
N
as definições do psicólogo e es-
critor Augusto Cury em uma 
de suas publicações, "Educar 
é produzir um ser humano fe-

liz e sábio. Educar é produzir pessoas que 
amam o espetáculo da vida. Desse amor 
emana a fonte da inteligência". Para a 
Rede Integral de Ensino, de Salvador 
(BA), essa é uma teoria que foi transfor-
mada em prática, ao longo dos 20 anos da 
instituição. 

Em 1985, a sociedade familiar deu 
origem ao Curso Pré-Vestibular Integral. 
"Começamos com a pirâmide invertida. 
Enquanto muitos começam pela educa-
ção infantil, o nosso início foi no prepa-
ro para o vestibular", afirma o professor 
Hélio Rocha, fundador da instituição. 

O Curso Integral expandiu as aplica-
ções firmando convênios com grandes es-
colas - elas contratavam a equipe e eles 
ensinavam com o material próprio. Em 
uma dessas atuações, o Curso Integral foi 
contratado para ensinar no ensino médio 
completo de uma dessas escolas. A par-
tir daí, a visão de que eles poderiam criar 
uma rede própria ganhou forma. "Era 

uma tendência. Nós levamos alguns anos 
ampliando o nosso trabalho para che-
gar de fato ao colégio Integral", explica o 
professor Paulo Rocha, diretor pedagógi-
co. Assim, em 1991, o colégio foi inaugu-
rado com turmas do ensino médio, mas, 
em 1993, as de ensino fundamental de 
5a a 8a série foram iniciadas e, em 1996, 
criou-se as turmas de alfabetização à 4a 

série. Já em 1999 foi fundada a Sociedade 
Integral de Ensino, entidade mantenedora 
da Faculdade Hélio Rocha, a qual oferece 
atualmente os cursos de Administração, 
Sistema de Informação, Publicidade e 
Propaganda e Produção Editorial. 

FILOSOFIA PEDAGÓGICA 
Hoje, o Integral não conta mais com a di-
reção do professor Hélio Rocha, mas se-
gundo os filhos Paulo e Luiz Rocha, as 
filosofias do patriarca permeiam a insti-
tuição. "Somos educadores antes de ser-
mos empresários. Preparamos o aluno 
para a competição, mas a nossa respon-
sabilidade é com a felicidade pessoal. A 
nossa missão é fazer o aluno feliz", afir-
ma Paulo Rocha. 

No Colégio Integral, foi desenvolvido 
um sistema pedagógico que trabalha exa-
tamente com a análise de desempenho 
feita a partir das atitudes dos estudantes 
no ambiente escolar e nesse sistema tam-
bém é estabelecido o aspecto de cada alu-
no. "Conseguimos saber o perfil de cada 
um e trabalhamos na particularidade de-
le", explica o diretor pedagógico. O método 
dá à escola condições de aprimorar alunos 
classificados como Grupo 1 - aqueles que 
têm mais percepção e facilidade de apren-
dizado - e trabalhar sobre as limitações de 
alunos dos Grupos 2 e 3. De acordo com 
o professor Paulo, esta ação leva a escola a 
construir e explorar o aprendizado do alu-
no na medida certa. Ainda na opinião do 
diretor, trabalhar dessa forma torna o edu-
cando capaz de se desenvolver no ritmo pe-
culiar. Ele garante que bons resultados sur-
giram para a escola a partir desse método. 

FILOSOFIA ADMINISTRATIVA 
Diversos investimentos foram feitos nas 
estruturas do Integral, nessas duas dé-
cadas. De acordo com o professor Luiz 
Rocha, diretor administrativo, foi neces-



sário que houvesse uma gestão estraté-
gica com planejamento, controle e or-
ganização e, deste modo, o progresso foi 
garantido. Hoje, os administradores do 
colégio prezam pela redução dos custos 
fixos e sempre analisam gastos que po-
dem ou não ser eliminados na cadeia de 
valor. "Se temos dez eventos ao ano, por 
exemplo, e identificamos que apenas se-
te são essenciais e necessários para o su-
cesso do aluno, eliminamos os que não 
são", explica o diretor administrativo. 
Assim, a gestão busca reduzir custos pa-
ra aplicar em outras ações que serão 
também aproveitadas. Ainda segundo 
ele, a escola conta com uma metodo-
logia administrativa que segue cinco 
vertentes: definição dos objetivos nos 
investimentos, plano de metas, quali-
ficação do pessoal, tecnologia e proce-
dimentos e rotinas. "Administramos os 
recursos dos pais, por isso nos responsa-
bilizamos em ter atitudes de redução e 
avanço ao mesmo tempo", garante. 

COMUNICAÇÃO INTEGRAL 
Há 17 anos, a instituição conta com uma 
gerência de Marketing e há 13 com ge-
rência de Tecnologia da Informação vol-
tada para educação. Essas áreas possibili-
taram grandes avanços tecnológicos para 
a escola: entre outras tecnologias, a ins-
tituição conta com um Ambiente Virtual 
de Aprendizagem (AVA) - com 160 salas 

e educação semipresencial -, tecnologias 
3D, além de laboratórios de fotografia e 
um estúdio de rádio e TV - estes dois úl-
timos recursos utilizados pelos alunos do 
ensino médio na produção multimídia e 
entre os alunos do curso de Publicidade 
e Propaganda da própria Faculdade Hélio 
Rocha. "Não usamos a tecnologia por 
modismo. Hoje os pais acompanham as 
aulas e os filhos em todos os aspectos", 
afirma o diretor pedagógico. "Buscamos 
nas tecnologias desafios que instigam 
os professores a aprenderem mais para 
transmitirem mais", acrescenta o funda-
dor. A Rede de Ensino Integral também 
disponibiliza um material próprio para os 
alunos, por meio da Editora Integral. 

APROVEITANDO O ESPAÇO 
Os anos mudaram e os espaços físi-
cos também. No início, o Curso Pré-
Vestibular foi inaugurado em um dos 
bairros que, na época, poderia não garan-
tir muito sucesso aos gestores. "A maio-
ria dos cursos estava no Centro da cida-
de, nós optamos em construir na Pituba. 
Alguns duvidaram que desse certo", lem-
bra Paulo, relatando que o local tinha 
pouca visibilidade e não era tão residen-
cial como hoje. Depois de consolidada na 
primeira sede, a instituição partiu para 
a segunda unidade, no centro da cidade. 
"Lá tínhamos mais alunos e por menor 
preço [valor da mensalidade mais compe-
titivo]. Já éramos referência e isso contri-
buiu na estabilidade dessa segunda sede 
em meio a tantos concorrentes", acres-
centa. O estabelecimento de ensino che-
gou a quase 3 mil alunos nessas duas sedes 
e, de acordo com Hélio Rocha, o sucesso 
conquistado foi atribuído à equipe de do-
centes. "Nós tínhamos professores notá-
veis. Fizemos uma boa seleção e a nossa 
equipe fez do curso uma referência", afir-
ma. 

No bairro da Pituba, onde perma-
nece localizado, o Colégio Integral 
tem a estrutura unida à Faculdade 
Hélio Rocha. Com o atendimento am-
pliado a diferentes níveis de ensi-
no, os gestores otimizam o espaço e 
os recursos tecnológicos. "Todos os 
ambientes são compartilhados. Tudo 
que temos é para a educação", afirma 
Paulo. 

Parcerias foram feitas desde o iní-
cio da história da instituição. Segundo 
os diretores, a ideia de valorizar essas 
parcerias também contribui para o 
bom andamento da rede. Sociedades 
foram firmadas com o objetivo de re-
ceber como também oferecer benefí-
cios de material de ensino e tecnolo-
gia para o colégio e estrutura para a 
faculdade. "Ninguém faz nada sozi-
nho. É necessário que haja essa inte-
ração", acredita o diretor pedagógico. 

No esporte, a escola também fir-
mou parceira com um grupo de pro-
fissionais preparado para realizar as 
mais diversas atividades esportivas 
com os educandos, utilizando a pró-
pria estrutura do colégio. Com isso, é 
posto em prática um projeto para alu-
nos atletas: bolsas integrais são dispo-
nibilizadas. Nesse projeto, o estudan-
te permanece com a responsabilidade 
de buscar maior desempenho em sa-
la de aula, enquanto o colégio se com-
promete com a estrutura esportiva. 

Para o fundador Hélio Rocha, é 
importante distinguir a pedagogia da 
didática. Para ele, elas se encontram, 
são necessárias, mas se diferem quan-
to as suas funções. "Didática é a sa-
la de aula, é o vínculo do professor 
com o aluno, mas a pedagogia é o que 
amplia e transforma o conhecimento 
e esse é o nosso compromisso", afir-
ma. 
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