
 
                                                                                                   

 

 

NOME DA INSTITUIÇÃO:  

ACETAM – Associação de Ciências, Educação e Tecnologia da Amazônia 

Colégio Martha Falcão 

SEGMENTO: Instituições de Ensino Básico ou Técnico 

CATEGORIA: Gestão Administrativa e de Comunicação  

TÍTULO DA PRÁTICA: Projeto Identidade Visual como Elemento Poético e 

Pedagógico  

 

1. Prática Eficaz de Gestão Educacional  

1.1 Histórico da Prática Eficaz  

Foi por influência de sua mãe que Nelly Falcão de Souza se apaixonaria 

pela sublime arte de educar, mas logo percebeu que para mudar o mundo 

por meio da Educação seria necessário primeiro mudar o jeito de ensinar. 

Sonhou, vislumbrou a escola do futuro com conteúdos e valores que 

transformariam crianças e jovens em seres humanos realizados, integrais.   

Em 1980, inicia essa trajetória de empreendedorismo, idealismo e amor, 

com a escola de ensino Infantil Pinocchio Centro Educacional, que vem 

transformando, há 4 décadas,  crianças em meninos e meninas de 

verdade, assim como na fábula do boneco de madeira que inspirou o 

nome da escola.  

E foi com essas crianças que Nelly Falcão aprendeu que não deveria 

parar de sonhar.  E assim, em 1986, inaugurou o Colégio Martha Falcão, 

homenageando sua mãe como patrona de uma escola que se tornaria 

referência de qualidade no Ensino Fundamental e Médio do nosso 

Estado. 

 

No ano 2000, vislumbrando a formação completa de seus alunos até o 

Ensino Superior, a profa. Nelly inauguraria a Faculdade Martha Falcão, 

outra instituição que se tornaria sinônimo de ensino de qualidade no 

Amazonas.   

 

Depois de 30 anos, o colégio Martha Falcão, vivencia uma mudança de 

ciclo, tornando 2016, um ano simbólico. Foi neste ano que nos 

despedimos de nossa querida patrona e deixamos nossa antiga casa para 



 
                                                                                                   

 

 

que nessa nova morada possamos renascer, sempre preservando o 

legado sócio ambiental,  plantado e semeado em nos pela profa. Martha 

Falcão.  

A data de 26/11/2016  marca a renovação do comprometimento com as 

novas gerações de alunos, de oferecer sempre o melhor: uma Educação 

humanística, construtivista, pautada na formação de um ser humano 

integro, crítico, criativo, inovador, visionário, preparado para o futuro. Essa 

é a nossa Missão: permitindo que nossos alunos construam sua própria 

historia aqui, pra que um dia, já adultos, retornem cheios de boas 

recordações a esta casa, mas agora, trazendo pelas mãos, seus filhos, 

reiniciando mais uma história. Ciclos de vida que se confundem com a 

história da própria escola.  

E para esse novo ciclo que se inicia com o ano letivo de 2017, foi 

desenvolvido um projeto que envolveu as áreas de Criação, Design, 

Marketing, Publicidade e Arquitetura, cuja finalidade foi criar uma 

identidade visual que expressasse em cada ambiente da escola a 

essência de nossa Missão, que espelhasse os valores e paixões de uma 

mãe e uma filha que dedicaram suas vidas ao sublime ato de educar.  

  

 1.2 Objetivo 

Criar uma identidade visual que incorporasse mais do que os valores 

institucionais, mas, sobretudo, a ideologia e o legado da nossa patrona, 

Profa. Martha Falcão, que marcou a história do Amazonas por sua 

paixão pela educação, pesquisas científicas e, especialmente, pelo 

pioneirismo na verdadeira luta pela preservação ambiental. A professora 

apaixonada contagiaria sua filha, que há mais de três décadas vem 

traduzindo em ações empreendedoras, na Educação do Amazonas, 

sonhos compartilhados no seio familiar: mudar o mundo por meio de 

uma educação que não se encerra em conteúdos, mas potencializada 

em vivências, experiências de vida, que aliadas ao conhecimento, forma 

seres humanos equilibrados (inteligência emocional), íntegros e 

integrais.  

Traduzir essa verdadeira Missão em imagens foi um desafio necessário, 

pois a ideologia da escola dialoga muito bem com o Humanismo (sec. 

XV) de outrora, que também buscava formação do ser humano integral, 

valorizado por seus talentos individuais (as múltiplas inteligências do 

sec. XXI) e plenos de suas faculdades espirituais, morais e físicas. 

Assim como para o homem renascentista (personificado no 

Renascimento por Leonardo Da Vinci), criatividade, cultura e arte são 

elementos essenciais para essa formação completa, que perpassa pelo  



 
                                                                                                   

 

 

exercício da experiência estética, percepção de Mundo (visão holística), 

reflexão e senso crítico.  

A imagem, como mensagem, estruturada por elementos estéticos, 

formais e poéticos, torna-se um veículo poderoso de comunicação, pois 

“fala” à alma, em uma frequência sutil, quase imperceptível, agindo no 

lado direito do cérebro, onde habitam a emoção, as paixões, a 

criatividade, a arte.  

Na Psicologia Analítica, criada por Carl Gustav Jung (1875-1961), 

arquétipos se referem a imagens primitivas inseridas no inconsciente 

coletivo desde os primórdios da Humanidade. São moldes inerentes ao 

ser desde o princípio da existência, cuja função é atuar como fonte para 

o amadurecimento da mente. Os arquétipos estão, portanto, nos 

bastidores de todos os nossos sentimentos, emoções, intuições e 

sensações. Normalmente se expressam através de símbolos, pois 

constituem sua composição estrutural oculta à racionalidade exacerbada 

dos nossos tempos.    

1.3 Público Alvo Atingido  

A nova sede do Colégio Martha Falcão foi inaugurada dia 26 de 

novembro de 2016, apresentando aos pais e alunos mais que uma bela 

arquitetura (planejada especialmente para esta escola), mas um 

espaço que transmite emoção, pois personifica ideias materializadas 

através das cores e formas presentes nesse projeto inovador de 

identidade visual que mesclou o princípio da poética, presente na Arte, 

com elementos de arquitetura, design e publicidade. O resultado desse 

projeto perpassa pela experiência estética, identificação (identidade), 

encantamento e pelo sentimento de pertencimento por parte de alunos, 

pais, professores e colaboradores.  

 

1.4 Descrição das Atividades Implantadas  

 

A trajetória de Vida da Professora Martha Falcão, ganhou novo 

ressignificado pelo trabalho de Arte e Design de nossa equipe de 

Criação. Da professora apaixonada e cientista defensora do meio 

ambiente, emergiu o arquétipo da árvore da Vida e do Conhecimento. 

Esta ideia passou a ser a matriz de qualquer criação visual dentro das 

nossas instituições, adaptadas para dialogar em diferentes ambientes.  



 
                                                                                                   

 

 

Das cores das paredes ao diretório em forma de galhos no térreo do 

prédio e que direcionam os alunos as escadas, essa identidade visual 

relembra aos nossos alunos, pais, professores e colaboradores a 

necessidade de galgar os degraus do conhecimento (Árvore do 

Conhecimento). Da visão panorâmica da escada, contemplamos de cima 

um monumento de pirâmide, que abriga a capsula do tempo, lembrando 

a todos da importância de expandir sua percepção de mundo, 

considerando sempre todos os lados de uma situação, exercitando 

sempre o poder de reflexão.  

                

Esboço Diretório (Térreo)                                                                 Arte final Diretório  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                   

 

 

 

Pirâmide da “Cápsula do Tempo”. 

  

No hall principal da escola, foi ciado o Memorial Professora Martha Falcão, 

uma homenagem a nossa patrona que nos deixou em setembro de 2016. Com 

objetos pessoais e profissionais de nossa patrona, adornado por uma grande 

árvore, da Vida, recontamos sua historia através de imagens (fotos e slides) de 

diferentes missões e lições de vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                   

 

 

 

A Árvore da Vida, no Memorial Professora Martha Falcão, diagrama dividido em fases da vida da patrona.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                   

 

 

 

Memorial Professora Martha Falcão. 

 

E para 2017 as homenagens permanecerão, impressas nas agendas e 

calendários que trazem uma arte criada a partir dos ícones que compunham a 

nossa identidade, a imagem da nossa patrona metamorfoseada na Grande 

Árvore semeando seu legado de amor à Educação e a Natureza, que brotam 

como uma nova árvore, metáfora a sua filha (Nelly Falcão), diretora das INFS 

(Instituições Nelly Falcão de Souza).  Na copa da árvore estão destacados 

todos os projetos que fazem parte dos 36 anos de história da instituição.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                   

 

 

    

Esboço Árvore do Conhecimento, o legado.                    Obra “A Semeadora” (Nelson Falcão, 2010), 

utilizada como referência. 

  

Esboço II, Árvore do Conhecimento, o legado.      

 



 
                                                                                                   

        

 

 

Identidade Visual aplicada à marca textos, Agenda e Calendário 2017. 

 

A frente do Memorial Martha Falcão esta o Auditório Nelson Falcão (esposo e 

companheiro de ideologia da professora Martha), para onde foi criado o mural 

O Guardião, uma abstração que apresenta ícones da cultura, natureza e 

relíquias materiais e imateriais da Amazônia, abraçados simbolicamente pelo 

pássaro falcão, que dá o sobrenome a nossa patrona. O Guardião que protege 

a Árvore da Vida, foi a matriz para as placas de identificação das salas de 

aulas, auditório, biblioteca, ludoteca e secretaria. Em cada uma delas, 

destacou-se um dos elementos (Teatro Amazonas, a canoa, o encontro das 

águas, a vitória régia, o mito da cobra-grande) dessa composição, uma forma 

de falar aos nossos alunos, pais, professores e colaboradores, através da 

identidade visual, que o nosso guardião (ou guardiã), abraça toda a escola, 

cuja estrutura física (novo prédio construído e concebido a partir de valores 

sócio ambientais) e arquitetura representam a própria Árvore da Vida e do 

Conhecimento.  

 



 
                                                                                                   

 

 

 

Esboço “O Guardião”, painel Auditório Nelson Falcão. 

 

Arte final “O Guardião”, painel Auditório Nelson Falcão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                   

 

 

 

Obra “O Guardião” (Nelson Falcão, 2016), Auditório Nelson Falcão. 

 

Identificação de salas e ambientes a parir de ícones da obra “O Guardião”.   

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                   

 

2. Liderança  

2.1 Equipe Envolvida com a Prática 

Marketing 

Equipe: 

Aryane Bentes de Oran (Coordenação de Marketing) – operacionalizou 

as demandas necessárias para a efetivação da Prática Eficaz junto aos 

fornecedores.   

Gizele do Espírito Santo Silva (Designer) – Desenvolveu traves de 

software a arte final das imagens e produtos que compunham a 

identidade visual.  

Nelson Marcelo Falcão de Souza (Criação/Arte) – Contextualizou a 

história das INFS (Instituições Nelly Falcão de Souza) sob uma 

perspectiva poética, ressignificando pessoas e eventos em símbolos, 

ícones e arquétipos, representando-os através do desenho e da pintura, 

reconfigurando-os em produtos (painéis, impressos, VT, agenda, 

calendário, entre outros)  que compuseram a Identidade Visual.   

 

2.2 Participação da Alta Direção  

A Direção representada pela Professora Nelly Falcão, representa 

exatamente o legado a que esse projeto de Identidade Visual se propõe 

realizar. Os valores e ideias educacionais presentes em cada imagem 

apresentada neste Relatório de Avaliação espelham a gestão 

educacional das INFS (Instituições Nelly Falcão de Souza), na qual faz 

parte o Colégio Martha Falcão.    

 

3. Foco  

3.1 Clientes 

Para pais e alunos, a Identidade Visual age como foco pedagógico, 

ensinando de forma sutil, por meio da propriedade poética da imagem, a 

mensagem. Se nossa escola preza por ensinar nossos alunos e pais a 

serem mais sensíveis, intuitivos e humanos, nada melhor que nossa 

história, missão e legado seja transmitida por meio da experiência 

estética (relação entre espectador e objeto artístico). É fundamental que 

nossa proposta de ensino seja internalizada e sentida especialmente 

pelos pais, que são essenciais, junto a escola, no processo de formação 

de seus filhos.    

Para Docentes, a pedagogia propiciada pela poética da imagem vai 

muito mais além do que a composição formal de um texto que sintetiza a 

Missão da Instituição. Ao percorrerem diariamente os ambientes da 

escola, vão sendo mais que lembrados, internalizam os símbolos, 

arquétipos que falam a sua essência de educador. Só assim serão 

multiplicadores dessas ideias junto a seus alunos.      



 
                                                                                                   

 

 

Para os outros colaboradores, apesar de não atuarem diretamente na 

relação primordial professor/aluno de uma instituição de ensino, não é 

diferente, compreender os valores de sua empresa de uma forma 

inusitada, criativa e intuitiva, os sensibilizara verdadeiramente, 

motivando-os, tornando-os coautores de algo maior, que transcende as 

relações trabalhistas e formais comuns ao ambiente corporativo.  

    

4. Resultados  

4.1 Formas de Avaliação  

a. Não houve nenhum levantamento formal que antecedeu a 

implementação. 

b. Durante a inauguração da nova sede da escola, a nossa equipe de 

Marketing obteve alguns depoimentos que abordavam a identidade 

visual do prédio.   

4.2 Orçamento 

Anexo I.  

 

4.3 Análise Financeira  

Esses indicadores serão efetivados no decorrer do 1º. Semestre de 

2017.   

 

4.4 Indicadores Acadêmicos  

Esses indicadores serão gerados no decorrer do 1º. Semestre de 2017.  

  

4.5 Indicadores de Produtividade e Satisfação de Colaboradores  

Esses indicadores serão gerados no decorrer do 1º. Semestre de 2017. 

 

4.6 Indicadores de Satisfação de Clientes. 

Esses indicadores serão gerados no decorrer do 1º. Semestre de 2017. 

 

4.7 Indicadores de Captação de Clientes 

Anexo II.  

 

4.8 Resultados obtidos junto a Comunidade  

Não há indicadores para esse fim. 

 

4.9 Indicadores de Sustentabilidade  

Não há indicadores para esse fim. 

 

4.10 Outros Indicadores de Resultados Organizacionais  

 Esses indicadores serão gerados no decorrer do 1º. Semestre de 2017. 

 



 
                                                                                                   

 

 

5. Lições Aprendidas  

Apesar desse projeto estar no início e cujo resultados serão medidos por 

indicadores durante o ano letivo de 2017, podemos sentir seu impacto 

durante a inauguração e  período de matrículas, quando pais e alunos 

se encantavam ao conhecer nossas novas instalações. Na maioria dos 

comentários informais feitos as nossas Coordenadoras, destacou-se a 

palavra “encantado(a)”. Essa palavra, também muito utilizada na Arte, 

refere-se a uma sensação que transcende o belo ou bonito, algo que 

surpreendente que distancia-se do ordinário, comum, racional em 

demasia. A proposta da criação de uma Identidade Visual conduzida 

pela reflexão poética, comum as Artes Visuais, foi uma atitude de 

vanguarda. Tudo que sai da região de conforto em uma 

empresa/instituição privada, torna-se risco. Apostar na percepção 

sensível das pessoas em tempos de racionalismo cartesiano e 

materialismo exacerbado, por si só, torna-se um ato libertador, tanto 

para a nossa instituição como para nossos pais e alunos.  

 

6. Ações de Continuidade 

Manter a identidade visual no seu âmbito formal será uma constante, 

como não poderia deixar de ser, mas o verdadeiro desafio é continuar 

ressignificando nossas ações institucionais ampliando seu alcance 

sensível entre nossos colaboradores, pais e alunos. De um produto (um 

brinde, lembrança comemorativa, entre outros) a um evento (data 

comemorativa)         

Arte para Tapume estacionamento. 
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7. Anexos  

 

Anexo I 

CUSTOS - SINALIZAÇÃO 

Itens  Quantidade Valores 

AGENDA  1000 R$15.000,00 

CALENDÁRIO  1000 R$3.800,00 

MARCADO DE PÁGINA 1000  R$ 164,90 

DIRETÓRIO  02 R$1.200,00 

ADESIVOS COM LAYOUT DE 
ÁRVORE-SALA MARTHA  

1 R$830,00 

PLACAS (FORMATO 
BANDEIRA) - placa de PVC 
3mm personalizada com película 
adesiva impressa por processo 
digital nas duas faces; fixação 
com cantoneira de alumínio. 

63 R$1.638,00 

PLACAS (FORMATO NORMAL) 
- placa de PVC 3mm 
personalizada com película 
adesiva impressa por processo 
digital; fixação com fita dupla-
face 

12 R$180,00 

ADESIVOS com layouts em 
painel do auditório - películas 
adesivas impressas por 
processo digital em alta 
resolução, aplicada em painéis 
de MDF existentes no auditório, 
conforme projeto informado. 

01 R$2.680,00 

 

 

Anexo II 


