daquele nível com o restante da rede.

Com a mudança na presidência da Faetec, o Prof. Fernando 
Mota foi convidado para assumir a Direção de Ensino Superior da 
Rede (DESUP). Ato contínuo, o Prof. Fernando me anunciou como 
o novo diretor do IST-Rio. Apesar de ser um ato de continuidade 
de gestão, para mim era um desafio que até então ainda não havia 
experimentado. Tomava o IST-Rio por empréstimo.

A implementação da Escola Mandala

Abertura: Roupa encharcada de chão
“Tenho comigo as lembranças do que eu era.” Este 
trecho da música “Bailes da vida” de Milton Nasci-
mento ilustra o atual momento que vivemos: o da 
transformação. Não somos os mesmos que antes, 
estamos em plena mudança. O século XXI impõe, 
como desafio, os limites da mudança da humani-
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dade. Até quando iremos suportar estas altas taxas 
de mudança?
De toda forma, a escola tem um papel fundamental 
neste século, que é preparar para a mudança con-
tínua do homem. Assim, a escola assume, de uma 
vez por todas, o papel de transformação, para que 
o homem possa interagir de forma plena com esta 
sociedade mutante. É necessário que o indivíduo, 
ao sair do turno de uma escola, tenha a sua vida 
modificada, mesmo que seja um pouco, de outra 
forma esta escola não “funcionou”.
Quando cito a escola do século XXI não quero 
dizer apenas a escola do conhecimento. A escola 
não pode se contentar apenas com isto. É necessá-
rio, com certeza, o conhecimento, pois este abre 
novas visões em nossas mentes; olhamos de outra 
forma um mesmo fato, interpretamos e validamos 
observações e criamos certezas, mesmo que tem-
porárias.
A escola do século XXI necessita também de uma 
visão humanizada. O conhecimento deve estar in-
serido dentro do contexto social, das necessidades 
humanas, das qualificações das pessoas e da erradi-
cação da pobreza, entre outros.
Outro fator importante é a mudança de atitude dos 
indivíduos. A escola deve forjar em seus alunos a 
mudança de ação perante os fatos. Assim, ela deve 
qualificar seus integrantes para a ação, e não ape-
nas para a contemplação passiva da realidade. Ter 
boa base de conhecimento, visão humanizada do 
mundo e compromisso de ação são os elementos 
necessários para que a escola reencontre seu cami-
nho rumo ao século XXI.
Nós, do IST-Rio, temos trabalhado nestes três ei-
xos. O resultado, até este momento, apesar das 
dificuldades imediatas, tem sido expressivo: alu-
nos empregados ou estagiando em boas empre-
sas e aceitos em programas de mestrado. Formar 
alunos para mercado e, ao mesmo tempo, para a 
continuação de estudos em programas de mestra-
do, reflete o compromisso de nossos professores, 
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funcionários e alunos nessa filosofia.
Entretanto, muito ainda será construído em 2008. 
Estamos aguardando o reconhecimento do curso; 
estamos implantando nossas redes, melhorando 
nossos acervos da biblioteca e adequando os nossos 
mobiliários à nossa filosofia.
Já realizamos muito, mas os desafios à frente ainda 
são grandes! “Com a roupa encharcada e alma re-
pleta de chão”... Sejam bem-vindos!. (CAMPOS, 
2008)1

A concepção estava lançada. A Escola Mandala havia sido uma 
concepção de ensino superior para a Rede FAETEC. Mas, de fato, 
não tínhamos esta pretensão à época. O que estava em seguimen-
to era a mudança de curso da escola tradicional e que encontraria 
naquele grupo de professores solo fértil para a mudança. Tínhamos 
uma concepção, mas essa concepção não era compartilhada por to-
dos; apenas alguns professores tinham esta visão de mudança. Uma 
visão que não era comum.

A saída do Prof. Fernando Mota para assumir a DESUP re-
presentava um risco para o projeto que planejávamos criar, por um 
lado. Por outro, poderíamos contar com apoio superior para as nos-
sas necessidades de mudanças. Isso de fato ocorreu, entretanto, um 
dos maiores desafios estava no seio da própria escola. Era necessária 
a criação de um processo contínuo de mudança. Lembrava-me de 
um livro da década de 1990, um livro muito lido à época que tra-
tava exatamente disso: mudança organizacional. Chama-se A quinta 
disciplina, do Peter Senge.

O livro de Senge trata do aprendizado organizacional. Tínha-
mos exatamente isto: uma nova concepção que precisava ser apren-
dida por todos. O livro propunha alguns estágios de aprendizado: 
Domínio pessoal; Modelos mentais; Objetivo comum; Aprendizado 
em grupo; Raciocínio sistêmico.

1 CAMPOS, M. F. Abertura: Roupa encharcada de chão [e-mail a comunidade de alunos e pro-
fessores]. Em 30 jan. 2008.
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Uma nova visão de escola

Era necessário trabalhar todos estes itens se quiséssemos uma 
mudança efetiva. Tínhamos uma equipe de professores criativa, 
bem-conceituada e, em sua maioria, disposta a enfrentar mudan-
ças. Um dos nossos maiores problemas não era com os professores, 
mas com os funcionários e com os alunos. Quanto aos professores, 
tínhamos uma equipe capaz de enfrentar desafios, o que nem sem-
pre é a realidade. Quanto aos funcionários, estes tinham o ranço de 
escola pública, sem qualidade e proficiência. Os alunos eram outra 
barreira, já que tínhamos que lidar com alunos que vinham de es-
cola pública e traziam o modelo tradicional dessa escola. Assim, a 
mudança que queríamos era em toda a mentalidade da escola. 

Desta forma, era oportuno trabalhar o modelo mental de to-
dos os envolvidos na escola. O novo modelo mental era discutido 
em reuniões contínuas sobre a escola que estávamos construindo. A 
cada reunião, mostrávamos o quanto nós havíamos mudado a reali-
dade, seja no espaço escolar ou na mudança da realidade dos alunos.

Uma das formas de tratar este assunto, e de provocar a mu-
dança que desejávamos, era através do envolvimento de todos. A 
publicação do livro Escola Mandala foi um marco não apenas na pu-
blicação de um livro, mas na criação de um objetivo comum, uma 
visão comum de escola que estava para ser construída. O livro se-
guinte, Escola Mandala em ação, ressaltou a visão prática da escola 
que estávamos construindo. O envolvimento de todos foi significa-
tivo para alinharmos a visão de escola que estávamos mentalizando.

Além da publicação de livros, outro fator contribuiu para o 
aprendizado coletivo: os Seminários de Educação e Informática que 
realizávamos a cada recesso de meio de ano. Os seminários eram 
apresentações de vários professores, do IST-Rio e de fora dele, so-
bre propostas inovadoras do chão da escola.

O primeiro seminário, realizado nos dias 4 e 5 de agosto de 
2008, foi convocado com um texto provocativo: “A escola de ex-
cluídos”. A chamada para o seminário é a que se segue: 
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O tema da pauta da revista Wired de 23 de junho 
de 2008 é o mundo na era do processamento em 
Petabyte. O que isto quer dizer? Petabyte significa 
um indicativo de aproximadamente um milhão de 
vezes superior ao Gigabyte. Para se ter ideia do que 
isto significa um Petabyte é equivalente ao proces-
samento dos servidores Google a cada 72 minutos. 
Metade de um Petabyte é equivalente à metade dos 
vídeos atualmente gravados no YouTube. 
Esta notícia revela que estamos nos tornando, já 
nesta próxima década, uma civilização completa-
mente diferente daquela que vivemos atualmente. 
A integração das diversas mídias, rádio, tv, com-
putadores e a capacidade de telecomunicação mais 
rápida e confiável possibilitarão a emergência de 
novos modelos de relacionamento da sociedade, de 
empregabilidade e de relações comerciais.
Pelo olhar da sociedade vemos uma juventude 
que vive neste tempo, mais interconectada e re-
lacionada com esta tecnologia, afinal este é o seu 
mundo. Utilização de pendrive, telefone, compu-
tadores, subnotebooks são acessórios comuns para 
esta geração. Mesmo levando-se em consideração 
que a maioria destes dispositivos é inacessível para 
boa parcela da sociedade, é inegável o processo de 
difusão destes em praticamente todas as camadas 
sociais.
A Escola ainda ignora, em grande parte, as possibi-
lidades desta nova sociedade que emerge, descarta 
as insistências da juventude por um ensino voltado 
para o seu tempo e resiste à adoção de uma pe-
dagogia relacionada às novas aspirações do mundo 
contemporâneo.
A Escola insiste em reforçar seus fatores de coer-
ção, de autoridade e de obediência. Nesta pers-
pectiva a sociedade vai perdendo a “crença” nesta 
escola como lugar de aprendizado e de desenvol-
vimento social. A Escola vai deixando de ser im-
portante como centro de debate e provocação de 
novas ideias, assim como esta deixa de ter o mono-
pólio do conhecimento.
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O mundo está mudando e a Escola resiste a se 
transformar e, aos poucos, esta vai se configuran-
do como uma “Escola de Excluídos”, uma escola 
preocupada com competências que não existem 
mais, com conhecimentos compartimentalizados e 
estanques e, ao final, formando alunos com empre-
gabilidade baixa. A sociedade tem reagido a este 
processo com a valorização das certificações e as 
escolas corporativas.
É necessário que a escola retome o seu papel de 
protagonista, e não apenas coadjuvante desta trans-
formação ora em curso. A Escola deve voltar a ser 
o motor desta transformação.
No livro Escola Mandala (MOTA, CAMPOS e 
GOLDSCHMIDT, 2007) são apontados alguns ca-
minhos para que a escola se torne contemporânea: 
i) Não bastam ações isoladas, é importante tratar o 
todo de forma conjunta; ii) é fundamental mudar 
o comportamento das pessoas e suas crenças; iii) é 
relevante considerar o processo tecnológico; iv) é 
preciso estar ciente das novas formas de gestão; e 
v) é necessário maior interação com a sociedade.
No I Seminário de Educação em Informática o que 
se deseja é apontar alguns caminhos para que ges-
tores e professores possam restabelecer seu papel 
de transformadores da sociedade, de valorizar a ca-
pacidade de agir coletivamente, de criar uma nova 
imagem de escola e de reconhecer a importância 
da escola com seus diversos parceiros no mundo.
Sejam bem-vindos!. (CAMPOS, 2008)2

Este texto serviu de pontapé inicial para toda a discussão que 
se derivou depois. Discutiríamos a tecnologia, a resistência à mu-
dança, a avaliação, a autoestima, a produção acadêmica, o uso de 
tecnologia em sala da aula, o uso de mapas mentais, o aprendizado 
organizacional, a criação de conteúdo à distância, a gestão do co-
nhecimento, entre outras.

No ano seguinte repetimos o seminário. Nos dias 5 e 6 de 
agosto, realizamos outro seminário. A temática do seminário era 
2 CAMPOS, M. F. Texto de abertura, Seminário de Educação em Informática. Realiza-
do em 4 e 5 de agosto de 2008 no IST-Rio.
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“A escola na era do petabyte”. Esta temática nos orientava para olhar 
o futuro e consolidar uma visão de uma escola compatível com o 
nosso tempo. A programação mostrava a pujança de ideias e de 
ações que estavam sendo desenvolvidas no IST-Rio. Neste seminá-
rio discutiríamos a tecnologia, o humanismo, a escola na nova era, a 
pedagogia da ciência, novas formas de ensinar algoritmos, o plane-
jamento estratégico como eixo de mudança e acessibilidade, entre 
outros temas.

Os seminários nos auxiliavam a pensar em grupo e a pensar 
a escola de maneira mais sistemática. Os passos da obra A quinta 
disciplina de Peter Senge estavam sendo alcançados gradativamente.

A ação da pesquisa incorporada ao ensino desde o início

Sem dúvida, a creche é um dos lugares que todo professor 
universitário deveria visitar e aprender um pouco. Lembro-me da 
creche dos meus filhos. A disposição das salas, o acesso aos vários 
materiais, a integração entre os alunos, o ensino, a pesquisa e a ex-
tensão em atividades integradas, tudo de forma lúdica e sem forma-
lismos. Quando aprendiam um número, desenhavam-no (o ensino), 
ao mesmo tempo que o representavam de várias formas (a pesquisa) 
e, por fim, quando faziam visitas a fazendas para ver um boi e outros 
dois porquinhos (a extensão). Sem perceber, a criançada aprendia, 
pesquisava e aplicava o conhecimento em suas várias modalidades.

Quando nos voltamos para a sala de aula no ensino superior, 
por incrível que pareça, algo se perde neste meio de caminho. Nor-
malmente, tem-se uma visão muito longínqua do que é a pesquisa 
em um curso de graduação. A pesquisa é algo quase impossível e 
pouco prático.

Nossa visão era ter um ensino forte, mas sem prescindir de 
uma visão humana, da relação com o mundo e nas competências 
de pesquisa. Tomando por base o livro A quinta disciplina de Peter 
Senge e visualizando o processo educativo de forma sistêmica, veri-
ficávamos as complementaridades da pesquisa, da extensão e do es-
tágio na formação de nossos alunos, como algo interligado. Assim, 
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no IST-Rio tivemos a percepção de incorporar a pesquisa em nosso 
processo educacional. Nesta visão, a escola tem o compromisso de 
gerar conhecimento. Uma das formas de se materializar a geração 
de conhecimento é através da formação de alunos, porém esta não 
é a única. A produção de livros, artigos, eventos, jogos, artefatos 
tecnológicos é mecanismo também válido de produção de conhe-
cimentos.

Por esta razão, logo, desde o início, foi lançada a revista do IST-
-Rio. Quando o Prof. Ronaldo Goldschmidt assumiu a coordenação 
de extensão e de pesquisa, uma de suas missões foi a de dar conti-
nuidade a este projeto. A revista do IST-Rio ganhou vários formatos 
ao longo do tempo. A revista tinha e ainda tem como propósito 
a divulgação científica do próprio Instituto, assim como a busca e 
seleção de artigos de outros pesquisadores. Outro fator desejável 
era o de integração entre os Institutos da FAETEC e com outros 
pesquisadores de outras instituições, como por exemplo a UERJ. A 
intenção, também, era a de fomentar a pesquisa em sala de aula e 
provocar a sua publicação.

Outras iniciativas também foram fomentadas visando a incen-
tivar a pesquisa. Uma destas iniciativas era a Semana Tecnológica e 
Cultural. Tínhamos um público bem específico. Muitos de nossos 
alunos jamais haviam frequentado teatro ou eventos culturais. Ape-
sar de sermos uma escola tecnológica, não poderíamos nos furtar 
de propiciar aos nossos alunos um pouco de cultura geral. Desta 
forma, a Semana Tecnológica e Cultural não era apenas um even-
to tecnológico, procurávamos trazer para o IST-Rio um pouco de 
outras culturas, diversão e integração social. Estes dois eventos, a 
revista e a Semana Tecnológica e Cultural se encontravam em alguns 
momentos, quando fazíamos a publicação de revista em função da 
Semana Tecnológica e Cultural. 

O incentivo à pesquisa resultou na publicação de dois livros 
relatando as experiências e concepções desta abordagem. Os livros 
foram:
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  Escola Mandala: uma nova concepção para o ensino tecnológico na 
Rede Faetec; e 
  Escola Mandala em ação: conceitos, propostas e experiências do 

Instituto Superior de Tecnologia do Rio de Janeiro.  
Resolvemos, então, iniciar a Série de Livros Didáticos Di-
gitais, que resultou na publicação de outros três livros:
  Elementos fundamentais da informática, do Prof. Guilherme 

Azeredo; 
  Uma introdução à inteligência computacional: fundamentos, ferra-

mentas, do Prof. Ronaldo Goldschmidt; e 
  Aplicações, tópicos especiais em inteligência computacional, do 

Prof. Ronaldo Goldschmidt. 
Esta abordagem de valorização da pesquisa como competên-

cia a ser adquirida na prática profissional resultou na criação do 
curso de pós-graduação em Gestão da Tecnologia da Informação em 
Ambientes Educacionais.

Na área da extensão, uma das grandes realizações foi o pro-
jeto de transformação de máquinas de bingo em computadores. Na 
época, em 2007, o então diretor do IST-Rio, o professor Fernando 
Mota, junto com o professor Marcos Paulo Monteiro viabilizaram o 
projeto na Instituição. 

Criando a infraestrutura tecnológica para a Escola Mandala

Abertura: Enfim... o nosso sol de primavera
“Quando entrar setembro e a boa-nova andar nos 
campos...” Com estas palavras iniciais, Beto Gue-
des registra o sentimento da juventude da época 
para uma nova realidade que despontava no Brasil 
dos idos anos 80. Um país revigorado em suas es-
peranças e sonhos.
Setembro está chegando e o IST-Rio, Instituto 
Superior de Tecnologia em Ciências da Computa-
ção do Rio de Janeiro, realiza neste momento um 
sonho sonhado por muitos: sua maturidade como 
escola. Neste semestre de 2008.2 o IST-Rio solidi-
fica-se como espaço de ensino, pesquisa e extensão 
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dentro da Rede FAETEC. Com um prédio próprio 
e uma infraestrutura pensada para oferecer uma 
educação pública de qualidade e singular. Inicia-
mos este semestre com a notícia de dois alunos 
que passaram em concursos públicos para o Detran 
e IPLAN-Rio, assim como outros três alunos que 
foram selecionados para o mestrado do IME – Ins-
tituto Militar de Engenharia.
Em setembro já teremos recebido a visita da co-
missão de reconhecimento. Um passo importante 
para a consolidação definitiva do Instituto. Desta 
forma, a responsabilidade dos docentes, dos fun-
cionários e dos discentes deste Instituto é cada vez 
maior.
Assim, depois de um período inicial com idas e 
vindas, o Instituto vive, enfim, o seu sol de prima-
vera. “A lição sabemos de cor, só nos resta apren-
der”: que este semestre seja rico em aprendizado. 
Aprender a valorizar o mundo em que vivemos, 
aprender a reinventar nossa escola e aprender a 
crescer nossa voz no que falta sonhar. (CAMPOS, 
2008).3

A inauguração do espaço de identidade e de pesquisa, em 
2006, consolidou um projeto que estávamos perseguindo e que 
marcava não apenas uma mudança de ambiente, mas acima de tudo 
de mentalidade. Um dos aspectos desta mudança foi a necessidade 
de se reconfigurar a disposição das salas de aula, o processo de inte-
ração entre alunos e professores, o uso da tecnologia, a concepção 
participativa.

Bem, o espaço havia sido inaugurado, restava então colocar 
em prática o modelo de escola que desejávamos. Um aspecto es-
tratégico neste processo era o uso da tecnologia. Não caberia nes-
te projeto o uso de laboratórios específicos. Tínhamos em mente 
que a própria escola deveria ser o laboratório. Isto quer dizer que 
não haveria salas de aula e laboratórios. As salas seriam salas-labo-
ratório. Isto exigiria uma nova concepção e disposição dos recursos 
3 CAMPOS, M. F. Abertura: Sol de primavera [e-mail para professores e alunos do IST-Rio]. 
Em 11 ago. 2008.



24 A Gestão empreendedora em educação: transformando...|Marcio Francisco Campos

tecnológicos. O IST-Rio não estava preparado para isso. Este era o 
conceito de salas híbridas, ou seja, salas que possibilitavam várias 
configurações de atividades e de ações.

Em 2007, partimos estão para um novo projeto FAPERJ de 
criação de infraestrutura de redes. O projeto foi aprovado no final 
de 2007 e começamos o processo de implantação no início de 2008. 
O projeto de implantação aconteceu ao longo de várias reuniões do 
Conselho Diretor. O projeto de infraestrutura de redes se juntou 
a outros projetos FAPERJ: de implantação do núcleo de pesquisa e 
o de criação de cluster. Esses projetos combinados possibilitaram a 
instalação do ambiente escolar que desejávamos. 

Ao final do processo, havíamos implantado não apenas as re-
des como também um sistema de monitoramento de câmeras e de 
telefonia. Assim, estávamos configurando um novo espaço escolar. 
A realidade da Escola Mandala deixava de ser um conceito e uma 
prática escolar em uma escola moldada no tradicional e passava a 
assumir todo o contexto de uma escola potencializada pela possibi-
lidade de transformação oferecida pela tecnologia da informação.

Entretanto, era necessário acesso à internet. Até 2008 ain-
da não tínhamos uma conexão de internet adequada. O sistema da 
Velox que chegava à escola não era suficiente, visto que o sinal te-
lefônico percorria um caminho que o degradava e que inviabilizava 
a sua utilização. Era necessário refazer o sinal. A verba do projeto 
de redes já estava chegando ao fim e desejávamos implantar uma 
infraestrutura de internet de qualidade. Neste ponto fizemos um 
pequeno projeto e utilizamos a verba de descentralização para a ma-
nutenção e a instalação da internet no IST-Rio. 

Assim, na manhã do dia 1º de outubro de 2008, inauguráva-
mos os novos espaços do IST-Rio. Novos mobiliários, a rede elé-
trica, a rede de dados, de segurança e de telefonia. Em agradeci-
mento ao nosso outorgado e pela sua participação na condução 
do projeto, o professor Fabiano Gomes foi homenageado como 
benemérito do IST-Rio, como responsável pelo projeto de infraes-
trutura de redes.
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Mais uma vez, o IST-Rio comemorava junto com seus alunos, 
funcionários e professores mais uma conquista. Mais do que um 
valor material, havíamos acabado de inaugurar uma nova platafor-
ma do fazer escola. Criávamos as condições de potencializar nossas 
ações, a tecnologia não estava mais à margem da escola, estava ago-
ra no centro do processo e iria nos ajudar a potencializar a nossa 
“Escola Mandala”. A tecnologia estava sendo usada não mais para a 
automação, mas para a transformação de todo o processo que co-
nhecíamos até então.

Resgatando a base legal: o reconhecimento e a convalidação

Abertura: O reconhecimento
“É melhor tentar e falhar, que preocupar-se e ver 
a vida passar. É melhor tentar, ainda que em vão, 
que sentar-se, fazendo nada até o final. Eu prefiro 
na chuva caminhar, que em dias frios em casa me 
esconder. Prefiro ser feliz embora louco, que em 
conformidade viver.” (Atribuído a Martin Luther 
King)
A Instituição tem por costume abrir o semestre 
com uma mensagem da Direção para toda a co-
munidade. Entretanto, ao final do primeiro semes-
tre, vários eventos significativos ocorreram, sendo 
que, somente agora, tenho a oportunidade para 
redigir esta mensagem.
Ao longo dos anos o IST-Rio foi construindo pas-
so a passo uma escola pautada pelos princípios do 
respeito, da democracia, da transparência e de uma 
sólida visão de futuro. Existia uma certa inquie-
tação quanto ao emprego de novas tecnologias e 
o cotidiano da sala de aula. Desta dualidade, um 
novo modelo de escola, seja no plano do espaço 
escolar, seja no do tempo tecnológico, foi sendo 
nutrido e concebido. O livro Escola Mandala, atual-
mente com mais de 1.500 downloads e 200 livros 
materiais distribuídos, foi o resultado inicial desta 
avaliação, ou seja, do que deveria ser uma escola 
concebida e integrada ao século XXI.
Assim, depois de um início incerto com a opera-
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ção do Instituto, sem sua autorização, a FAETEC 
abriu concursos para os professores, em 2004, e 
em 2005 este Instituto foi autorizado pelo CEE – 
Conselho Estadual de Educação – a funcionar le-
galmente. Neste ano, 2009, uma das nossas mais 
esperadas conquistas aconteceu: o IST-Rio foi re-
conhecido pelo CEE. 
Outro resultado importante foi o IGC (Índice de 
Geral de Cursos) do MEC com nota 4, o que nos 
colocou como um dos quatro melhores Institutos 
Tecnológicos do país. Além disso, nossa nota no 
Enade foi 4 e nosso índice de desenvolvimento, 5. 
Foram resultados expressivos para uma escola tão 
nova.
No início de 2009.2 fizemos a nossa colação de 
grau, dentro deste novo contexto de legalidade e 
reconhecimento. Foram sete alunos, das turmas de 
2005 em diante, que concluíram seus estudos.
Além disso, tivemos mais dois alunos selecionados 
para o mestrado do IME, totalizando 10 alunos até 
agora recrutados. Dois desses estão prestes a de-
fender suas teses de mestrado.
Além da graduação, o IST-Rio iniciou sua pós-gra-
duação em cerimônia em que estiveram presentes 
os membros do Conselho Estadual de Educação e o 
conselheiro do processo de reconhecimento do IST-
-Rio, Sr. Nival Nunes de Almeida. A pós-graduação 
marca o início da efetiva implantação da pesquisa e 
sua respectiva institucionalização no IST-Rio.
Também, ao longo de 2009, fizemos eleições para 
renovar os Conselhos Acadêmicos e Diretor. Ao 
longo deste último mês, por deliberação do Con-
selho Diretor, fizemos a eleição para a Direção. 
Processos estes decorridos com muita transparên-
cia, serenidade e seriedade.
Entretanto, ainda nos restam vários desafios pela 
frente. O primeiro deles é o processo de convali-
dação. Esta é a prioridade institucional primeira. 
Outra ação é quanto ao processo de emissão de 
diplomas. O IST-Rio está trabalhando junto à DE-
SUP para viabilizar o registro dos diplomas através 
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de outras instituições universitárias, provavelmen-
te a UFRJ, além da UENF.
Neste momento, os professores do IST-Rio estão 
enviando projetos junto à FAPERJ para alavancar 
a pesquisa do IST-Rio, como também para auxiliar 
na ampliação do espaço físico. Um desses projetos 
é o da implantação da Fábrica de Software, proje-
to este coordenado pelo Prof. Altemar Sales e que 
terá como objetivo integrar as disciplinas curri-
culares. Para o ano que vem estamos trabalhando 
com a possibilidade de lançarmos o mestrado pro-
fissional, que complementará o atual Lato Sensu e 
abrirá novas possibilidades de formação.
Ainda temos muito que construir. As atuais ações 
e os resultados refletem o nosso principal compro-
misso: o de fazer uma escola pública, gratuita e de 
qualidade. Para se chegar até aqui foi importante a 
participação de todos: alunos, funcionários e pro-
fessores.
Por fim, em recente discurso na inauguração do 
espaço da Presidência da FAETEC, a Prof.ª Nilda 
Teves, fundadora da FAETEC, disse: “Temos que 
construir horizontes, pois, sem eles, nossas crian-
ças ficarão sem opções”. Esperamos que o IST-Rio, 
à luz dos ideais da Prof.ª Nilda Teves, esteja cum-
prindo com a sua missão.
Seja bem-vindo!. (CAMPOS, 2009)4

Um dos aspectos que mais incomodava a todos, professores 
e alunos, era a questão legal do Instituto. Apesar de autorizado em 
2005, o Instituto ainda necessitava do reconhecimento de seu curso 
e da respectiva convalidação. O reconhecimento do curso atendia 
aos novos alunos, enquanto a convalidação atendia aos alunos que 
entraram em 2002 e que, da mesma forma, necessitavam do diplo-
ma. Antes que assumisse a direção, a comissão de convalidação havia 
estado no IST-Rio, em maio de 2007, o que causou uma grande 
expectativa quanto à conclusão deste processo.

Uma das missões que cabiam à DESUP, naquele momento, 
4 CAMPOS, M. F. Abertura: O reconhecimento [e-mail enviado aos alunos e professores do 
IST-Rio]. Em 18 nov. 2009.
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era a do processo de legalização dos Institutos Superiores da Rede 
FAETEC. Logo, o problema não era apenas localizado, mas genera-
lizado. Uma das questões que incomodava a equipe era que, apesar 
de termos bons alunos, plenamente bem colocados no mercado, e 
com o Instituto tendo o reconhecimento de sua comunidade, sem-
pre havia questionamentos quanto ao reconhecimento do curso, sua 
convalidação e a emissão dos diplomas.

Certa vez, em um dos fóruns da DESUP, aquele incômodo 
se tornou claro. A então diretora do ISERJ – Instituto de Educação 
do Rio de Janeiro, Sandra Santos, advertiu, em uma de suas falas, 
que o ensino superior da FAETEC não seria respeitado se não equa-
cionasse a questão da legalização de seus Institutos e da emissão 
de diplomas de seus alunos. No “pano de fundo” deste sentimento 
estava a questão do respeito. Enquanto não atendêssemos os antigos 
compromissos, não adiantava criar e nutrir novos...

Assim que assumi o IST-Rio, comecei a requisitar da DESUP 
o andamento do processo de convalidação e de reconhecimento. O 
que constatava, ao longo de 2007, era que o processo não andava 
como esperávamos. Afinal, estávamos esperando o processo de re-
conhecimento e de convalidação desde 2005.

Em 2008, solicitei autorização à DESUP para ir ao Conselho 
Estadual de Educação – CEE-RJ e acompanhar o processo de perto. 
Fui autorizado e passei a marcar ponto no CEE-RJ todas as terças 
pela manhã para conhecer o relator e acompanhar o andamento do 
processo.

Na primeira ida ao Conselho fui acompanhado de dois alunos. 
O primeiro aluno, oriundo dos vestibulares pós-2005, ano da auto-
rização, e o segundo, oriundo do primeiro vestibular do IST-Rio. O 
primeiro, interessado no reconhecimento; o segundo, na convalida-
ção. Os dois, interessados em seus diplomas e em seus respectivos 
futuros.

Tivemos acesso ao processo e avaliamos suas exigências. A 
partir daquele instante, atendemos a todas as exigências e passamos 
a acompanhar o trâmite do mesmo. Um dos problemas de fundo 
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era que a FAETEC possuía à época uma péssima imagem junto ao 
Conselho Estadual de Educação. Havia também a constatação de 
que a FAETEC não tinha estrutura para assumir as escolas de Ensino 
Superior. De forma bem serena, eu tinha de admitir que esta afir-
mativa estava certa. A FAETEC não tinha o “hardware” suficiente 
para o “software” do ensino superior! Em realidade, nem no esta-
tuto, nem no plano de carreiras, nem nas práticas administrativas a 
FAETEC estava preparada para tal, mas estava pronta para construir 
este espaço na educação pública.

Assim, aos poucos íamos modificando esta realidade. No dia 9 
de junho de 2009, enfim, o Conselho Estadual de Educação homolo-
gava o reconhecimento do IST-Rio. No dia 12 de agosto de 2009 for-
mávamos a nossa primeira turma, com os alunos entrantes em 2005.

Naquele mesmo ano de 2009, algo memorável aconteceu. 
Recebi telefonema da secretária acadêmica Jamile Allen. Ela e o 
Prof. Marcio Belo, o vice-diretor, estavam debruçados nos resul-
tados da avaliação do MEC e informavam que nosso conceito havia 
sido 4. Para uma escola jovem, esta era sem dúvida uma grande con-
quista e nos preenchia de satisfação e orgulho. Até então, o cami-
nho havia sido duro e laborioso, mas o resultado veio. Sem dúvida 
aquele foi um momento muito marcante para todos nós do IST-Rio. 
Ao analisar os números finais, o impacto havia sido ainda maior. 
Estávamos entre as 70 melhores escolas do país, entre os quatro 
melhores institutos do país, o oitavo melhor curso de tecnologia do 
país e o segundo melhor do Rio de Janeiro. Naquela noite, entráva-
mos oficialmente para o rol das grandes escolas no país na área de 
tecnologia da informação, segundo o MEC. O trabalho de alguns 
anos estava sendo posto à prova.

A convalidação

Abertura: A convalidação
O semestre que se inicia é um marco na história 
deste Instituto. Depois de um início de incertezas, 
o IST-Rio veio aos poucos se consolidando como 
uma grande escola de tecnologia. Criado em 2002 
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por decreto, o IST-Rio somente conheceu seu cre-
denciamento e a autorização de seu primeiro curso 
em 2005, através de ato do Conselho Estadual de 
Educação. A partir deste, mudanças significativas 
começaram a acontecer. Em 2006 foi inaugurada a 
sua sede. Tendo conquistado seu espaço físico, seu 
“hardware”, a equipe de professores e da gestão 
lançou o livro Escola Mandala, o que corresponde-
ria à filosofia pedagógica e de ação que estaria por 
vir: o equivalente ao seu “software”.
Em 2008, através de projeto Faperj, o IST-Rio ga-
nhou a infraestrutura de rede, telefonia, de dados 
e elétrica, necessária para iniciar suas práticas e 
ações de forma efetiva e produtiva.
O reconhecimento do curso veio em 2009. Ao lon-
go deste tempo, alunos dos IST-Rio, oriundos dos 
vestibulares de 2005, já ingressavam em progra-
mas de mestrado, em particular no IME – Instituto 
Militar de Engenharia –, o que demostrava a quali-
dade do curso. Tendo consolidada a sua graduação, 
o IST-Rio lançou nesse mesmo ano a pós-gradua-
ção em Gestão da Tecnologia da Informação e em 
Ambientes Educacionais, uma iniciativa do IST-Rio 
em apoio ao processo de transformação da escola, 
nesta nova era tecnológico-social-interativa. Nesse 
mesmo ano, o IST-Rio se consolidou como um dos 
melhores cursos do Brasil. Segundo os dados do 
MEC, o IST-Rio está entre as 70 melhores insti-
tuições do país: o quarto melhor instituto, o oi-
tavo melhor curso e o melhor curso presencial de 
tecnólogo em tecnologia da informação do Rio de 
Janeiro. 
Além disso, um de nossos alunos obteve a maior 
nota no Enade no país.
Em 2010, outro processo se iniciava na consoli-
dação da Educação Superior na Rede FAETEC, o 
de registro e emissão de diplomas pela UENF. As-
sim, dois diplomas foram registrados, sendo mais 
um marco alcançado. Entretanto, estas conquistas 
não apagavam o compromisso de poder oferecer 
aos nossos primeiros alunos este mesmo direito. 
Em julho deste ano, o processo de convalidação de 
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nossos alunos iniciais foi homologado pelo Conse-
lho Estadual de Educação e, em setembro, o IS-
T-Rio fará a colação de grau desses primeiros alu-
nos. Com tal ato, o jovem IST-Rio encerra uma era 
de consolidação legal e de posicionamento institu-
cional... e segue olhando adiante com muito ainda 
por fazer, pois, como na música de Beto Guedes, 
“Feira moderna, o convite sensual Oh! Telefonista, 
a palavra já morreu Meu coração é novo Meu cora-
ção é novo” (CAMPOS, 2010)5

No dia quatro de setembro de 2009 faríamos a solenidade de 
abertura de nossa pós-graduação lato sensu em Gestão de Tecnologia 
da Informação em Ambientes Educacionais. A pós havia sido criada 
pelo IST-Rio sob a coordenação da professora Rosa Amelita Motta. 
Naquele dia tínhamos muito que comemorar: a nossa pós, a nota do 
Enade e vinda dos professores Nival Nunes, Fátima Ferreira, Ma-
ria Carolina e Eddy de Souza Gonçalves. Presenciariam ali o nosso 
modelo de Escola Mandala, com computadores em todas as salas 
de aula, dispostos de forma colaborativa, a integração da equipe, a 
organização do espaço físico, a infraestrutura tecnológica, a nossa 
pós-graduação, e a razão de nosso sucesso nos indicadores do MEC. 
O IST-Rio se tornava uma referência, não apenas na FAETEC, mas 
em nossas vidas.

Mas algo ainda incomodava. A falta da convalidação dos alu-
nos que entraram antes da autorização do curso e que necessitavam 
da aprovação do processo de convalidação. Continuávamos indo ao 
Conselho Estadual de Educação para acompanhar o processo. Em 
junho de 2010, a convalidação era publicada. Faríamos, então, a co-
lação de grau dos primeiros alunos do IST-Rio. 

A pós-graduação

Abertura: Um novo tempo!
Estamos iniciando mais um semestre letivo no Ins-
tituto Superior de Tecnologia do Rio de Janeiro e 
pela primeira vez com sua plenitude operacional. 

5 CAMPOS, M. F. Abertura: A convalidação [e-mail para professores e alunos do IST-Rio]. 
Em 9 ago. 2010.
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Desde 2002 o IST-Rio, através de seus professores, 
alunos e funcionários, tem procurado definir seu 
espaço dentro da educação pública estadual, em 
particular na Rede FAETEC. Hoje, finalmente, o 
IST-Rio conta com sua sede própria efetivamente 
operacionalizada com sistemas de rede, de dados, 
de telefonia disponível; acesso a internet, profes-
sores concursados, professores contratados, equi-
pe funcional e com o curso autorizado. 
O processo de reconhecimento já se encontra no 
Conselho Estadual de Educação e deve ser aprova-
do ainda neste trimestre de 2009. Com isto, o IST-
-Rio se credencia para solicitar a emissão de diplo-
mas, atendendo ao desejo e à ansiedade de vários 
de nossos alunos. Assim, o ano de 2009 nos reserva 
novos desafios, e o maior deles é o de transformar 
o IST-Rio em uma escola alinhada às demandas do 
século XXI, uma escola pensada para os próximos 
20 anos, uma escola pronta para a era do Petabyte. 
Para tal, o IST-Rio define como estratégicas as se-
guintes áreas de ação: alinhamento com a tecnolo-
gia da informação, definição e automação dos pro-
cessos institucionais, treinamento de seu quadro 
funcional, ampliação da necessidade de integração 
da pesquisa-ensino-extensão através da criação de 
cursos de pós-graduação, ampliação da gestão es-
colar participativa através de processos de trans-
parência, colaboração e descentralização de ações.
Assim, iniciamos 2009 focados para que, neste 
início deste século XXI, “Apesar dos perigos Da 
força mais bruta Da noite que assusta Estamos na 
luta” procurando realizar um trabalho que orgulhe 
e dignifique a todos, pois reconhecemos que a es-
perança de fazer uma escola pública de qualidade 
“Seja mais que vingança Seja sempre um caminho 
Que se deixa de herança”*.(CAMPOS, 2009)6

* “Novo tempo”, Ivan Lins/Vitor Martins.

Considerávamos a pesquisa algo importante em um curso de 
tecnologia. Afinal, o graduado em um curso de tecnologia deve es-

6 CAMPOS, M. F. Abertura: Um novo tempo [e-mail enviado para professores e alunos do 
IST-Rio]. Em 16 fev. 2009.
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tar apto a criar, desenvolver e aplicar tecnologia; deve entender da 
dinâmica da tecnologia. Entender estes processos e a necessidade de 
autodesenvolver seu conhecimento ao longo da vida é competência 
cujo desenvolvimento pode ser auxiliado pela pesquisa.

Já tínhamos um processo de iniciação científica já plenamente 
estabelecido. Alguns de nossos alunos eram bolsistas da FAPERJ. A 
pesquisa se consolidava lentamente ao longo da instituição. Entre-
tanto, era necessário avançar e conquistar novas posições e disposi-
ções para levar adiante o processo de pesquisa.

Amadurecia-se na instituição a noção de processo educacio-
nal. Sabíamos que os passos necessários para a criação de uma escola 
de excelência não se dariam da noite para o dia. Era um processo 
longo e contínuo e permanente. A pesquisa era um eixo essencial.

Era necessário, antes de tudo, amadurecer o processo orga-
nizacional de pesquisa. Assim, partimos para um projeto lato sensu. 
O eixo do projeto ficou definido depois do curso de gestão educa-
cional oferecido pela FAETEC para os diretores e coordenadores da 
rede. O curso foi contratado da FGV, que treinou ao longo de seis 
meses algo em torno de 30 gestores do alto escalão da direção da 
rede. Foi um bom curso e que propiciou um excelente ferramental 
tanto do ponto de vista estratégico quanto de gestão.

Entretanto, ficou latente a dificuldade de boa parte destes 
gestores no manuseio e no entendimento das oportunidades prove-
nientes da tecnologia da informação. De forma geral, a visão esta-
belecida de gestão era de uma escola tradicional. Sendo assim, por 
melhor que fosse o gestor, as mudanças provenientes de suas ações 
estariam sempre apoiadas em uma visão tradicional de escola. Era 
necessário romper com essa visão e fornecer um ferramental tanto 
tecnológico quanto pedagógico para estes gestores, fossem estes da 
Faetec ou não.

Esta perspectiva norteou o trabalho. Ao longo de 2008 foram 
várias reuniões de trabalho para o delineamento do projeto. Este 
projeto foi submetido à FAPERJ através de um edital específico 
para a FAETEC e foi aprovado.
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O objetivo do projeto ficou definido no Plano de Trabalho da 
Implantação do Curso de Pós-Graduação em Gestão de Tecnologia da 
Informação em Ambientes Educacionais do IST-Rio, submetido pela 
professora Rosa Amelita Sá Menezes da Motta à FAPERJ (p. 3 e 4):

O IST-Rio deseja implantar, com base em suas ex-
periências em TI aplicada à educação, o curso de 
Gestão da Tecnologia da Informação em Ambien-
tes Educativos, possibilitando aos profissionais das 
áreas de computação e de educação conhecerem 
as teorias e práticas relativas aos conhecimentos, 
técnicas e recursos da computação e aplicá-las ade-
quadamente à gestão e prática educacional brasilei-
ra. Essa implantação vem atender a uma demanda, 
por parte dos graduados dessas áreas, por cursos 
de pós-graduação gratuitos e ao fortalecimento do 
Instituto e da FAETEC na comunidade de pesqui-
sa científica e da integração entre ensino, pesquisa 
e extensão, contribuindo para o desenvolvimento 
tecnológico e científico do estado do Rio de Janei-
ro e no Brasil.
Sendo assim, o egresso desse curso será um pro-
fissional capaz de aplicar os recursos da TI na ges-
tão de instituições de ensino e da prática de sala 
de aula; desenvolver, avaliar e implantar sistemas 
de informação aplicados à educação; estabelecer 
relações interpessoais e gerenciar projetos na área 
de educação que tratem da aplicação de métodos, 
técnicas e ferramentas da computação em prol da 
gestão educacional. O seu público-alvo é constituí-
do pelos egressos de cursos de Computação, pro-
fessores e gestores educacionais ou da informática. 

A primeira seleção da pós-graduação aconteceu em meados 
de 2009. A segunda foi realizada em meados de 2010. Os resultados 
da primeira começaram a sair no final de 2010 e no início de 2011. 
A seleção foi representativa do perfil de alunos que desejávamos.

Um dos pontos fortes do projeto do curso era a utilização de 
ferramentas de ensino a distância (EaD) para o ensino presencial. 
Assim, o projeto de implantação do curso consistia no treinamento 
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e na capacitação dos nossos professores para operar o sistema Moo-
dle. Para tal foram feitos vários cursos de capacitação tanto para 
alunos quanto para professores. Além disso, foi criada infraestrutu-
ra capaz de hospedar e manter o ambiente de EaD. A experiência de 
EaD ficou, naquele momento, limitada apenas ao ensino superior. 
Era necessário verificar como sairíamos na pós-graduação para de-
senvolver o projeto também na graduação. Foi o que começamos a 
fazer em 2010.

O uso do Moodle para apoio presencial se mostrou extrema-
mente benéfico para os alunos, um dos diferenciais de nossa esco-
la. Naquele momento, além das aulas tradicionais, incorporávamos 
todo um processo de ensino a distância que passou a potencializar 
as aulas ministradas tanto na graduação quanto na pós-graduação. O 
IST-Rio se tornava uma escola que educava 24h por dia. Estávamos 
alinhados ao nosso tempo.

O lado humano de um curso de tecnologia

Sem dúvida, quando caminhamos para os níveis superiores de 
ensino, alguma coisa se perde com respeito ao modo de ensinar e 
de aprender. A escola vai ficando mais fria, distante, alheia ao alu-
no. O professor, em vez de se posicionar como um colaborador de 
outras épocas, como na educação infantil, torna-se um cobrador de 
conhecimento. A educação e a escola vão se transformando em algo 
racionalizado e objetivado: temos o conhecimento, distribui-se em 
disciplinas, contratam-se professores, recrutam-se os alunos e voilà: 
aprenda! Como podemos constatar, não podemos nos assustar com 
as altas taxas de evasão escolar!

Como professor, vivi estes dilemas em meu dia a dia. Como 
ser, ao mesmo tempo, humano e afetivo, por um lado, e rigoroso, 
por outro, na formação dos alunos. Muitos professores consideram 
estas duas variáveis como inconciliáveis. Recentemente tive uma 
experiência que retrata esta característica cruel da educação. 

Meu filho estudou em um bom colégio. Ao longo daquele 
ano, o sexto ano, o seu desempenho em matemática não foi dos 
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melhores. Foi um ano difícil para ele. No meio do ano, para o final, 
os pais foram convidados a uma reunião sobre o desempenho dele. 
Na reunião estavam a coordenadora e a professora de matemática. 
A coordenadora apresentou o boletim, falou do desempenho do 
meu filho, mostrou as possibilidades de aprovação e descreveu seu 
comportamento. Era um alerta, os pais deveriam ficar atentos. A 
professora de matemática praticamente descreveu a mesma linha 
de raciocínio. Quando tive a palavra, fiz três perguntas: o meu filho 
havia sido um belo estudante de matemática em todos os anos an-
teriores e quantas vezes a coordenadora e a professora de matemá-
tica o chamaram para elogiar o seu desempenho ao longo daquele 
tempo? Nenhuma. Quantas vezes a professora de matemática havia 
chamado o meu filho para conversar, apesar de já haver feito três 
anotações em sua caderneta? Nenhuma. Como explicar que o meu 
filho adorava ir para a casa da minha cunhada, que também é pro-
fessora de matemática, e detestava a aula da professora do colégio, 
apesar de a matéria ser a mesma? Sem explicação. Sem dúvida, sabia 
das dificuldades do meu filho, mas o colégio não estava conseguin-
do envolvê-lo, incentivando-o à educação, à ciência e à tecnologia. 
Meu filho passou de ano, mas quantos jovens sem uma estrutura 
familiar decente desistem da escola?

Quando tratamos da afetividade na escola, esta não pode ser 
limitada apenas à recepcionista ou ao “inspetor”. A afetividade deve 
estar presente na relação professor-aluno. Mas isso não é fácil de se 
conseguir. Na origem da história do IST-Rio tínhamos esse mesmo 
problema, como em qualquer outra escola. Para abordar este pro-
blema, procurávamos dar um sentido mais humano a todas as nossas 
atividades. 

Assim, a recepção dos alunos era feita de forma calorosa, com 
a presença dos professores, com café da manhã. Havia atividades, 
promovidas pelo professor Vasco Amaral, que realizava olimpíadas 
entre calouros e veteranos. Enfim, procurávamos integrar o aluno 
desde o seu primeiro momento na escola. Institucionalmente, tí-
nhamos o Núcleo de Apoio Docente e Discente – NADD. O NADD 
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tratava de problema de aprendizado, por um lado; de relacionamen-
to entre professores e alunos, por outro, além de conflitos entre 
os próprios professores e entre os próprios alunos. Talvez muitos 
achem que ter um núcleo deste em uma escola superior é supérfluo 
e desnecessário. Achávamos que não! Um núcleo como o NADD 
ajudaria a escola, pois se conseguíssemos tratar de nossos conflitos 
pessoais em todos os níveis estaríamos potencializando as ações da 
escola. Um dos pontos interessantes neste aspecto é que todos nós, 
da área de exatas, achamos que, no fim das contas, o valor de x tem 
que ser encontrado, ou seja, uma solução deve ser finda. Quando se 
trabalha com o NADD, às vezes a própria solução é a identificação 
dos limites e potencialidade de cada um!

Além dos aspectos de gestão do próprio curso, o nosso cur-
so de tecnologia, em sua formação, tínhamos na matriz curricular 
disciplinas tais como metodologia da pesquisa, técnicas de relacio-
namento interpessoal e desenvolvimento humano e qualidade de 
vida. Isso nos idos de 2002. Se olharmos com atenção os currículos 
da área tecnológica, em particular dos cursos de tecnologia da in-
formação, estas disciplinas possivelmente não constam de suas ma-
trizes curriculares, pois não fazem parte da formação ou são vistas 
como disciplinas menos importantes!

Um dos momentos em que esta faceta de integração se reve-
lou foi quando na montagem de um quebra-cabeça de 1.500 peças 
em 2010. Achava-se que as peças sumiriam e que o quebra-cabeça 
não chegaria ao fim. Porém, não foi isso o que aconteceu. Com a 
participação de toda a comunidade de alunos, professores e funcio-
nários, o quebra-cabeça foi continuamente sendo montado. 

Este foi outro mito que superamos desde o início do curso. 
Já havíamos percebido a necessidade de formação do ser humano 
em seu todo, e não apenas em sua parte técnica. Um profissional 
de informática deve saber da dinâmica da tecnologia, do processo 
da construção da ciência e da tecnologia, e saber entender que toda 
organização possui uma cultura e lideranças. Estas disciplinas, para 
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nós, eram cruciais da mesma forma que as outras na formação que 
queríamos.

A fábrica de software, os processos ISO 9000, a EaD para 
apoio presencial e o Sistema Coruja

Abertura: Deus, Einstein e o IST-Rio
Diz a Bíblia, no Antigo Testamento, no livro Gê-
nesis, que Deus criou o mundo em sete dias. A Fí-
sica ao longo do tempo ratificou a perfeição e o 
bom comportamento dos elementos do universo, 
o que valeu a Deus ares de bom-moço. No século 
XX este modelo de universo bem-comportado foi 
seriamente minado pelo princípio de incerteza de 
Heisenberg; em vez de um universo previsível e 
bem-comportado, um universo probabilístico, in-
certo e não determinístico. Esta afirmação levou 
Einstein a proferir a seguinte frase: “Deus não joga 
dados com o universo”. Einstein era ateu, apenas 
gostaria de ganhar mais algum tempo para ver se 
a previsibilidade voltava para suas equações mate-
máticas. Não conseguiu. É de se supor, então, que 
Deus seria um inveterado jogador?
Assumindo, então, os dados jogados, temos um 
ano de muitos desafios. Em primeiro lugar, a apro-
vação do processo de convalidação pelo Conselho 
Estadual de Educação. No ano passado foi homolo-
gado o processo de reconhecimento do curso e fi-
cou a esperança de que o processo de convalidação 
fosse aprovado logo em seguida, o que não acabou 
acontecendo, tendo em vista vários contratempos 
administrativos daquele Conselho. Existe, entre-
tanto, uma boa perspectiva para aprovação nos 
próximos meses.
Em segundo lugar, o IST-Rio foi escolhido pela 
FAETEC, junto com outras quatro escolas, como 
candidato para certificação em qualidade. Essa es-
colha exigirá empenho de todos os gestores, fun-
cionários e alunos ao longo deste ano. Isto impli-
cará na definição de processos e investimentos em 
sistemas de informação.
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Outro item de pauta estratégico é a consolidação 
do curso de pós-graduação com a formação de sua 
primeira turma e o início do processo seletivo para 
este ano. Nesta mesma linha de ação, o IST-Rio 
iniciará estudos para o lançamento do Mestrado 
Profissional, que deverá ser lançado a partir de 
2011, dependendo das condições de capacitação 
do Instituto.
Para 2010, o IST-Rio possui três projetos FAPERJ 
que estão em vista de serem avaliados: o da Fábri-
ca de Software, dos professores Altemar Sales e 
Ronaldo Goldschmidt, o de Desenvolvimento de 
Software de Planejamento Estratégico, da profes-
sora Rosa Mota, e o de Memória Digital, do pro-
fessor Eduardo Barreto. A aprovação destes proje-
tos possibilitará a ampliação da pesquisa no IST-Rio 
e a melhoria do espaço interno.
Na graduação, temos um grande desafio, que é o 
de elaborar o novo projeto pedagógico-tecnoló-
gico do curso e que inclua a Fábrica de Software 
como instrumento de desenvolvimento de compe-
tências de nossos alunos. O resultado deste proje-
to deverá ser apresentado a todos no livro A Escola 
Mandala e sua fábrica de software.
Em resumo, é um ano de legitimação definitiva 
para nossos primeiros alunos, de consolidação de 
nosso curso de pós-graduação, de indicativo de 
nosso Mestrado Profissional, de melhoria de nossa 
gestão e de aprimoramento da qualidade de nosso 
curso de graduação.
Voltando à questão inicial, afinal, para que tanta 
preocupação se é Deus quem joga os dados? Em 
realidade ainda não sabemos; mas, se Ele efeti-
vamente joga dados, talvez os dados não sejam 
importantes. Talvez Ele esteja, apenas, nos dando 
uma chance para nos apropriarmos de seus va-
lores. Desta forma, há uma possibilidade de que 
possamos mudar nossas vidas e nossas trajetórias. 
Como na letra “Há tempos”, do Legião Urbana, 
“os sonhos vêm e os sonhos vão, e o resto é im-
perfeito...”.
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É nessa condição que o IST-Rio inicia seu ano le-
tivo, oferecendo a seus alunos oportunidades para 
os “valores de dados” aqui lançados. Que estes pos-
sam ajudar nossos alunos a realizar seus próprios 
sonhos. (CAMPOS, 2010)7

A inovação em 2010 já fazia parte da alma do IST-Rio. Um 
ambiente de confiança e de ajuda mútua havia se estabelecido. Já ha-
víamos criado o conceito de Escola Mandala; já havíamos consolida-
do uma graduação de sucesso, reconhecida tanto na área acadêmica 
quanto na área profissional. Como em todo ambiente inovador, algo 
sempre nos incomodava. Afinal, produzíamos muitas ferramentas, 
modelos, trabalhos acadêmicos. As ideias borbulhavam com uma 
equipe comprometida com uma escola de qualidade. Quatro pontos 
destas inovações do chão da escola eram visíveis: a criação de um 
novo modelo baseado em núcleos de competência e que aos pou-
cos foi evoluindo para o conceito de fábrica de software; a adoção 
dos sistemas de gestão ISO 9000, tendo como base os processos 
escolares; a implementação de ferramentas de ensino à distância 
para apoio às aulas presenciais; e o desenvolvimento de um sistema 
de gestão acadêmica: o software Coruja. Os quatro aspectos serão 
discutidos a seguir.

A fábrica de software

O professor Horácio Ribeiro, sempre que havia uma reunião, 
falava do assunto de células de competência. Estas células eram ins-
piradas no modelo da Escola de Sagres, conforme ele mesmo dizia. 
Como, então, nos aproveitar destes conceitos para uma escola?

Por outro lado, já estava maduro o conceito de fábrica de 
software. Um conjunto de processos padronizados e amadurecidos 
para a produção de software e que estava sendo utilizado com su-
cesso por várias organizações nacionais e internacionais. Bem, se 
este modelo funciona para a produção de software e seus artefatos 
no mercado, é possível que funcione também para fins acadêmicos.
7 CAMPOS, M. F. Abertura: Deus, Einstein e o IST-Rio [e-mail enviado a professores e 
alunos do IST-Rio]. Em 02 fev. 2010.
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Havíamos feito alguns estudos sobre o assunto, mas ainda não 
havíamos estabelecido uma visão compartilhada do que esta fábrica 
seria. Em linhas gerais, a Fábrica de Software tinha um nome mais 
acadêmico: Fábrica de Software e de Artefatos Digitais. O conceito 
era envolver toda a fábrica no processo de organização do conheci-
mento interno do IST-Rio. Desta forma, a produção de vídeos, de 
material didático, de programas, de artigos, de trabalho de conclu-
são de curso, entre outros, passaria a ser feita pela fábrica. Assim, 
toda e qualquer disciplina seria usuária da Fábrica, o que necessita-
ria de uma especificação de processos bem detalhados e o envolvi-
mento do professor neste processo. 

Assim, toda demanda de uma disciplina, seja de um progra-
ma, de um mero trabalho ou de um trabalho de conclusão de curso, 
passaria pela Fábrica, que teria um processo específico para o trata-
mento de qualquer artefato digital e de software.

A ISO 9000

O projeto ISO 9000 foi uma indicação que a FAETEC havia 
feito para três CVTs e ao IST-Rio. Outras unidades FAETEC já ha-
viam recebido a certificação ISO: a escola Favo de Mel e o Centro 
de Informática. A certificação ISO 9000 nos daria mais um indica-
dor de nossa qualidade. 

O trabalho se iniciou em 2010, mas somente em 2011, na 
gestão do Prof. Horácio Ribeiro, a certificação efetivamente acon-
teceu. No dia 7 de julho, o IST-Rio receberia a certificação ISO 
9000. Esta certificação coroava um processo de busca contínua pela 
qualidade desta instituição desde 2002. Assim, não somente pela 
qualidade dos resultados obtidos nos exames externos, pela boa co-
locação de nossos alunos no mercado de trabalho, pela inserção de 
nossos alunos no processo de mestrado acadêmico, naquele mo-
mento o IST-Rio obtinha um selo de qualidade em seus processos 
escolares. 

A obtenção da ISO 9000 pelo IST-Rio nos faz refletir sobre o 
atual processo de avaliação do MEC, que insiste em avaliar produtos 



42 A Gestão empreendedora em educação: transformando...|Marcio Francisco Campos

e documentos pontuais em detrimento a uma análise de melhoria 
de processos. A ISO 9000 remete a escola a olhar a melhoria de 
seus serviços e a perceber, antes de tudo, quais serviços são dispo-
nibilizados para a sociedade e a melhoria dos mesmos. Se estamos 
desejosos em melhorar nossa performance educacional em todos os 
níveis, possivelmente investir na melhoria de processos educacio-
nais seja uma saída para a melhoria da qualificação do aluno.

O atual modelo do MEC privilegia uma prova ao final de 
um ciclo e enfatiza a presença de documentos que retratam de for-
ma estática o estado de uma determinada escola. A perspectiva de 
avaliação por processo poderia seguir níveis de maturidade, como 
ocorre com a área de software. De maneira geral, se optássemos 
por políticas que incentivassem a obtenção de ISO 9000 nas escolas, 
como foi o caso da FAETEC com o IST-Rio, poderíamos ter uma 
melhor situação em nossos resultados escolares.

Os resultados da ISO 9000 foram animadores. Até o ano de 
2015, o IST-Rio continuaria com a certificação ISO 9000, além de 
outras escolas da rede. Esta iniciativa, acredito, é uma das mais efeti-
vas para a melhoria das escolas. Esta deveria ser uma política pública 
para que todas as escolas buscassem a certificação. Ao contrário das 
medidas de avaliação de infraestrutura e de resultados demandadas 
pelo MEC do ensino superior, a gestão de processos poderia melho-
rar a qualidade das ações da escola independentemente de sua in-
fraestrutura. Em se tratando de realidades tão díspares na educação, 
esta seria uma boa iniciativa.

A EaD para o ensino presencial

Com uma escola detendo uma visão compartilhada de ação e 
uma infraestrutura operacional e tecnológica instalada, começáva-
mos a trabalhar a potencialização das ações via tecnologia da infor-
mação. A tecnologia da informação estava, então, a serviço de uma 
visão estratégica de ação. No nosso caso, começávamos a instalar 
o sistema Moodle, uma plataforma de apoio ao ensino a distância, 
para apoio ao ensino presencial. A ideia não era a de oferecer ensino 
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a distância, mas apoiar as dinâmicas de sala de aula com materiais e 
exercícios que pudessem ser feitos na sala de aula, visto que todas 
as nossas salas de aula eram efetivamente um laboratório, e também 
apoiar a ação à distância. 

O processo de adoção do Moodle foi sendo feito aos poucos 
junto aos professores. Para a adoção da tecnologia, planejamos cur-
sos de qualificação para todos. Aos poucos, a cultura foi se espalhan-
do. Hoje, praticamente todos os cursos do IST-Rio estão apoiados 
via Moodle. Além disso, sob a direção do Prof. Horácio Ribeiro, 
foram adotados a secretaria virtual e o campus virtual, ações de 
aprofundamento tecnológico para a melhoria da gestão.

O Sistema Coruja

O Sistema Coruja foi o resultado deste conjunto de ações 
que visavam a dar aceleramento para os processos escolares. Des-
de o início do IST-Rio, os processos escolares, em particular o de 
matrícula, eram realizados utilizando-se planilhas Excel. Não havia 
qualquer indicativo para a compra ou aquisição pela FAETEC de 
softwares deste tipo. O professor Marcio Belo foi o encarregado de 
avaliar a adoção, via software livre, ou o desenvolvimento de soft-
ware de gestão de curso para o ensino superior. A decisão foi pelo 
desenvolvimento do software. 

Portanto, desde 2007, trabalhando junto a alunos de final de 
curso, o software de gestão escolar, denominado Sistema Coruja, 
foi ganhando funcionalidade, sendo implementado em sua primeira 
versão no ano de 2011. Não há uma política de adoção deste soft-
ware na rede de ensino superior, mas outras unidades já o utilizam. 
O Sistema Coruja é, hoje, um software livre e disponível para do-
wnload.

A passagem de direção em 2011

Abertura: Motivação: motivo mais ação
Certa vez, um menino pobre ficou frustrado por 
não ganhar uma bicicleta no dia de Natal. Resol-
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veu, então, no ano seguinte, trabalhar para com-
prar a sua bicicleta. Trabalhou e comprou. Na pri-
meira semana de uso teve sua bicicleta roubada. 
Foi à delegacia e furioso reclamou com o oficial 
de plantão. O oficial, por sua vez, vendo a fúria 
do menino, encaminhou-o para uma academia de 
boxe. O menino cresceu e se tornou um grande 
campeão. Já campeão, um jornalista lhe perguntou 
o que o motivava para enfrentar seus adversários, 
ele respondeu: sempre que entro no ringue des-
confio de que o meu adversário foi quem roubou 
a minha bicicleta. O dono desta história: Cassius 
Clay, também conhecido como Muhammad Ali, 
um dos maiores lutadores de boxe de todos os 
tempos.* **.
No IST-Rio está se iniciando um novo período de 
desafios, assim nos sobram motivos e ações para 
superá-los. Em primeiro lugar, temos a prova do 
Enade, que balizará novamente o nosso curso. É 
necessário empenho maior de todos, alunos, fun-
cionários e professores, para continuarmos a fazer 
uma escola de excelência. Uma escola que mistura 
tecnologia e humanidades de forma singular e har-
mônica. 
Em segundo lugar, faz-se necessário modificar o 
conteúdo programático de nossas disciplinas e pla-
nejar um novo curso, e que este esteja mais alinha-
do com as necessidades de formação prementes.
O curso de pós-graduação entra em sua segunda 
turma, e devemos iniciar planejamento para lan-
çarmos o mestrado profissional para 2012. Ali-
nhado ao processo de pesquisa, o IST-Rio objetiva 
alcançar o nível Qualis B5 em sua revista digital.
Entretanto, um dos objetivos que merece atenção 
especial é o da necessidade de formação de uma 
fundação de ex-alunos e que esta participe das 
ações estratégicas deste Instituto.
Mas, afinal, qual é a nossa motivação? A nossa 
maior motivação é fazer sempre e continuamente 
uma escola pública de qualidade, misturando a pai-
xão por esta escola e preparo técnico/administra-
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tivo para encaminhar soluções e superar desafios. 
Como recordaria Aristóteles: “Nós somos aquilo 
que fazemos repetidas vezes, repetidamente. A ex-
celência, portanto, não é um feito, mas um hábito” 
Vamos continuar perseverando. Sejam bem-vin-
dos! (CAMPOS, 2011)8

* História citada no livro Transformando suor em ouro, 
de Bernardinho, publicado pela editora Sextante.
** Bernardinho indaga qual teria sido o objeto que 
roubaram de Mike Tyson, outro grande lutador.

Em dezembro de 2010, entrei de férias por três semanas. Não 
fazia isso há tempos. Voltei no dia 17 de janeiro e tratei de levar meu 
dia como quem volta de férias: conversava com todos e verificava 
o que havia ficado pendente e o que deveria ser feito, sem tomar 
grandes decisões.

Uma chamada pela manhã oriunda da Diretoria de Educação 
Superior da Rede FAETEC me informava que tinha agendamento 
com o presidente da FAETEC; na pauta, o convite para assumir a di-
reção do IST-Petrópolis. Até então, as notícias que tinha do IST-Pe-
trópolis não eram as melhores: havia desarticulação institucional e 
desalinhamento entre as escolas que lá operavam. O IST-Petrópolis 
era um projeto conveniado entre a Secretaria de Ciência e Tecnolo-
gia e o Laboratório Nacional de Computação Científica. 

Ao que indicava, o meu nome aparecia como de consenso 
entre as partes. Apesar de todos os problemas, via ali uma possibili-
dade de aprendizado. Porém, não poderia decidir sozinho. Naquela 
mesma noite conversei com o vice-diretor, o Prof. Marcio Belo, e 
em seguida fiz uma reunião de pequeno comitê com o coordenador 
acadêmico, professor Horácio Ribeiro, a professora Regina Célia, 
a professora Claudia Ferlin e o professor Marcio Belo. Na ocasião, 
tinha a preocupação de que a direção do IST-Rio fosse indicada pelo 
próprio IST-Rio. O professor Horácio confirmou a condição de can-
didato à direção. Era o nome que levaríamos ao Conselho Diretor 
do IST-Rio para ratificação. Era o nome que, acreditava, pudesse dar 
8 CAMPOS, M. F. Abertura: Motivação: motivo mais ação [e-mail enviado a professores e 
alunos do IST-Rio]. Em 09 fev. 2011.
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continuidade a toda aquela história: era um professor efetivo, era o 
coordenador acadêmico, conhecia o IST-Rio em sua prática diária.

Na semana de planejamento estratégico, que fazíamos todo 
início de semestre, dei a notícia a todos os professores. Duas se-
manas depois, fui apresentado ao Centro de Educação Profissional 
em Tecnologia da Informação de Petrópolis (CPTI). O Conselho 
Diretor aprovou o nome do professor Horácio Ribeiro e fizemos a 
passagem de direção, tanto no IST-Rio quanto no CPTI.

A passagem de direção no CPTI foi protocolar. No IST-Rio, 
foi, sem dúvida, um momento difícil. Saía de uma zona de conforto 
para uma realidade desconhecida em seus pormenores. Ao sair, na-
quela tarde, do IST-Rio, encontrei o funcionário Celso. Ao encon-
trá-lo, depois da cerimônia, conversamos sobre os nossos futuros. 
Fiz, então, um pedido: que cuidasse do meu ipê, que a professora 
Heliana Borges havia doado, e das minhas palmeiras imperiais, que 
havíamos plantado. Sabia que o pronome possessivo era exagerado, 
afinal aquela era uma escola pública construída com as mãos de to-
dos e todos sabiam disso. Por isso, naquela tarde, saí de lá realizado.

No dia 11 de fevereiro de 2011, fazia a comunicação final de 
minha saída do IST-Rio a toda a comunidade: 

Prezada Comunidade IST-Rio, 
Conforme o Informativo IST-Rio número 300, 
hoje será homologado pelos Conselhos Diretor e 
Acadêmico o novo Diretor do IST-Rio: professor 
Horácio Cunha Ribeiro. O Professor Horário de-
sempenhava a função de Coordenação Acadêmica 
desde 2007. Assim, encerra-se meu ciclo frente à 
Direção do IST-Rio e um novo ciclo se inicia no 
IST-CPTI-Petrópolis, minha nova missão.
Ao longo desses últimos quatro anos, praticamen-
te, pude conhecer um pouco mais da educação pú-
blica, seus desafios e necessidades. No IST-Rio, no 
início da gestão, tínhamos uma visão de gestão bem 
definida: deixar o prédio do IST-Rio adequado para 
uso efetivo do trabalho que esperávamos realizar, 
a convalidação dos alunos, o reconhecimento do 
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curso, a consolidação do curso de graduação e o 
início de cursos de pós-graduação (este uma mi-
ragem na época). Graças a muito trabalho e em-
penho coletivo desta equipe conseguimos alcançar 
estes objetivos. 
O marco maior da melhoria da infraestrutura do 
prédio foi a chegada da internet no IST-Rio. Na 
graduação, a publicação da homologação do re-
conhecimento e da convalidação foram alegrias 
indescritíveis e nosso resultado no MEC reflexo 
de trabalho duro e sério de toda a equipe: alunos, 
professores e funcionários. A abertura da pós-gra-
duação consolidou de fato o início da pesquisa em 
outro patamar no IST-Rio. A colação de grau dos 
alunos de convalidação foi um desses grandes mo-
mentos que passamos aqui no IST-Rio.
Porém, um dos maiores aprendizados e riquezas 
foi conhecer as pessoas com quem tive a oportu-
nidade de trabalhar. Todas sem exceção. Porém 
não poderia deixar de destacar aquelas que, desde 
2005, quando fomos efetivados, ajudaram a con-
solidar e elaborar uma visão de Ensino Público Su-
perior de qualidade na Rede FAETEC, tais como 
Fernando Mota, Marcio Belo, Marcos Monteiro, 
Ronaldo Goldschmidt, Horácio Ribeiro, Jamile Al-
len, Heliana Borges, Themis Aline, Marcio Gonçal-
ves, Vasco Amaral, Marcio Vianna, Leonardo Vian-
na, Andreia de Luca e Regina Célia. Todos, como 
poucos, sempre preocupados com os destinos de 
nossas ações. Aos poucos, outros professores fo-
ram se juntando e “engrossando o caldo”. Na pós, 
com a Prof.ª Rosa Mota, Altemar Sales, Ricardo 
Marciano e a Prof.ª Marcia Freire. Assim como ou-
tros professores, como Guilherme Azeredo, Regi-
naldo Figueiredo, Claudia Ferlin, Paulo Massillon, 
Ricardo Portela, Paulo Gualhanone.
Na área administrativa, o apoio da Adriana Santos, 
no início na Secretaria e depois no Patrimônio, Pa-
trícia Araújo, na implantação do primeiro sistema 
acadêmico, da Rosangela Luz e seus banquetes, 
da Denise Macedo, do Pedro Inglez, do Francis-
co Dutra e da Ivone Gusmão, Tânia Lúcia, Maruza 
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Campos e Edirlane Carvalho, na Biblioteca mais 
recentemente Sandra e Viviane. 
Ao Alex, meus agradecimentos e o quanto foi im-
portante nestes últimos quatro anos, não apenas 
para o IST-Rio, mas também para todo o ensino 
superior da rede. Sempre fazendo de forma capri-
chosa e dedicada suas missões. 
Na área pedagógica, a Maria Aldina e Sybele Cala-
zans, pelos passos iniciais da Secretaria Acadêmica, 
e à Jamile Allen, pelo seu profissionalismo e bom 
humor. 
Na área de TI, a Claudio Durães, Edivaldo Oli-
veira, Sidney Sudério, mais uma vez Prof. Marcio 
Gonçalves, e ao Prof. Fabiano Saldanha, outorgado 
do projeto de instalação tecnológica do IST-Rio.
Na Direção, ao meu vice-diretor Marcio Belo, com 
que convivi e me orgulho de ter feito uma escolha 
corretíssima para o cargo.
Na FAETEC, ao Sr. Evandro, pela disponibilidade 
constante em resolver nossos problemas, ao Sr. 
Ourivaldo, nosso vizinho de porta, à equipe da 
assessoria de controle sempre disposta a orientar, 
Simone, Roberta e Izabel.
Aos ex-alunos Felipe Silveira e José Luciano, pela 
colaboração neste processo de reconhecimento e 
convalidação. A todos os alunos que passaram pelo 
IST-Rio.
A toda a equipe do Conselho Estadual de Educa-
ção: ao professor Paulo Alcântara Gomes, ao nosso 
conselheiro Nival Nunes de Almeida, à secretária 
executiva Maria Carolina Pinto Ribeiro, a Fátima 
Regina Martins Ferreira, assim como ao assessor 
Josemar Coutinho Lima, e a Jaqueline da Cunha 
Vasconcelos e Edlamar Batista. Esta equipe nos 
ajudou muito, somos eternamente agradecidos pe-
los seus trabalhos, e resultou na legalização defini-
tiva de nossa Escola.
Não posso deixar de lembrar os precursores des-
te projeto: professores Espedito Batista, Alfredo 
Boente e Maura Gomes.
Aos professores Fernando Mota, Maria Cristina 
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Lacerda e ao professor Celso Pansera pela confian-
ça, inicialmente na indicação para a Direção do IS-
T-Rio e nesta nova missão.
A minha família e aos meus filhos, pela compreen-
são nos dias em que chego tarde em casa.
Deixo ao professor Horácio e toda a equipe do IST-
-Rio minha confiança e sucesso para o trabalho que 
está por vir. Levo uma grande saudade deste tempo 
e lembranças que guardarei para sempre.
Por fim, como diz um ditado chinês: “Se você dese-
ja um ano de prosperidade, cultive grãos. Se você 
deseja 10 anos de prosperidade, cultive árvores. Se 
você quer 100 anos de prosperidade, cultive gente”
Obrigado pela oportunidade de conhecer todos 
vocês. Sem dúvida foi um período de muito tra-
balho duro, mas de muita realização. O próximo 
passo é cuidar de nossos 100 anos de prosperidade.
Um forte abraço a todos.
Missão cumprida.





Justificativa

A educação não é mais apenas um problema social. Passou a 
ser uma barreira ao próprio crescimento das cidades, dos estados e 
dos países. Afinal, estamos vivendo a plena era do conhecimento. 
Esta preocupação está expressa no relatório publicado pela Fiesp 
em que aponta desperdício na ordem de aproximadamente R$ 57 
bilhões, ou 1,8% do PIB nacional. Este montante poderia manter 
33 universidades do mesmo porte da UFRJ. 

Dentre as análises da situação, o relatório cita:

Os gastos públicos em educação nos países são 
necessários, mas não suficientes, para o aprofun-
damento do nível educacional da população das 
nações tanto em termos quantitativos quanto qua-
litativos. É preciso focar, portanto, na gestão dos 
recursos destinados à educação. (FIESP, 2010, p. 7)
A deficiência na gestão da educação brasileira é 
o principal problema a ser enfrentado e pode re-
sultar em problemas como: evasão escolar, repe-
tência, burocracia no sistema educacional, falta de 
acesso e alocação desigual de recursos entre os ní-
veis educacionais. (FIESP, 2010, p. 9)

Como recomendação, o relatório da Fiesp sugere:

As principais propostas compreendem: aprofun-
damento das metas já existentes para educação e 
aprimoramento dos seus mecanismos de controle 
e avaliação; incentivo à participação dos responsá-
veis e da sociedade para acompanhar o desenvolvi-

Capítulo II

Lições aprendidas no IST-Rio



52 A Gestão empreendedora em educação: transformando...|Marcio Francisco Campos

mento dos alunos e tornar as escolas mais atrativas; 
qualificação do professorado nacional e elaboração 
de plano de carreira baseado na meritocracia; 
acompanhamento de escolas e de alunos com bai-
xo desempenho; desenvolvimento de cursos técni-
cos atrelados às demandas regionais; ampliação dos 
cursos para a formação de tecnólogos no Ensino 
Superior e promoção de medidas, por mérito, que 
permitam o acesso à universidade pública aos estu-
dantes de baixa renda. (FIESP, 2010, p. 10)

Visto pela análise global, este relatório aponta caminhos e 
desafios que devem ser enfrentados. Falta, entretanto, a análise da 
realidade escolar, sua particularização. A realidade brasileira é mui-
to diversa. No Rio de Janeiro, por exemplo, podemos encontrar 
escolas de excelência próximas a escolas marginalizadas pedagogi-
camente. Portanto, tratar exclusivamente pelo viés da meritocracia 
é injusto e inadequado quando queremos criar oportunidades para 
todos de forma igualitária.

Como viabilizar esta mudança? A resposta básica para esta 
questão está na valorização do projeto pedagógico da escola como 
instrumento de gestão escolar e de ação de transformação. Para 
tanto, são necessárias ações que venham a viabilizar o projeto pe-
dagógico. Isto significa tratar cada escola como algo único e típico. 
É transferir para a escola o poder de escolhas e de estratégia, sem 
abrir mão de diretrizes gerais.

Ao revelar a história do IST-Rio, várias lições são aprendi-
das. Lições estas que vão ao encontro da execução de um projeto 
pedagógico próprio e único, e que podem ser um ponto inicial de 
discussão e de análise da realidade escolar ao nosso redor.

Para organizar as lições aprendidas, foi tomada como base 
a aula magna proferida para a Diretoria de Educação Superior da 
Rede FAETEC, no dia 11 de agosto de 2010, pelo professor e di-
plomata Marcos Prado Troyjo, doutor em Sociologia, que tratou 
do tema a “Universidade do século XXI”. Na ocasião, o palestrante 
ressaltou que a escola é o espaço para a prática e a construção do 
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conhecimento. É na escola que encontramos o ferramental para a 
busca, o processamento e a difusão do conhecimento. Portanto, o 
seu papel é central no século XXI. Entretanto, ponderou que o co-
nhecimento, apesar de necessário, não é suficiente para lidar com 
as mudanças necessárias para a sociedade contemporânea. Outros 
eixos de ação são necessários para provocar esta transformação.

Marcos Prado Troyjo sugere dois outros eixos, além do co-
nhecimento, para análise: o eixo do empreendedorismo e do ca-
pital. Estes eixos estão plenamente de acordo com as ações desen-
volvidas no IST-Rio. Portanto, se quisermos provocar mudanças em 
nosso ambiente escolar, devemos considerar três eixos de ação: o 
conhecimento, o capital e o empreendedorismo.

Ao regatar a história do IST-Rio e verificar como uma ideia 
pode se transformar em uma das melhores escolas do Brasil, o mo-
delo apresentado nos parece bem pertinente. Os fatos e os registros 
da memória, quando entrelaçados, permite-nos obter uma análise 
completa do quadro. 

Esta parte do livro, que trata das lições aprendidas, considera 
estes três eixos. Assim, as lições que foram derivadas das ações do 
dia a dia são elencadas sob este olhar tridimensional. As lições não 
são estanques, estas se inter-relacionam com as outras, constituin-
do-se de um rizoma das ações.

Conhecimento

Transparência: sempre

Possivelmente esta seja a maior lição de todas. Nada substitui 
o processo de transparência dentro de uma instituição, em particular 
dentro de uma instituição pública. Em vários momentos este pro-
cesso de transparência ajudou a encontrar soluções, a debater ideias 
e a encontrar caminhos. A transparência possibilita o surgimento de 
ideias, o arejamento institucional e decisões mais acertadas.

A mais tradicional forma de se prover transparência é atra-
vés de reuniões esporádicas e eventuais. Outra forma é através de 
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reuniões de comitês e conselhos representativos. Estes são os mo-
delos tradicionais. Estes modelos podem ser apropriados via o uso 
de grupos de discussão criados em ambientes virtuais na internet.

No IST-Rio, temos dois conselhos representativos: o Conselho 
Diretor e o Conselho Acadêmico. O Conselho Diretor, voltado para 
as questões institucionais, e o Conselho Acadêmico, voltado para os 
cursos no âmbito do Instituto. São conselhos regimentais. Outros 
comitês também foram criados, de forma a auxiliar no processo 
decisório e várias outras instâncias: o comitê Editorial, o comitê 
de Trabalhos de Conclusão de Curso e o comitê de Governança de 
Tecnologia da Informação. Estes comitês se reuniam para auxiliar 
em questões da revista do IST-Rio, no processo de condução do 
Trabalho de Conclusão de Curso e dos processos de Tecnologia da 
Informação. Em cada uma destas áreas existe um responsável pela 
condução do processo. 

O emprego de ferramentas da internet também ajudou. Cria-
mos os grupos na internet. Passamos a ter os grupos de docentes, 
de discentes, dos funcionários e dos gestores. Informativos sema-
nais eram divulgados nestes grupos. Além dos grupos criados na 
internet, outras tecnologias são utilizadas para prover a transparên-
cia. O IST-Rio criou uma conta no Twitter. Esta conta possibilitou a 
divulgação rápida de informações. Outra conta no Skype permitiu 
o acesso instantâneo ao diretor da escola. Estes mecanismos deram 
agilidade à troca de informações na comunidade. Comunidade esta 
que já está bem habituada a estes mecanismos.

Sem dúvida, boa parte da evolução que o IST-Rio teve ao lon-
go destes anos foi em decorrência deste modelo de participação 
contínua e democrática. A cadeia virtual de participação sem dúvida 
foi um destaque. Informações que antes eram postadas em murais 
passaram a ser circuladas via grupo de discussão e outros meca-
nismos de participação. Afinal, estamos lidando com uma geração 
totalmente conectada e devemos nos apropriar destas tecnologias 
para redefinir o nosso papel como escola.
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A Tecnologia da Informação 
incorporada ao processo educacional

A Tecnologia da Informação, quando inicialmente utilizada 
pelas organizações, era aplicada, efetivamente, para o controle dos 
processos. Assim, era típico nos anos 70 e 80 verificar o uso de 
computadores em áreas tais como a contabilidade e a folha de pa-
gamento. Esta perspectiva se modificou a partir dos anos 90 com a 
percepção da potencialidade desta tecnologia no alinhamento estra-
tégico das organizações. A Tecnologia da Informação era vista não 
apenas pelo seu aspecto da automação, mas, principalmente, pelo 
aspecto da transformação organizacional.

Na escola, a Tecnologia da Informação tem sua ênfase apli-
cada, em sua grande parte, no controle de alunos e funcionários e 
na centralização de processos. No IST-Rio, o foco da Tecnologia da 
Informação era o apoio à transformação do espaço escolar. Foram 
vários os momentos em que utilizávamos as oportunidades ofere-
cidas pela Tecnologia da Informação. Foi o caso de nosso sistema 
acadêmico. Em um primeiro momento, tentamos ações locais e 
softwares disponíveis gratuitamente, não deu certo. Em 2009, o 
professor Marcio Belo, após uma análise dos softwares disponíveis 
no mercado, comerciais e livres, considerou a hipótese de desenvol-
ver um sistema acadêmico a partir das orientações dos Trabalhos de 
Conclusão de Curso, hoje o projeto de software livre Coruja e em 
pleno uso no IST-Rio.

Em 2008, quando efetivamente instalamos as redes elétrica, de 
telefonia e de dados, tínhamos em mente exatamente o tipo de mo-
delo de sala de aula que desejávamos. A instalação destas redes, com 
possibilidade de acesso a internet em todas as salas, acesso sem fio e 
com um conjunto de servidores, permitiria ao IST-Rio crescer em 
termos de aplicações necessárias para apoiar as nossas necessidades.

Outra oportunidade foi utilizada pela revista científica do IS-
T-Rio. Em 2004, o IST-Rio havia editado uma revista científica em 
papel. Em 2006, uma nova edição foi lançada. Devido aos custos 
inerentes à impressão de revistas em papel, em 2009 foi feita uma 



56 A Gestão empreendedora em educação: transformando...|Marcio Francisco Campos

nova edição da revista, agora no formato de CD. Isto barateava, mas 
não tínhamos o acesso e a divulgação necessária para a difusão dos 
artigos. Em 2010, lançamos a revista no formato para a Web, por 
meio do software SEER. 

Um dos projetos que permitiram conhecer a percepção dos 
alunos em relação ao IST-Rio foi o projeto de datawarehouse, orien-
tado pelo professor Ronaldo Goldschmidt. Este datawarehouse foi 
aplicado a cada semestre, desde 2005.2. O projeto de datawarehouse 
possibilitava conhecer melhor o perfil de nossos alunos.

Em 2010, um de nossos objetivos foi o de utilizar o ambiente 
Moodle, de ensino a distância, para o emprego em nossas aulas pre-
senciais. Este fato potencializou o ensino em sala de aula. A partir 
de então, os temas, além de serem abordados em tempo de aula 
presencial, também poderiam ser tratados de forma atemporal e à 
distância.

Os modelos tecnológicos não ficaram na periferia da gestão 
da escola, tampouco na gestão de sala de aula. Se tivéssemos mais 
recursos via projetos, com certeza teríamos aprofundado, ainda 
mais, o processo de transformação do IST-Rio pela utilização da 
Tecnologia da Informação. As possibilidades de uso e de redefinição 
de modelos no uso desta tecnologia são imensas e, é bem inquie-
tante ver escolas que ainda não entenderam como aproveitar esta 
oportunidade.

A pesquisa e a extensão integrados ao processo de ensino

Este é um ponto polêmico. Afinal, o ensino, a pesquisa e a 
extensão deveriam estar sempre unidos e integrados na formação 
do aluno. Mas nem sempre isso acontece. Os modelos universitá-
rios insistem em separar estas dimensões e sempre quem perde é 
o aluno.

Outra distorção é quanto à pesquisa. Considera-se pesquisa 
como algo destinado apenas a alguns alunos selecionados. Esta é 
uma barreira que toda escola deve vencer. A pesquisa deve estar 
integrada diretamente às práticas diárias de sala de aula. Deve-se 
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possibilitar a integração de disciplinas e de ações de integração en-
tre as mesmas. Pesquisa é antes de tudo uma atitude e postura frente 
ao conhecimento.

Entretanto, para que isto aconteça, é necessário criar na es-
cola um ambiente propício e colaborativo. Uma das ações nesta 
linha, e que pode ser realizada na gestão, são as semanas de plane-
jamento. Estas semanas não devem ser pautadas pelo planejamento 
exclusivo do calendário escolar, como é comum, mas pelo encon-
tro de professores e de propostas de projetos; pela apresentação 
de resultados consolidados em seminários; pelo debate no próprio 
grupo na internet; e pela reflexão contínua no aprimoramento do 
processo escolar.

Uma das características da gestão neste processo é o incen-
tivo à realização de atividades integradas entre professores e suas 
disciplinas e apoio às mais diversas ações. Neste quesito, alterar e 
ressignificar o processo avaliativo é de grande importância. O mo-
delo tradicional de provas interfere em grande parte no alijamento 
da pesquisa realizada em sala de aula.

Um dos pontos que devem ser considerados na adoção do 
processo de pesquisa é como estas pesquisas serão aproveitadas. 
Atualmente, com a possibilidade de se publicar digitalmente uma 
revista e a disponibilização de ferramentas e sistemas de publica-
ção destas revistas, a produção institucional ficou ágil e prática. Os 
custos de impressão e distribuição de revistas em formato impresso 
eram grandes obstáculos na produção destas revistas. Possuir uma 
revista institucional é uma forma de exercitar a revisão pelos pares, 
a editoração e a publicação e as parcerias advindas deste processo. 
Assim, ao se publicar uma revista institucional, não se espera que 
o produto seja apenas uma revista, mas o desenvolvimento de uma 
cultura científica.
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Capital

Salários

Muito se tem dito quanto à questão salarial dos professores. 
Alguns argumentam que para se melhorar a educação não bastam 
bons salários e que outras variáveis necessitam de modificações 
também. Sem dúvida, não é apenas a melhoria dos salários dos pro-
fessores que será suficiente para a melhoria da educação. Porém, 
cabe destacar que sem o pagamento de bons salários qualquer outra 
melhoria é superficial e de resultados marginais. O que se verifica 
é que não bastam políticas isoladas e que qualquer política deve 
apresentar em seu eixo central o pagamento de bons salários para 
os professores.

Formação de gestores

Por qual razão a formação de gestores está sob o tópico sobre 
capital? Para tratar do capital humano e sua formação na gestão es-
colar. Atualmente, são raras as escolas que formam gestores de alto 
nível para lidar com o desafio de se fazer uma educação de excelên-
cia. Pelo contato com profissionais da área pedagógica, é possível 
sugerir que boa parte dos cursos da gestão escolar está pautada em 
modelos de escola do século XIX. Estes modelos não consideram 
os avanços das tecnologias, tampouco as novas dinâmicas sociais ad-
vindas das novas relações com esta tecnologia. Empregam-se nas 
escolas dinâmicas e concepções de mundo que já não existem mais: 
autoridade do professor, salas enfileiradas etc.

A FAETEC, em 2008, organizou um curso de extensão para a 
capacitação de gestores na rede. O contato com os diversos gestores 
de alto nível de outras unidades da FAETEC motivou a realização 
de um curso lato sensu que tratasse de tecnologia da informação em 
ambientes educacionais. Esta pós-graduação foi um de nossos pri-
meiros passos rumo à melhoria da qualificação dos gestores frente 
a esta nova realidade escolar no contexto de novas tecnologias e 
de dinâmicas sociais. A pós-graduação visava à melhoria da gestão, 
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não apenas de gestores da Rede FAETEC, mas também de qualquer 
gestor interessado neste processo.

Sem dúvida, se desejamos melhorar o ambiente escolar e de-
senhar uma escola que faça frente ao nosso tempo, é necessário in-
vestimento na gestão escolar, na modificação de paradigmas e na 
percepção de mudança oportunizada pela tecnologia da informação. 

Entretanto, não se deve pensar apenas pelo lado tecnológi-
co. A escola não deve ser vista apenas pelo seu lado pedagógico, 
o predominante, tampouco valorizar a tecnologia como salvação 
de tudo. O curso de Gestão Escolar oferecido pela FAETEC pos-
sibilitou ver a escola em seus vários ângulos: pessoal, de custos, de 
processos, projetos etc. Um dos aspectos principais do curso foi 
procurar ver a escola como um todo organizacional e, a partir des-
te, promover uma visão de futuro, via planejamento estratégico, e 
alinhar recursos e esforços naquela direção. 

Serviço versus Compromisso

Temos visto, ao longo da gestão escolar, vários modelos que 
pregam desde a escola participativa àquela que acha que a tecno-
logia é a solução para todos os problemas. Entre os mais recentes 
modelos, está entender a escola como um conjunto de serviços. 
Resume-se, então, a escola a uma organização, como qualquer ou-
tra que presta um serviço a uma determinada sociedade ou grupo 
social. Desta forma, basta identificar quais são os serviços, alocar 
recursos e colocar a escola para funcionar. 

Sem dúvida, a escola deve ser pautada pela gestão participa-
tiva. Todos devem ser escutados, devem dar sua contribuição, pelo 
simples fato de que escola é algo muito complexo para ser dirigida 
apenas por um único gestor. Além da gestão participativa, a escola 
deve estar disponível a todos, o que significa a democratização do 
seu acesso. A democratização ao acesso não é pelo simples fato de 
levar conhecimento, mas, acima de tudo, levar valores para toda 
a sociedade. Deve ser também capaz de construir conhecimento 
significativo.
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Dados os atributos de uma escola, verifica-se que esta não 
pode ser resumida a apenas um conjunto de serviços: escola é com-
promisso. Deve-se, então, estabelecer políticas que visem ao com-
prometimento de todos, professores e sociedade, em torno da esco-
la. Compromisso com a transformação social, com a autonomia do 
aluno, com o entorno da escola. Este aspecto reforça a importância 
do projeto pedagógico. Investir em políticas de compromisso e não 
apenas de serviço, este é um grande desafio. Compromisso está di-
retamente relacionado à localidade da escola, à criação de pertenci-
mento de todos em torno de um projeto escolar.

Empreendedorismo

Ouse, inove e planeje

Possivelmente, não existe lugar mais tradicional do que a es-
cola. Em todo lugar, sempre que você entra em uma escola encon-
tra sempre a mesma estrutura: uma sala, cadeiras enfileiradas, qua-
dro-negro (com grande avanço encontra-se uma escola com quadro 
branco), pauta etc. É, sem dúvida, uma escola arcaica que ainda 
não avançou para um alinhamento com o mundo contemporâneo. 
Esta realidade está mudando, sem dúvida, mas mudar a estrutura 
arquitetônica da escola não significa uma modificação de gestão efe-
tivamente.

A escola que conhecemos hoje foi criada durante a Revolução 
Industrial e cujos propósitos estavam alinhados com a necessidade 
e a visão de mundo do século XVII. Assim, turmas bem-comporta-
das, professor como chefe, disciplinas compartilhadas, sirenes de-
marcando o tempo, todo um modelo que procurava ajustar a socie-
dade do campo para a sociedade industrial. É difícil imaginar que 
este modelo ainda prevaleça na maioria de nossas escolas. 

De fato, não há razão para tal. A Lei de Diretrizes e Bases da 
educação foi um marco exatamente pelo seu caráter inovador, de 
liberdade de criação e de experimentação de possibilidades educa-
tivas. O que falta, entretanto, é um pouco de ousadia e de coragem 
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para os gestores e professores. Entretanto, não se trata apenas de 
ousadia. Saber fazer e fazer acontecer são outros passos também 
importantes que somente uma qualificação gestora pode oferecer. 

Um dos exemplos que aprendemos no IST-Rio foi com o uso 
do Moodle (ferramenta de apoio ao ensino a distância). Ninguém, 
praticamente, conhecia ou havia trabalhado com esta ferramenta 
antes. Sabíamos que o Moodle era uma ferramenta que deveríamos 
incorporar em nossas ações rotineiras. Já tínhamos uma infraestru-
tura de redes adequada para a instalação do Moodle; o que faltava 
era alinhar a nova visão com a equipe de professores. No plano, 
tínhamos que ir nos adequando aos poucos. Primeiro, nós optamos 
por usar o Moodle na pós-graduação, já que esta tinha menos pro-
fessores. Assim foi feito. O uso do Moodle para apoio às práticas de 
sala de aula foi um sucesso. No semestre seguinte, a cultura já se 
expandia e começávamos a usar o Moodle em algumas disciplinas da 
graduação. No ano seguinte, todos os cursos da graduação já esta-
vam utilizando o Moodle. Todo este processo durou algo em torno 
de dois anos. Hoje, o Moodle é intrínseco às atividades didáticas de 
praticamente todos os professores do IST-Rio. Quando se trata de 
educação não podemos ter pressa. A pressa, nestes casos, queima 
ideias boas e mantém as escolas da forma em que estão: no passado.

A necessidade de criação de uma 
fundação para apoio ao ensino

Possivelmente este seja um ponto-chave que passa desperce-
bido no processo de melhoria escolar. Toda escola possui um proje-
to pedagógico. Este projeto visa a articular a escola ao seu entorno, 
à sua realidade primeira. Sabemos que uma escola em Quintino é 
muito diferente de uma escola em Petrópolis. Por incrível que possa 
parecer, são realidades completamente distintas, com perfis de alu-
nos e de cultura diferentes. Ao se realizar um projeto pedagógico, 
junto com outros instrumentos, a escola busca uma razão de sua 
existência naquele contexto escolar e de seu compromisso com o 
seu projeto futuro.
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Entretanto, da forma atual, a escola fica inoperante frente a 
seu projeto pedagógico. Afinal, como propiciar a formação de um 
indivíduo integrado à realidade escolar se a mesma não possui di-
nheiro suficiente para visitar museus, ir ao teatro com os alunos, as-
sinar revistas e jornais etc.? Desta forma, sem este apoio, a escola se 
resume ao ato de ensinar, seguindo o modelo tradicional e limitado.

Na pesquisa, esta perspectiva é diferente. O pesquisador que 
necessita realizar um experimento, visitar centros de pesquisa, 
comprar livros, comprar recursos, entre outros, para realizar sua 
atividade, possui um rol de fundações de apoio e de fomento ao 
seu projeto. Através deste fomento o pesquisador distribui bolsas 
de estudo, publica artigos e viaja divulgando e disseminando a sua 
pesquisa.

Este modelo da pesquisa necessita ser aproveitado e direcio-
nado para o ensino. Se desejarmos considerar o processo de ensino 
dentro do contexto de um projeto pedagógico de uma escola, faz-se 
necessária a criação de instituições de fomento que auxiliem cada 
escola na realização de suas necessidades específicas. O atual mo-
delo de apoio institucional visa a garantir sempre os recursos para 
toda a rede de escola. Esta política parece ser um erro conceitual, 
pois trata todas as escolas da mesma forma e desconsidera o que 
há de mais importante na mesma: o seu projeto pedagógico e sua 
localidade.

Uma instituição de fomento voltada para o ensino possibilita-
ria a valorização do projeto pedagógico da escola. Assim, as especi-
ficidades únicas das escolas poderiam ser atendidas através de pro-
jetos. Assim, visitas, instalação de bibliotecas, desenvolvimento de 
jogos e de atividades poderiam ser apoiados, possibilitando, assim, 
a amplificação da educação em sua própria localidade. 

Gestão participativa

No setor público e em particular na educação, é importante 
a participação de todos. A escola deve ser um local arejado de in-
formações e não dogmático. É claro que ao mesmo tempo em que 
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esta deve ser arejada, é importante que a escola tenha um projeto 
de ação bem definido. A conciliação entre o arejamento de ideias e 
do projeto escolar se dá via a constituição e a eleição de conselhos 
representativos da comunidade escolar.

No IST-Rio, procurávamos sempre resolver as questões aca-
dêmicas e institucionais a partir das reuniões do Conselho Acadê-
mico e do Conselho Diretor. Nem sempre eram reuniões fáceis, 
mas geralmente encontrávamos um caminho para conciliação de 
objetivos. 

A participação não deve se resumir apenas aos conselhos re-
presentativos; deve estar presente em várias ações da escola. Por 
exemplo, como na escolha dos diversos logos das Semanas Tecnoló-
gicas e Culturais realizadas pelos alunos, ou no contato constante e 
pessoal com professores, alunos e funcionários.

A valorização dos processos gerenciais

Este é sem dúvida um grande aprendizado. Infelizmente, toda 
a educação no país está orientada a indicadores voltados para avalia-
ção baseados em nota: Prova Brasil, Enem, Enade. Decerto, temos 
também alguns indicadores baseados em visitas in loco. Avalia-se, 
diagnostica-se, constata-se que a educação está ruim, mas não se 
tem um modelo de melhoria do processo educacional. Espera-se 
que as unidades escolares descubram e desenvolvam por conta pró-
pria e sem um guia geral de como melhorar seu desempenho.

Talvez, uma alternativa a este modelo seja a valorização de 
certificações do tipo ISO 9000 para as escolas. Estas certificações 
possibilitam que a escola olhe para si e constate quais são os seus 
processos e como pode melhorá-los. Afinal, se o processo escolar 
passar a funcionar em melhor qualidade, é esperado que o aprendi-
zado e a qualidade do aluno melhorem da mesma forma. 

A ISO 9000 não é nenhuma novidade para os outros segmen-
tos produtivos na sociedade. Este modelo de melhoria da qualidade 
tem sido utilizado em vários setores tanto na indústria quanto nos 
serviços, este último, como é o caso da educação.
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Em particular, a FAETEC utilizou até 2015 a ISO 9000 a fim de 
melhorar e capacitar algumas de suas escolas, dentre elas: o Centro 
de Informática de Quintino, desde 1998, o IST-Rio, certificado desde 
2011, assim como outros cinco Centros Vocacionais Tecnológicos.

Esta visão de processos e ISO 9000, sem dúvida, consiste em 
um rompimento do atual modelo centralizado que as atuais secre-
tarias de educação sustentam. Uma vez mais, para tal é necessária 
uma nova concepção de modelo de sistema escolar, aquele que va-
loriza o projeto pedagógico da escola e não uma política generalista 
e horizontal.

O uso das técnicas de planejamento estratégico

Sem dúvida, o maior planejamento estratégico de uma escola 
no século XXI é o calendário escolar. Esta é uma realidade que ne-
cessita ser modificada. Se uma escola possui, de fato, um projeto pe-
dagógico, então deve estar atenta ao seu planejamento estratégico. 
O planejamento estratégico visa a alinhar os recursos da escola aos 
seus objetivos. Sem um planejamento estratégico, a escola perde o 
seu significado, fica sem razão de ser, resume-se a “preparar para o 
vestibular e o Enem”, ou simplesmente prepara para “o mercado de 
trabalho”. O planejamento estratégico incorpora e envolve as pes-
soas na missão da escola e posiciona a escola perante seus parceiros 
e a sociedade.

A experiência com o planejamento estratégico no IST-Rio 
foi bem-sucedida. Com o planejamento estratégico conseguimos 
planejar o lançamento do curso de pós-graduação, assim como 
incorporar, aos poucos, o software Moodle para o apoio às aulas 
presenciais. Estes foram dois fatos que modificaram bastante a lógi-
ca pedagógica da escola, e o planejamento estratégico possibilitou 
configurar um processo de amadurecimento e de visão e de acom-
panhamento das conquistas e retrocessos em cada caso.

 



Ao consolidar a escola como o IST-Rio, vários tabus foram 
quebrados e que merecem reflexão:

A oferta de ensino público de qualidade para todos

Oferta de educação pública superior em regiões não assis-
tidas: fazer uma escola de educação superior no bairro de Quinti-
no, possibilitando e oportunizando educação superior de qualidade 
para uma gama da população desassistida, é uma grande quebra de 
paradigma. O exemplo da escola em Quintino é significativo para 
exemplificar que não sairemos do patamar em que nos encontra-
mos de sociedade sem investimento em educação. Levar educação 
para todos, em todos os níveis e de qualidade é um grande desafio. 
O exemplo de sucesso em escolas isoladas é comum. São vários os 
registros de escolas que atingem níveis de maturidade exemplar. 
Entretanto, temos três problemas destas escolas. O primeiro é re-
lativo à continuidade, afinal, como garantir que a escola exemplar 
continue a ser exemplar; o segundo, como uma escola medíocre 
consegue alcançar os níveis de excelência; o terceiro, como garantir 
a qualidade não apenas em uma escola, mas em uma rede de ensino. 

Oferta de educação tecnológica de qualidade

Este é um grande avanço para a qualificação de nossos jovens. 
É claro que a universidade desempenha um papel estratégico na 
formação de pesquisadores e de inovação. Entretanto, a universi-
dade não é um modelo que deva ser replicado em sua essência. A 
educação superior pública tem que se apropriar de outros modelos. 

Capítulo III

Reflexões
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A opção da educação tecnológica é fundamental para a melhoria da 
qualificação do mercado de trabalho, do nível de educação de nos-
sos jovens e da capacidade de incorporar em nossos jovens conheci-
mento científico e tecnológico. A opção de formação tecnológica, 
quando bem alinhavada, possibilita o desenvolvimento do empreen-
dedorismo intensivo em conhecimento e, ao longo prazo, a criação 
de riqueza em uma determinada região.

Escolas menores e capilarizadas

Diferentemente das universidades, o IST-Rio possibilitou o 
atendimento direcionado a áreas específicas da sociedade local. Sen-
do menores, foi possível a criação de um atendimento alinhado aos 
anseios de sua comunidade local e imediata. A FATEC/SP tem feito 
um belo trabalho nesta linha de formação, com mais de 60 escolas 
de nível superior e 250 de nível técnico. O modelo de escolas me-
nores, vocacionadas e interligadas a outros centros de educação, 
possibilita a articulação de saberes para o desenvolvimento de uma 
determinada região. As escolas menores são mais ágeis e possibili-
tam a formação de jovens com qualificação e, ao mesmo tempo, de 
continuidade na formação.

A criação de uma escola alinhada  
com o nosso tempo e juventude 

Por sua capilaridade e tamanho, o IST-Rio facilitou o alinha-
mento da escola às necessidades de nossa juventude e ao uso de 
tecnologia. O projeto de infraestrutura contou com a colaboração 
de nossos alunos e possibilitou o apoio ao projeto pedagógico em 
atendimento às demandas da juventude. Escolas menores e focadas 
no atendimento de um determinado segmento social e em uma de-
terminada vocação local permitem mobilidade de ação que possibi-
lita fazer escolas que estejam alinhadas com as demandas do nosso 
tempo. É claro que a universidade pode e deve se readequar às de-
mandas de nosso tempo, mas sua estrutura, em geral departamen-
tal, exigirá nível maior de esforço de mudança. 
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A adoção de processos de qualidade  
padrão ISO 9000 e de planejamento estratégico

O modelo de avaliação de serviços é um dospontos-chave do 
modelo de ensino superior. Avalia-se muito pelos seus produtos, 
mas como melhorar o processo? A ISO 9000 permite este olhar e 
possibilita a melhoria qualitativa das ações da escola. Em termos de 
gestão, esta, sem dúvida, é uma grande ação. A ISO 9000 nas escolas 
possibilita a discussão dos processos escolares, o modelo de gestão, 
a participação coletiva. Neste aspecto, o que é importante não é a 
tecnologia, mas a infraestrutura operacional, qualquer que seja ela. 
A adoção de ISO 9000 possibilita, antes de tudo, a discussão dos 
próprios processos da escola e a adesão sistemática a estes proces-
sos. Assim, a ISO 9000 é um caminho sistemático para a melhoria 
dos processos escolares. 

O mesmo podemos descrever do planejamento estratégico. 
O planejamento estratégico é uma ferramenta de gestão que pos-
sibilita, da mesma forma, a discussão da escola, a criação da iden-
tidade escolar, a melhoria do clima organizacional, a formação de 
equipes, o compartilhamento de visão e o alinhamento de esforços. 
Seu acompanhamento propicia a apuração dos resultados e a reava-
liação de ações. 

Nova concepção de espaço escolar e de uso de tecnologias

A escola não dará saltos com o uso de tecnologias. Para o uso 
de tecnologias é necessário o uso de estratégia de adoção vincu-
lada a um planejamento estratégico organizacional. Afinal, devido 
aos recursos limitados de toda organização, à qualificação e poten-
cialidade da equipe, nem toda tecnologia deverá ser empregada. A 
tecnologia deve estar fortemente alinhada à proposta pedagógica da 
escola, a um propósito específico de ação e de valores.

A história do IST-Rio é a história de parte da educação supe-
rior do Brasil. A ação do IST-Rio nos arredores do bairro de Quin-
tino e adjacências já é evidente. Vários alunos que não tiveram a 
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oportunidade de entrar para uma escola pública estadual ou federal 
encontraram no IST-Rio uma oportunidade de crescimento e de 
qualificação: seja pela via da formação profissional rumo ao merca-
do de trabalho ou pela via da continuação de estudos – pós, mestra-
do e doutorado. 

A experiência do IST-Rio revela vários aspectos de sucesso 
que podem auxiliar no processo educacional como um todo. Os 
desafios da educação passam por maiores verbas, formação de pro-
fessores, mas a discussão não se resume apenas a isto. É necessário 
pagar bem aos professores, construir uma nova visão de escola e 
melhoria da gestão. 



Parte II

O CPTI





Aprendendo com a escola

Abertura: Colhendo o dia – Carpe Diem 
Colha o dia! Aproveite o dia! Estas talvez sejam as 
melhores aproximações para o latim Carpe Diem. 
Aproveitar, não no sentido de desperdiçar o dia 
com futilidades, mas com produtividade e bom 
gosto. O filme A sociedade dos poetas mortos possui 
uma passagem brilhante sobre o tema.*

No IST/CPTI de Petrópolis estamos dando início 
a uma nova etapa na consolidação institucional de 
nossa Escola. Neste início de ano estamos traba-
lhando para integrar as atividades escolares tanto 
do ensino superior quanto do técnico e em vários 
níveis: pessoal, pedagógico e tecnológico. A equipe 
já existente continua. [...] 
Nas próximas semanas novos desafios serão “co-
lhidos”. Daremos início ao processo eleitoral em 
todos os conselhos e comitês do IST/CPTI assim 
como do Centro Acadêmico dos Alunos. Serão 
marcadas entrevistas com todos os professores e 
em seguida se dará início ao Planejamento Estraté-
gico da Instituição, quando serão discutidos a mis-
são, nossos valores e objetivos. Estaremos também 
agendando visita ao LNCC e ao Petrópolis-Tecnó-
polis para ampliarmos as possibilidades de estágio 
tanto para o Ensino Superior quanto para o Técni-
co. A professora Karina Boclin estará à frente deste 
processo.
Como vimos na palestra de “Alinhamento da visão 
institucional”, temos uma grande oportunidade de 
fazermos uma escola de excelência, afinal, dentre 

Capítulo VI

Memórias do CPTI
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outros fatores: Petrópolis merece! Como diria o 
ditado popular, “O passado é história, o futuro é 
mistério, e hoje é uma dádiva. Por isso é chama-
do de presente! ” Vamos aproveitar com sabedoria 
o presente e a oportunidade que temos em mãos. 
Assim, vamos colher e aproveitar nosso dia, todo 
o dia, o dia todo.
Sejam bem-vindos ao semestre 2011.1. (CAM-
POS, 2011)9

* Disponível em: <http://www.youtube.com/wat-
ch?v=kW__708OGRA>. Acesso em: 26/02/2011.

Fui apresentado à unidade na segunda semana de fevereiro de 
2011. Era uma sensação diferente. Apesar de conhecer boa parte 
dos professores, não estava ambientado à unidade. Seria um proces-
so de descoberta e incorporação àquela realidade. A escola estava 
vazia, praticamente, sem alunos e poucos professores, parecia sem 
vida. O que contrapunha à visão externa, tão bonita e cheia de vida 
na região do Quitandinha, em Petrópolis. 

A unidade Petrópolis é uma unidade que está vinculada ao 
LNCC. O LNCC é o Laboratório Nacional de Computação Cientí-
fica. O LNCC foi para Petrópolis no final da década de 1990, como 
uma política de interiorização de Ciência e de Tecnologia. Desde 
aquela época, o LNCC possuía visão social da ciência com a ofer-
ta de cursos voltados para a inclusão social, um movimento muito 
forte naquela época. Eram cursos de editoração, internet, planilhas, 
entre outros. 

O processo de oferta de cursos livres para a comunidade 
amadureceu e em 2002 foi firmado um convênio entre o LNCC e 
a FAETEC para a oferta de curso superior. A proposta inicial desta 
parceria era fortalecer a ciência e a tecnologia no interior do estado 
e, em particular, promover a formação de mão de obra qualificada 
para, dentre outros caminhos, trabalhar no próprio LNCC. Assim, 
naquele ano a FAETEC se tornaria a primeira escola de ensino su-
perior pública em Petrópolis. Em 2008, a unidade Petrópolis inau-
9 CAMPOS, M. F. Abertura: Carpe Diem [e-mail enviado aos alunos e professores do CPTI-Pe-
trópolis]. Em 26 fev. 2011.
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gurou a escola de ensino técnico em informática e abriu cursos li-
vres na mesma área. Em 2011, a unidade possuía uma configuração 
de educação alinhada com o ensino de tecnologia da informação. O 
projeto original era a consolidação do Centro de Educação Profis-
sional em Tecnologia da Informação, o CPTI. Na ocasião, precisava 
entender o projeto “CPTI”. 

Naquele momento, entretanto, o cenário encontrado não es-
tava tranquilo. A unidade da FAETEC em Petrópolis passava por 
várias dificuldades. A primeira delas era a própria relação com o 
LNCC. A internet da unidade havia sido cortada pelo LNCC, que a 
fornecia. Havia um clima de desconfiança, pois vários professores 
do LNCC que atuavam na educação superior tiveram seus contratos 
rescindidos e essa ação não estava clara para eles. 

A unidade não possuía uma identidade sequer. Muitos acha-
vam que a unidade era o próprio LNCC. Na própria unidade ha-
via um clima de desconfiança, a equipe do ensino superior não se 
relacionava com a equipe do ensino técnico e cursos livres. Eram 
praticamente duas unidades divididas conceitualmente em um só 
prédio.

A infraestrutura tecnológica não existia em sua essência. Não 
havia serviços de tecnologia no interior da unidade. O número de 
alunos era pífio para o tamanho da unidade. No ensino superior 
tínhamos 250 alunos estudando em dois turnos em um curso de 
cinco períodos.

Um dos grandes problemas no ensino superior do IST-Pe-
trópolis era a ausência de registro de qualquer diploma. A unidade 
era a única unidade de ensino superior na Rede FAETEC que, até 
aquele momento, ainda não havia entregado sequer um diploma. O 
clima de insatisfação dos alunos era enorme.

Eram vários os problemas. Entretanto, via na escola uma série 
de oportunidades e de possibilidades. Era necessário colher cada 
dia, se quiséssemos transformar aquela escola. Ao chegar, não fiz 
grandes mudanças, procurei manter a equipe que já estava na ges-
tão. Queria, antes de tudo, aprender com a escola.
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A localidade

Cada escola tem uma razão de ser. Sabendo disso, procurei 
entender e aprender com a escola. Tinha consciência de que o pro-
cesso de mudança, qualquer que fosse, seria demorado. Mudar não 
significa apenas se conscientizar, mas fazer com que todos possam 
fazer parte desta mudança, portanto exige conscientização coletiva. 

Conhecia poucos professores na unidade. Resolvi marcar reu-
nião individual com todos. Fui conhecendo cada perfil de professor 
e de funcionário. Esta abertura permitiu que alguns alunos, já na 
primeira semana, viessem conversar comigo. Assim, ia conhecendo 
um pouco da cultura e do ambiente escolar. Passei de turma em 
turma me apresentando. Foram quase três semanas de aprendizado 
e escutando a escola. 

Lia alguns documentos da escola. Um deles me chamou a 
atenção. Era um projeto de concepção de escola de tecnologia da 
informação que integrava todos os níveis. O projeto havia sido con-
cebido na ocasião da instalação do ensino técnico. Portanto, havia 
uma razão para aquela escola que, por sua vez, não havia sido levada 
adiante por algum motivo. Devido à proximidade do Rio de Janei-
ro, da existência de um corredor tecnológico que ligava o Rio de 
Janeiro a Petrópolis e da qualidade do ensino público na cidade, 
havia projeto de formação de mão de obra qualificada para sustentar 
uma das competências que se delineava na cidade: a de Tecnologia 
da Informação (TI). 

A FAETEC já estava estabelecida na cidade, em convênio com 
o LNCC, desde 2002, com o IST-Petrópolis, uma escola de ensino 
superior. A inauguração do ensino técnico em 2008 e a oferta de 
cursos livres na área de TI possibilitavam uma engrenagem educa-
cional única. Um jovem poderia cursar na escola os cursos livres, 
seguir sua formação no ensino técnico, concluir o ensino superior, 
fazer mestrado no LNCC e em seguida doutorado. Assim, o con-
vênio LNCC-FAETEC possibilitava educação pública dos 15 aos 
25 anos, em computação em alto nível. Algo único em termos de 
arranjo educativo, em particular no interior do estado. O mode-
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lo também era único na FAETEC. A FAETEC possuía duas escolas 
neste modelo: o ISERJ e o ISEPAM; entretanto, estas escolas es-
tavam voltadas para a área de educação. Esta proposta de projeto 
tinha nome: CPTI, Centro de Educação Profissional em Tecnologia 
da Informação.

Conversava com profissionais do LNCC a respeito deste mo-
delo e com professores precursores do IST-Petrópolis. Parecia haver 
uma convergência neste sentido. Resolvi fazer, então, uma apresen-
tação para a toda a comunidade, em particular para os alunos. Nes-
ta, procurava mostrar as oportunidades que tínhamos à mão, as pos-
sibilidades existentes, sendo uma escola que possuía ensino técnico 
e ensino superior, a chance que tínhamos por ter como parceiros o 
LNCC e o que era a FAETEC. Era necessário criar um ambiente de 
colaboração, respeito e confiança, integrar a escola. 

Dois momentos foram importantes para a integração da esco-
la e a criação de identidade: o planejamento estratégico e a Semana 
do Iluminismo. Eram dois eixos de ação que possibilitavam conhe-
cer a escola, envolver as pessoas e criar uma visão de futuro.

O planejamento estratégico 

Entendia planejamento estratégico como algo em que seu 
processo de elaboração era mais importante do que seu resultado, 
ao menos no princípio, como marco inicial. Naquele momento, era 
importante, acima de tudo, discutirmos a escola. Marcaria reunião 
pela manhã, à tarde e à noite, ao final de cada turno, na última hora. 
Professores estavam convocados, alunos e funcionários convidados. 
No projeto do CPTI estava clara a missão. Fiz questão de esquecê-
-la. Não adiantava impor uma missão àquela escola. Era necessário 
reconstruir a razão de ser da mesma. Começaríamos do início, pa-
lavra a palavra.

Nos primeiros encontros, uma situação bem peculiar: os pro-
fessores do ensino superior sentavam-se separados dos professores 
do ensino técnico. Os mesmos mal se conheciam e pouco conversa-
vam. Na pauta, a nossa missão, novos valores e nossa visão. Era im-
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portante unificar estes aspectos, todos deveriam estar juntos neste 
processo.

Este processo durou aproximadamente dois meses, com re-
uniões praticamente toda semana nos três turnos. Para escrever a 
missão, os valores e a visão, fizemos uma catarse emocional da es-
cola, discutimos postura profissional, colaboração, respeito, nossas 
fraquezas, nossas forças. Lembro-me de reuniões que começavam 
às 21h e terminavam às 23h, não necessariamente pelo horário, mas 
para amadurecermos nossos conceitos. Eram reuniões cansativas e 
intensas. Alguns pontoschave necessitavam resposta. Por que está-
vamos ali? Quem nós éramos? O que queríamos com a escola? Qual 
a nossa relação com o LNCC? 

Tínhamos um grave problema de identidade. Como a Rede 
FAETEC é distante no atendimento às escolas do interior e a in-
fluência do LNCC era, e é, grande, a identidade da escola ficava 
muito comprometida. O conceito FAETEC era pouco conhecido 
para os alunos. O mesmo acontecia para os professores, que viam a 
FAETEC como algo extremamente distante, quase conceitual!

As reuniões possibilitavam nos conhecermos melhor. Refle-
tirmos sobre nossas ações. E foi isso o que aconteceu. Depois de 
várias reuniões de planejamento estratégico, fechamos o seguinte 
perfil de Missão, Visão, Valores e Matriz FOFA.

Desta forma, a missão do CPTI-Petrópolis ficou definida 
como:

Ser um centro de excelência de Educação Profis-
sional e produtor de soluções em Tecnologia da 
Informação, que possibilite a formação de um ci-
dadão de senso crítico capaz de transformar a so-
ciedade e inovar a tecnologia que o cerca, promo-
vendo o bem-estar de todos.

Quanto à visão de 2011, ficou estabelecido que:

Dentro de um ano a Instituição estará trabalhando 
em equipe de forma integrada e compromissada 
com seus valores pela busca da excelência. Terá 
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criado uma infraestrutura tecnológica com siste-
mas de gestão adequados a sua missão, consolidará 
a institucionalização de seus processos e a repre-
sentatividade em suas ações. Esta visão possibilitará 
o enriquecimento de nossa parceria com o LNCC 
na criação e implementação de novos projetos 
educacionais que corporifiquem a nossa unida-
de de ensino como referência acadêmica e para o 
mundo do trabalho.

Dos valores estabelecidos, destacam-se:

Valorização do conhecimento, respeito mútuo en-
tre alunos, professores e funcionários, autoconhe-
cimento, ética, credibilidade e confiança.

Ao chegarmos a uma missão para a escola, na verdade, estáva-
mos nos dando uma missão. Começávamos ali uma nova escola, mas 
ainda tinha muito o que fazer.

A Trança de ouro – I Semana do Iluminismo

Era necessário integrar a equipe. A escola deveria perceber 
que era uma única escola, com níveis de ensino diferentes, mas uma 
única escola. Uma das formas de articular esta ação foi a criação de 
um evento. Era necessária uma trança, uma trança de ouro. Uma 
trança que relacionasse alunos, professores e conhecimento.

Foi algo sem muito planejamento inicial. Afinal, havia chegado 
fevereiro daquele ano de 2011 e já estávamos planejando a I Semana 
do Iluminismo, prevista para o período de 30 de maio a 3 de junho 
do mesmo ano. Em uma daquelas noites frias do Quitandinha, em 
reunião casual com alguns professores, decidíamos pela Semana do 
Iluminismo. É claro, era necessário articular com o resto da escola. 

Abertura: A trança de ouro
Aluno, do latim alumnus, que quer dizer aquele que 
se alimenta e se fortalece e se nutre. Professor, por 
sua vez, deriva do latim professus, que quer dizer 
declarar publicamente, afirmar perante todos, que 
confessa. Conhecer, do latim cognoscere, que signifi-
ca estar familiarizado, consciente, reconhecer. Alu-
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nos, Professores e Conhecimento, esta é a Trança 
de Ouro do Saber. Esta trança tem sido o elo de 
evolução da humanidade, de forma mais sistema-
tizada, praticamente, desde a escola de Platão até 
os nossos dias. 
No século XXI enfrentamos um dos nossos maio-
res desafios: o grande volume de informação e 
de conhecimento produzido anualmente. Assim, 
como conciliar e integrar os mais diversos tipos de 
conhecimento? Como estabelecer relações entre 
as artes, a música e a matemática, por exemplo? 
Afinal, o que as pinturas em gravura de Maurits 
Carnelis Escher, as partituras musicais de Johann 
Sebastian Bach e os teoremas matemáticos de Kurt 
Godel têm em comum: nada, seria a primeira res-
posta. Tudo, responderia Douglas Hofstadter, que 
em seu livro Godel, Escher e Bach: a eterna trança de 
ouro* estabelece, entre estes saberes, relações an-
tes imperceptíveis à primeira vista, trazendo à luz 
novas relações e concepções antes despercebidas e 
ignoradas.
No CPTI de Petrópolis estamos em busca de novas 
tranças de ouro. Alunos e professores estão orga-
nizando a I Semana do Iluminismo. Esta semana 
tem como missão precípua a mistura dos conhe-
cimentos, das artes, da ecologia, da ciência e da 
tecnologia, nesta que é era de informação e de 
comunicação instantâneas. É uma oportunidade de 
reavaliarmos nossas concepções, crenças e percep-
ções.
Ao resgatar a ideia de Iluminismo, como extensão 
dos princípios do conhecimento crítico, do melho-
ramento da sociedade e do estado, nos lançamos 
aos novos desafios deste século, em busca de no-
vas tranças de ouro, mesmo que acompanhados de 
uma pequena vela a iluminar o caminho. Pois vale 
mais o caminho do que o destino final!
Sejam bem-vindos à I Semana do Iluminismo! 
(CAMPOS, 2011)10

10 CAMPOS, M. F. Abertura: A trança de ouro [e-mail enviado a professores e alunos do 
CPTI-Petrópolis]. Em 06 mai. 2011.
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* Fonte: <http://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%B-
6del,_Escher,_Bach>. Acesso em: 06/05/2011.

Além da integração da equipe, necessária naquele momento, 
outros aspectos eram importantes. O primeiro, a articulação da es-
cola, entre seus níveis escolares, o superior e o técnico; o segundo, 
o incentivo aos projetos da escola.

Ainda, tínhamos uma semana com pauta externa, ou seja, 
com convidados externos. Sem dúvida enriquecedor, era um come-
ço, mas a ideia era incentivar a colaboração e os projetos da escola. 
Tínhamos potencial para isto. Um dos marcos do evento foi o Bate-
-papo – a história da informática no Brasil. Com os professores Luis 
Fernando Ribeiro de Almeida e Luciano José Fonseca Pereira, com 
mediação da professora Luciana Imbert. O evento foi simbólico por 
vários motivos. Primeiro, pois destacava nossos principais professo-
res, o professor Luis Fernando, um dos fundadores do IST-Petrópo-
lis, e o professor Luciano Fonseca, meu antecessor na direção e um 
dos grandes pesquisadores do LNCC. Em segundo lugar, pela temá-
tica em si, afinal, muitos não conheciam a história da informática 
em nosso país. Foi uma noite espetacular que resgatou um pouco de 
nossa identidade e história.

Outro destaque foi a colação de grau dos alunos do IST-Pe-
trópolis, o ensino superior. Naquela ocasião, o reconhecimento do 
curso havia sido publicado, a colação de grau ganhava relevância, 
pois os diplomas poderiam ser registrados e entregues, finalmente.

Os diplomas do ensino superior

Uma escola sem legalidade não se justifica, não tem credibili-
dade. A questão dos diplomas era uma questão-chave. O ensino su-
perior do CPTI, o IST-Petrópolis, era a última unidade da FAETEC 
que não tinha o processo de reconhecimento publicado e analisado 
pelo Conselho Estadual de Educação. Portanto, nenhum de seus 
alunos poderia ter seus diplomas registrados. Isto causava um mal-
-estar grande entre os alunos. Muitos já haviam se formado há anos. 
Alunos que ingressaram em 2002 e que se formaram em 2005, por 
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exemplo, ainda não tinham recebido seus diplomas. Isto desgastava 
todo e qualquer processo de construção da escola. Afinal, de que 
adianta ter boas aulas, bons projetos e bons professores se os alunos 
não teriam seus diplomas ao final? Este problema não existia para 
o ensino técnico. Ainda não havíamos formado turmas neste nível. 
Nos cursos livres eram emitidos certificados. 

No primeiro trimestre de 2011, o Conselho Estadual de Edu-
cação publicava parecer de reconhecimento do curso. Isto permiti-
ria a emissão e o registro dos diplomas. Outro problema ainda tinha 
que ser resolvido: a capacitação do processo junto à Diretoria de 
Ensino Superior da FAETEC e Universidade Estadual do Norte Flu-
minense – UENF para a emissão e o registro dos diplomas. Este era 
de fato um processo à parte. Havia uma verificação dos processos de 
registro de diplomas tanto na Direção de Ensino Superior quanto 
em Campos, junto à UENF. Isto atrasava sobremaneira o processo 
de registro. Como em todo serviço público, tínhamos que entender 
e nos resignar à lógica do processo.

Neste aspecto, os professores Renato Câmara e Tânia Araújo 
foram peças-chave no processo. Tínhamos forte compromisso em 
entregar estes diplomas. Receberíamos os primeiros diplomas no 
fim de 2011, e os entregaríamos em cerimônia realizada em 2012, 
fevereiro, no início das aulas. 

A imagem unificada da escola

Abertura: A caixa, a esperança e os sonhos*

Certo dia, Epimeteu havia recebido e aceitado um 
magnífico presente de Zeus: Pandora, que não era 
apenas uma bela mulher, mas a primeira mulher da 
humanidade. Zeus era o deus do Olimpo e vivia 
em permanente conflito com os homens, logo, não 
era muito confiável.
Pandora trazia consigo outro presente de Zeus: 
uma simples e aparentemente inofensiva caixa fe-
chada. Conhecedor das vicissitudes de Zeus, Pro-
meteu, irmão de Epimeteu, aconselhou o mesmo 
a não aceitar presentes daquele astucioso deus. 
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O destino, contudo, já estava traçado: Epimeteu 
e Pandora abriram a caixa e dela saíram todas as 
maldades do mundo: as doenças, as guerras, os 
desastres da natureza. Apenas um elemento per-
maneceu intocado, no fundo da caixa aberta: a es-
perança. A história: o mito da caixa de Pandora, da 
Grécia Antiga.
Do mito para nossa atual realidade, podemos con-
siderar a Escola como o nosso elemento da espe-
rança. No CPTI temos trabalhado para renovar 
esta esperança a cada dia. Ao longo dos últimos 
anos, consolidamos uma Escola que atende a todos 
os níveis de ensino: da Formação Inicial e Conti-
nuada, passando pelo Médio Técnico e atingindo 
o Superior Tecnológico. Mais recentemente, temos 
trabalhado para a consolidação de uma imagem 
unificada de Escola, através, dentre outras ações, 
da melhoria de nossos procedimentos administra-
tivos, da qualificação de nossa infraestrutura tec-
nológica e de nossa representação colegiada. De 
maneira particular, no Ensino Técnico, estamos em 
via de formar nossa primeira turma de alunos, ao 
final deste ano. No que tange ao Superior Tecnoló-
gico, estamos, também, em processo de emissão 
de nossos primeiros diplomas.
Recentemente organizamos o I Seminário do Ilu-
minismo, que nos posicionou como uma das es-
colas interlocutoras da Ciência e da Tecnologia 
em Petrópolis; em outubro, o CPTI participará 
ativamente da Semana Nacional de Ciência e Tec-
nologia. Também estamos procurando estreitar 
relações com o mercado de trabalho através da 
reestruturação de nossos programas de Formação 
Profissional, de iniciação científica e de desenvol-
vimento de software.
Como lugar de inerente esperança, nossa Institui-
ção não pode perder de vista o futuro, e caminha 
para ele a passos largos. Como perspectiva de mé-
dio prazo, estamos trabalhando na consolidação 
do Ensino Médio concomitante ao técnico, que 
elevará a qualificação de nossos alunos. Outro 
projeto sobre o qual estamos nos debruçando é a 
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elaboração de nossa pós-graduação em modelagem 
computacional. Desta forma, consolidaremos uma 
Escola diferenciada, que oferecerá, de maneira 
continuada, pública e gratuita, um ensino de qua-
lidade do Ensino Médio até o Doutorado, sendo 
as últimas fases desse processo acadêmico enca-
minhadas pelo LNCC, do qual somos parceiros e 
conveniados.
Assim, aberta a caixa de Pandora em nossa reali-
dade, ratificamos o conceito de que a Escola deva 
ser um espaço propício da esperança e dos sonhos. 
Certa vez, o Prof. Horácio Ribeiro, diretor do IS-
T-Rio, disse que “a escola deve ser uma fábrica de 
sonhos”. Complementando sua ideia com o que 
nos diz Madalena Freire: “um sonho que se sonha 
só é só um sonho. Um sonho que se sonha junto é 
realidade.”
Neste segundo semestre de 2011, estaremos, jun-
tos, no CPTI, trabalhando para garantir que nossa 
esperança e que nossos sonhos tornem-se, verda-
deiramente, realidade.
Sejam bem-vindos! (CAMPOS, 2011)11

* Este texto foi inspirado no discurso do Prof. Ho-
rário Ribeiro, diretor do IST-Rio, no lançamento 
do livro da Educação Superior da FAETEC no dia 
1 de julho de 2011.

A I Semana do Iluminismo foi um marco. Ajudou a criar um 
sentimento de unidade na escola. O Planejamento Estratégico foi, 
também, um marco em criar uma escola mais humana e colabora-
tiva e ao mesmo tempo possibilitou a descoberta de suas fraquezas 
e forças. Passaríamos a atuar em nossas fraquezas: atualizaríamos 
nossa matriz curricular, em termos de conteúdo, e passaríamos a 
fomentar projetos de internos na unidade.

Iniciamos o segundo semestre com o Seminário Pedagógico, 
no primeiro dia, e com o aprofundamento de nosso Planejamento 
Estratégico, no segundo dia. O processo de articulação entre os 
professores continuava. Se no seminário estávamos olhando para o 
11 CAMPOS, M. F. Abertura: A caixa, a esperança e os sonhos [e-mail enviado a professo-
res e alunos do CPTI-Petrópolis]. Em 01 ago. 2011.
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dia a dia da escola, no planejamento da escola estávamos criando um 
pouco do futuro.

Um dos detalhes deste seminário foi a participação do Pro-
grama Foco, da FAETEC. O programa Foco era o programa de for-
mação profissional da Rede FAETEC. Era importante a participação 
do programa na unidade, pois marcava a presença da FAETEC na 
unidade, sempre muito distante.

Em nosso Planejamento Estratégico havíamos detalhado algu-
mas diretrizes estratégicas: 

1. Criar uma estratégia de imagem institucional com o objeti-
vo de apresentar o CPTI como escola de referência para Petrópolis 
e arredores no provimento de formação profissional em todos os 
níveis e de soluções de tecnologia; 

2. Desenvolver e modernizar a estratégia de comunicação, 
com o objetivo de desenvolver linhas de coordenação e de ligação 
com entidades externas e com a comunidade global do CPTI, e as-
sim fomentar uma forte “cultura de comunidade”;

3. Criar os mecanismos de lançamento de iniciativas regio-
nais, que explorem sinergias entre as suas bases de conhecimento, 
para enfrentar os principais desafios da sociedade. Exemplo: Fio-
cruz, Movimento Petrópolis-Tecnópolis e LNCC;

4. Promover a criação e desenvolvimento da educação con-
tinuada sobretudo com foco na pós-graduação, em convênio com 
o LNCC e com entidades de referência científica e tecnológica de 
Petrópolis;

5. Permitir acesso discente desde o ensino médio completo 
ao superior;

6. Promover uma cultura global de qualidade que faça con-
vergir todas as dimensões das atividades para os melhores padrões 
nacionais;

7. Focar-se no ensino dos melhores estudantes em tecnolo-
gia, ciência e empreendedorismo, com o objetivo de formar prio-
ritariamente estudantes de pós-graduação, de acordo com os mais 
elevados padrões nacionais.
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É claro que quando se trata de questão pública, pensar em 
longo prazo é um exercício arriscado. De qualquer forma, estáva-
mos fazendo nossa parte. Um dos aspectos que considerávamos era 
o de atingir os objetivos de curto prazo que nos colocávamos. Isto 
permitia a criação da confiança e do autoconhecimento que preci-
sávamos exercitar.

Assim, três objetivos foram traçados até o fim de 2012:
1. Criar curso de pós-graduação em Modelagem Computa-
cional até dezembro de 2012;
2. Iniciar o processo de criação do ensino médio técnico com 
vistas a 2013.
3. Garantir a proximidade com o LNCC através de eventos 
conjuntos e reuniões quinzenais.
O primeiro objetivo revelava-se, na verdade, um erro de aná-

lise. Afinal, tínhamos como parceiro o LNCC, que é especialista na 
área de modelagem matemática. O Laboratório possuía cursos de 
verão, mestrado e doutorado na área. Apesar de ajudar a potencia-
lizar a área na região petropolitana, era na verdade uma duplicação 
de recursos e, com certeza, não tínhamos vocação e preparo para 
assumirmos aquela área. O curso serviria como ponte entre o atual 
curso de tecnologia da informação e o mestrado no LNCC. Mas isto 
poderia ser resolvido de outra forma, através da oferta de um novo 
curso de tecnologia que potencializasse esta passagem de nossos 
alunos para os cursos oferecidos pelo LNCC. Assim, abandonaría-
mos a oferta desta pós-graduação e nos concentraríamos na oferta 
de um novo curso de graduação de base tecnológica.

A relação com o LNCC e a Semana  
Nacional de Ciência e Tecnologia

Abertura: A ciência, a tecnologia e a sabedoria
Definitivamente vivemos em um mundo de gran-
des transformações. Afinal, a humanidade teve 
algo em torno de 80 mil gerações vivendo sobre 
a face da Terra, tomando por base algo como 30 
anos por geração. Destas, 72 mil gerações (90%) 
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foram vividas antes que qualquer escrita fosse de-
vidamente registrada. As 6.500 gerações recentes 
desenvolveram algo semelhante à fala e as últimas 
500 gerações viveram em sociedades que deno-
minamos civilização. As 150 gerações derradeiras 
foram educadas através de escolas ou algo pareci-
do e as dez últimas conheceram o que chamamos 
de ciência. As duas finais produziram mais de 80% 
do conhecimento do mundo e a conhecida geração 
Y, esta última, vive em um mundo pautado pela 
virtualidade, como nenhuma outra geração antes 
dessa jamais havia vivido.
Por sua vez, o volume de dados gerado pela hu-
manidade crescerá 44 vezes por ano até 2020, e 
mais de um terço de toda essa massa de informação 
passará ou residirá nas “nuvens” de informação. A 
título de grandeza, o volume de dados globais em 
2010 equivalia a 75 bilhões de iPads. Em particu-
lar o país começa a se destacar no cenário inter-
nacional de produção científica e inicia um ciclo 
de incentivos à produção de tecnologia através 
de parques tecnológicos. Sem dúvida estamos vi-
venciando um mundo muito diferente de todos 
os cenários vividos até então pelo homem. Novos 
paradigmas de empregabilidade, de comunicação, 
de produção de conhecimento e de negócios emer-
gem nesta nova era. Vivenciamos a Ciência, a Tec-
nologia e a Humanidade. 
É neste contexto que apresentamos a nossa Semana 
Nacional de Ciência e Tecnologia. É um momento 
para a reflexão e de divulgação e da apropriação da 
ciência e da tecnologia em nossas vidas. O CPTI de 
Petrópolis e o LNCC realizam conjuntamente uma 
semana vasta de discussões sobre as aplicações de 
ciência e tecnologia. 
Tratando de questões climáticas, do desenvolvi-
mento de tecnologia em inteligência de negócios 
na área educacional, de energia nuclear, de aplica-
ções da tecnologia da informação na área de saú-
de, da premiação do festival de animação digital, 
dentre outras oficinas de capacitação e algumas 
atividades culturais. Afinal, com tanta informação, 
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dados transmitidos e conhecimento gerado, o que 
nos resta? Possivelmente nos resta utilizarmos nos-
sa sabedoria para compreender o momento único 
na História que estamos vivendo, da necessidade 
de nos preocuparmos e cuidarmos de nosso plane-
ta e de potencializarmos nossas ações para o bem-
-estar de todos; de sabermos que ainda está em 
nossas mãos e mentes o nosso destino. Como disse 
Manuel Castells: “A tecnologia não determina a 
sociedade, nem agora e nem nunca. O que acon-
tece é que nada do que fazemos se poderia fazer 
sem essa tecnologia. Mas o que fazemos depende 
de nossa vontade. 
“Além disso, mais do que nunca, o que queremos e 
pensamos converte-se em realidade com mais for-
ça porque tecnologia é uma tecnologia de infor-
mação. Portanto, está instalada no nosso cérebro, 
não nas máquinas. As máquinas processam o nosso 
cérebro.”
Sejam bem-vindos à Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia de 2011. (CAMPOS, 2011).12

Havia necessidade de se unificar o conceito de escola, para 
isto era necessário criar uma visão compartilhada entre os profes-
sores, alunos e funcionários. A realização de eventos foi uma destas 
iniciativas para provocar a colaboração e a unificação de visão entre 
os seus diversos setores na escola. Era importante articular a inte-
gração entre o ensino superior e o ensino técnico, entre funcioná-
rios, entre pais e a escola. Era importante criar um sentimento de 
pertencimento do aluno na escola. 

A Semana do Iluminismo foi um marco neste sentido. Era 
necessário tirar a escola de sua inércia. Foi assim que no segundo 
semestre demos início a mais um evento: a Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia era uma dessas oportunidades. Se na Semana 
do Iluminismo o foco estava na discussão de novos conhecimentos, 
o que viria a mudar para uma discussão de empreendedorismo digi-
12 CAMPOS, M. F. Abertura da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2011: a 
ciência, a tecnologia e a sabedoria [e-mail para professores e alunos do CPTI-Petrópolis]. 
Em 09 set. 2011.
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tal, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia estaria voltada para 
a produção da escola em ciência e tecnologia. Afinal, em uma escola 
cujos alunos estavam, em boa parte, fazendo pesquisas no LNCC, 
em iniciação científica e em vários projetos, era natural que fizésse-
mos uma semana nesta linha.

Para a realização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 
(SNCT), fizemos uma programação conjunta com o LNCC. Foram 
vários os destaques na programação, como a palestra da professora 
Ana Regina Rocha sobre MPS-Br, a palestra sobre rios voadores 
com Gerard Moss, assim como a palestra sobre mudanças climáticas 
do diretor do LNCC Pedro Leite.

Outros eventos também marcaram a SNCT do CPTI-Petró-
polis/LNCC. Um dos eventos foi o festival de animação realizado 
pela professora Ana Souza. Foi um belo exemplo de como trabalhar 
com projetos escolares. Ao longo do ano, a professora Ana Souza 
havia desenvolvido uma atividade relacionada a um festival de ani-
mação que envolvia a qualificação dos alunos, a elaboração de logos, 
o projeto de animação e efetiva seleção dos vídeos e premiação. A 
SNCT seria o marco da premiação destes projetos.

A SNCT de 2011 foi um marco para o processo de integração 
da escola. Este processo já estava em curso em outras áreas. Uma 
destas atividades em andamento era o curso Produção Textual I, 
composta exclusivamente por funcionários da unidade. O curso, 
que teve duração de três meses, teve o objetivo de incentivar os 
alunos a praticarem o hábito de ler e a produzirem textos, a par-
tir da leitura de gêneros como a notícia, a crônica e a poesia. No 
curso ocorreram discussões sobre os textos, foram apresentadas as 
características de cada gênero. Os alunos produziram suas próprias 
redações. 

Aproximar a escola da Rede FAETEC também foi uma das 
ações. A FAETEC sempre teve muita dificuldade no apoio e no 
acompanhamento das suas unidades no interior do estado. Por sua 
vez, a própria unidade pouco se fazia presente nas ações da FAE-
TEC. Naquele ano de 2011, a FAETEC realizava o seu II Workshop 
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de Formação Profissional. Realizado em 17 de novembro, partici-
pamos com projetos do ensino superior, com novo acordo orto-
gráfico, jogos e autismo, e do médio, com resultados do festival de 
animação e sistema ensino médio.

O final do ano de 2011 trouxe uma bela surpresa. Realizado 
anualmente pela FAETEC, o prêmio Mérito FAETEC selecionava 
funcionários de destaque em toda a rede. Naquele ano tivemos a 
primeira premiação na unidade. A funcionária Tânia Brand foi pre-
miada. Um belo resultado para uma escola que até o início de 2011 
não se representava adequadamente.

Outra bela notícia foi a informação do registro de nosso pri-
meiro diploma. Depois de quase um ano de burocracia quase infini-
ta, o nosso primeiro lote de diplomas havia sido registrado. A partir 
daquele momento, a entrega de diplomas seria uma constante na 
escola de ensino superior. 

A integração escolar por projetos

Abertura: IST-Petrópolis: 10 anos!
Começamos o semestre de 2012 com um grande 
marco da educação superior pública de Petrópolis: 
os 10 anos de criação do IST-Petrópolis. O Insti-
tuto Superior de Tecnologia em Ciência da Com-
putação de Petrópolis foi criado em 18 de março 
de 2002. Na ocasião, havia um projeto: o de levar 
escolas ao interior do estado e a áreas não favore-
cidas pela educação superior pública e gratuita. A 
FAETEC foi escolhida como a escola que acolheria 
esta iniciativa.
Sem dúvida era uma experiência nova, um novo 
paradigma na formação de vários jovens. O novo 
paradigma não estava apenas na localização geo-
gráfica das novas unidades, mas na concepção dos 
cursos oferecidos: de tecnologia da informação e 
em educação. Duas áreas estratégicas para qual-
quer Estado que almeja melhorar seus indicadores 
de desenvolvimento humano.
Os cursos também eram novos para a Rede FAE-
TEC. A Fundação já era conhecida pelos seus cur-
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sos técnicos de ensino médio e pela formação in-
tegral dos seus alunos neste nível. A experiência 
universitária era algo novo e que ainda encontraria 
resistências dentro da própria instituição. 
A “instalação” dos cursos de nível superior na Rede 
FAETEC sofreu vários tropeços ao longo destes 10 
anos. A necessidade de autorização, o reconheci-
mento dos cursos, o processo de convalidação dos 
estudos de vários alunos e, por fim, a emissão e o 
registro dos diplomas. Somente aqueles que esta-
vam presentes nesses momentos sabem das dificul-
dades e do trabalho que foi necessário para legali-
zar e institucionalizar toda esta iniciativa.
O IST-Petrópolis é parte deste processo e com ele 
sofreu e, ao mesmo tempo, obteve os benefícios 
do mesmo. 
Sofreu, pois, tendo em vista esta descontinuidade, 
vários alunos dependiam dos marcos legais para 
seguirem com suas vidas profissionais. Ao mesmo 
tempo, obteve os benefícios, pois vários de seus 
alunos não teriam chance melhor de mudar suas 
vidas e qualificação sem a formação obtida. 
Hoje, o IST-Petrópolis é parte do Centro de Edu-
cação Profissional em Tecnologia da Informação 
(CPTI), está devidamente legalizado e completa a 
formação do profissional de TI neste Centro, que 
vai da formação inicial à educação superior tecno-
lógica. Um projeto único de educação profissional 
em Tecnologia da Informação. 
Se estivéssemos em 2052, estaríamos fazendo 50 
anos e olharíamos para trás no tempo, e, distantes 
da história, constataríamos que os alunos, profes-
sores e funcionários desta época seriam, na ver-
dade, testemunhas da criação de um dos maiores 
projetos de oferta de educação pública superior 
no estado. É por isso que neste dia 9, quinta-feira, 
às 19h, teremos a cerimônia de entrega de nossos 
primeiros diplomas do ensino superior. Um marco 
nessa história. Uma história repleta de desafios e 
obstáculos que, enfim, vão sendo superados. En-
tretanto, ainda temos muito que fazer! Como diria 
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o navegador Amir Klink: “Pior do que não termi-
nar uma viagem é nunca partir”... Mesmo com 10 
anos de IST-Petrópolis, ainda estamos começando 
a nossa... (CAMPOS, 2012)13

O ano de 2012 foi um ano de consolidação. Por um lado, 
havíamos iniciado um processo de criação de uma identidade para 
a escola. Ninguém sabia ao certo o que era aquela escola. Muitos 
a confundiam com o próprio LNCC. A identidade CPTI com suas 
escolas era um ponto-chave para a consolidação da mesma. O CPTI 
era um projeto delineado quando da construção do prédio onde 
está localizada a escola. No projeto, o Centro de Educação Pro-
fissional em Tecnologia da Informação estava destinado a abrigar 
várias escolas na área de Tecnologia da Informação (TI). O ensi-
no superior, conhecido como Instituto Superior de Tecnologia de 
Petrópolis, estava incorporado a este projeto, assim como o curso 
técnico de informática e os cursos de formação inicial e continuada. 

O IST-Petrópolis completaria naquele ano 10 anos. Era um 
marco para se comemorar. Mas o ensino superior não gozava uma 
boa imagem pelos seus ex-alunos. Muitos já haviam se formado e 
não tinham até aquela data os seus diplomas. Alguns casos pareciam 
surreais. Alunos que completaram o ensino superior, já haviam aca-
bado o curso de mestrado e estavam apenas esperando o diploma 
para poderem se graduar e retirar seus títulos de mestres. Outros 
já tinham, inclusive, saído de Petrópolis e estavam trabalhando em 
outros estados.

Além da reafirmação da identidade da escola, era necessário 
criar uma concepção sistêmica. Funcionários, professores, alunos 
em todos os níveis deveriam ver a escola como algo integrado. Afi-
nal, o CPTI proporcionava algo único via sua localização e convênio 
com o LNCC. Um aluno entrante no ensino técnico, com 15 anos, 
poderia se formar como técnico em informática e, em seguida, cur-
sar o ensino superior tecnológico, por mais três anos. Em seguida, 
poderia entrar no processo de mestrado e doutorado do LNCC e 
13 CAMPOS, M. F. Abertura: IST-Petrópolis 10 anos [e-mail para professores e alunos do 
CPTI-Petrópolis]. Em 07 fev. 2012.
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com 25 anos se tornar doutor. Esta possibilidade é única para uma 
cidade como Petrópolis e para uma cidade neste país. Poucas são 
as cidades que têm esta oportunidade! Mas para que isto pudesse 
acontecer era necessário fazer a engrenagem do CPTI funcionar. 
O aluno que entrasse na escola deveria saber o que lhe esperava, 
quais os caminhos que poderia percorrer e quais as possibilidades de 
alcançar. Este era um trabalho que deveria ser construído dia a dia.

Para dar sentido de coletivo, acentuamos o uso dos grupos 
de e-mail que representassem os diversos segmentos na escola e foi 
criado um informativo denominado Alinhamento e visibilidade. Afi-
nal, em uma escola com mais de 150 alunos no curso técnico e mais 
de 300 alunos (naquele momento), além de outros 200 alunos dos 
cursos de formação inicial e continuada, mais pais e responsáveis, 
professores e funcionários, a comunicação integrada se fazia urgen-
te e necessária. 

Outra forma encontrada para se trabalhar sistematicamente 
através da escola foi via projetos escolares. Nos anos anteriores, a 
professora Ana Souza havia mostrado como um trabalho pautado 
por projetos poderia ser realizado ao longo de todo o ano. O festival 
de cinema foi um marco neste tipo de ação, pois várias atividades 
foram desenvolvidas de forma integrada junto aos alunos do ensino 
técnico e de ensino superior e que culminaram na produção e na 
premiação do evento. Era um exemplo claro de como poderíamos 
integrar as escolas do CPTI e trabalhar coletivamente. Nesta linha, 
dois projetos começavam a se destacar: o projeto de desenvolvi-
mento de jogos educacionais, e o projeto de desenvolvimento do 
software educacional “De @cordo”. Passaríamos a dar visibilidade 
a estes projetos em nossa Semana do Iluminismo e na Semana Na-
cional de Ciência e Tecnologia. Os projetos escolares integravam 
a escola entre os seus diversos níveis escolares, com professores 
do ensino superior realizando trabalhos junto com professores do 
ensino técnico, assim como a integração de equipes de alunos. Da 
mesma forma, alunos do ensino técnico trabalhando com os alunos 
do ensino superior.
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Outro projeto integrador foi a instalação do Núcleo de Ensi-
no de Línguas (NEL), coordenado pela professora Leila Freitas. Em 
uma escola de Tecnologia da Informação (TI) que quer estar inseri-
da no mundo, o aprendizado de inglês é vital, principalmente para 
estudantes que não têm esta oportunidade de aprender com eficiên-
cia esta língua. No mercado de TI saber a língua inglesa é fator de 
ascensão dentro de uma corporação. Bem próximo a escola havia 
empresas que contratavam estudantes que sabiam inglês para de-
pois oferecer um treinamento em TI. O NEL era uma proposta da 
FAETEC para a qualificação em língua inglesa destinada apenas aos 
estudantes e professores de uma unidade. A língua inglesa era um 
eixo potencializador das oportunidades profissionais. No primeiro 
momento, solicitamos à FAETEC a instalação do NEL na unidade. 
Em seguida, criamos ambientes específicos para o aprendizado em 
língua inglesa. O primeiro ambiente foi o da sala exclusiva para o 
aprendizado de língua inglesa. O segundo, o English Corner, um can-
tinho no átrio da escola em que só se podia conversar em inglês. Em 
um terceiro momento foi realizado o evento Bands, Bits & Bites, que 
teve a professora Priscila Viegas como corresponsável. Nesta última 
proposta de evento, procurava-se criar um múltiplo ambiente de 
produção de conhecimento na língua inglesa.

Um terceiro projeto de integração foi o núcleo de ensino de 
matemática. A matemática é outro fator limitante do desenvolvimen-
to do aluno. Por outro lado, a escola é vizinha do LNCC, principal 
parceiro junto à FAETEC neste projeto. A língua base do LNCC é a 
matemática. Desta forma, a criação do Núcleo de Ensino de Mate-
mática atendia tanto na melhoria da qualificação profissional de nos-
sos alunos, no apoio aos projetos escolares e na ampliação da qualifi-
cação de nossos alunos para desenvolverem seus trabalhos no LNCC.

Assim, trabalhávamos com três eixos de ação integradora: 
os projetos escolares baseados em tecnologia da informação (nossa 
vocação), a língua matemática e a língua inglesa. Estes projetos po-
tencializavam a escola e integravam as partes que até então estavam 
desconectadas.
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A identidade da escola continuava a ser reforçada. Os diplo-
mas de ensino superior que haviam dado entrada na unidade no final 
do ano de 2011 seriam entregues em uma cerimônia no dia 9 de 
fevereiro de 2012. A entrega de diplomas foi tão marcante na insti-
tuição que o então vereador Gil Magno, no dia 25 de abril daquele 
ano, entregou Moção Congratulatória da Câmara de Petrópolis a 
todos os alunos diplomados. A moção ilustrava a importância de 
uma escola, como o CPTI, na região e em pleno funcionamento. 
Algo muito importante para a cidade.

A entrega dos diplomas e das moções congratulatórias pela 
Câmara Municipal de Petrópolis marcaram bem as comemorações 
dos 10 anos do IST-Petrópolis.

A II Semana do Iluminismo
Abertura: Empreendedorismo digital
“Jef Raskin era o tipo de sujeito que podia encan-
tar – ou irritar – Steve Jobs. Ele fez as duas coisas. 
Com um ar filosófico que podia ser brincalhão e 
também sério, Raskin tinha se formado em com-
putação, ensinava música e artes visuais, dirigia 
uma companhia de ópera de câmara e organizava 
teatro de guerrilha. Sua tese de doutorado na Uni-
versidade da Califórnia em San Diego defendia que 
os computadores deviam ter interface gráfica em 
vez de interface de texto. Quando se cansou de dar 
aulas, alugou um balão, passou por cima da casa 
do diretor da faculdade e gritou lá para baixo que 
estava caindo fora.”*

O texto acima, do livro que conta a biografia de 
Steve Jobs, ilustra o ambiente que se vivia no início 
da era da microcomputação e dos computadores 
pessoais. Diversidade, integração de conhecimen-
tos, utopia, liberdade eram alguns conceitos que 
andavam juntos de outros mais técnicos, tais como 
interface gráfica, computação pessoal, dispositi-
vos de armazenamento e microchips. Muita coisa 
mudou desde então, ficamos menos românticos 
e utópicos e consolidamos uma computação mais 
pragmática e utilitarista. Pena! 
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Entretanto, uma das dinâmicas que se mantêm é a 
da capacidade de inovação da área. O empreende-
dorismo digital segue forte seu caminho ao longo 
das últimas décadas. Novos serviços e produtos, 
assim como novos negócios, têm sido criados ao 
longo desses anos, reconfigurando e redimensio-
nando toda a realidade que nos cerca: internet ban-
king, iPad, telefonia móvel, processamento de big 
datas, entre outros serviços e produtos que utili-
zamos rotineiramente nos dias de hoje e que eram 
inimagináveis algumas décadas atrás.
Petrópolis vive um ambiente de criação de novas 
oportunidades, tais como o realinhamento de sua 
indústria de informática, através dos parceiros 
do movimento Petrópolis-Tecnópolis, da recen-
te posse do ministro Marcos Raupp, que foi ex-
diretor do LNCC, do projeto de implantação de 
uma rede metropolitana e da criação no CPTI de 
uma pós-graduação na área de empreendedoris-
mo digital. 
É dentro deste contexto que o CPTI realiza a II Se-
mana do Iluminismo com o tema “Empreendedo-
rismo digital”. A Semana será aberta com a pales-
tra do empresário Jonny Klemperer, da Excellion 
Serviços Biomédicos, além de outros palestrantes 
empresariais tais com Alexandre Macedo, do Gru-
po INFO4. Além disso, contaremos com ativida-
des acadêmicas com o lançamento do livro Crianças 
narradoras e suas vidas cotidianas da Prof. Terezinha 
Espinoza e da solenidade de colação de grau dos 
alunos do CPTI-IST-Petrópolis. A programação 
completa se encontra em http://iisemanadeilumi-
nismoist.blogspot.com.br/.
Ao contrário de Jef Raskin, o convite é para que 
você participe desta semana e “caia dentro”. Não 
precisa vir de balão! Pois, como diria Steve Jobs, 
“cada sonho que você deixa para trás é um peda-
ço do seu futuro que deixa de existir”. (CAMPOS, 
2012)14

14 CAMPOS, M. F. Abertura: Empreendedorismo digital [e-mail enviado a professores e 
alunos do CPTI-Petrópolis]. Em 8 mai. 2012.
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* Fonte: ISAACSON, Walter. Steve Jobs: a biografia. 
Tradução Berilo Vargas, Denise Bottmannn, Pedro 
Maia Soares. São Paulo: Companhia das Letras, 
2011, p. 126.

A II Semana do Iluminismo aconteceu com uma mudança de 
foco. Já no planejamento estratégico havíamos identificado que a 
proximidade do LNCC dava a possibilidade de nossos alunos cursa-
rem mestrado e doutorado logo em seguida à formação no ensino 
superior do CPTI. Esta era uma das possibilidades. Apesar do dou-
torado do LNCC demandar uma formação matemática forte, o que 
o nosso curso superior não tinha efetivamente, o próprio LNCC 
ministrava cursos iniciais na área de matemática, já que muitos dos 
candidatos ao doutoramento não eram provenientes da área de ma-
temática. 

O LNCC também tinha, e ainda tem, uma incubadora de 
empresas. A incubadora proporcionava um ambiente de inovação 
a partir das pesquisas realizadas na instituição. Esta era uma nova 
vertente ainda não explorada pela escola. Além disso, Petrópolis 
possui uma grande variedade de escolas e cursos superiores na área 
de tecnologia. Fomentar o ambiente empreendedor parecia uma 
alternativa para os nossos alunos, uma nova opção além da opção 
pelo emprego e pelo viés acadêmico.

Assim, a II Semana do Iluminismo se voltou para o em-
preendedorismo digital. Compartilharíamos ao longo da semana 
experiências e oportunidades de empregabilidade, de formação 
empreendedora e de aproximação com as empresas locais, sem, é 
claro, deixar de tratar da questão da ciência e da tecnologia.

A Semana teve como proposta também celebrar os 10 anos 
do IST-Petrópolis. Na ocasião fizemos uma mesa com personalida-
des que fizeram a história do IST-Petrópolis. Ao longo da Semana 
tivemos a presença de várias empresas que vieram conhecer a escola 
e nossos alunos. Na ocasião foram anunciadas mais de 100 posições 
para contratação. 
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A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2012.2

Abertura: Einstein, a escola e a herança
“Tenha em mente que tudo o que você aprende na 
escola é trabalho de muitas gerações. Receba essa 
herança, honre-a, acrescente a ela e, um dia, fiel-
mente, deposite-a nas mãos de seus filhos.” Como 
um dos físicos mais brilhantes e um dos maiores 
gênios da humanidade, Albert Einstein sabia o que 
dizia. Conhecedor da ciência, da tecnologia e do 
valor da educação, Einstein destaca, em seu texto, 
a importância da escola, não apenas como elemen-
to central no processo de consolidação do conheci-
mento, mas também no que diz respeito à criação 
e ao uso do mesmo.
A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 
(SNCT) é um destes momentos em que honramos 
a herança do conhecimento. O evento acontece em 
todo o país, de 15 a 21 de outubro. O objetivo da 
SNCT é “mobilizar a população, em especial crian-
ças e jovens, em torno de temas e atividades de 
Ciência e Tecnologia (C&T), valorizando a criati-
vidade, a atitude científica e a inovação. Pretende 
mostrar a importância da C&T para a vida de cada 
um e para o desenvolvimento do país. Ela possi-
bilita, ainda, que a população brasileira conheça e 
discuta os resultados, a relevância e o impacto das 
pesquisas científicas e tecnológicas e suas aplica-
ções”*.
A SNCT é um momento propício à reflexão sobre 
esta herança científica e tecnológica e sobre como, 
a partir dela, podemos construir uma sociedade 
mais justa e digna. Talvez não tenhamos outra for-
ma de fazê-la, se não incorporarmos esta herança 
em nosso próprio processo educacional, deixando 
de lado a percepção de que ciência e tecnologia 
são processos alheios ao quotidiano. A programa-
ção da SNCT do CPTI revela que estamos atentos 
a este fato e que somos conscientes de que, quanto 
mais cedo entendermos a dinâmica da construção 
do conhecimento, da ciência e da tecnologia, mais 
capazes estaremos de criar uma sociedade mais 
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humana, reafirmando, em nossa realidade local, 
aquilo que disse o próprio Einstein: “A educação 
é o que resta depois de se ter esquecido tudo que 
se aprendeu na escola.” No CPTI, estamos procu-
rando cuidar desta herança e, ao mesmo tempo, 
ampliá-la para as próximas gerações. (CAMPOS, 
2012)15

* Fonte: <http//: www.mct.gov.br>. Acessado 
em: [28/09/2012]

A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2012 foi mar-
cante. Foi uma semana destinada à apresentação da produção de 
nossa escola para a nossa comunidade. Os projetos dos alunos de 
conclusão de curso, tanto do superior quanto do técnico, foram 
apresentados, além dos projetos integradores da escola. 

A Semana contou com a participação de alunos, funcionários 
e professores. Foram 13 minicursos, um seminário de produção 
acadêmica, apresentação de dois documentários, cinco palestras, 
duas mesas de debates, três projetos apresentados.

No dia 18/10 recebemos a visita de uma turma do 1o ano 
do Ensino Médio do C.E. Dom Pedro II, que participaram da Are-
na Robótica e também do Seminário sobre Games Educacionais. 
O projeto de robótica estava se desenvolvendo na escola. Os alu-
nos do ensino técnico começavam a se envolver com o projeto e 
em breve este projeto ganharia a escola. O projeto já havia estado 
presente no II Workshop do Mundo do Trabalho da FAETEC e ga-
nhava apoio, confiança e visibilidade. Naquela ocasião, o relato de 
uma das mães presentes na demonstração de robótica me chamou 
a atenção; dizia ela que com o projeto de robótica seu filho não 
parava mais de estudar...

A escola estava amadurecendo para a realização de projetos. A 
escola deixava de ser uma escola vazia, não apenas em alunos, mas 
começava a ser preenchida com projetos escolares e com a própria 
participação dos alunos. Uma escola viva e significativa para todos. 
15 CAMPOS, M. F. Abertura: Eisntein, a escola e a herança [e-mail enviado aos professores 
e alunos do CPTI-Petrópolis]. Em 28 set. 2012.

http://www.mct.gov.br
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O Prêmio Jovem Cientista

A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2012 foi um 
marco, pois pela primeira vez a cultura de projetos parecia ter sido 
incorporada à escola. Mudar uma escola e em particular uma esco-
la pública é muito difícil. Naquele momento tínhamos um ponto 
de mudança. Em 2011, os eventos, tanto a Semana do Iluminismo 
quanto a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, foram significa-
tivos, pois se iniciava a elaboração de projetos retirando a escola de 
seu imobilismo e, ao mesmo tempo, criando uma nova identidade a 
esta. Até então, muitos professores estavam ali apenas de passagem 
e não criavam projetos e ações que pudessem aproveitar as poten-
cialidades que a escola oferecia, tampouco a própria parceria com 
o LNCC. Tínhamos um corpo docente extremamente qualificado, 
infraestrutura bastante adequada, espaços de sala de aula bem es-
truturados.

A política de integração via projetos tecnológicos e educacio-
nais, o desenvolvimento de um ambiente harmonioso organizacio-
nal e o envolvimento para a produção educacional faziam efeito, e 
os eventos, já integrados ao calendário, propiciavam esta articula-
ção de pontos e marcos para a consolidação de trabalhos.

Chegávamos ao final do ano de 2012 com uma boa perspec-
tiva de escola. Era o momento de indicarmos alguns professores e 
funcionários para o Prêmio Mérito FAETEC. No ano anterior, uma 
de nossas funcionárias havia recebido a premiação. Naquela época 
foi uma grande surpresa para todos nós, pois a escola de Petrópolis 
pouco participava destes eventos e era marginal nestas atividades. 
Em dezembro, recebemos comunicado da FAETEC informando 
que nossa funcionária Cleide Rodrigues havia sido escolhida para 
receber o Prêmio Mérito FAETEC. Pela segunda vez consecutiva 
a escola era contemplada. Estávamos bastante satisfeitos com estes 
resultados. 

Outra surpresa nos aguardava naquele ano. Já havíamos entra-
do no mês de dezembro quando soubemos que o aluno Thiago Tava-
res Magalhães havia sido o terceiro colocado na categoria de ensino 
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superior para receber o Prêmio Jovem Cientista. O prêmio seria 
entregue em Brasília em cerimônia realizada no Palácio do Planalto. 
Naquela ocasião, era o terceiro prêmio destinado ao ensino supe-
rior do estado do Rio de Janeiro, o primeiro destinado à FAETEC, 
o primeiro do interior do estado do Rio de Janeiro, e o terceiro, em 
toda a história do prêmio, a ser entregue por um aluno com menos 
de 19 anos. Thiago realizou um feito espetacular. Soubemos prati-
camente 10 dias antes da cerimônia. Thiago contou que teve a ideia 
do projeto assistindo a uma das palestras da Semana do Iluminismo 
e contando com a bela orientação do professor Eduardo Krempser. 

Encerrávamos aquele ano muito melhor do que poderíamos 
imaginar!

A gestão empreendedora em educação

Abertura: O futuro e o labirinto
Estamos preparados para o futuro? Esta é uma per-
gunta difícil de ser respondida, ainda mais quando 
se trata de educação e formação profissional. Em 
aula magna na manhã de hoje, dia 11 de março de 
2013, na FGV-RJ, o professor Antonio Freitas apre-
sentou alguns números esclarecedores da educação 
brasileira: o Brasil gasta 5% do PIB em educação, 
é uma das maiores taxas, entretanto, o número de 
profissionais de nível técnico formado anualmente 
é muito inferior àqueles da Argentina e Chile. A 
gestão escolar é ainda um grande obstáculo para 
a aplicação dos recursos disponíveis. Em recente 
artigo na Folha de São Paulo o professor enfatiza: “É 
um milagre que o Brasil seja um dos países piores 
avaliados no PISA, exame mais reputado da educa-
ção básica no mundo. A educação brasileira situa-se 
em torno da 60ª posição, e, contraditoriamente, 
o país ocupa a 6ª posição na economia mundial. 
Como isso ocorre? Graças à imensa educação con-
tinuada que existe no país, sem controle efetivo do 
Ministério da Educação, que consegue tornar esses 
profissionais capazes de gerir empresas internacio-
nalmente competitivas.”
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Atentos a esta realidade no CPTI estamos nos 
reestruturando para superar esta realidade esco-
lar que se reflete em todas as cidades brasileiras. 
Assim, os cursos de formação inicial e continuada 
estão ganhando apoio administrativo e vamos so-
licitar um novo laboratório para a FAETEC. Com 
isso poderemos ampliar nossa oferta de cursos. No 
curso técnico estamos com uma nova realidade: o 
apoio à instalação do ensino médio integrado na 
unidade. Esta tem sido um dos assuntos estraté-
gicos de nossa unidade ao longo desses anos. No 
ensino superior, estamos estudando uma nova ma-
triz curricular. Esta matriz estará em consonância à 
nova realidade tecnológica que se apresenta com o 
desenvolvimento do Parque Tecnológico da Região 
Serrana. Na pós-graduação, iremos oferecer curso 
na área de empreendedorismo digital. São ações 
que irão reposicionar o CPTI e procurar oferecer 
uma educação profissional alinhada com a realida-
de, como é característico da Rede FAETEC. 
Como tocaria a banda Charlie Brown Jr.: “O futu-
ro é um labirinto para quem não sabe o que quer 
[...] Então vai fazer o que te faz feliz. Não troque a 
liberdade por pura ilusão. Use a cabeça e também 
seu coração.” Sabemos o que queremos no pre-
sente e assim vamos construindo o nosso futuro... 
com paixão e sabedoria! (CAMPOS, 2013)16

A abertura do semestre de 2013.1 dava o tom daquilo que 
discutíamos na unidade. O CPTI era, em sua essência, um projeto 
que buscávamos consolidar. Um projeto que tinha como destino ser 
um centro de tecnologia da informação contendo escolas em vários 
níveis. O CPTI não era meramente o ensino técnico na unidade; era 
uma política de fazer daquele espaço um centro de referência na 
área de tecnologia da informação. Era por esta razão que no espaço 
educacional há três escolas categoricamente: a de formação inicial 
e continuada em TI, a escola de ensino técnico em TI e a escola de 
ensino superior em TI. O grande problema até então era dar uni-
16 CAMPOS, M. F. Abertura: O futuro e o labirinto [e-mail enviado para professores e alu-
nos do CPTI-Petrópolis]. Em 12 mar. 2013.
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dade à escola e fazê-la funcionar de forma integrada. Esta primeira 
etapa havia sido conquistada. O CPTI era um projeto em consoli-
dação, ainda tínhamos que acertar o nosso regimento interno para 
espelhar estas perspectivas, mas isto dependia de ações da FAETEC. 

De qualquer forma, seguíamos com o nosso foco. Começáva-
mos com a reestruturação dos cursos de formação inicial e conti-
nuada, destinando uma equipe para cuidar de nosso maior público. 
Naquela ocasião, a cada trimestre mais de 450 pessoas cursavam os 
cursos de formação. Os cursos estavam destinados à comunidade. 
Destes cursos, conseguíamos alunos para os cursos técnicos e para 
o superior. Era uma forma de potencializar os cursos, por um lado. 
Por outro lado, era uma forma de oferecer cursos complementares 
para os alunos do técnico e do superior. Boa parte da divulgação dos 
cursos era feita pela equipe que saía na cidade de Petrópolis divul-
gando os cursos. Vez por outra, eu, ou alguém da equipe, participa-
va de entrevistas em jornais na cidade e que ajudavam na divulgação 
dos cursos do CPTI. 

O curso técnico era um bom curso, mas sua entrada era mui-
to restrita pelo fato de ser um curso técnico concomitante exter-
no, o que causava o afastamento de muitos alunos. Afinal, os alunos 
deveriam estar cursando o ensino médio em uma escola e cursar 
em outro turno o ensino técnico. Como o curso exigia estágio, no 
terceiro ano do curso, além de dois turnos escolares, os alunos ain-
da tinham que realizar o estágio, em mais um turno. Enfim, uma 
carga horária para poucos. Por esta razão, sugerimos à FAETEC a 
adoção do curso integrado no CPTI. Desta forma, os alunos pode-
riam cursar tanto o ensino médio quanto o curso técnico na escola. 
Na ocasião, conseguimos a autorização para o funcionamento, mas 
deveríamos oferecer uma quadra esportiva e um refeitório. Tenta-
mos obter estas condições junto à FAETEC, afinal havia um plano 
de expansão para os cursos livres e achávamos que poderia haver 
um plano de melhoria para os cursos técnicos em suas demandas. 

No ensino superior tínhamos um bom curso. Foi um curso 
voltado para atender às demandas iniciais do LNCC. Era, portanto, 
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um curso voltado para redes de computadores com uma base ma-
temática e de infraestrutura de TI. Entretanto, naquele momento o 
curso não formava apenas para o LNCC. Boa parte dos alunos se-
guia para empregos na própria cidade ou na cidade do Rio de Janei-
ro, trabalhando na área de redes ou na área de desenvolvimento de 
software. Um dos problemas desta abordagem era que o curso não 
estava alinhado com nenhum dos perfis de avaliação do Enade. Não 
éramos classificados como cursos de redes, como curso de internet 
ou curso de desenvolvimento. Ficávamos no meio do caminho das 
opções disponíveis. Uma das soluções foi elaborar um curso novo e 
que seria sugerido à FAETEC. Isto foi feito, mas o curso não chegou 
a ser aprovado.

Outra possibilidade que começávamos a discutir foi a adoção 
de uma licenciatura de informática. Assim, teríamos dois cursos: 
o de formação tecnológica para a formação de profissionais para o 
mercado e para o empreendedorismo e o curso de licenciatura para 
a formação de professores com base em TI. Esta licenciatura apro-
veitaria a oportunidade do curso integrado na escola, que poderia 
funcionar como um Colégio de Aplicação – CAP de TI. 

Em outra linha, havíamos mudado o perfil da pós-graduação 
que desejávamos oferecer. Inicialmente, tínhamos em mente a ofer-
ta de um curso na área de modelagem matemática. Desistimos desta 
ideia quando verificamos que não poderíamos competir com a ex-
celência do LNCC. Era necessário um curso que potencializasse o 
que já existia e que alavancasse a relação entre as partes. O LNCC 
possui um ambiente de incubação de empresas e víamos ali uma 
oportunidade para nossos alunos que não desejassem seguir a área 
acadêmica, que já estava sendo coberta pelo curso, a fim de que pu-
dessem abrir empresas de Startup. Desta forma, optamos por pre-
parar um curso de pós-graduação em empreendedorismo digital. 
Passamos boa parte de 2013 discutindo este curso.

Assim, começávamos a ter proposta para potencializar e ali-
nhavar os cursos de forma integrada e pensada. Era definitivamente 
um trabalho de longo prazo. 
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A Semana do Iluminismo de 2013.1

Abertura: Desigualdades, oportunidades e em-
preendedorismo em TI
Sem dúvida o Brasil vive um momento único em 
sua história: é um dos poucos países que têm con-
seguido reduzir as disparidades entre indivíduos, 
territórios e regiões. É um movimento lento, mas 
que caminha em sentido oposto aos demais países 
onde estas desigualdades vêm aumentando neste 
período de crise. O processo de inclusão social, os 
programas de transferência de renda, dentre ou-
tras políticas, se tornam, aos poucos, referência 
mundo afora.
Reduzir desigualdade é, sem dúvida, um passo im-
portante, mas é preciso também criar um ambien-
te de oportunidades, principalmente para os mais 
jovens. Oportunidades que possibilitem a criação 
de novos empregos, a inovação, a criação de no-
vos serviços e produtos. Que possam incorporar 
nossos jovens à nova dinâmica do mundo contem-
porâneo e ao mesmo tempo garantir valores con-
quistados, como o da liberdade e da democracia. 
Nestes dois contextos, nada mais importante que 
a escola, como instituição capaz de reduzir as de-
sigualdades e qualificar para as novas oportunida-
des. Assim, o CPTI-Petrópolis, consciente de seu 
papel, promove a terceira edição da Semana do 
Iluminismo, III SILU, sendo que, pela segunda vez, 
tratando do tema empreendedorismo digital. [...]
Enfim, uma semana provida de ciência, tecnologia, 
artes, a essência do processo educador e redutor 
das desigualdades, mas com o olhar das oportuni-
dades abertas por esta era tecnológica-informacio-
nal, em seu viés empreendedor. O olhar de quem 
não aceita o futuro como pronto, mas sim de quem 
quer criá-lo. Entender isto faz toda a diferença! 
(CAMPOS, 2013)17

17 CAMPOS, M. F. Abertura: Desigualdades, oportunidades e empreendedorismo em 
TI [e-mail enviado a professores e alunos do CPTI-Petrópolis]. Em 25 abr. 2013.
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Mergulhávamos a escola em ambiente empreendedor. O em-
preendedorismo tecnológico era uma oportunidade de ampliar as 
possibilidades de nossos alunos. Era uma oportunidade de aproxi-
mar a escola do mundo empresarial, já que havíamos, por carac-
terística, uma aproximação grande com o mundo acadêmico e de 
pesquisa no LNCC.

A III Semana do Iluminismo foi bem diversa. Tivemos ativi-
dades de produção docente-discente, debates sobre tecnologia, ati-
vidades culturais, atividades de formação profissional e os projetos 
institucionais e projetos de socialização tecnológica e participação 
de empresas e parceiros. Um dos destaques foi a parceria com o 
IEL-FIRJAN-CPTI, organizada dentro da nossa Semana. Realizado 
em três dias, o evento foi um sucesso pela participação de nossos 
alunos e pela qualidade do evento trazido pela FIRJAN. 

A Semana do Iluminismo consolidava o perfil de escola que 
estávamos construindo: participativa, integrada, alinhada com as 
suas potencialidades. Outros projetos procuravam acelerar nossas 
ações e a tecnologia da informação era e é um destes acelerado-
res. Para potencializarmos o ensino começamos a utilizar o sistema 
Moodle. O sistema Moodle é um ambiente destinado ao ensino à 
distância e estávamos iniciando seu emprego para apoio ao ensino 
presencial. 

Os projetos FAPERJ

Estávamos trabalhando há muito tempo por investimentos na 
escola. Era uma escola que necessitava de investimento e de fomen-
to. A FAETEC, junto com a FAPERJ, abriu um edital específico 
para a melhoria e aparelhamento dos laboratórios na rede. Em tra-
balho coletivo com vários professores submetemos quatro projetos 
FAPERJ. Fomos contemplados com dois deles. A única escola de 
ensino superior da Rede a receber dois projetos. Com os dois pro-
jetos FAPERJ, com valores na ordem de R$ 150 mil – R$ 100 mil 
para o projeto de infraestrutura e R$ 50 mil para o projeto Escola 
Inteligente –, poderíamos dar outros passos em direção à escola que 
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estávamos construindo. O projeto de infraestrutura contemplava 
tanto os projetos de robótica quanto de jogos cognitivos. Com os 
projetos, tínhamos os nossos projetos institucionais de pesquisa-tec-
nologia atendidos. Os dois projetos que não haviam sido atendidos 
foram o de pós-graduação e o do NEL. No dia 25 de junho recebe-
ríamos os termos de outorga dos editais. O fomento para apoio aos 
projetos somente sairia no final do ano de 2013 e serviria para criar 
uma infraestrutura laboratorial para os nossos projetos escolares. 

Naquele ano ainda iríamos participar da Feira da FAPERJ com 
os seguintes projetos e participantes: Projeto Games Educacionais 
Cognitivos, coordenado pelo professor Marcelo Armony; Projeto 
SIR Lab – Laboratório de Sistemas Inteligentes e Robótica, coor-
denado pelos professores Alberto Angonese e Eduardo Krempser; 
Jovem Cientista 2012, com o aluno Thiago Tavares Magalhães e seu 
orientador Eduardo Krempser, que apresentaram o projeto “Predição 
da gravidade de lesões em atletas via programação genética”; Projeto 
Escola Inteligente, coordenado pelo professor Fabiano Gomes.

Além disso, tínhamos o projeto de robótica: após participa-
ção com equipe do ensino técnico, na regional do Rio de Janei-
ro, realizada no Instituto Militar de Engenharia – IME, a equipe de 
robótica do CPTI-Faeterj seguiria para a Competição Brasileira de 
Robótica – CBR 2013, realizada na Unifor, em Fortaleza, de 16 a 
20 de outubro.

Os projetos FAPERJ vieram em boa hora, a apoiar aquelas 
iniciativas.

Os eventos magnos

O ano de 2013 estava à prova. Era época da copa das con-
federações e o país estava em ebulição. Um ano marcado pelos 
movimentos de rua, protestos, inconformismo. Na escola não po-
deríamos estar alheios a este momento. Preparamos uma série de 
atividades que designamos eventos magnos. Na tarde do dia 15 de 
agosto teríamos o tema Projeto Magno: GEN, jogos educacionais 
cognitivos: o que já sabemos? A ideia do projeto era apresentá-lo 
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aos alunos do ensino técnico; na realidade, o projeto já era conhe-
cido da escola de ensino técnico, mas estávamos trabalhando para 
incorporar mais alunos do técnico. Na noite do dia 15 de agosto 
preparamos a Mesa Magna: Movimentos sociais, tecnologia da in-
formação e processo democrático: o que temos a aprender? Des-
crevo melhor a seguir. Na manhã do dia 16 de agosto tivemos a Aula 
Magna: Movimento indígena: o que ainda não sabemos? Este último 
evento foi bem peculiar para um curso de tecnologia, mas ao mes-
mo tempo bem elucidativo. Vários alunos curtiram aquele ambiente 
novo das nações indígenas e de sua história. 

A mesa magna do dia 15 foi um grande sucesso. Fazíamos ali 
aquilo que se espera de uma escola: debater a realidade. Naquele 
momento a realidade estava simplesmente aflorando com os movi-
mentos sociais. Para uma juventude que ainda não havia participado 
daquele tipo de movimento, entendê-lo, se isto fosse possível, já 
representaria um grande ganho. Foi uma noite memorável!

A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2013.2

Abertura: É primavera!
Estamos iniciando mais uma Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia no CPTI-Petrópolis. A dinâ-
mica da ciência e a tecnologia é assunto que gera, 
invariavelmente, discussões acaloradas e debates 
incessantes. Uma das questões que, por tempos, 
vêm à tona é quanto ao desenvolvimento tecno-
lógico e científico dos países do hemisfério norte. 
Alguns sugerem que tal desenvolvimento é decor-
rente de fatores geográficos, como, por exemplo, 
o clima, com a incidência de inverno rigoroso. 
Considera-se que este evento climático implicou 
no desenvolvimento de soluções para problemas 
relativos à colheita, feita uma vez ao ano, ao arma-
zenamento de comida, ao aquecimento de lares, de 
necessidade de transporte, entre outras adversida-
des enfrentadas. Ao longo dos anos, esta situação 
climática reforçava a necessidade de novos esforços 
e de novos desafios.
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Se a condição acima é, de fato, uma verdade, então, 
azar o deles! Aqui nos trópicos, com clima ameno e 
abundância de recursos, temos desenvolvido ciên-
cia e tecnologia de alto nível. O Brasil hoje é um 
dos maiores produtores de artigos científicos no 
mundo, tendo acelerado “o ritmo de sua produção 
a partir de meados da década de 1990 e depois, 
com novo impulso, no período de 2006 a 2008, 
quando rompeu a barreira dos 25.000 artigos 
indexados anualmente na Web of Knowledge da 
Thomson Reuters. O país se destaca no relatório 
por ser o único no grupo Brick, onde nove das dez 
áreas de pesquisa mais produtivas estão ligadas a 
um mesmo campo, o das ciências da vida”.* 
No CPTI-Petrópolis estamos incentivando a pro-
dução tecnológica em três projetos: Escola Inteli-
gente, Games Educacionais Cognitvos (GEN) e no 
Laboratório de Sistemas Inteligentes de Robótica 
(SIR Lab). Os três projetos participaram, a convite 
da Faetec, da Feira da Faperj, ocorrida neste início 
de outubro. O projeto Escola Inteligente está com 
sua primeira versão finalizada. O projeto GEN já 
está com versões iniciais de seus jogos disponíveis. 
O SIR Lab conta com artigos publicados e com 
participação em competições no Instituto Militar 
de Engenharia (IME), Competição Brasileira de 
Robótica e programado para se apresentar na Fei-
ra Brasil-Alemanha. Além dos projetos em curso 
outros resultados emergem: o aluno Thiago Tavares 
ganhou o Prêmio Jovem Cientista em 2012 e, nes-
te ano, o aluno Nicholas Balanda será o primeiro 
aluno da Rede FAETEC a participar do programa 
Ciências sem Fronteiras. Aos poucos, outros pro-
jetos se incorporam aos já existentes: o núcleo de 
ensino de línguas e o núcleo de ensino de mate-
mática. 
A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do 
CPTI-Petrópolis apresenta estes projetos, como 
também toda a respectiva produção acadêmica e 
tecnológica de nossos alunos e professores. São re-
sultados provenientes da busca pelo ensino de qua-
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lidade. São projetos de tecnologia e de formação 
humana que propiciam a interligação de saberes e 
na interconexão das escolas do CPTI-Petrópolis: a 
FAETERJ, a de Ensino Técnico e a de Formação 
Inicial e Continuada. 
Estamos colhendo os louros dos investimentos em 
dedicação, esforço e compromisso com a educação 
pública de qualidade... como também estamos co-
lhendo os lírios, as rosas e as orquídeas. Afinal: é 
primavera! Faz um lindo sol lá fora: vai chuva!
Seja bem-vindo a nossa Semana Nacional de Ciên-
cia e Tecnologia do CPTI-Petrópolis! (CAMPOS, 
2013)18

* Fonte: ORSI, Carlos. Emergentes: China domina 
produção científica de emergentes; no Brasil, bio-
lógicas preponderam. Relatório da Thomson Reu-
ters compara produção acadêmica e investimento 
em inovação de Brasil, China, Rússia, Índia e Co-
reia do Sul. Inovação Unicamp. 15 abril de 2013. 
Disponível em: <http://www.inovacao.unicamp.
br/destaques/china-domina-producao-cientifi-
ca-de-emergentes-no-brasil-biologicas-preponde-
ram>. Acesso em: 19 out. 2013.

Escrevia a abertura do semestre olhando para fora da sala da 
Direção. Era um dia de muito sol e de primavera em Petrópolis. O 
momento que vivíamos na escola era bastante especial. Após quase 
três anos de muito trabalho coletivo estávamos colhendo a produ-
ção da escola.

Nossa palestra de abertura seria com o Thiago Tavares, ganha-
dor do Prêmio Jovem Cientista. Vários foram os projetos de traba-
lho final de curso que tinham como olhar a própria escola. Um dos 
destaques desta semana foi o projeto de computação sem computa-
dores e Bands, Bits & Bites.

A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2013 retratava 
bem este estado. Uma escola que estava produzindo conhecimento. 
Este é um ponto que discutíamos na escola, a produção do conhe-
18 CAMPOS, M. F. Abertura: É primavera [e-mail enviado a professores e alunos do CPTI-Pe-
trópolis]. Em 19 out. 2013.
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cimento. Como fazer com que a produção de nossos alunos apare-
cesse para nós mesmos? Como mudar a sala de aula para trabalhar 
com projetos? Projetos que poderiam ser desenvolvidos ao longo 
de vários semestres. Como trabalhar realizando integração entre 
as disciplinas ? Ainda estávamos aprendendo, mas já tínhamos um 
caminho bem percorrido.

Outros resultados também apareciam. Arthur Duque Rossi 
e Luis Henrique C. Nascimento, alunos do ensino superior, foram 
destaques da iniciação científica no LNCC com os projetos Análise 
estrutural de proteínas da cápsula de Klebsiella pneumoniae e Avalia-
ção e parâmetros da otimização por enxame de partículas.

Havíamos conseguido uma nova identidade escolar, um novo 
modo de fazer escola, reposicionávamos a escola na cidade de Pe-
trópolis e conseguíamos projetar estes resultados para nós mesmos 
e para a sociedade. Mas ainda havia muito que fazer!

À DESUP

Abertura: A pedra, o muro e a igreja
Uma pequena estória com que me deparei recen-
temente: três trabalhadores estavam quebrando 
pedra em uma montanha. Quando perguntados o 
que estavam fazendo, o primeiro respondeu: estou 
quebrando pedra; o segundo respondeu: estou le-
vantando um muro; o terceiro respondeu: estou 
construindo uma igreja. Interessante: a mesma 
ação, porém com missão e visão diferentes. 
Ao longo dos últimos três anos quebramos muitas 
pedras, juntos. Um trabalho coletivo. Havíamos 
três escolas fisicamente instaladas neste espaço, 
mas sem um projeto que as definisse. Assim, no 
início, nos organizamos para construir nosso pla-
nejamento estratégico da unidade. Definimos de 
forma clara a nossa missão e visão e seguimos que-
brando pedras. 
A partir desta ação, outras vieram, como a con-
solidação destas três escolas do CPTI; a Escola de 
Ensino Superior – FAETERJ Petrópolis, a Escola 
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de Ensino Técnico e a Escola de Formação Inicial e 
Continuada. Muita pedra foi quebrada.
Na escola de ensino superior tecnológico, a FAE-
TERJ-Petrópolis, foram consolidadas as coorde-
nações de TCC, Estágio, de Pesquisa e Extensão; 
regulamentamos as atividades de TCC e de ho-
ras complementares. Realizamos eleições para 
os Conselhos Diretor e Acadêmico, assim como 
para a CPA. Fizemos proposta para a atualização 
de uma nova matriz curricular em substituição à 
atual, oriunda de 2002. Iniciamos e acompanha-
mos os marcos legais e os processos para o registro 
de diplomas. Fizemos, em parceria com o LNCC, 
uma proposta de pós-graduação em empreendedo-
rismo digital.
No ensino técnico formamos nossas primeiras tur-
mas, e os resultados da formação destes jovens já 
se espalham no ensino superior. Fizemos eleições 
para o Conselho Escolar. Participamos do projeto 
Brasil Profissionalizado, com reflexos na instalação 
de um novo laboratório de redes, ainda neste ano 
na unidade. 
A escola de formação inicial e continuada ganhou 
secretaria, coordenação e docentes próprios. Isto 
está permitindo melhor gestão e melhor atendi-
mento aos alunos. 
Além disso, fomentamos projetos de tecnologia, 
tais como o de Robótica (SIR Lab), o Escola Inteli-
gente e o de Jogos (Games) Educacionais Cogniti-
vos (GEN), cujos resultados articulam os diversos 
saberes e as escolas em seus níveis. 
Três outros projetos educacionais começaram a re-
forçar o apoio educacional: o Núcleo de Ensino de 
Línguas, com foco na capacitação em inglês e em 
breve com a oferta do curso de espanhol, o Núcleo 
de Ensino de Matemática, com foco na melhoria 
do ensino de matemática, e o Projeto Moodle, que 
visa a potencializar o ensino presencial com apoio 
de ferramentas de ensino a distância. 
Outro projeto, ainda em andamento, o da revista 
de produção acadêmica, revista ainda sem nome 
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definido, e que visa à difusão do conhecimento e 
à prática da produção científica, já se iniciou. Por 
fim, o projeto Elos de cidadania que articula a for-
mação cidadã na escola. 
Na infraestrutura tecnológica restabelecemos a co-
nexão à internet e melhoramos serviços e acesso 
sem fio e das salas de aula. Neste período estamos 
melhorando o acesso à rede sem fio e a rede cabea-
da de toda a escola. Em 2013 fomos contemplados 
com dois projetos da FAPERJ que irão nos auxiliar 
na melhoria dos laboratórios dos projetos tecnoló-
gicos e na infraestrutura geral.
Refizemos, também, a disposição das salas de aula 
e das respectivas escolas, melhorando a identidade 
visual e definindo melhor cada espaço escolar, tal 
como a sala de professores, secretarias e do pró-
prio átrio.
Organizamos desde 2011 dois eventos que já são 
marcantes na unidade: a Semana do Iluminismo, 
que já se revela uma semana de empreendedorismo 
digital, e que conta com a participação de várias 
empresas locais, e a Semana Nacional de Ciência 
e Tecnologia, que apresenta a produção acadêmica 
de nossa comunidade. 
Ao longo deste caminho tivemos vários reconhe-
cimentos externos: a premiação de nosso Jovem 
Cientista em 2012, o envio do primeiro aluno da 
FAETEC a participar do programa Ciência sem 
Fronteiras, convites à escola para participação na 
Feira FAPERJ de 2013, da Semana Brasil-Alema-
nha e nos capacitando para participar da Competi-
ção Brasileira de Robótica. Foram onze as moções 
de congratulação recebidas por alunos da institui-
ção pela Câmara Municipal de Petrópolis.
Conseguimos, também, estabelecer relações de 
parceria com vários de nossos entes, dentre eles 
a própria FAETEC e o LNCC. Um dos fatos mar-
cantes desta parceria foi a assinatura do convênio 
da FAETEC com o LNCC, ampliando por mais 
cinco anos este convênio bem-sucedido. A assina-
tura e a renovação do recredenciamento da FAE-
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TERJ-Petrópolis possibilitarão à unidade oferecer 
a nossa pós-graduação em Empreendedorismo Di-
gital, ainda este ano. 
Por fim, um dos momentos mais marcantes, a 
entrega dos diplomas do ensino superior, no úl-
timo dia 17 de fevereiro. A entrega dos diplomas 
marcou a quitação da dívida que a FAETERJ-Pe-
trópolis tinha com os nossos primeiros alunos, in-
gressantes em 2002 e formados em 2004. No mo-
mento, praticamente todos os diplomas daqueles 
alunos foram entregues. Entregamos mais de 60 
diplomas nos últimos 12 meses. Para esta unidade, 
que não havia entregado um diploma sequer até 
2011, quitar esta dívida é, sem dúvida, um marco 
e um recomeço. 
Foram várias as pedras quebradas e temos várias 
ainda pela frente, mas com missão, visão e objeti-
vos definidos estamos construindo uma bela igreja, 
quero dizer, uma bela escola. (CAMPOS, 2014) 19

O ano de 2014 começava com boas expectativas. Em fe-
vereiro, o professor Eduardo Krempser e o aluno Thiago Tavares 
receberiam a moção congratulatória da Câmara de Petrópolis do 
vereador Paulo Igor. Este era mais um reconhecimento para a es-
cola. Naquele mesmo mês entregaríamos mais 18 diplomas. Era 
uma entrega espacial, pois estaríamos quitando uma dívida com os 
alunos antigos que haviam se formado e que ainda não tinham rece-
bido o seu diploma. Tínhamos outros vinte diplomas em processo 
de finalização.

O núcleo de ensino de matemática (NMAT) estava começan-
do a funcionar. Abriríamos o curso de Introdução ao Cálculo, en-
volvendo limite e derivada, para alunos do ensino médio técnico. 
O curso tinha o objetivo de qualificar os alunos que queriam par-
ticipar do projeto de Robótica, mas estava aberto para todos que 
quisessem participar. O Núcleo de Ensino de Línguas (NEL) iria 
começar a oferecer cursos de espanhol.

19 CAMPOS, M. F. Abertura: A pedra, o muro e a igreja [e-mail enviado aos professores e 
alunos do CPTI-Petrópolis]. Em 21 fev. 2014.
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O ano de 2014 era de mudanças. O presidente Celso Pansera 
estava deixando o cargo. Foi o presidente Celso que havia me feito 
o convite para assumir a unidade de Petrópolis e, é claro, acompa-
nhou todo este desenrolar deste momento da história na unidade. 
Com sua saída da presidência e a provável mudança de posições na 
alta administração da FAETEC, eu seria designado diretor da DE-
SUP, a diretoria de ensino superior da Rede FAETEC. Era um gran-
de desafio, sair da gestão de unidades e passar a conhecer a gestão da 
rede. Ir para a DESUP era algo que me desafiava; deixar a unidade 
de Petrópolis, algo que me deixava preocupado, pois tinha a certeza 
de que o projeto não continuaria daquela forma e essência e ainda 
havia muito que realizar.

Missão cumprida 

Prezada comunidade CPTI-Petrópolis, 
[...] estou me despedindo de toda esta comunidade 
que foi testemunha e acompanhou o processo de 
transformação que viveu esta Escola nos últimos 
três anos. Um trabalho coletivo de mudança.
Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos 
que estiveram neste processo de reconstrução des-
ta Escola. 
Em 2011, ao chegar, havíamos três escolas fisica-
mente instaladas neste espaço, mas Escolas sem 
um projeto que as definisse, sem uma identidade 
(muitos achavam que aqui era o LNCC e alguns 
professores nem sequer se identificavam com nos-
sa Escola), sem proposta pedagógica e sem inter-
net. Escolas sem relações institucionais adequadas 
com o LNCC e com a própria FAETEC.
Iniciamos, então, em 2011, um planejamento es-
tratégico para definição de nossa missão e visão. A 
partir desta ação, iniciamos a consolidação destas 
três escolas do CPTI; a Escola de Ensino Superior 
– FAETERJ-Petrópolis, a Escola de Ensino Técnico 
e a Escola de Formação Inicial e Continuada, e do 
incentivo a projetos delineadores e integradores 
destas Escolas.
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Na escola de Ensino Superior Tecnológico, a FAE-
TERJ-Petrópolis, tínhamos apenas 290 alunos ao 
final de 2010. Iniciamos 2014 com aproximada-
mente 500. Este é o resultado do resgate da credi-
bilidade do ensino superior através da consolidação 
das coordenações de TCC, de Estágio, de Pesquisa 
e Extensão; da regulamentação das atividades de 
TCC e de horas complementares; da melhoria das 
salas de aula, com instalação de lousa eletrônica 
em uma das salas; da realização de eleições, as pri-
meiras, para os Conselhos Diretor e Acadêmico, 
assim como para a CPA; da proposta para a atua-
lização de uma nova matriz curricular em substi-
tuição à atual, oriunda de 2002; e do atendimento 
aos marcos legais e os processos para o registro de 
diplomas. Diplomas, estes, que esta unidade não 
havia, sequer, entregado um único até 2011. Hoje 
já entregamos mais de 74 diplomas, sendo que já 
entregamos todos os diplomas dos alunos oriundos 
de 2002. Não é por acaso que o curso cresce e se 
consolida na região serrana. 
No ensino técnico formamos nossas primeiras tur-
mas, e seus resultados da formação destes jovens já 
se espalham no ensino superior. Fizemos eleições 
para o Conselho Escolar. Participamos do projeto 
Brasil Profissionalizado, com reflexos na instalação 
de um novo laboratório de redes, ainda neste ano 
na unidade. Refizemos praticamente todas as salas 
de aula do curso técnico, instalamos lousa eletrô-
nica na sala do terceiro ano e novos computadores 
na sala do segundo. Um dos marcos no ensino téc-
nico está na autorização para a instalação do ensi-
no médio integrado na escola, faltando a FAETEC 
apoiar, definitivamente, o projeto com a instalação 
de um refeitório na unidade. Em particular, este 
é um projeto no qual vou continuar trabalhando, 
apoiando e ajudando, mesmo não estando mais lo-
tado nesta unidade. 
A Escola de Formação Inicial e Continuada ganhou 
secretaria, coordenação e docentes próprios. Isto 
permitiu melhor gestão e melhor atendimento 
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aos alunos. Ainda, ao final desta semana, estamos 
fazendo melhorias nas salas de aula destes cursos. 
Saímos de aproximadamente 100 alunos por roda-
da para 320, com o empenho e a divulgação dos 
cursos na cidade. Hoje os cursos de FIC são cur-
sos alinhados aos cursos do Pronatec. Dois destes 
cursos estão direcionados a parceiros da Escola: 
os cursos de infraestrutura de redes e de progra-
mação JAVA. Ambos já em operação. Cursos estes 
que, também, permitem a qualificação de nossos 
próprios jovens dentro da unidade. 
Além disso, fomentamos projetos de tecnologia, 
tais como o de Robótica (SIR Lab), o Escola Inteli-
gente e o de Jogos (Games) Educacionais Cogniti-
vos (GEN), cujos resultados articulam os diversos 
saberes e as escolas em seus níveis. O projeto Es-
cola Inteligente obteve apoio da FAETEC e depois 
da FAPERJ e estará implantado na escola até o fim 
do mês e será entregue à presidência nesta mesma 
época. O projeto de GEN se consolida cada vez 
mais, com artigos publicados, TCC defendidos e 
novos jogos sendo incorporados ao processo. O 
projeto SIR Lab, que se iniciou no ensino técni-
co, hoje se consolida também no ensino superior e 
participa de vários eventos Brasil afora. 
Três outros projetos educacionais começaram a 
reforçar o apoio educacional: o Núcleo de Ensi-
no de Línguas, com foco na capacitação em inglês. 
Uma demanda recorrente para quem está na área 
de tecnologia da informação. O NEL iniciou com 
80 alunos e hoje conta com aproximadamente 200. 
Em breve, está prevista a oferta do curso de espa-
nhol. Definimos um espaço específico na unidade 
para a prática de inglês, o English Corner, onde pro-
fessores e alunos se encontram para a prática da 
língua inglesa. O NEL também estabeleceu visitas 
à ORANGE para sensibilizar alunos quanto ao uso 
da língua inglesa e foi o responsável pela atividade 
Bands, Bits & Bites em nossos últimos eventos. Está 
previsto, também, o curso de composition, que será 
feito utilizando a plataforma Moodle.
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O Núcleo de Ensino de Matemática, com foco na 
melhoria desta disciplina na unidade, teve início 
este ano e já inicia com cursos de Integral e Deri-
vada para alunos do ensino médio e visa a auxiliar 
os alunos que participam do projeto de robótica a 
aprofundarem seus conhecimentos na área. Curso 
que amplia capacidade analítica e matemática de 
nossos alunos desde o ensino técnico. 
O projeto Moodle, que visa a potencializar o ensi-
no presencial com apoio de ferramentas de ensino 
a distância, é inovador ao possibilitar uma nova di-
nâmica de sala de aula na relação dos professores, 
seus alunos e a própria disciplina. Inaugurando 
uma nova maneira de articular conhecimentos e 
atitudes.
Outro projeto, ainda em andamento, o da revista 
de produção acadêmica, revista ainda sem nome 
definido e que visa à difusão do conhecimento e à 
prática da produção científica, já se iniciou. 
O projeto Elos de Cidadania, que articula a forma-
ção cidadã na escola e no qual está prevista nossa 
participação também este ano. 
Na infraestrutura restabelecemos a conexão à in-
ternet e melhoramos estes serviços nas salas de 
aula e via acesso sem fio. Neste período estamos 
melhorando o acesso à rede sem fio e a rede cabea-
da de toda a escola. Em 2013 fomos contemplados 
com dois projetos da FAPERJ que irão nos auxiliar 
na melhoria dos laboratórios dos projetos tecno-
lógicos e na infraestrutura geral. Refizemos, tam-
bém, a disposição das salas de aula e das respectivas 
escolas, melhorando a identidade visual e definin-
do melhor cada espaço escolar, tal como a sala de 
professores, secretarias e o próprio átrio. Criamos 
um espaço de arte e tecnologia, chamado Semana 
de 22, com produção própria de nossos alunos.
Organizamos desde 2011 dois eventos que já são 
marcantes na unidade: a Semana do Iluminismo, 
que já se revela uma semana de empreendedoris-
mo digital e que conta com a participação de várias 
empresas locais, e a Semana Nacional de Ciência e 
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Tecnologia, que apresenta a produção acadêmica 
de nossa comunidade. Foram seis eventos ao todo 
com mais de 300 atividades ao longo destas se-
manas, muitas delas com a participação de nossos 
próprios alunos e com nossos próprios projetos. 
Participamos de várias feiras, congressos e eventos 
com nossos alunos e professores.
Ao longo deste caminho tivemos vários reconhe-
cimentos externos: a premiação de nosso Jovem 
Cientista em 2012, o envio do primeiro aluno da 
FAETEC a participar do programa Ciência sem 
Fronteiras, convites à escola para participação na 
Feira FAPERJ de 2013, da Semana Brasil-Ale-
manha 2013 e nos capacitando para participar da 
Competição Brasileira de Robótica. Foram onze 
as moções de congratulação recebidas por alunos 
da instituição da Câmara Municipal de Petrópolis. 
Fomos contemplados com dois projetos FAPERJ 
e que estão em execução neste momento. Fomos 
contemplados com três prêmios de gestão pela 
própria FAETEC.
Conseguimos, também, estabelecer relações de 
parceria com vários de nossos entes, dentre eles 
a própria FAETEC e o LNCC. Um dos fatos mar-
cantes desta parceria foi a assinatura do convênio 
da FAETEC com o LNCC, ampliando por mais 
cinco anos este convênio bem-sucedido. 
Estamos com o projeto de pós-graduação em Em-
preendedorismo Digital aprovado pela DESUP. 
Este projeto foi fruto da articulação desta Escola 
com o LNCC e deverá utilizar a incubadora de 
empresas do mesmo, potencializando as relações 
de produção científica e tecnológica aqui em Pe-
trópolis. Projeto que é linha mestra do convênio 
assinado pela FAETEC com o LNCC.
Ainda neste início de semana, por fim, tivemos a 
notícia de que o convênio da FAETEC com a Pre-
feitura de Petrópolis foi assinado, possibilitando 
que nossos alunos façam estágio em projetos de 
ação social-tecnológica nos Centros de Inclusão 
Digital da cidade. Um projeto em que estávamos 
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trabalhando havia três meses. 
Estes últimos três anos foram anos de transfor-
mação, não apenas do espaço escolar, mas de uma 
concepção de Escola. Concebemos e construímos 
uma nova visão do espaço e da dinâmica escolar. 
Construímos uma Escola que merecíamos. Uma 
Escola que Petrópolis merece! Que ela continue 
assim!
Agradeço a todos que estiveram a par e passo ao 
longo deste caminho. Mais do que simplesmente 
cumprir com a missão, fico feliz, igualmente, por 
ter feito ao longo deste processo vários amigos. 
Obrigado!
Um forte abraço! 
Boa sorte a todos! (CAMPOS, 2014)20

Recebi muitos e-mails de despedida, agradecendo pela aten-
ção, pela amizade e pelo trabalho. Professores, alunos e pais de alu-
nos me enviaram mensagens. Era um momento muito especial de 
fato. Conhecia a DESUP pelo processo de interação, mas não fazia 
ideia do que era a gestão de uma rede de ensino superior. Ainda iria 
aprender muito e constatar os vários problemas de uma rede de 
ensino pública.

Na FAETEC, vi quando o Celso Pansera assinava sua exonera-
ção da presidência da FAETEC para se candidatar a deputado fede-
ral. Assumia a DESUP. A vivência no CPTI foi única. A da DESUP 
também seria.

 

20 CAMPOS, M. F. Missão cumprida [e-mail enviado aos professores e alunos do CPTI-Petró-
polis]. Em 19 mar. 2014.



Introdução

Às vezes realizamos um processo de gestão e vamos em pro-
cessos de tentativa e erro, principalmente na educação, onde não 
temos muitas referências de gestão educacional prática, estudos de 
caso nesta linha. A direção do IST-Rio foi um grande aprendizado. 
Talvez o que mais me impactou no processo de gestão foi a neces-
sidade de termos um planejamento estratégico para a escola. Esta 
foi uma referência básica do trabalho tanto do IST-Rio quando do 
CPTI. Saber o que a escola é e o que esta quer se tornar é vital 
para envolver as pessoas e trilhar um caminho. No ensino público 
temos esta falácia de achar que todas as escolas são iguais. Diferente 
do praticado, todas as escolas são diferentes, pois estão em locais 
diferentes, com professores diferentes e localidades diferentes. No 
IST-Rio construímos uma visão muito bem definida daquilo que 
queríamos. Era uma equipe bem coesa com uma visão bem definida 
da escola. Tínhamos, apenas, que acertar o passo e definir as etapas 
do caminho. Ao descrever o processo que construíamos no IST-Rio 
me deparei com uma palestra de Marcos Troyjo que destacava os as-
pectos conhecimento, capital e empreendedorismo como elemen-
tos capazes de prover inovação. Olhando a história do IST-Rio vi 
que estes elementos estavam lá de alguma forma. O planejamento 
estratégico foi apenas uma cola para alinhar as ações e levar a cabo 
o processo de transformação.

No CPTI isto foi um pouco diferente. Tínhamos bastante co-
nhecimento com uma equipe bem qualificada, mas carecida de visão 

Capítulo V

Lições aprendidas do CPTI
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empreendedora e de capital. A visão empreendedora não era algo 
que pudesse se ligar na tomada e voilà! Era necessário um processo 
de transformação. Como proceder, então? Além disso, a escola pos-
suía, na realidade, três escolas: a de formação inicial e continuada, 
a de ensino técnico e a de ensino superior. Havia um convênio com 
o LNCC e uma possibilidade de articulação com um grande centro 
de pesquisa que muitas escolas não possuem. O interior do estado 
dava outra dimensão às escolas, seu impacto de ação é muito maior. 

Na década de 1990, fui apresentado ao livro A quinta discipli-
na, de Peter Senge, por um colega, Prof. Luiz Bursztyn. Lecionáva-
mos juntos na PUC-Rio. Ele dizia que eu tinha que ler aquele livro. 
De fato, o livro fez muito sucesso na época, mas apenas fui lê-lo no 
IST-Rio. O livro trata de processos de mudança, e foi com este es-
pírito que procurava dia a dia mudar ou criar a visão que era neces-
sária para alcançarmos os resultados. Afinal, muitos professores não 
se reconheciam como professores na escola. A escola não tinha uma 
identificação qualquer, história ou projetos. Em linhas gerais, segui 
as recomendações do livro: domínio pessoal, modelos mentais, vi-
são compartilhada, aprendizado em grupo e raciocínio sistêmico. 
Trabalhar um processo de mudança exigia levar a cabo o concei-
to de uma organização que aprende. O livro e os ensinamentos de 
Peter Senge pareciam uma boa opção. Já havia levado a cabo estes 
aspectos no IST-Rio e tinha que aprofundá-los no CPTI-Petrópolis.

Domínio pessoal

Domínio pessoal é a disciplina de continuamen-
te esclarecer e aprofundar nossa visão pessoal, de 
concentrar nossas energias, de desenvolver paciên-
cia e de ver a realidade objetivamente. Como tal é 
a pedra de toque essencial para a organização que 
aprende – seu alicerce espiritual. (SENGE, 2013, 
p. 39) 

Três eixos de ação direcionaram o trabalho desta discipli-
na: a valorização das pessoas, o treinamento contínuo e a sensa-
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ção de pertencimento. Na primeira semana na escola o trabalho foi 
de conhecer todas as pessoas. Todas, literalmente, cada professor, 
funcionário e turma. Era algo bastante intrigante, pois muitos não 
se conheciam dentro da escola. Em geral os professores do ensino 
superior não conversavam com os professores do ensino técnico. 
Muitos alunos do ensino técnico não sabiam do ensino superior e 
vice-versa. Lembro-me de um aluno agradecendo, pois pela pri-
meira vez um diretor havia se apresentado a eles.

O trabalho de planejamento estratégico serviu para tudo, in-
clusive para fazer o planejamento estratégico! Foi no planejamento 
estratégico que muitos professores se conheceram. Foram nestas re-
uniões que muitos começaram a ter o sentimento de pertencimento.

A valorização das pessoas passava pelo reconhecimento da po-
tencialidade delas e da necessidade de se estabelecer um conceito 
de escola. Muitos não sabiam a razão de a escola estar ali. Muitos 
não sabiam do convênio com o LNCC. Muitos achavam que a escola 
era o próprio LNCC. O planejamento estratégico serviu para ouvir 
as pessoas, valorizar as condições de trabalho e conhecer as escolas 
e suas potencialidades. Tínhamos vários professores mestres e dou-
tores e nenhum projeto de pesquisa ou de extensão em andamento. 
O treinamento contínuo da equipe, a elaboração do planejamento 
estratégico e sua revisão semestralmente eram fatores de discussão 
do espaço de trabalho e do estabelecimento de uma discussão da 
localidade. Havia um forte problema de confiança, de estabeleci-
mento de um trabalho em equipe, de colaboração entre as partes.

A questão da localidade foi uma das questões que me chamou 
a atenção. Muitas de nossas políticas educacionais são voltadas para 
a uniformidade. As escolas públicas são todas parecidas. A localida-
de deveria ser chave para o processo de gestão nas escolas públicas. 
Com certeza, cada uma delas possui uma realidade distinta.

Modelos mentais

O trabalho com modelos mentais começa por virar 
o espelho para dentro; aprender a desenterrar nos-
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sas imagens internas do mundo, a levá-las à super-
fície e mantê-las sob rigorosa análise. Inclui tam-
bém a capacidade de realizar conversas ricas em 
aprendizados, que equilibrem indagação e argu-
mentação, em que as pessoas exponham, de forma 
eficaz, seus próprios pensamentos e estejam aber-
tas à influência dos outros. (SENGE, 2013, p. 41)

O diagnóstico da equipe de pessoal era claro: tínhamos uma 
bela equipe de professores na escola. Entretanto, a escola não tinha 
a produção que se esperava dela. A questão da confiança, do traba-
lho em equipe, do pertencimento e dos processos de colaboração 
tinha que ser trabalhada. Isto somente poderia ser mudado com a 
percepção de uma nova realidade. Um novo modelo mental deveria 
ser construído. As pessoas deveriam ver, ao entrar na escola, uma 
nova escola. 

O ver, quando escrevo, é o ver com a mente. Muitos profes-
sores e funcionários viam a escola como um espaço apenas constituí-
do de paredes, de ventiladores, ares-condicionados, data-show. Era 
necessário ver uma escola com espaço para se construir futuro para 
vários jovens. A FAETEC tem por vocação fazer escola para a classe 
trabalhadora. A FAETEC que estava ali instalada veio exatamente 
desta necessidade de levar escola pública de qualidade para o inte-
rior do estado e para uma juventude que não teria esta oportunidade 
de outra forma. Além disso, deveríamos aproveitar a nossa relação 
com o LNCC para potencializar as oportunidades de nossos alunos. 

Este modelo mental foi sendo construído junto a alunos, pro-
fessores e funcionários: as reuniões de planejamento estratégico, as 
reuniões de professores, os eventos que realizávamos, o contato que 
tínhamos com a mídia. Em cada um destes instantes reafirmávamos 
a nossa missão institucional, nossa razão de ser. Criar a mentalidade 
de que ali estava instituído um centro que reunia escolas de tecno-
logia da informação era fundante para a instituição da localidade.

Assim como no IST-Rio, a instituição dos grupos de e-mail 
escolares, baseados no Google Groups, foi uma destas ações de 
criação de pertencimento na escola. Todas as atividades que de-
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senvolvíamos na escola eram postadas no grupo. Avisos quanto a 
matrícula, oportunidades de trabalho, novos cursos e outros eram 
instantaneamente divulgados junto a toda a comunidade.

Os grupos permitiram criar aos poucos uma identidade da 
escola e de participação coletiva. Isto integrava e criava liga entre os 
diversos participantes da escola.

Visão compartilhada

A prática da visão compartilhada envolve as habi-
lidades de descobrir imagens de futuro comparti-
lhadas que estimulem o compromisso genuíno e 
o envolvimento, em lugar da mera aceitação. Ao 
dominar esta disciplina, os líderes aprendem como 
é contraproducente tentar ditar uma visão, por 
melhores que sejam as intenções. (SENGE, 2013, 
p. 42)

Os grupos e ações de divulgação constante de ações e de pro-
postas divulgadas nestes criavam uma visão compartilhada daquilo 
que estávamos construindo. Esta visão compartilhada era construída 
coletivamente com a participação de todos. O núcleo de ensino de 
matemática, o núcleo de ensino de línguas, os projetos de pesquisa 
institucionais, o planejamento estratégico, os problemas estruturais 
eram tratados e apontados nestes grupos. Reuniões específicas lida-
vam com estes assuntos e encaminhavam a solução de problemas e 
apontavam para o futuro. 

Um dos eixos que ajudaram e potencializaram a construção 
desta visão compartilhada foi o da tecnologia. Como já escreveu 
Jim Collins, a tecnologia não é transformadora em si, mas um ace-
lerador. Quando se tem um modelo de gestão, a tecnologia vem ao 
auxílio da aceleração deste modelo. No CPTI não havia em 2011 
conexão de internet e uma estrutura de serviços internos de tec-
nologia. Toda a infraestrutura de tecnologia da informação foi re-
configurada para atender às salas de aula e aos sistemas de gestão 
escolares. A tecnologia foi uma opção para a potencialização da 
construção desta visão compartilhada.
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A construção da visão compartilhada também foi importante 
para a comunicação com a sociedade. Apresentar uma visão consis-
tente de escola era chave também para a sociedade passar a enten-
der que escola estava instalada naquele espaço. Isto era importante 
não apenas para a construção de uma visão interna de escola, mas 
para a apresentação externa. Este estabelecimento de linguagem de 
identificação ajudaria na realização das propostas da escola. Uma 
escola como a do CPTI é chave para o desenvolvimento local, e sua 
caraterização e entendimento por todos se tornavam vitais.

Aprendizado em grupo

A aprendizagem em equipe é vital, pois as equi-
pes, e não os indivíduos, são a unidade de apren-
dizagem fundamental das organizações modernas. 
Este é um ponto crucial: se as equipes não tiverem 
capacidade de aprender, a organização não terá. 
(SENGE, 2013, p. 44)

A escola é uma organização atípica. Deveria ser o centro do 
processo de construção de uma sociedade que olhasse para o futuro. 
Na realidade, uma organização que criasse o futuro. Nem sempre 
é assim. A escola está firmemente fincada em conceitos do século 
XVII, pouco avançou no aspecto estrutural e de exercício do poder. 
A grande maioria das escolas, pelo que presencio, e em particular 
da escola pública, reforça o modelo de educação para uma geração e 
uma realidade que não existem mais. Boa parte da estrutura escolar 
de hoje está vinculada à criação de uma geração que estava sendo 
treinada para seguir ordens, atender à disciplina, seguir regras fixas, 
reconhecer que é o chefe, decorar conteúdo. 

Apesar de ensinar, a escola não aprendeu como organização. 
É por isto que esta disciplina é muito sensível para a escola em um 
processo de aprendizado em grupo. Várias são as barreiras que de-
vem ser quebradas para que o processo de aprendizado organizacio-
nal escolar seja levado a cabo.
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Aprender em grupo é um desafio, pois pressupõe errar em 
grupo, criar perspectivas de futuro em grupo, criar confiança entre 
os pares e dar o exemplo. Várias das ações levadas a cabo tinham esta 
missão de aprendizado coletivo. Duas são importantes de serem 
destacadas: os projetos integradores e as semanas acadêmicas (Se-
mana do Iluminismo e Semana Nacional de Ciência e Tecnologia). 

Estes dois projetos são exemplares de como uma ação ins-
titucional pode provocar o aprendizado. Os projetos educacionais 
tecnológicos possibilitaram a integração da equipe de professores. 
Antes, professores do ensino superior e do ensino técnico trabalha-
vam de forma dissociada. A liga pelo projeto é algo poderoso dentro 
de uma organização que trabalha de forma hierarquizada como a 
escola. A ruptura pelos projetos possibilitou ajudar na reafirmação 
do modelo mental de uma escola unificada. Esta visão era reforçada 
pelos alunos e professores que trabalhavam coletivamente. 

Inicialmente, os projetos eram vistos com desconfiança. Não 
se acreditava que um projeto pudesse ser executado de forma tão 
efetiva e com resultados tão proeminentes. Este foi o caso de nosso 
primeiro projeto escolar, que foi o Festival de Vídeo. Um projeto 
que perdurou ao longo de quase um ano, com poucos recursos, mas 
muita ação. Em seguida, vieram os projetos de robótica, de soft-
wares educacionais e de escola inteligente. Outros projetos come-
çaram a florescer ao longo do caminho e foram impregnados pela 
necessidade de romper com a escola antiga e ao mesmo tempo pela 
confiança que o clima organizacional possibilitava para a inovação. 
Este foi o caso do núcleo de ensino de matemática, o núcleo de en-
sino de línguas, que começou oferecendo cursos de inglês e come-
çava a oferecer cursos de espanhol, os CDs de softwares utilizados 
na escola, os trabalhos de final de curso orientados para o estudo e 
a melhoria da própria escola, os trabalhos de professores, como os 
seminários de gestão do curso de empreendedorismo e os trabalhos 
de computação sem computadores.

Neste contexto, os eventos Semana do Iluminismo e Semana 
Nacional de Ciência e Tecnologia estavam no contexto de projetos 
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de aprendizagem. As Semanas modificavam a rotina da escola. De 
início, com muita resistência, e, ao longo dos eventos, com partici-
pação cada vez maior de alunos e professores. Já trabalhávamos com 
esta perspectiva em sala de aula. Parte das avaliações acontecia nas 
próprias Semanas. A produção intelectual começava a ser direciona-
da para as Semanas, tornando um marco tanto de apresentação de 
trabalhos concluídos como de trabalhos e seus resultados parciais.

As Semanas consolidavam mentalmente uma escola integrada 
e coesa, um sentido de identidade e de localidade necessário para o 
sentimento de pertencimento de todos que passavam por ali.

Raciocínio sistêmico

[...] tendemos a nos concentrar em fotografias de 
partes isoladas do sistema, perguntando-nos por 
que nossos problemas profundos parecem nunca 
se resolver. O pensamento sistêmico é um quadro 
de referência conceitual, um conjunto de conheci-
mentos e ferramentas desenvolvido ao longo dos 
últimos cinquenta anos para esclarecer os padrões 
como um todo e ajudar-nos a ver como modificá-
-los efetivamente. (SENGE, 2013, p. 38 e 39)

Pensar a escola como um sistema integrado de ações, em que 
as atividades de ensino, de estágio, de extensão e de pesquisa estejam 
fortemente coesas e acopladas. Este é um desafio para qualquer es-
cola. Caracterizar a escola como espaço de conhecimento, alinhá-la 
às demandas de mundo e se liberar das armadilhas do tradicional co-
tidiano escolar não é uma tarefa fácil. É sem dúvida mais confortável 
seguir o processo tradicional de fazer escola: cada um em sua sala e 
fazendo o que deseja sem compromisso final com o resultado global. 

O processo de planejamento estratégico, como dito antes, foi 
providencial para começar a construir esta identidade de escola e 
sua respectiva identidade para tratar de assuntos de forma sistêmi-
ca. Com a participação do coletivo escolar e com direcionamentos 
assertivos, a escola pode aproveitar melhor suas potencialidades e 
superar suas fraquezas. Construímos uma visão coletiva da esco-



127Lições aprendidas do CPTI

la. O projeto CPTI era uma proposta que não havia sido levada a 
cabo, havia ficado pelo caminho por descontinuidade e por falta de 
compartilhamento do projeto. Apesar de no projeto original haver 
uma declaração de missão, resolvemos construir a missão de forma 
coletiva.

O planejamento estratégico auxiliou na coletivização da mis-
são e no alinhamento das pessoas com a proposta. Revíamos semes-
tralmente o planejamento estratégico da escola em seminários que 
no início dos semestres lidavam com o planejamento e no final com 
a apresentação dos resultados. Do planejamento estratégico, cada 
professor desenvolvia seu plano de atividade e, no final do semestre, 
um relatório de realizações. 

Ver a escola de forma sistêmica foi uma possibilidade conse-
guida através das reuniões de planejamento estratégico e da parti-
cipação coletiva. Com um curso de tecnólogo de ensino superior, à 
primeira vista, poderia parecer natural o caminho a ser percorrido. 
Mas a integração com o curso técnico de informática, a proximida-
de e o convênio com o LNCC, as parcerias com empresas e os cur-
sos de formação continuada ofereciam uma nova leitura do papel 
da escola e das possibilidades que começariam a se abrir. A vocação 
para a qualificação profissional estava estabelecida e apenas deveria 
ser potencializada com os núcleos de matemática e de línguas. A 
vocação para qualificar os alunos para os cursos de mestrado e dou-
torado no LNCC se apoiava em ações do próprio LNCC e na pro-
posta do núcleo de matemática e dos projetos escolares. A vocação 
empresarial, apoiada nas oportunidades trazidas pela incubadora de 
empresas, ainda tinha que ser desenvolvida.

De forma a articular melhor as competências da escola, a 
transformação do curso técnico de informática em um curso inte-
grado melhoraria a qualificação de nossos alunos e articularia me-
lhor com o ensino superior.

O planejamento estratégico possibilitava a integração das dis-
ciplinas descritas por Peter Senge e fazia emergir uma nova realida-
de de escola. Foi através deste planejamento que saíram ideias para 
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o núcleo de ensino de matemática, o núcleo de ensino de línguas, os 
projetos integradores dos diversos níveis escolares e uma proposta 
de pós-graduação.



A experiência de gestão em uma escola do interior do estado 
do Rio de Janeiro nos faz pensar sobre a própria lógica do esta-
do. A distância das unidades para o centro administrativo da Rede 
FAETEC, apesar de estarmos em Petrópolis, era monumental. Isto 
reflete a cultura do próprio Estado do Rio de Janeiro, com uma 
capital rica e absorvedora de recursos e um interior pobre. Desta 
lógica inicial algumas reflexões podem ser feitas: 

A importância das boas escolas públicas  
no interior do estado do Rio de Janeiro

Este é um fator importante. Os impactos das ações das esco-
las no interior do estado são relevantes. Um dos fatores que con-
tribuem para o poder de influência é a boa qualidade das escolas 
locais, no caso de Petrópolis, que levantam a qualidade do ensino. 
Um detalhe em particular é o fator modificador da qualificação lo-
cal para o empreendedorismo no interior do estado. Sabemos que 
muitas escolas de nível superior estão no interior do estado via o 
ensino a distância, mas o fator presencial auxilia em processos de 
articulação, se bem realizados, com outras instituições para o fo-
mento de novos empreendimentos e inovações.

A importância do planejamento estratégico e da ação gestora

Uma vez mais, o fator planejamento estratégico é vital para 
a construção de uma escola de qualidade. Isto já havia sido experi-
mentado no IST-Rio, e no CPTI-Petrópolis os resultados foram se-
melhantes e melhores. Um dos fatores-chave não é o planejamento 

Capítulo VI

Reflexões
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estratégico em si, mas o processo de construção do mesmo. Este 
processo cria uma liga necessária a se ter uma visão compartilhada 
dos problemas da escola e uma visão conjunta para a sua solução.

O impacto da mudança da mentalidade por meio dos 
princípios da obra A quinta disciplina, de Peter Senge

O item acima está plenamente alinhado com o que descreve 
Peter Senge. Criar uma visão ou uma missão não é apenas escre-
vê-la. É necessário vivê-la dentro da organização. O processo de 
criação de um ambiente de confiança que seja capaz de possibilitar 
a participação e gerar inovação é chave em uma organização que 
deseja se tornar intensiva em conhecimento. Afinal, são vários os 
conhecimentos tácitos necessários para o aprendizado. Ao realizar 
cada um dos eventos acadêmicos e reuniões de gestão, procuráva-
mos o aprendizado contínuo como organização.

O poder da articulação do ensino  
médio técnico com o ensino superior

Este foi um fator de fato bastante surpreendente e que ainda 
não havia experimentado. Já havia coordenado um curso técnico. 
Tempos depois, havia coordenado um curso de ensino superior. 
Porém, nunca havia feito gestão de um curso técnico em um mes-
mo local ou complexo de um ensino superior. Esta relação, e, em 
particular, na mesma área, no caso em tecnologia da informação, 
permitiu uma sincronia bastante interessante, já que projetos po-
deriam ser feitos de formas integradas e possibilitavam também a 
integração de professores. Os alunos formados no ensino técnico, 
quando optavam pela formação em tecnologia da informação, po-
deriam seguir no ensino superior e continuar trabalhando em seus 
projetos, mas com outro enfoque. 

Outro fator relevante, neste aspecto, é a possibilidade de es-
tes alunos cursarem, em seguida, mestrado e doutorado no LNCC. 
Este ciclo de formação quando bem alinhavado pode trazer bastan-
tes frutos para uma cidade como Petrópolis. 



Parte III

A Rede de Ensino Superior





O processo em U 

Foi muito rápido. A passagem pela Diretoria de Educação Su-
perior da Rede FAETEC/DESUP foi rápida, mas intensa. Cheguei 
à DESUP em março, e em abril estava nomeado. Presenciei a assi-
natura da exoneração do professor Celso Pansera, que saía da pre-
sidência da FAETEC. O presidente Celso Pansera havia feito várias 
ações estruturais na FAETEC, um novo estatuto, novo regimento e 
um novo plano de cargos e salários. 

Fiquei na DESUP de abril de 2014 a fevereiro de 2015. Fo-
ram, praticamente, oito meses acelerados, mas oito meses de muito 
aprendizado. Não conhecia a rede pelo lado da gestão, apenas como 
cliente do processo de gestão central. Afinal, havia sido diretor de 
duas unidades da rede, uma na capital e outra de interior. O modelo 
que segui para entender a rede foi a do Processo em U (SENGE, 
2013, anexo 3). O modelo pressupõe três etapas: ver a realidade 
além dos próprios filtros (sentir); presenciar a realidade via cone-
xão de uma nova realidade e propósito; e realizar, transformando as 
novas visões e propósitos em uma nova realidade. Não sabia deste 
modelo à época, mas foi exatamente isto que fiz para entender a 
gestão da rede.

Visitas às unidades

Tinha uma visão boa das realidades das unidades do Rio e de 
Petrópolis. Conhecia bem os seus problemas e desafios. Entretanto, 
não conhecia bem as demais unidades da rede. Visitei boa parte das 

Capítulo VII
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unidades. Duas unidades me chamaram a atenção: o Instituto Supe-
rior de Educação no Rio de Janeiro (ISERJ) e o Instituto Superior 
de Educação Professor Aldo Muylaert, escolas centenárias e com 
uma rede de escolas no interior de seus respectivos campus. 

Um dos aspectos que me chamou a atenção destas duas escolas 
eram os respectivos Colégios de Aplicação, os CAP. Afinal, como 
uma rede do tamanho da FAETEC não utilizava os CAPs para discu-
tir e propor melhorias no processo de educação profissional da pró-
pria rede? Como estes aspectos não estavam sendo discutidos ao lon-
go de toda a rede e por que as iniciativas destes institutos não eram 
publicadas e sistematizados em artigos e relato de experiências?

Outra unidade que me chamaria atenção era a de Paracam-
bi. A unidade de ensino superior de Paracambi estava bem adian-
tada quanto a questão de desenvolvimento de projetos de pesquisa 
e de extensão. A unidade havia ganho diversos projetos FAPERJ e 
desenvolvia outros projetos de extensão alinhados aos projetos de 
pesquisa. Havia uma maturidade muito grande nestes processos de 
pesquisa e de extensão. Paracambi era uma unidade a ser observada 
nestes dois aspectos em particular. Era uma escola ser observada e 
analisada.

Ao mergulhar nas unidades verificava aquilo que já sentia 
quando diretor: o distanciamento da gestão central das unidades. 
Praticamente todas as reuniões da rede eram realizadas na sede em 
Quintino, no Rio de Janeiro, o que demanda um esforço enorme 
de quem vinha de cidades como Campos, por exemplo. Passamos a 
fazer visitas semanais às unidades levando equipes de apoio necessá-
rias. Além das visitas, as reuniões passaram a ser realizadas em um 
ponto central para todos do estado: a cidade de Três Rios.

A Educação Superior Profissional em pauta

Com a definição da cidade de Três Rios como centro para o 
debate da rede de educação superior profissional, iniciamos uma 
série de fóruns que visavam a discutir vários aspectos das unida-
des. As unidades tinham características específicas e desenvolviam 
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projetos e produtos que poderiam ser compartilhados com outras 
unidades. Assim, os encontros realizados tinham esta perspectiva: 
compartilhar experiências sobre um determinado tema. Realiza-
mos encontros para discutir produtos de software, afinal, tínhamos 
softwares prontos para gestão da avaliação institucional, gestão aca-
dêmica, acompanhamento de qualidade de curso, gerenciamento de 
impressão, de modelos de gestão de acompanhamento de alunos em 
estágio, entre outros. 

Dois destes encontros foram significativos em termos de im-
pacto de gestão. O primeiro tratava da política de pesquisa da rede. 
Esta era uma demanda antiga dos professores, e faríamos todos os 
esforços para elaborar uma política que vislumbrasse a normatização 
da pesquisa na rede. Muitas unidades e professores já realizavam pes-
quisas de forma individual e isolada. Um dos exemplos estava jus-
tamente no ISEPAM em um projeto junto à Capes/Life. No fórum 
que realizamos para este fim produzimos uma política que foi enca-
minhada para a presidência da FAETEC naquele mesmo ano. Esta 
política de pesquisa não foi assinada, frustrando toda a comunidade 
de ensino superior. Uma versão melhorada da política de pesquisa, 
incluindo e articulando o ensino superior com o ensino técnico, foi 
reapresentada em 2016, quando estava na direção da Diretoria de 
Articulação Institucional da Educação. Mas, da mesma forma, a mes-
ma não foi assinada. Até o momento, a Rede FAETEC carece de uma 
política de pesquisa homologada, uma rede que possuía naquela épo-
ca mais de 60 doutores e 100 mestres, apenas no ensino superior.

Outro encontro bastante significativo foi o dos Colégios de 
Aplicação. Este foi um encontro específico entre a equipe do Colé-
gio de Aplicação do ISERJ e a do ISEPAM. Na ocasião tivemos troca 
de experiência entre os dois institutos. Pela primeira vez havia um 
encontro para se debater os CAPs na rede. 

As visitas a unidades e os encontros em fóruns específicos 
tinham como missão a realização de um trabalho em rede e para a 
rede. Tínhamos que potencializar a ação da rede para a rede, traba-
lhar em rede. As unidades da FAETEC de ensino superior tinham 
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uma caraterística muito peculiar. Diferentemente das universida-
des, grandes centros de conhecimento e de estudos sediados em um 
único campus, os institutos da FAETEC eram unidades pequenas e 
dispersas em campi ao longo do estado. Desta forma, a força para a 
realização de projetos estava justamente na capacidade de agir em 
rede. Muitas unidades não tinham muitos professores concursados, 
enquanto em outras a maioria dos professores era concursada. A in-
tegração via professores e projetos era necessária. Na rede tínhamos 
institutos de educação de tecnologia em informática e em gestão 
ambiental. Logo, a integração em projetos e propostas era algo que 
poderia fortalecer a rede. 

Ao longo de todo o período fomos trabalhando as pautas que 
eram necessárias à rede, em particular a proposta de política de 
pesquisa da rede. Ao mergulhar na realidade do ensino superior e 
tendo em vista um novo governo tratamos de preparar uma pauta 
específica para o ensino superior, de forma a orientar as ações para 
os próximos anos.

A pauta para o ensino superior

Estava em uma gestão temporária. O governo mudaria ao fi-
nal daquele ano de 2014 e a preocupação estava concentrada em 
deixar um guia para os próximos anos. Uma pauta foi escrita con-
siderando os problemas que tinham de ser enfrentados. A seguir, 
alguns dos pontos desta pauta.

Identidade

A rede estava crescendo e por falta de ações de treinamento 
e de manutenção de cultura estávamos perdendo a identidade da 
FAETEC. Aos poucos, muitos iam perdendo a noção do que era 
efetivamente a educação profissional e a importância do papel da 
rede neste aspecto. Era preciso realizar ações que resgatassem este 
espírito. A identidade, ao meu ver, é algo importante dentro de uma 
gestão escolar, afinal, escola é o espaço de valores e de cultura. Sa-
ber onde se está reflete as ações que uma escola deve ter.
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Infraestrutura operacional e do espaço escolar

Para crescer com propriedade, a rede necessitava de investi-
mento na sua infraestrutura operacional. As ações operacionais da 
rede estavam centralizadas em Quintino, mas era necessária a cria-
ção de uma logística que atendesse as unidades com maior eficiên-
cia. Muitas unidades possuíam um verdadeiro complexo de escolas, 
cuja ação de manutenção ainda dependia de equipes do Rio de Ja-
neiro. Ademais, era necessária a melhoria dos espaços escolares nas 
diversas unidades em salas, auditórios e laboratórios.

Infraestrutura de tecnologia da informação

A tecnologia da informação não é necessariamente um modi-
ficador, mas um acelerador de ações e necessária à gestão de unida-
des descentralizadas, como era o caso das unidades de ensino supe-
rior. Por um lado, uma das ações deveria se concentrar em sistemas 
de informação para a gestão dos processos acadêmicos. Por outro, 
para sustentar equipes multidisciplinares à distância, envolvendo 
projetos coletivos de unidades distintas na rede.

Processos de gestão de rede

Tínhamos que valorizar a rotina de gestão de rede. Em muitos 
casos a visão da instituição era apenas para seu campus principal 
em Quintino, sem observar adequadamente, no processo decisório, 
que havia uma complexidade muito grande de escolas espalhadas 
por todo o estado. O importante era, então, adotar uma perspectiva 
de rede e de gestão da rede. 

Regulamentação

Algumas ações de regulamentação eram importantes, tais 
como a da pesquisa e a extensão na rede, tais como a criação do 
comitê de ética, a regulamentação da pesquisa, a da alocação de 
professores em atividades e a da necessidade de qualificação de ges-
tores na rede.
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Concurso público

A expansão da rede requeria necessidade de oferta de con-
curso público para todos os cargos de apoio e para docentes, em 
alinhamento com processo seletivo por unidades e com provas que 
caracterizem a seleção nos moldes do ensino superior. A expansão 
da rede não pode ficar alicerçada em contratos temporários. 

Implantação da Escola do Servidor FAETEC

A expansão da rede deveria ser seguida de investimentos em 
qualificação. Neste aspecto, a escola de servidores era chave no pro-
cesso. A escola dos servidores estaria imbuída da formação de ges-
tores e na manutenção e resgate da identidade da rede.

A pauta do ensino superior era uma proposta tendo em vista 
a realidade da rede e as condições existentes. Em janeiro de 2015, 
era exonerado da direção da DESUP, sem ao menos discutir a pauta 
com a nova administração que se instalava.
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A experiência na direção de uma rede de ensino superior pú-
blica foi sem dúvida gratificante em termos de aprendizado. Uma 
das evidências que passei a considerar é a diferença entre o sucesso 
isolado de uma escola, como normalmente é anunciado, e o sucesso 
de uma rede escolar, em particular da rede pública.

Regularmente, a cada edição do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) é evidenciada uma escola que obteve sucesso. Digo 
que, estatisticamente, isto sempre irá acontecer. A cada exame ha-
verá uma escola no interior de algum estado que terá sucesso. Sa-
bemos que isto é verdadeiramente possível com gestores atuantes, 
motivadores e com um professorado comprometido, apesar das di-
ficuldades operacionais. 

Entretanto, o que a sociedade deseja é ter uma rede de escola 
de sucesso, por qualquer índice. O que a sociedade tem demandado 
é ter uma rede de ensino que seja boa e de qualidade. Este é o fato. 
Para tanto é necessária uma nova abordagem gestora que dê opor-
tunidade à rede de agir coletivamente e com qualidade. 

Ao trabalhar uma rede de ensino dispersa geograficamente é 
importante ter em mente a identidade a que se propõe a rede, mas 
ao mesmo tempo a localidade. É importante trabalhar a comple-
mentariedade dos diversos atores potencializando as ações localiza-
das, mas com atuação em rede. Enfrentar os desafios da educação. 
Utilizar a tecnologia a favor da escola.

Ao gerir uma rede, é necessária a articulação de suas partes 
com o seu todo. Lembro que estamos tratando de uma rede de es-
colas, a formação do ser, e não de uma rede de consumo de produ-
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tos e serviços. Ao fazer estas análises do sistema da rede de ensino 
superior, uso como referência os livros de Jim Collins que servem 
de guia para a melhoria; são pontos levantados pelo autor que cor-
roboram minha experiência e observações.

Identidade e localidade

Um conjunto de práticas operacionais duradouras 
que cria uma fórmula de sucesso replicável e con-
sistente. A sigla EMC significa específico, metódi-
co e consistente. (COLLINS, 2013, p. 195)

A homogeneização e uniformidade das escolas são grandes 
desafios que devemos superar. Ao dirigir duas escolas em cidades 
diferentes e visitar outras, em diferentes cidades do estado do Rio, o 
que constato é que cada lugar tem um aspecto e uma realidade bem 
diferente. Seja pela sinergia entre os poderes locais, a formação dos 
professores, a cultura local. Estas características devem ser preser-
vadas e incentivadas em uma escola. É o que chamo de identidade 
da escola. Por outro lado, uma instituição tem uma razão de ser, e 
seus valores básicos devem ser preservados e incentivados; no caso 
da FAETEC, o valor da educação profissional, da qualificação para 
o trabalho, da melhoria produtiva local. Articular a identidade com 
a localidade implica ter um conjunto de condicionantes e práticas 
duradouras que possam ser replicáveis ao longo das diversas unida-
des sem descaracterizar a localidade da escola. Estes princípios são 
característicos do que Jim Collins chama de Receita EMC (especí-
fico, metódico e consistente). Defini-los, exercitá-los e mantê-los 
são garantia de um crescimento em rede consistente sem perda de 
identidade.

O processo de inovação em uma rede

Uma bala de revólver é um teste ou experimento 
de baixo custo, de baixo risco e de baixo poder de 
atenção. Os líderes 10x usam as balas para obter 
evidência empírica de que efetivamente funciona. 
Com base nessa evidência, concentram seus esfor-
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ços para atirar uma bala de canhão e, assim, alcan-
çar retorno maior com apostas certeiras. (COL-
LINS, 2013, p. 126)

Na realidade da FAETEC, costumava dizer que temos um 
conjunto de unidades isoladas. Cada uma destas unidades trabalhan-
do quase que independente umas das outras sem uma ação articu-
lada e coletiva. Isto é agravado quando se considera o trabalho de 
articulação entre o ensino superior e o ensino técnico.

Articular ações de uma rede de ensino através de processos 
gerenciais de rede e que possibilitem a criação de projetos e de par-
cerias entre escolas é potencializar ações da rede. Um determinado 
projeto de uma escola pode necessitar de profissionais que estejam 
disponíveis em outra escola. Para que isto funcione, é necessário 
infraestrutura operacional, tecnológica e de regulamentação que 
possibilite estas ações.

Um dos exemplos deste isolacionismo são os colégios de apli-
cação da rede. Ao meu ver, os colégios de aplicação deveriam ser 
colégios experimentais onde estes experimentos realizados em sala 
de aula pudessem ser utilizados e empregados em toda a rede. Hoje 
temos várias possibilidades de ensino: ensino invertido, misturado 
(blended), Mooc, à distância. São experiências que deveriam ser po-
tencializadas na rede se de fato operássemos em rede.

Nem todas as ações devem ser ações que devem ser levadas à 
rede de ensino. É necessário estudar o novo processo ou serviço ou 
produto testando sua eficácia no aprendizado localmente em uma 
unidade e desenvolver estratégias de médio prazo para a implanta-
ção em toda a rede. 

Crescer em rede pressupõe experimentar localmente e ter 
estratégias de adoção para toda uma rede. O exercício destas ações 
é o que é chamado por Jim Collins de balas de revólver e depois 
balas de canhão.
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A razão de ser

O conceito do porco-espinho não é uma meta para 
ser o melhor, uma estratégia para ser o melhor, 
uma intenção de ser o melhor, um plano para ser 
o melhor. É uma compreensão das atividades nas 
quais se pode ser o melhor. Essa distinção é abso-
lutamente fundamental. (COLLINS, 2013, p. 137)

Toda rede deve procurar a sua razão de ser, procurando iden-
tificar o que pode oferecer de melhor, o que lhe desperta paixão e 
sua viabilidade econômica. A ampliação das unidades sem o acom-
panhamento de oferta de uma infraestrutura de rede, de operações 
e de sistemas aliada à falta de treinamento quanto ao que vem a ser 
a instituição fazem com que, cada vez mais, se perca a razão de ser 
e de nossa paixão. Tenho certeza de que muitos desconhecem a his-
tória das escolas de Quintino.

A falta de identidade, o que nos desperta paixão e como po-
demos potencializar economicamente o ensino são questões que 
merecem constante atenção. Um dos aspectos que, ao meu ver, são 
importantes na rede da instituição é justamente a relação entre o 
ensino superior e o ensino técnico. São vários os campi que pos-
suem estas escolas, porém, não necessariamente integradas. Além 
disso, os diversos campi estão localizados em várias cidades do inte-
rior do estado, sendo um ponto de desenvolvimento local. A inte-
gração dos espaços escolares na linha de educação profissional seria 
de grande impacto econômico para as localidades. Entender o con-
ceito porco-espinho dá à escola o poder de se concentrar naquilo 
que é mais importante.

Infraestrutura tecnológica e pedagógica 

A mudança induzida pela tecnologia não é nada de 
novo. A verdadeira pergunta não é “qual é o papel 
da tecnologia? ” Em vez disso, a grande dúvida é: 
“De que forma as empresas que trilharam o cami-
nho da excelência pensam diferente sobre a tecno-
logia?” (COLLINS, 2013, p. 201)
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Em um mundo em evolução acelerada, com informações e 
conhecimento sendo produzidos a taxas elevadíssimas, ficar parado 
equivale a andar para trás! Portanto, a utilização de tecnologia serve 
para a aceleração da produção do conhecimento assim como para 
a integração entre as escolas. A tecnologia não muda, mas a escola 
muda com o aproveitamento das oportunidades da tecnologia. 

Em uma rede, as próprias escolas se encarregam de propor 
e desenvolver produtos e serviços baseados em tecnologia: blogs, 
sites. Este é o caso de muitas unidades da instituição que desenvol-
vem seus próprios mecanismos de uso da tecnologia em ambientes 
de uso gratuito. 

Entretanto, para fins de uma rede é necessário experimentar 
e desenvolver o uso de uma determinada tecnologia ou prática es-
colar, fixar parâmetros e procedimento antes de lançá-lo a campo. 
Neste caso, tanto os colégios de aplicação ou uma escola de forma-
ção de professores da rede podem ser eixo deste processo. Cada es-
cola, entretanto, deve, à luz de seu planejamento estratégico local, 
fazer opções de tecnologia que permitam desenvolver suas ações 
com base em tecnologia da informação.

A formação dos gestores 

Os líderes de nível 5 canalizam as necessidades do 
seu ego para longe de si mesmos e na direção da 
meta maio, que é construir uma empresa que pri-
ma pela excelência. (COLLINS, 2013, p. 201)

O relatório “Sete mensagens importantes sobre liderança em 
escolas públicas estaduais do Rio de Janeiro”, de 2015 e organiza-
do pelo SESI/RJ, Universidade de Nottingham e a UFF (FIRJAN, 
2015), revela a importância da função gestora em uma unidade es-
colar. Surpreendentemente, quando presenciava um debate sobre 
educação em uma grande escola de formação gestora no Rio de 
Janeiro, citei a questão gestora como um ponto a que deveríamos 
dar mais atenção, sendo que, para a minha surpresa, os palestrantes 
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acreditavam que esta questão já estava, de certa forma, discutida 
quando debatemos os currículos!

A formação de líderes é chave para a mudança que precisamos 
nas escolas. Muitos dos problemas enfrentados na gestão das unida-
des da rede estavam fortemente associados à gestão, seja no nível da 
rede escolar ou no nível das unidades. Nos dois casos esta situação é 
crítica e temos que olhar para este gestor como um promovedor de 
mudanças e de desenvolvimento local.



A rede e a unidade escolar

Ao passar pela gestão da rede de ensino superior da FAETEC 
tive a constatação da necessidade de estudarmos as redes de ensi-
no e de como estas redes podem, de fato, auxiliar no processo de 
melhoria das diversas escolas. Neste aspecto, é importante ter duas 
dimensões de avaliação: a dimensão da avaliação e da melhoria das 
unidades escolares isoladas e como uma rede pode prover ao seu 
conjunto de escolas apoio na gestão, na qualificação e na articulação 
entre as unidades. Portanto, são dois eixos de ação: a qualificação 
da gestão da unidade escolar e a gestão para gestão de uma rede de 
escolas que efetivamente apoie a ação de rede.

Um novo modelo de gerir escolas

Em boa medida, a gestão de uma escola é fundamentalmente 
a da elaboração de um calendário escolar. A gestão de um espaço 
de produção e conhecimento, em qualquer nível, é chave para o 
sucesso da aprendizagem e da educação escolar. Criar ambientes 
que incentivem a inovação, ampliem a capacidade de pensar, que 
rompam com as escolas de cadeiras enfileiradas e com a autori-
dade do professor requer qualificação gestora. Da mesma forma, 
estes devem ser parâmetros para gerir uma rede de ensino. Para tal, 
novos modelos, indicadores e parâmetros devem ser estabelecidos 
que permitam à escola desenvolver suas próprias ações, assim como 
atender ao todo da rede.
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A Estrutura Escolar e a Tecnologia  
da Informação e da Comunicação

Recorrentemente, na educação, e em outros espaços profis-
sionais também, creditamos à tecnologia o seu papel supremo na 
transformação. Nas escolas isto parece ser quase um mantra, a tal 
ponto que acreditamos que uma escola sem tecnologia é uma escola 
ultrapassada. Sem desconsiderar a importância dos usos da tecno-
logia no espaço escolar, com as suas diversas possibilidades criadas 
pela tecnologia da informação, tais como a colaboração, a produção 
de conhecimento, o processo de inovação aberta e colaborativa, as 
salas invertidas, o ensino a distância, a sala mesclada (Blended Lear-
ning), os ambientes virtuais de aprendizado, entre outros, temos 
que, antes de tudo, estabelecer uma proposta de gestão escolar e 
propiciar a infraestrutura tecnológica subjacente. 

Este foi o caso, exatamente, do IST-Rio e do CPTI-Petrópo-
lis. Depois de pensado o modelo de escola, delineia-se uma propos-
ta de infraestrutura tecnológica em que, acima desta infraestrutura, 
estejam presentes os serviços que se deseja oferecer para apoiar 
o projeto pedagógico. Portanto, o uso de sites, blogs, grupos de 
discussão, sistemas de gestão, entre outros deve estar alinhado com 
a proposta pedagógica. Este processo não é necessariamente um 
processo linear. A proposta de encontrar um modelo de escola varia 
com o exercício do planejamento estratégico e, ao longo do proces-
so de consolidação deste planejamento, a infraestrutura vai sendo 
pensada e concebida, com idas e vindas.
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Esta mesma linha de ação é constatada por Jim Collins em 
seu livro Empresas feitas para vencer (2013). Depois de pesquisar o 
sucesso de empresas que deixaram de ser empresas medíocres e 
passaram a ser empresas de destaque no mercado, o autor verifi-
ca, pela pesquisa, que nenhuma das empresas que tiveram aque-
le sucesso depositava na tecnologia seu eixo principal de ação. As 
empresas criavam um modelo de ação e usavam a tecnologia como 
aceleradores para seus negócios e serviços. Entender a dinâmica da 
tecnologia e seus processos de geração de oportunidades de ofertas 
de novos produtos e serviços na educação é um dos processos-chave 
para a potencialização da mudança.

Gerir mudanças na escola tendo como lastro a tecnologia da 
informação requer dominar o processo de adoção destas tecnolo-
gias e em boa hora alinhá-los às demandas específicas dos projetos 
pedagógicos.

Pontos-chave do papel da gestão empreendedora  
em educação na melhoria dos resultados escolares

O livro ilustra ao longo do registro de memórias, de lições 
aprendidas e de reflexões o papel preponderante da gestão escolar 
como eixo chave da melhoria da qualidade do ensino. Ao olhar a es-
cola apenas com uma visão associada ao chão da prática educativa e 
das grandes políticas, deixamos de considerar várias ações alinhadas 
à gestão escolar e as suas caraterísticas intrínsecas da escola. Dei-
xamos escapar a gestão da escola como uma instituição núcleo da 
sociedade para a produção de conhecimento. Portanto, apropriar-
se das técnicas gestoras sob a ótica da produção de conhecimento 
é ponto crucial para a mudança da realidade atual da escola para 
oferecer uma escola de melhor qualidade, que entregue mais resul-
tados e que esteja atenta ao seu tempo. 

Mudar a escola requererá gestão de mudanças, gestão de con-
flitos, criação de uma nova identidade escolar, formação gestora, 
formação de um novo perfil de professores, de propostas de articu-
lação de projetos da comunidade e com a comunidade escolar. Se 
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não considerarmos profissionalmente este processo como estraté-
gico, boa parte das mudanças será inócua.

Uma vez mais, é importante deixar claro que não haverá sal-
tos na qualidade da escola apenas com modificação no conteúdo 
escolar, tampouco com a adoção de tecnologias da informação e da 
comunicação. O processo de adoção de tecnologia também se faz 
com gestão. No processo de adoção da plataforma Moodle, ambien-
te virtual de aprendizagem, para apoio ao ensino presencial, tanto 
no IST-Rio quanto no CPTI, foi adotada uma estratégia de modifi-
cação gradual de cultura organizacional. Aos poucos, com treina-
mento, com sensibilização e com foco gerencial, toda a equipe de 
docentes passou a adotar a tecnologia. Não foi um processo fácil e 
ausente de conflitos. 

Por exemplo, a valorização da gestão escolar é um dos assun-
tos tratados estrategicamente pelas escolas SESI/FIRJAN. Em coo-
peração com a Universidade Federal Fluminense e o Departamento 
de Empreendedorismo e Gestão, a FIRJAN tem oferecido curso 
de MBA para gestores escolares. O curso ensina questões de lide-
rança, atitude empreendedora, estratégias, marketing, negociação e 
mediação de conflitos, gestão financeira, gestão da qualidade, tec-
nologias educacionais, políticas públicas, práticas organizacionais e 
ambiente regulatório na educação. Sem dúvida, uma formação de 
gestor necessária aos nossos tempos é chave para quem entende a 
escola não apenas como um prédio, mas como eixo de transforma-
ção da sociedade. No caso do SESI os resultados já estão aparecendo.

Ao longo do livro faço considerações sobre a gestão na unida-
de escolar e a gestão da rede de ensino. Quando olhamos a unidade, 
podemos encontrar vários exemplos de escolas contemporâneas, 
inovadoras e de qualidade. Quando tratamos da questão de uma 
rede de ensino, temos que buscar lugares onde a rede está bem es-
tabelecida e trabalha com processos inovadores. 

Uma vez mais, sugiro o olhar para as escolas do SESI/RJ. 
Olhar a Rede SESI é no momento olhar para o que queremos de es-
cola no futuro. Com programas de robótica educacional, programa 



152 A Gestão empreendedora em educação: transformando...|Marcio Francisco Campos

de empreendedorismo, projetos na linha da matemática – o SESI 
Matemática – e projetos experimentais de ciência e de tecnologia, 
sem dúvida o SESI é o lugar para se olhar no ensino básico. Para 
quem se interessar, o programa Ciência em Movimento realizou 
uma série de entrevistas com a equipe de gestores do SESI/RJ, to-
das disponíveis no canal do YouTube. 

Outras iniciativas também estão acontecendo em outros luga-
res. Em recente participação no I Encontro de Educação da APPAI, 
no Rio de Janeiro, dois exemplos de ação de gestão empreendedo-
ra: na Escola Municipal de Ensino Fundamental Garcia D’Ávila e na 
Escola Âncora, ambas em São Paulo. A primeira com caraterísticas 
típicas de estruturação via disciplinas. A segunda com um projeto 
mais radical de ruptura de disciplinas e trabalhando em cima de 
projetos escolares. Nas duas escolas, o forte fator de gestão escolar 
na integração da escola em sua comunidade, a valorização do conhe-
cimento como desenvolvedor de potencialidades e a contextualiza-
ção da escola no mundo. Afinal, qual escola é melhor? As duas, pois 
escola boa é aquela que funciona dentro de suas perspectivas esta-
belecidas em seu projeto pedagógico. Em ambos os casos, o efeito 
da gestão empreendedora em educação nos resultados escolares. 

Na questão da gestão do ensino superior, também temos vá-
rias inovações acontecendo. O projeto de bacharelado em Ciência 
e Tecnologia da Universidade Federal do ABC é promissor e extre-
mamente inovador. Projeto semelhante tem sido empregado pela 
Unifesp de São José dos Campos, ambas em São Paulo. Nestas uni-
versidades foram extintos os departamentos de curso, e o aluno en-
tra na universidade e não em um curso da universidade. A formação 
inicial é de bacharelado em Ciência e Tecnologia com uma grande 
liberdade de escolha de disciplinas pelo aluno. O aluno possui um 
leque de disciplinas que pode escolher. Quando alcança um deter-
minado conjunto de disciplinas, este aluno se gradua. Em seguida, 
este aluno pode obter uma segunda graduação em outra área, neste 
caso, nas carreiras tradicionais. Este modelo de graduação permite 
ampliar o leque de interligação entre os saberes permitindo forma-
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ção ao aluno com ampla capacidade de fazer interconexões na área 
social-científico-tecnológica. Neste modelo não temos apenas um 
novo leque de disciplinas; é uma nova forma de gerir o conheci-
mento e a escola.

Para estes novos modelos de escola é necessário um novo per-
fil de gestores. Nesta nova perspectiva a escola não pode ser apenas 
um conjunto de alunos, professores e disciplinas. Deve ser enten-
dida como um centro de conhecimento e desenvolvimento de uma 
nova sociedade. Em um mundo imerso no big data, na nuvem, com 
informação e dados aflorando por todos os lados, é necessária uma 
nova reconfiguração da escola e isto só será conseguido se tivermos 
gestores preparados nas escolas para efetuar esta mudança.

Portanto, a gestão empreendedora em educação é aspecto 
estratégico de melhoria da qualidade das escolas. Neste sentido, al-
guns pontos-chave merecem atenção ao gestor escolar e são listados 
a seguir.

Adoção de planejamento estratégico para as escolas

Podemos ver o planejamento estratégico pelo lado apenas téc-
nico: a identificação da missão, da visão, de valores, de pontos fortes 
e de pontos fracos etc. Entretanto, o planejamento estratégico deve 
ser visto como uma ação para se construir uma nova mentalidade de 
escola: aquela que se quer construir. Através da visualização à frente 
de onde se quer chegar, do compartilhamento da visão com todos 
e do estabelecimento de indicadores e de metas claras, é possível 
articular a coletividade escolar no processo, fazendo criar um clima 
organizacional e um ambiente inovador, localmente. Seu uso requer 
abertura para ouvir e debater, modificar conceitos, desenvolver no-
vas propostas, dentre outros. 

Lembro que a missão do IST-Rio foi criada em aproximada-
mente dois meses de trabalho junto aos professores. Cada palavra, 
vírgula, ponto foi discutido sistematicamente. Sem dúvida, o pro-
cesso de criação da missão foi muito mais importante que a pró-
pria missão. Na época, a FAETEC tinha uma missão estabelecida, 
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e alguns professores tinham dúvida se era necessário estabelecer 
uma missão para o IST-Rio. É neste aspecto que entra a questão da 
localidade. A unicidade da escola, a forma como o coletivo atua, os 
egressos, a abordagem de ação dos professores, a dinâmica que se 
quer dar à escola, a comunidade que se articula com a escola aca-
bam determinando e influenciando a missão.

A missão e visão do IST-Rio e do CPTI-Petrópolis. É impor-
tante destacar que mesmo sendo a FAETEC uma escola de forma-
ção profissional, poder-se-ia sugerir que a missão fosse a mesma 
para todas as unidades. Mas devido à forte influência da localidade 
e do contexto histórico em que cada uma das unidades foi consti-
tuída, a percepção da missão – mesmo que semelhante, não poderia 
deixar de ser – ilustra as caraterísticas locais de cada escola. No caso 
da visão, esta se assemelha a um objetivo estratégico de curto prazo, 
orientando uma visão a ser construída hoje para resultados a serem 
alcançados já em seguida. Esta forma de estabelecer uma visão tor-
na mais palpável e concreto o processo a ser seguido.

No IST-Rio estabelecemos como missão e visão, no docu-
mento de planejamento estratégico de 2008: 

Missão: Promover atividades integradas de ensino, 
pesquisa e extensão de qualidade, visando ao de-
senvolvimento humano-tecnológico, a capacidade 
de autoaprendizado e a responsabilidade socioam-
biental de toda a comunidade acadêmica, para o 
aprimoramento da sociedade e da própria insti-
tuição. Visão: Dentro de um ano estaremos com o 
nosso Espaço de Identidade e de Pesquisa plena-
mente operacionalizado, com a institucionalização 
de nossos processos organizacionais, prontos para a 
certificação e com um sistema acadêmico em pro-
dução efetiva, ampliando, desta forma, nossas ati-
vidades de Programa de Iniciação Científica, Tra-
balho de Conclusão de Curso, de participação em 
eventos externos e do Exame Poscomp em 10%.

No CPTI-Petrópolis estabelecemos como missão e visão, no 
documento de planejamento estratégico da unidade em 2011: 
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Missão: Ser um centro de excelência de Educação 
Profissional e produtor de soluções em Tecnologia 
da Informação, que possibilite a formação de um 
cidadão de senso crítico capaz de transformar a 
sociedade e inovar a tecnologia que o cerca, pro-
movendo o bem-estar de todos. Visão: Dentro de 
um ano a Instituição estará trabalhando em equi-
pe de forma integrada e compromissada com seus 
valores pela busca da excelência. Terá criado uma 
infraestrutura tecnológica com sistemas de gestão 
adequados a sua missão, consolidará a instituciona-
lização de seus processos e a representatividade em 
suas ações. Esta visão possibilitará o enriquecimen-
to de nossa parceria com o LNCC na criação e im-
plementação de novos projetos educacionais que 
corporifiquem a nossa unidade de ensino como 
referência acadêmica e para o mundo do trabalho.

Além disso, a identificação de valores, pontos fortes, fracos, 
ameaças e oportunidades determina ações em que a escola deve 
investir e se preocupar. Se há uma estratégia de modificar as ava-
liações, por exemplo, haverá necessidade de se desenvolver cursos 
de qualificação e seminário de sensibilização para que se alcance os 
resultados esperados. 

Saber para onde a escola se direciona é fundamental para alo-
car recursos e estratégias de ação. Muitas mudanças estão aconte-
cendo e impactando severamente a escola. Deixar a visão tradicio-
nal e se lançar às novas formas do fazer escolar exigirá mudança e 
planejamento, planejamento estratégico. Ao final do ano, os resul-
tados eram apurados em seminários para este fim e o plano estraté-
gico era reavaliado.

A questão da identidade escolar

Sem dúvida este é um ponto que praticamente não se é tra-
balhado e desenvolvido nas escolas. Em geral, são poucas as escolas 
que possuem uma identidade própria. Aceitamos, em particular nas 
escolas públicas, que todas são iguais. O próprio processo de gestão 
e de normatização escolar reforça esta mentalidade homogeneiza-
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dora. Escola é localidade, cada escola é diferente, possui arredores 
diferentes, pais com condições sociais diferentes, alunos com pro-
blemas diferentes, arranjos locais diferentes. 

Logo, estas diferenças é que permitem criar uma identidade 
própria para cada escola e isto deve ser trabalhado pela gestão da 
escola. Um aluno, ao se dirigir a uma escola, deve ter alguma iden-
tificação com a mesma: pelo clube de matemática, pelos projetos 
de robótica, pela estrutura das aulas de inglês. Esta identificação 
da identidade escolar, única em cada escola, e realizada através da 
identificação das forças e de oportunidades à escola, via planeja-
mento estratégico, permite criar uma liga de ações que potenciali-
zem a escola.

O marketing escolar ajuda no processo de identificação da 
identidade escolar. O reconhecimento dos atores escolares, a va-
lorização dos resultados da escola e, a ação da escola em seus arre-
dores criam uma contextualização da escola para os alunos e para a 
comunidade.

Tanto no IST-Rio quanto no CPTI-Petrópolis o trabalho pela 
identidade da escola foi intenso. A história e a razão daquela escola 
estar lá, naquele bairro, com aqueles parceiros, contextualizam a 
importância da ação da instituição. No caso do IST-Rio, a razão de 
levar escola de qualidade de ensino superior para uma comunidade 
de alunos que não teriam aquela oportunidade de outra forma. O 
ensino superior público no Rio de Janeiro está reservado a outros 
alunos e instalado em bairros nobres da capital. Ao instalar uma 
escola no bairro de Quintino e em um campus oriundo da esco-
la reformatória, procurava-se simbolicamente e efetivamente uma 
mudança de oportunidade para jovens de classe trabalhadora, o que 
acabou acontecendo de fato. Estas histórias e a razão de ser devem 
ser compartilhadas pela comunidade e valorizadas por esta.

O mesmo aconteceu com o CPTI-Petrópolis. Levava-se esco-
la para o interior do estado destinada à classe trabalhadora e ao mes-
mo tempo em um projeto de formação de mão de obra, inicialmen-
te, para apoio ao Laboratório Nacional de Computação Científica. 
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A proximidade do CPTI-Petrópolis a um grande centro de pesquisa 
como o LNCC, a comunidade empresarial de tecnologia da infor-
mação local e a comunidade de pais e alunos da escola criavam uma 
identidade única, afinal, quais outras escolas poderiam se beneficiar 
destes espaços? Trabalhar a razão de ser da escola e sua identidade 
é, portanto, procurar potencializar os resultados da escola em seu 
contexto único.

Um dos exercícios de criação de identidade foi a elaboração 
de um quebra-cabeça de forma coletiva. No IST-Rio, este exercício 
de integração se realizou com a montagem de um quebra-cabeça 
de 1.500 peças, proposta em 2010. Acreditavam que as peças sumi-
riam e que o quebra-cabeça não chegaria ao fim. Porém, não foi isto 
o que aconteceu. Com a participação de toda a comunidade de alu-
nos, professores e funcionários o quebra-cabeça foi continuamente 
sendo montado. Tal experiência seria repetida sucessivas vezes no 
IST-Rio com sucesso. O mesmo aconteceu no CPTI-Petrópolis.

Estes são exemplos de criação de uma identidade escolar, 
de participação coletiva e integração entre todos da escola. Ou-
tro exemplo, no caso do CPTI-Petrópolis, foi a impressão de pôs-
teres com os resultados da escola. A conquista do Prêmio Jovem 
Cientista, o nosso primeiro aluno a participar do programa Ciência 
sem Fronteiras e a premiação de nossos funcionários na rede foram 
destaques e mereceram um pôster nas paredes da instituição. Estas 
ações possibilitaram a criação do sentimento de pertencimento e a 
identificação de alunos e funcionários com a escola. 

Conhecer os principais atores escolares

Conhecer os principais atores da escola, via planejamento 
estratégico, é possibilitar a identificação de projetos escolares que 
possam integrar a escola em seu meio. Ter um centro de pesquisa 
vinculado à sua escola possibilita a ênfase em disciplinas que valori-
zem a pesquisa. Uma escola próxima a uma comunidade vinculada 
a uma escola de samba possibilita o desenvolvimento de projetos 
articulados com uma escola de samba. Reconhecer a realidade local 
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e desenvolver parcerias locais possibilita o desenvolvimento de pro-
jetos escolares articulados dentro da própria escola, como também 
com sua vizinhança. 

No CPTI-Petrópolis tínhamos dois eventos que haviam se 
consolidado ao longo do processo de gestão: a Semana do Iluminis-
mo e a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O primeiro aca-
bou se consolidando com um evento na área de empreendedorismo 
digital ou empreendedorismo intensivo em conhecimento. Desta 
forma, a cada edição reforçávamos a presença de empresas na escola 
para recrutar alunos e apresentar projetos. Na Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia valorizávamos a pesquisa realizada na escola e, 
portanto, a relação da escola com o LNCC.

O planejamento da infraestrutura de tecnologia  
da informação e da comunicação da escola

Como dito anteriormente, as tecnologias da informação e da 
comunicação são aceleradores da gestão. Não resolverão os proble-
mas da escola. Os problemas da escola serão resolvidos via gestão; 
estas tecnologias ajudam sobremaneira na solução destes proble-
mas. Escolas com belas propostas de gestão se beneficiarão bastante 
com a adoção destas tecnologias para apoio às entregas educacionais 
e seus serviços. Deve-se destacar, entretanto, que a concepção da 
infraestrutura tecnológica de uma escola é um aspecto de idas e 
vindas, que é refinado a cada momento em que se discute o plane-
jamento estratégico. O próprio amadurecimento da visão de onde 
se quer chegar possibilita a identificação de estratégias tecnológicas 
subjacentes. 

Tanto no IST-Rio quanto no CPTI-Petrópolis criamos uma 
infraestrutura local com equipe para gerir e garantir os serviços 
de TI, estudar sistemas e, quando era o caso, realizar pequenos de-
senvolvimentos. Na direção de ensino superior da rede, havíamos 
identificado que o IST-Rio possuía uma infraestrutura de gestão tec-
nológica que outras unidades da rede não possuíam, em particular 
quanto à gestão acadêmica. Assim, foi reestruturado um núcleo de 
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tecnologia da informação, que já existia na direção, para se dedicar 
à difusão deste sistema de gestão do IST-Rio em outras unidades. 

A resolução de conflitos

Não se faz mudança sem conflito. Gerir é essencialmente mu-
dar, melhorar, encontrar novos caminhos, dar novas e inovadoras 
soluções, alocar recursos, identificar pessoas que possam levar o 
processo a cabo. Por sua vez, não há mudança sem conflito em sua 
gestão. Um gestor deve estar atento à atenuação de conflitos sem, 
essencialmente, abrir mão de ações decididas de forma coletiva. 
Portanto, a mudança deve ser bem planejada, contínua e segura. 
Educação é processo, estamos realizando uma escola muito tradicio-
nal e mudanças enfrentam bastante resistência. A resolução de con-
flitos em parte irá requerer uma mudança de visão pessoal, a criação 
de um novo mapa mental e a articulação sistêmica da ação escolar.

No IST-Rio passamos por um processo de muita mudança. 
Era uma escola muito desacreditada no início, já que não tínhamos 
autorização para o curso, sem infraestrutura tecnológica e de ges-
tão e os alunos demandavam por seus cursos e diplomas. Uma das 
formas de resolver e encaminhar os conflitos foi a instalação do 
Núcleo de Apoio Discente e Docente, NADD. Este núcleo ajudava 
no encaminhamento dos conflitos de toda ordem: entre alunos, en-
tre professores, entre alunos e professores etc. Era um núcleo bem 
atuante e que procurava ao longo do trabalho identificar pontos de 
atuação para sugerir palestras e seminários. Foi uma experiência 
bastante inovadora e que permitiu a gestão do processo de mudança 
de forma mais suave.

O marketing da escola

O marketing da escola está intimamente ligado à criação da 
identidade da escola. Criar identidade é estabelecer uma condição 
e pertencimento àquele espaço escolar. O marketing deve ser feito 
explorando as potencialidades da escola, assim como a possibilida-
de de participação em projetos escolares pela comunidade. Regis-
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trar junto à comunidade escolar qual o papel que aquela escola está 
desenvolvendo é fundamental para a criação de pertencimento da 
escola. Muitos gestores fazem este tipo de ação de forma não siste-
matizada, apenas como um fator acessório, como o uso de mídias 
sociais. O marketing pode ilustrar a formação dos ex-alunos, como 
estes seguiram suas carreiras, como eles ainda participam da gestão 
da escola; a proximidade com empresas e organizações não gover-
namentais e possibilidades de parceria.

O marketing da escola pode ser levado a cabo a partir da cria-
ção de grupos de e-mail, grupos em redes sociais, sites, cerimônias 
escolares, anúncio de projetos escolares, dentre outros. Uma forma 
de marketing e de criação de identidade foi a elaboração de um que-
bra-cabeça de 1.500 peças de forma coletiva. Esta experiência foi 
realizada tanto no IST-Rio quanto no CPTI-Petrópolis. Colocamos 
no meio do espaço escolar um quebra-cabeça e pedimos para todos 
contribuírem para a sua resolução. Muitos achavam que as peças 
iriam sumir da noite para o dia. O resultado era a construção coleti-
va do quebra-cabeça. Não raro funcionários, visitantes, alunos, pais 
e professores eram vistos sobre o quebra-cabeça adicionando uma 
peça. A completude do quebra-cabeça, como foi o caso dos dois 
exemplos, ressaltava o espírito de colaboração, de participação, de 
trabalho coletivo. Este, sem dúvida, um marketing resultado da par-
ticipação de toda a escola. 

A própria ação de publicação do texto de abertura todo se-
mestre ajudava no marketing da escola. Os textos de abertura pos-
sibilitavam o registro de ações passadas e de visão de futuro. Desta 
forma, as aberturas iam se constituindo em uma imagem de criação 
de uma liga e conteúdo de ações com sentido e previsibilidade. As 
aberturas davam, de certa forma, o ritmo e marcavam o sincronis-
mo das ações na escola. Serviam também para construir um modelo 
mental da nova escola que estava sendo construída. 

A criação de grupos de e-mail, tanto no IST-Rio quanto no 
CPTI-Petrópolis, em vários segmentos escolares, tais como profes-
sores, alunos, funcionários, pais e responsáveis, entre outros, criava 
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uma sintonia muito grande entre os atores na escola. Isto permitia 
a participação de todos e o contato direto com todos da gestão da 
escola. Um dos resultados do uso destes veículos de comunicação 
foi o Informativo do IST-Rio e o Alinhamento e Visibilidade no CPTI-Pe-
trópolis. Toda semana, de forma simples e direta, eram anunciadas 
as ações pedagógicas da escola, os projetos escolares, as reuniões de 
conselho, entre outras ações. Isto criava sincronia e alinhamento de 
esforços necessários à execução de projetos e de criação de identi-
dade escolar. 

A mudança da mentalidade

Uma escola não deve ser vista apenas pelo seu aparato de mo-
biliário: cadeiras, mesas, ar-condicionado, quadro escolar etc. De-
certo este mobiliário reflete uma cultura que está representada no 
mesmo. As escolas estão se sofisticando em seus processos. Estamos 
com o desafio de educar para uma nova geração de humanos, total-
mente diferente daquela que existiu até hoje. Escola é um lugar de 
criação de futuro, e o futuro será bem diferente daquele que hoje 
vivemos. Portanto, trabalhar a mentalidade dos principais atores da 
escola é um desafio necessário. A mudança de mentalidade não está 
associada apenas aos professores, mas aos próprios alunos que che-
gam à escola desmotivados, aos pais e a entidades. Neste aspecto, 
as cinco disciplinas de Peter Senge são essenciais como roteiro para 
mudança da percepção e da mentalidade dos atores da escola. Certa 
vez, escutei um aluno reclamando do processo de recuperação, afi-
nal para que reaprender algo que já não havia sido explicado direito. 
Ele queria trabalhar com projetos e não decorar um conteúdo! 

No IST-Rio, o grupo de professores era pequeno, com ideias 
bem consistentes e disposição para o trabalho. A questão da menta-
lidade inovadora estava bem presente. Entretanto, havia necessida-
de de se estabelecer um direcionamento para a mudança, de forma 
a não se cair no vazio dos resultados, ou que se resumisse em resul-
tados associados a um professor isolado. A proposta era obter resul-
tados em termos de uma escola e de forma consistente, este sim, o 
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verdadeiro trabalho de gestão. No CPTI-Petrópolis o trabalho era, 
de início, criar uma identidade de escola e nutrir uma mentalidade 
para a mudança. Pela complexidade da escola, com curso de forma-
ção inicial e continuada, curso técnico e curso superior, articular 
todos os atores era uma atividade mais complexa e desafiadora.

A valorização da qualificação

Muitos gestores vão concordar com este ponto-chave, entre-
tanto serão poucos os que darão a oportunidade de seus professores 
efetivamente levarem a cabo sua melhoria de qualificação. A reali-
zação de seminários escolares, a vinda de especialistas para palestras 
na escola, a suspensão de aulas para um exercício de visão estratégi-
ca, praticamente todos estes exemplos poderão ser sucumbidos pela 
justificativa de não suspender as aulas. A criação de uma identidade 
escolar e de um planejamento estratégico consistente contextualiza 
toda a ação gestora, os eventos, as ações, a necessidade. Portanto, 
neste aspecto a valorização da qualificação fica associada a um plano 
de ação escolar.

Tanto no IST-Rio quanto no CPTI-Petrópolis foram criados 
seminários para se discutir a própria escola. A discussão dava trans-
parência às ações, integrava projetos entre professores, criava novos 
grupos de trabalho e era um momento para se discutir e reforçar 
a própria identidade da escola. Estes seminários ajudavam a tratar 
de debates e travar discussões entre os pares. Não eram seminários 
restritos às escolas e aos seus membros. Os seminários contavam 
com participação de convidados e da própria escola do servidor que 
ajudava no processo, quando requisitada. 

Os seminários tinham a proposta do debate, da troca de ex-
periência dentro de uma visão estratégica previamente definida. Se 
tínhamos que modificar o estado presente da escola, a mudança do 
modelo mental e das atitudes eram pontos a serem trabalhados. A 
junção de experiências bem-sucedidas, apresentadas por pares, aju-
davam no debate, saindo do teórico, exemplificando algo prático e 
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bem ao nosso redor. Neste aspecto trabalhávamos algo sistêmico, de 
toda a escola, e não ficávamos no pontual e isolado da sala de aula. 

A valorização dos projetos escolares

Este talvez seja um ponto crucial em um processo de gestão 
empreendedora em educação: os projetos escolares. São os projetos 
que levarão ao trabalho em equipe, à integração dos professores, a 
saídas da escola para competição, à produção de livros, à publicação 
de artigos, ao envolvimento da comunidade. Ao iniciar projetos es-
colares ou de pesquisa, uma nova realidade se abre perante a escola. 
Neste momento, caberá à gestão escolar com os atores escolares 
decidir até que ponto isto pode se configurar. Os projetos escolares 
podem ser um elo de intersecção entre as disciplinas tradicionais ou 
simplesmente ser a essência do trabalho e da formação da escola. 

Este aspecto ficou mais claro no CPTI-Petrópolis. Os proje-
tos escolares foram integrando aos poucos os professores e os alu-
nos. Além dos projetos tradicionais entre alunos e professores e fora 
de sala de aula, os professores foram, aos poucos, realizando pro-
jetos dentro de suas próprias salas de aula. A Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia era o espaço destinado para a apresentação dos 
projetos. Os professores eram incentivados a apresentar projetos e 
seminários dentro da própria Semana. Portanto, esta Semana dei-
xou de ser um evento de palestras com participantes externos para 
ser o ponto máximo da própria produção científica e de projetos 
da escola. No IST-Rio, o projeto Coruja e o Campus Virtual tive-
ram participação de alunos e foram estratégicos para a integração e 
identidade da escola.

Os projetos escolares devem valorizar as competências da es-
cola, identificadas no planejamento estratégico. No IST-Rio tínha-
mos como estratégico nos tornarmos uma escola de excelência em 
nossa área, com o viés de formação de nível superior tecnológico na 
área de tecnologia da informação. Logo, teríamos que ter um bom 
curso de formação e ao mesmo tempo produtos que evidenciassem 
o aspecto do trabalho na área. Este foi o caso do projeto Coruja, um 
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sistema acadêmico usado pela própria escola, do Campus Virtual e 
da Secretaria Virtual. Todos os projetos com implementações locais 
e orientação dos professores. No CPTI-Petrópolis, os desafios eram 
outros e ainda tinham que ser superados. O principal deles era a 
integração entre as escolas de formação continuada, técnica e de 
ensino superior. Os projetos, portanto, tinham esta marca de inte-
gração do alunado e do professorado, como foi o caso do projeto 
de robótica. Além deste, outros projetos procuravam potencializar 
nossas ações estruturais. O Núcleo de Ensino de Línguas, um nú-
cleo transversal, potencializava o ensino de inglês, estratégico para 
a empregabilidade dos alunos na área. Da mesma forma, o Núcleo 
de Ensino de Matemática potencializava a formação dos alunos na 
área de matemática com vistas ao mestrado no LNCC. Estes eram 
projetos estruturantes que ajudavam no fortalecimento e potencia-
lização da formação principal, no caso, também, a tecnologia da 
informação. 

O desenvolvimento da cultura da mudança  
e da qualidade via clima organizacional

Não há mudança se não há confiança entre as partes. Mudar 
requer inovar por partes e ao longo de um caminho. Ao gerir mu-
danças e em particular para uma transformação efetiva do espaço 
escolar é importante criar um clima organizacional que propicie a 
participação de todos, que auxilie na qualificação de competências 
e que crie uma sensação de coletividade no grupo. A gestão de um 
clima organizacional requer compromisso com o direcionamento 
da escola, a avaliação dos passos e estratégias de forma coletiva e 
a apuração dos resultados ao longo do caminho. Valorizar os resul-
tados obtidos e os principais personagens responsáveis por estes é 
uma forma de valorizar o coletivo ao longo do caminho. 

No IST-Rio havia um clima de liberdade de ação extrema-
mente propício para a inovação e para a mudança. Os grupos de 
e-mail criados entre os professores e alunos possibilitavam a par-
ticipação de todos. No início, a convivência de grupos grandes e 
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participativos não foi fácil. Houve a necessidade de em alguns mo-
mentos demandar condutas de respeito e de gentileza. Participação 
requer educação. Entendido e superado este aspecto, uma cultura 
se estabelecia, os resultados apareciam e uma espiral de participa-
ção era criado.

No CPTI-Petrópolis o clima era de total desconfiança para o 
trabalho. Houve necessidade de se criar e se estabelecer um novo 
clima que permitisse a participação de todos em seu conjunto. Pro-
fessores que conviviam no mesmo espaço escolar não se falavam 
devido a preconceitos do curso superior com o curso técnico. Ir 
gerenciando o clima organizacional era chave para levar a cabo o 
processo de mudança.

Gestão financeira

Uma escola, em geral, recebe recursos que devem ser admi-
nistrados com pertinência. Estes recursos devem ser investidos de 
forma a estar alinhado com a missão da escola e com o planejamen-
to estratégico da mesma. Não há recursos abundantes, portanto, 
gerir alinhado a uma estratégia requer dispensar algumas ideias e 
seguir com os investimentos que tragam maior relevância e resulta-
do para a escola.

A escola como gestora e produtora de conhecimento

Há muito a escola deixou de ser o centro de produção do co-
nhecimento, o lugar central de aprendizado. Hoje a difusão de novas 
tecnologias, o acesso à informação e a produção de conhecimento 
em vários níveis e formas promoveram a democratização do acesso e 
construção do conhecimento. A escola, entretanto, ainda possui pro-
tagonismo central na orientação desta nova sociedade. Saber articu-
lar as diversas mídias de produção do conhecimento, tais como blogs, 
sites, ambientes virtuais de aprendizado, Twitter, grupos de trabalho, 
são necessários para a escola estar à frente de seu papel estratégico na 
educação. Estas mídias não podem ser usadas, entretanto, pela mídia 
em si. Saber usá-las dentro do contexto do processo científico é cha-
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ve. Além disso, novas abordagens pedagógicas se fazem necessárias 
no uso de novas mídias, como o design thinking, o aprendizado via 
mídias sociais, aprendizado via comunidades, entre outros. É claro 
que uma escola não pode assumir todas estas mídias de forma desor-
denada; é necessário gestão e planejamento estratégico. 

Uma nova estrutura escolar apoiada pela gestão  
escolar e a gestão empreendedora em educação

Desde o final dos anos 1960 temos uma proposta bem clara 
para a pesquisa e o ensino superior. A reforma estrutural realiza-
da no fim da década de 1960 possibilitou o desenvolvimento da 
pesquisa em nossas universidades, o que acabou, de certa forma, 
melhorando a qualificação do ensino nestas. Uma reforma pautada 
na criação de agências de pesquisa (CNPq), de qualificação (Capes) 
e de extensão (Finep), associadas à criação de carreiras de pesqui-
sadores e de docência nas universidades, com regime de dedicação 
exclusiva, dentre outras, possibilitou o avanço da pesquisa no Bra-
sil. Entretanto, é necessário resgatar a valorização do ensino e seu 
processo de gestão, de forma a melhorar a qualidade e quantidade 
de alunos. 

Todos sabemos que temos enfrentado dias difíceis quando o 
assunto é educação. Resumimos a questão da educação, principal-
mente no ensino básico, e em alguns casos no ensino superior tam-
bém, a um conjunto de paredes, quadros, disciplinas e professores. 
Juntamos tudo e acreditamos que temos uma escola. 

Desta forma, continuamos com olhar descompromissado 
quanto à educação. Por outro lado, as “boas escolas” são aquelas que 
insistem em ser conteudistas e buscam sua afirmação nos resulta-
dos de ranking do Enem. Esta última percepção leva a crer que a 
meritocracia é a melhor solução: os melhores é que devem seguir 
ao ensino superior. No final de tudo, criticamos a escola e achamos 
que falta mais conteúdo; assim, quanto mais conteúdo, melhor!

Temos alternativa? Sim, uma mudança estrutural no sistema 
de ensino. Portanto, uma nova abordagem deve ser considerada. 
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Não se pode ver apenas a questão gestora de forma isolada. Outros 
fatores podem ajudar na melhoria da escola. A discussão da escola 
não pode se resumir a uma discussão de conteúdo. Uma proposta 
de melhoria da escola, do ensinar, especificamente, deve estar asso-
ciada a uma mudança estrutural.

Para efetuarmos esta mudança, ao longo do livro foram apre-
sentadas algumas variáveis que podem auxiliar em uma proposta de 
melhoria do ensino. Dentre as variáveis-chave destaco as já apre-
sentadas na análise do IST-Rio e, tendo a experiência de gestão de 
uma rede de ensino e de uma escola de uma cidade de interior do 
estado, listo as variáveis estrutura escolar, conhecimento, capital, 
empreendedorismo e rede-localidade.

Estrutura escolar: toda reforma escolar será inócua se não 
modificarmos a estrutura escolar, à semelhança do que já fizemos 
com a pesquisa no ensino superior. O grande problema da mudança 
da estrutura da pesquisa no ensino superior é o de justamente não 
ter sido acompanhado por uma mudança na estrutura do ensino 
tanto para o ensino superior em si quanto para o ensino básico. As 
anomalias disto já são bem conhecidas: a valorização do pesquisador 
em detrimento do professor de sala de aula. Os professores dedica-
dos ao ensino, em todos os níveis, não gozam das mesmas regalias, 
prestígios e verbas dos pesquisadores. Estas anomalias se agravam 
enormemente para os professores do ensino básico. A dedicação ex-
clusiva para os professores do ensino de todos os níveis escolares, 
escolas de tempo integral para o ensino básico, agências de apoio à 
formação de professores e de apoio ao projeto pedagógico na escola 
seriam opções para a mudança estrutural das escolas pela via do 
ensino e de valorização do professor na ação de sala de aula. Uma 
reforma para a estrutura do ensino é chave para a potencialização 
das outras variáveis de ação.

Conhecimento: não haverá mudança sem a qualificação de 
professores. Para se criar uma nova visão de escola, será necessário 
que o professor se aproprie das novas formas de uso de tecnologias, 
o apoio às novas formas de publicação de conhecimento, às novas 
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possibilidades de estruturação da escola, o conhecimento de aplica-
ções de ensino a distância para uso presencial, acompanhar a evo-
lução de seus alunos. O professor, para trabalhar nesta nova era de 
produção de conhecimento, de informação e de dados, deve estar 
plenamente qualificado. Uma nova visão de escola não será cons-
truída com a contínua formação pedagógica e de gestão do passado, 
continuando a repetir a mesma escola do passado no presente.

Capital: não se promove mudanças sem apoio financeiro e 
sem visão clara para onde se deseja ir. Na reforma do ensino supe-
rior que promoveu a pesquisa como eixo estratégico de ação, havia 
uma visão clara de aonde se queria chegar. As agências de fomento 
foram criadas para atender a esta nova visão. Se não tínhamos pes-
quisadores, havia necessidade de criar um fundo ou agência para 
qualificá-los internamente; se não tínhamos apoio a projetos de pes-
quisa, então tínhamos que criar um fundo ou agência que contem-
plasse esta necessidade. Assim, a criação de fundações que possam 
ajudar no processo de ensino, de qualificação e de formação gestora 
deveriam ser consideradas.

Empreendedorismo: se há uma proposta de ação, então deve-
se investir em uma gestão escolar empreendedora. A gestão é chave 
neste processo de mudança e, inaceitavelmente, esta questão não 
aparece como relevante nos fóruns de debate sobre educação. Neste 
aspecto, a gestão escolar, o planejamento estratégico, a resolução de 
conflitos, o marketing escolar, o conhecimento dos principais ato-
res das cercanias da escola, entre outros são instrumentos de gestão 
valiosos para a mudança necessária. O aspecto da gestão da ação da 
escola em sua localidade distingue-se das propostas homogeneiza-
doras da educação, em que todas aparecem como uma escola pas-
teurizada e bem formatada. A localidade é a palavra-chave. Nesta 
mesma linha empreendedora, a formação de líderes que conduzam 
a realização destas mudanças é outro fator importante. 

Gestão de rede-localidade: deve-se procurar ações que valo-
rizem a infraestrutura de rede, considerando as tecnologias disponí-
veis, de forma a integrar ações coletivas entre unidades, assim como 
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valorizar a localidade e a realidade de cada escola. Neste aspecto há 
de se distinguir escolas da capital e de interior, da região serrana e 
da região dos lagos. Cada escola é única, e uma gestão administrati-
va eficaz local é o que pode fazer a diferença. 

A seguir, alguns pontos-chave que podem ajudar na proposta 
de uma nova estrutura escolar para o ensino, seja ensino superior ou 
básico. Alguns destes pontos tenho detalhado no blog tvcienciaem-
movimento.blogspot.com

Estrutura escolar

Dedicação exclusiva de professores e de gestores (DE)

Professores e gestores devem ter dedicação exclusiva. Isto 
deu certo nas universidades e é um caminho para o ensino básico. 
Acredito que pelo menos 80% da lotação de uma escola deveria ser 
com DE. Para o professor pensar sua escola, ele deve estar perma-
nentemente ligado a esta. Diretores e professores devem estar aten-
tos e imersos ao projeto pedagógico do curso, à sua comunidade e 
aos seus professores. Hoje, com a saltitante vida dos professores 
entre as escolas, todo o processo de construção de uma identidade 
escolar conectada com a localidade fica comprometido.

Fundação de apoio à educação, à gestão  
educacional e ao projeto pedagógico local

Este é um ponto-chave: não temos efetivamente uma agência 
de fomento para o ensino e para as práticas escolares vinculadas a 
um projeto. Em geral, os financiamentos ocorrem para apoio admi-
nistrativo, mas não necessariamente para apoio a um projeto que 
está sendo desenvolvido na escola com uma meta específica e funda-
mentada. Os projetos escolares devem ser escolhidos em função das 
forças da escola ou para reduzir fraquezas inerentes à gestão escolar. 

A escola deve recusar financiamento que não a ajude em sua 
missão, estabelecida em seu planejamento estratégico. Recente-
mente, escutei uma gestora de uma escola com forte plano estra-
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tégico afirmar que, apesar de uma empresa estar disponível para 
trocar uma grande lona, que cobria uma quadra de recreação, a 
gestão escolar se recusou a realizar o projeto pois demandaria uma 
ruptura de valores dentro da escola. 

Este é um dos pontos que deveriam ser analisados em uma 
mudança estrutural da escola: a necessidade de uma agência ou fun-
dação destinada exclusivamente ao apoio dos projetos pedagógicos 
e ao ensino das escolas. Um projeto escolar deve ter financiamento, 
e este financiamento deve estar associado a projetos escolares ali-
nhados ao planejamento estratégico da escola. 

Os projetos pedagógicos para serem valorizados necessitam 
de apoio financeiro. Na pesquisa, temos várias agências para o fo-
mento de ações da universidade; para o ensino, não temos nenhuma 
agência de fomento. Ao valorizar o projeto pedagógico e a gestão 
escolar é necessário o seu fomento. Visitas a museus, apoio a espor-
tes, desenvolvimento de atividades vinculadas ao projeto pedagó-
gico devem ser apoiados. Não obstante, deve haver também verba 
descentralizada de apoio às suas ações cotidianas.

Fundação de apoio à qualificação do professor

Para apoiar a mudança e a transformação do ensino do estágio 
atual para uma nova será necessário apoiar este processo. Aprender 
a nova linguagem tecnológica, as novas dinâmicas de sala de aula, 
as novas estruturas escolares, as novas fontes de produção do co-
nhecimento, entre outras requer investimento em qualificação dos 
professores. 

A qualificação de gestores

Uma nova visão de escola requer um processo de mudança 
que venha a realizar a transformação da realidade escolar atual para 
uma nova realidade. Desta forma, um programa de apoio à quali-
ficação escolar se faz necessário, assim como o estabelecimento de 
uma carreira específica.
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Valorização dos processos escolares via ISO 9000

A experiência do IST-Rio não deixa dúvidas: a ISO 9000 de-
veria ser um eixo de ação para a melhoria da escola. Ao atuar sobre 
os processos escolares, a escola, seus gestores, professores, alunos e 
parceiros pensam sobre a escola. O sistema de gestão para entrega 
de qualidade de ações escolares tem que ser definido. Isto gera um 
comprometimento muito grande junto a toda comunidade escolar. 
A avaliação via ISO 9000 possibilita ver a escola em sua dinâmica, 
muito diferente das avaliações tradicionais, estáticas, que visam a 
identificar a presença de fatores em um determinado momento, 
como em uma fotografia. 

Discutir e implantar ISO 9000 nas escolas é discutir as entre-
gas de serviços que uma escola deve ter, e em que qualidade. Esta 
discussão requer a participação de todos da escola. É um olhar da 
escola sobre a escola em busca da definição de ações e de melhoria. 
A certificação ISO 9000 é uma conquista não permanente, portan-
to, exige por parte da escola uma demanda para a manutenção de 
sua certificação, logo, um trabalho contínuo e participativo. 

Apesar da solicitação, o processo de certificação ISO 9000 
não foi implantado no CPTI-Petrópolis, o que foi uma frustração, 
pois consolidaria todo um processo e daria mais estabilidade e pere-
nidade ao mesmo. Mais agravante ainda seria o abandono desta polí-
tica de certificação ISO 9000 pela própria FAETEC no ano de 2015.

Conhecimento

O ensino para o mundo atual

Um novo modelo mental, o domínio pessoal de novas com-
petências, uma visão compartilhada e ação sistêmica são necessários 
para se criar uma nova proposta de ensino. Desta forma, antes dos 
investimentos em tijolos e notebooks é importante e necessário tra-
balhar a nova realidade escolar desejada junto aos professores. Uma 
nova estrutura escolar necessitará uma formação diferenciada dos 
professores. 
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A gestão de uma escola e uma rede para o mundo atual

O ponto-chave acima se aplica, da mesma forma, para a quali-
ficação gestora. Esta qualificação direcionada tanto para a localidade 
da escola quanto para a gestão de uma rede de escolas. Uma nova 
visão de gestão que ultrapasse o modelo reduzido de entender a es-
cola dentro de seu espaço tradicional. Uma nova estrutura escolar e 
de ensino exigirá qualificação para a gestão, tanto para a gestão de 
unidades escolares quanto para a rede.

O uso de tecnologias da informação e da  
comunicação na infraestrutura escolar e de rede

A tecnologia não muda nem determina uma educação me-
lhor. Mas seu uso adequado na infraestrutura escolar é fundante 
para o apoio na melhoria do ensino. Em um mundo na era do big 
data, do uso de recursos na nuvem e de internet das coisas é espe-
rado que tenhamos um mundo radicalmente diferente nos próxi-
mos 20 anos. Ao adiar a decisão de não prover uma nova estrutura 
escolar para o ensino, menos possibilidades de formarmos nossos 
jovens para uma nova realidade. As tecnologias da informação e da 
comunicação são aceleradores. Hoje, devido a uma infraestrutura 
inadequada de escola, estamos usando estas tecnologias para acele-
rar o fracasso escolar.

O domínio do processo e do método científico

A escola baseada apenas em conteúdo não se sustenta mais. 
O volume de conhecimento gerado pela sociedade é extremamente 
volumoso. Em vez de conteúdo, deveríamos valorizar a cultura do 
processo científico. Ensinar a pesquisar, a trabalhar com fatos, com 
evidências, com o levantamento e teste de hipóteses, com experi-
mentação e delineamento de experimentos. Em vez de uma base 
nacional curricular pautada no conteúdo de disciplinas, devería-
mos ter uma base nacional de experimentos científicos em todas as 
áreas, que permitisse levar o processo de experimentação científica 
para todos os níveis escolares. 
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Capital 

O capital para prover uma mudança 
estrutural das escolas e do ensino

O capital deve ser direcionado para o apoio à criação e à ges-
tão de ações que visem a agências que possibilitem a mudança es-
trutural do ensino considerando a dedicação exclusiva, o ensino em 
tempo integral para as escolas de ensino básico, o fomento à for-
mação, à qualificação gestora e ao apoio ao projeto pedagógico. Se 
o capital não for destinado a ações que possibilitem uma mudança 
estrutural para o ensino, estaremos investindo em ações não efica-
zes. Pelo visto em nossos resultados da avaliação do PISA, o país está 
gastando um volume grande de recursos para produzir uma escola 
e um ensino medíocres. Uma mudança estrutural é necessária para 
que os resultados apareçam.

Empreendedorismo

Valorização do modelo de gestão e projeto pedagógico

Projeto pedagógico é um nome bonito na educação para pla-
no de gestão. Este plano deve ser cobrado de cada escola e deve 
estar dentro de parâmetros da Secretaria. O plano deve estar asso-
ciado à localidade de cada escola. Hoje o modelo é muito centrali-
zado e pouco flexível para a gestão. Criamos uma rede de escolas 
uniformes e sem identidade local, da escola com sua comunidade. 
O projeto pedagógico deve ser utilizado como um instrumento de 
gestão. Desta forma, é importante qualificar gestores e professores 
para a apropriação da teoria organizacional, de fato, para o espaço 
escolar. Importante destacar que a abordagem administrativa orga-
nizacional deve estar associada aos valores da escola, valores da vida 
e do saber. A valorização do projeto pedagógico permitirá tratar a 
escola de forma individualizada, em vez de homogeneizada. A indi-
vidualização permitirá a identidade da escola com sua comunidade e 
o desenvolvimento de novos espaços escolares propícios para o fim 
do atendimento local.
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Carreira de gestor escolar e a formação de líderes de mudança 

Não basta uma eleição e um curso de 40h para se configurar 
um gestor. São necessários preparo e qualificação. É necessária uma 
carreira com concurso para assumir direção de uma escola. Isto é 
democrático e responsável. Cada vez mais os espaços escolares es-
tão se sofisticando. Os alunos chegam com cada vez menos paciên-
cia para assistir a aulas tradicionais. Diretor e equipe gestora devem 
ser qualificados, para tanto é importante a preparação dos gestores 
para assumir estas tarefas. O Estado do Rio de Janeiro fez opção 
pela eleição de diretores. O município do Rio de Janeiro seguiu 
pela vertente do concurso para professor. Uma eleição não resolve 
o problema da escola se o gestor não estiver qualificado. No serviço 
público, é importante que se delineie uma carreira de gestor para 
que este possa percorrer no curso da gestão várias possibilidades de 
gestão de escola.

A escola deveria ser concebida como um eixo de mudança 
contínua e de criação de futuro, afinal, é isto o que a escola é de 
fato. Nos dias de hoje, cercados por mudanças radicais e contínuas, 
um diretor de escola deve ser um líder. A liderança é necessária para 
promover o processo de mudança necessário à escola. No geral, a 
mudança requer investir mais na qualificação dos professores, no 
investimento adequado de sua infraestrutura, na valorização de seus 
projetos escolares, no respeito às potencialidades e limites de cada 
um de seus pares. A qualificação para a liderança é fundamental para 
elevar a gestão de mudança da escola.

Ao observar a gestão escolar de outras unidades, era visível o 
impacto da liderança, quando alinhada a um forte modelo de ges-
tão, aos resultados da escola. Liderança sem fundamentos de gestão 
torna-se bravata e lugar-comum e a manutenção de uma escola ti-
picamente tradicional. 

A gestão para o olhar empreendedor de localidade escolar

A visão de gestão empreendedora em educação possibilita a 
ressignificação da escola com sua localidade. Empreender é, neste 
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aspecto, ter o preparo e a qualificação para utilizar de ferramentas 
de gestão necessárias para a transformação escolar e de sua locali-
dade. Portanto, a gestão empreendedora em educação é uma ação 
para entender que cada escola é única e deve ter soluções locais e 
ao mesmo tempo ter possibilidades de usufruir de uma estrutura de 
apoio gerencial e de capital que auxilia em sua ação local. 

Rede-localidade

Uma nova dinâmica escolar entre a rede e a unidade escolar

Uma nova realidade de estrutura escolar deverá prover maior 
autonomia para a gestão das unidades de ensino. À gestão da rede 
caberá a articulação estrutural de projetos escolares de forma a po-
tencializar as ações locais e ao mesmo tempo de uma determinada 
região. Por sua vez, o uso de uma infraestrutura tecnológica pode 
possibilitar a administração de conteúdos escolares, de acompanha-
mento individualizado do aluno e observância de variáveis que pos-
sam indicar melhorias de gestão para a melhoria do ensino, como 
por exemplo o nível de qualificação de professores no desempenho 
dos alunos. 

Registros finais

O registro de memórias pelo viés da gestão é uma forma de 
contribuir para a melhoria educacional de nossa localidade, estado 
e país. Atualmente, enquanto escrevo este livro, temos dois grandes 
movimentos de modificações estruturais acontecendo: o primeiro, 
já estabelecido no início do ano de 2016, do marco legal de ciência 
e tecnologia; o segundo, da reforma do ensino médio. 

O Marco Legal de Ciência e Tecnologia veio trazer a reforma 
que há muito precisávamos: a possibilidade de levarmos nossas pes-
quisas para a sociedade e estabelecermos uma relação mais próxima 
da universidade com a academia. Na reforma universitária do final 
dos anos 60 e das modificações decorrentes desta reforma, tivemos 
um grande avanço no processo de pesquisa. Entretanto, estas pes-
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quisas não estavam resultando em avanços para a sociedade como se 
esperava. O Marco está procurando articular estes espaços entre a 
universidade e o empresariado. 

A reforma do ensino médio, por sua vez, está atuando em 
três eixos: na adoção da base nacional curricular, na flexibilização 
do ensino e na proposta do ensino em tempo integral, de forma a 
acomodar um maior número de conteúdos mesmo que flexíveis. 
Nota-se que, no fundo, o que está sendo discutido é apenas uma 
visão de conteúdo: o conteúdo da base nacional curricular, o con-
teúdo flexível e o conteúdo para se preencher uma escola de tempo 
integral. Não há uma única proposta estrutural, portanto, apesar 
da propaganda. É apenas uma reforma de currículo! Logo, uma re-
forma destinada ao fracasso e à precarização do ensino, ao meu ver. 
Mesmo considerando os pontos da reforma listados acima, fica a 
pergunta: quem será responsável, no âmbito da unidade escolar, 
para prover esta mudança conteudista da reforma? Resposta: o ges-
tor escolar. E ele estará preparado?

Ao fazer este registro de experiência em gestão, nota-se que 
há várias ações que devem ser consideradas para a melhoria da qua-
lidade do ensino. Uma reforma estrutural para o ensino é necessária 
e a valorização do aspecto da gestão empreendedora em educação 
é crucial. 

Recentemente, em um encontro de educadores, ouvi que 
tínhamos que usar a tecnologia para galgarmos saltos na área de 
educação, expressão muito dita ultimamente. Lamento, mas na 
educação não há saltos, nem mesmo com a tecnologia. Educação é 
processo. Temos que trabalhar corretamente, e muito! Os resulta-
dos recentes do PISA (http://www.oecd.org/pisa/), realizado em 
2015 com foco em Leitura, Matemática e Ciências, revelam que 
estamos gastando recursos em uma estrutura escolar que produz 
cada vez mais ignorantes. Em um mundo em plena mudança, ficar 
parado equivale a andar para trás.

Lembro-me de que quando era criança e andava de bicicleta. 
Uma forma de deixar a bicicleta mais sofisticada era adicionar um 
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prendedor de roupa com uma carta de um jogo de cartas na lateral 
da roda e atravessado nos aros da mesma. Ao pedalar, o aro ao pas-
sar pela carta presa no prendedor fazia um barulho de motocicleta. 
Adorava aquele artefato. Como metáfora, temos hoje uma estrutura 
escolar e de ensino igual a de uma bicicleta, e não adianta adicionar 
pequenos artefatos para tornar a bicicleta mais “sofisticada”, pois 
os outros países já estão andando de Ferrari. Mudar a estrutura da 
escola e do ensino e focar na gestão escolar é urgente, se queremos 
construir uma sociedade mais justa, sábia, fraterna e solidária por 
meio da educação.

Albert Einstein certa vez disse: “Tenha em mente que tudo 
o que você aprende na escola é trabalho de muitas gerações [...]. 
Receba essa herança, honre-a, acrescente a ela e, um dia, fielmente, 
deposite-a nas mãos de seus filhos.” Deixo aqui uma parte da minha 
herança.

Obrigado pela leitura!
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