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Histórico Institucional
1997
FUNDAÇÃO DO IGGE - INSTITUTO GALILEO GALILEI PARA A EDUCAÇÃO 1
Um grupo de educadores, liderados pelo Professor Cassiano Zeferino de Carvalho Neto, reúne-se em São Paulo em
15 fevereiro de 1997, para fundar o IGGE – Instituto Galileo Galilei para a Educação, instituição de direito privado
do Terceiro Setor (ONG). Dezenas de ações públicas são levadas a efeito pelo IGGE, desde então, conforme consta
em currículo institucional, das quais a ênfase recai na Educação Continuada de Gestores e Docentes e em
Programas de Divulgação Científica e Tecnológica. Atualmente o Instituto Galileo Galilei para a Educação mantém
suas atividades, com sede no estado de Santa Catarina, realizando projetos especializados de inteligência
educacional para instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais. Dentre seus clientes podem se
destacar: Ministério da Educação (MEC); Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT); Governo do Estado da Bahia
(SECBA); Instituto Unibanco; Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA); Governo do Estado de São Paulo e
WORLFUND (USA).

1

Fundadores: CARVALHO NETO, C. Z., OMOTE, N. & PUCCI, L. S. São Paulo, 12 de fevereiro de 1997.
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1997
MOSTRA OLHO MÁGICO
A Fuji Filme do Brasil foi o patrocinador desta iniciativa de responsabilidade social representada por uma Mostra,
cujo objetivo central era a divulgação científica e tecnológica dos temas da óptica, na perspectiva da cidadania.
Montada na sede da empresa em São Paulo, em três meses a exposição recebeu mais de 50.000 visitantes de
escolas públicas e privadas de ensino fundamental da Grande São Paulo. Posteriormente seguiu por trajetos
itinerantes, por algumas cidades brasileiras. O IGGE, em parceria com a Laborciencia editora foi o responsável pela
concepção educacional, tecnológica e técnica da Mostra OLHO MÁGICO, que contou ainda com o apoio da
Sociedade Brasileira de Ensino de Astronomia (SBEA).
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Acesso ao ambiente cenográfico da Mostra Olho Mágico; São Paulo (prédio da Fuji Film)
Corredor das caixas negras e espelhos grandes esféricos: vivências problematizadas
Observações feitas através de um olho mágico: fenomenologia e descobertas
Participantes de todas as idades se envolvem com as situações experimentais da Óptica
Concepções tecnológicas e técnicas desenvolvidas: viabilizando o processo de interação
Momento de observação: olhando pelo olho mágico e vendo o fenômeno da convergência da luz
Idem: para o fenômeno da divergência de raios de luz passando por uma lente biconvexa
Momento para reflexão: estudantes de uma escola são convidados a pensar e a escrever sobre a Mostra
Sala das cores e câmera fotográfica gigantes: o observador dentro dos limites da caixa negra
Uma câmera lambe-lambe: passado, presente e futuro convivendo na ruptura do tempo
A busca do conhecimento: metáfora a Prometeu e a tocha da luz sagrada
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1997
LANÇAMENTO DA OBRA E AGORA, PROFESSOR?
Como fruto de um processo de pesquisas levadas a efeito por dez anos, em agosto de
1997, na Estação Ciência – USP é lançada a obra ‘E agora, Professor? ’ (Laborciencia
editora, São Paulo), com uma palestra de mesmo nome. A obra foi escrita pelo
Professor Dr. Cassiano Zeferino de Carvalho Neto, fundador do Instituto Galileo Galilei
para a Educação. Ao longo dos anos estima-se que foram realizadas mais de 500
palestras acerca do tema do livro, alcançando milhares de estudantes universitários,
educadores e gestores. A 1ª edição esgotou-se em 1999 (2.500 exemplares). A versão
gratuita, em e-book, pode ser obtida em: http://www.laborciencia.com/site/wpcontent/uploads/2011/05/E-AGORA-PROFESSOR.pdf. (Edição 2004).

1998
MOSTRA PORTINARI – UFRJ
Por convite da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) o autor, Prof. Dr.
Cassiano Zeferino de Carvalho Neto, desenvolveu uma variante da Mostra Olho
Mágico tendo por objetivo a interação entre temas artísticos e científicos. Levada
a efeito na Casa da Ciência da UFRJ, o evento recebeu milhares de visitantes no
período em que esteve aberto ao público. Posteriormente, com o apoio da PETROBRÁS, a mostra itinerou para
municípios do Rio de Janeiro e outros estados brasileiros.

1999
MOSTRA ITAÚ – CAMINHOS DA LUZ
Por convite da Fundação ITAÚ desenvolveu-se um conjunto de soluções envolvendo arte e
ciência, para uma exposição interativa que foi levada a efeito no Centro Cultural ITAÚ, na
Avenida Paulista, em SP. Milhares de visitantes prestigiaram a mostra que contou com
pintura, escultura, objeto e fotografia e teve curadoria de Paulo Herkenhoff e da curadora
assistente Valéria Piccoli. Reuniu 198 obras de 133 artistas, desde a Missão Artística
Francesa, passando pelo Academismo, Modernismo, Concretismo e chegando até a
contemporaneidade. Completou o evento ações paralelas em literatura, educação, artes cênicas, música,
publicações, ciência, tecnologias da luz, com palestras e eventos na rede Itaú Cultural.
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1999
PROGRAMA CIÊNCIAS – VIVENCIAL
Como resultado de autoria e pesquisas foi lançado o Programa Educacional Ciências – Vivencial. Dezenas
de eventos com foco na Divulgação Científica e Tecnológica foram levadas a efeito para docentes e
discentes, além de profissionais da educação das redes públicas e privadas (conforme constam em
documentação disponível) tendo em vista a realização de palestras, cursos, oficinas e congressos
educacionais, na perspectiva de ações de responsabilidade social.
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Referências
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Exposição na Estação Ciência - USP
Exposição no Congresso Educar - Educador
Participação na concepção da Mostra de Material de Divulgação e Ensino de Ciências – Estação Ciência/USP

1999
ESTAÇÕES INTELIGENTES - ITA
Por convite do ITA – Instituto tecnológico de Aeronáutica – foram desenvolvidas versões avançadas de ‘Estações
Inteligentes’ que objetivavam integrar os recursos dos laboratórios de física aos de informática, contando ainda
com recursos via Internet e Intranet. No entanto o início das primeiras pesquisas, informais, remonta a 1996.
Atualmente os antigos laboratórios do ITA utilizam a concepção das Estações Inteligentes incluindo a construção
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de uma Sala Inteligente (completa) com recursos do Projeto PROMOVE (FINEP), 2008.
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Estação Inteligente (modelo de pesquisa/1999 – ITA)

Disponível em: http://www.carvalhonetocz.com/escola-inteligente/.
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2000
PROGRAMA DE PREVENÇÃO A ACIDENTES ELÉTRICOS

Por convite da empresa de energia AES ELETROPAULO o autor foi convidado2 a
desenvolver um conjunto conceitual de mídias que pudessem contribuir de
forma ilustrativa e elucidativa em apresentações públicas e restritas, abordando
o tema dos riscos e cuidados devidos com o uso da energia elétrica. Desde o
início do programa a AES ELETROPAULO estima que
mais de 100.000 usuários já tenham participado de
eventos que contaram com os recursos didáticos desenvolvidos, contribuindo assim
para realização de um programa de responsabilidade social levado a efeito por uma
empresa privada atuando no ramo de energia.

2001
FUNDAÇÃO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DA ENERGIA DE SÃO PAULO (FPHESP)
Por convite da FPHESP o autor foi3 convidado a prestar consultoria para aspectos
educacionais dentro de um amplo projeto de revitalização e tombamento histórico de
centrais elétricas situadas no Estado de SP, dentre elas a revitalização do Museu de
Jundiaí. O projeto também contou, por esta via, com o apoio do CENDOTEC – Centro
Franco-Brasileiro de Documentação Técnico-Científica, com o chamado Barril ENÈRGIE, o
qual está sob os cuidados exclusivos do autor no Brasil. Anualmente, milhares de pessoas de todas as idades e
excursões de escolas visitam os museus da FPHESP.

Espaços interativos do Museu da Energia de Jundiaí; outros museus são mantidos pela FPHESP
e podem ser conhecidos em: http://www.fphesp.org.br/index_2.shtm

2
3

O projeto contou com a expertise técnica de CARVALHO, F. I., na área de eletricidade e eletrônica aplicada.
Idem
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2001
POR ONDE CAMINHA A EDUCAÇÃO?
Lançado como um Programa de Formação Continuada a Distância, publicado em 12 módulos na revista
abceducatio, Por onde caminha a Educação4 alcançou estudantes, educadores e gestores de vários estados
brasileiros. A obra se propõe a revisar e discutir, dentre outros tópicos, os modelos educacionais brasileiros,
tecnologias para a educação, gestão educacional, ambientes virtuais de aprendizagem etc.

2002
MOSTRA HISTÓRICA - TELEFONIA

Por convite da Fundação TELEFONICA o autor foi convidado a desenvolver um
conjunto de equipamentos interativos que pudessem permitir aos visitantes
de uma Mostra sobre a História da Telefonia, produzir fenômenos físicos,
fazer sua gestão e compreendê-los no contexto do desenvolvimento das
tecnologias das comunicações, principalmente a partir do final do século XIX,
alcançando o século XX e XXI. A mostra itinerou pelo Estado de SP sendo
visitada por milhares de pessoas, em sua maioria estudantes da Educação Básica e Educadores.

4

CARVALHO NETO, C. Z. Por onde caminha a Educação? IFCE – Instituto para a Formação Continuada em Educação e Criarp
Editora: São Paulo, 2001 – 2003.

www.igge.org.br

7

Instituto Galileo Galilei para a Educação

2003 - 2004
UMA NOVA CULTURA DOCENTE
Programa de Formação Continuada5, veiculado através da revista abceducatio, contando
com a participação de autores especialistas em educação. O programa alcançou a alguns
milhares de estudantes universitários, educadores e gestores. Publicado em 10 módulos,
com frequência mensal, foi relançado, em livro, no final de 2007, pela Laborciencia Editora.

2003 – 2005
UMA VIAGEM ELETRIZANTE

A empresa AES ELETROPAULO, a partir de um amplo programa de
responsabilidade social, convidou o autor para conceber um projeto de
conscientização pública educacional para o uso consciente e responsável
da energia elétrica. Além de uma exposição com mais de 2.000 m 2 montada
no SESC Itaquera, participaram aproximadamente 10.000 educadores, em
sua maioria da Rede de Ensino Público do Estado de São Paulo, de eventos
presenciais e de 06 videoconferências realizadas através da CENP –
Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas da Secretaria de
Educação do Estado de SP, alcançando mais de 3.500 escolas públicas e 500
escolas privadas. Atualmente estuda-se uma releitura da mostra, também
em parceria com o SESC.

2004
PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O GOVERNO DO ESTADO DE SP
Por convite da Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas (CENP), da Secretaria de Estado da Educação de
SP, o autor participou da elaboração de um programa presencial e de publicações focadas no Ensino das Ciências
e suas Tecnologias – Ensino Médio. Aproximadamente 4500 escolas da rede de ensino público de SP foram
alcançadas por meio deste programa.

5

CARVALHO NETO, C. Z., MELO, M. T et alii. Uma nova cultura docente. IFCE – Instituto para a Formação Continuada em Educação
e Editora Criarp: São Paulo, 2003-2004.
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2005
PESPECTIVAS PARA O ENSINO DE FÍSICA
Por convite da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo – Coordenadoria de
Estudos e Normas Pedagógicas o autor participou da elaboração da obra Perspectivas
para o Ensino de Física6. Através de videoconferências, mais de 3.500 escolas da rede
de ensino do Estado de SP foram beneficiadas com este programa.

2005
POR UMA ESCOLA INTELIGENTE

Lançamento do Programa POR UMA ESCOLA INTELIGENTE7, na ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, em 24 de agosto de 2006. Este programa foi acolhido pelo Instituto
Galileo Galilei para a Educação (IGGE) – SP. Nesta

ocasião

o

autor

lançou obra de mesmo nome, apresentando os

conceitos

fundamentais da Escola Inteligente, contando com o

apoio cultural da

empresa Intelligent Table.

2005
CICLO DE PALESTRAS: EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO
Concebido e proposto ao Sindicado dos Estabelecimentos Privados no
Estado de Santa Catarina, o programa consistiu em um conjunto de 50
palestras realizadas em mais de 60 instituições de ensino, em 24
municípios do Estado de Santa Catarina, ao longo do ano de 2005. Mais de 3.000 gestores e educadores
assistiram presencialmente às palestras, participando do programa. A palestra ‘E agora, Professor?’
discutiu aspectos ligados aos modelos educacionais no Brasil, com ênfase na Educação Científica e
Tecnológica.

Informações

complementares

poderão

ser

conhecidas

em:

http://www.sinepe-

sc.org.br/jornal/ago_set_2005/pag05.htm

6

CARVALHO NETO, C. Z. & PUCCI, L. F. S. (org). Perspectivas para o Ensino de Física; Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas, da
Secretaria de Estado da Educação de SP/Imprensa Oficial: São Paulo, 2005.
7
CARVALHO NETO, C. Z. Por uma escola inteligente. IGGE – Instituto Galileo Galilei para a Educação: São Paulo, 2005.
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2006
LANÇAMENTO DO PROGRAMA ‘POR UMA ESCOLA INTELIGENTE’.
Contando com os recursos conceituais e tecnológicos decorrentes de pesquisa e desenvolvimento levados a efeito
são construídas as chamadas Estações Inteligentes e estas permitem chegar às chamadas Salas Inteligentes,
dedicadas a todos os níveis de ensino da Educação Formal e Corporativa. Com as Salas Inteligentes se configura
um novo modelo de escola, também pautada em pesquisas formais, que passa a se chamar Escola Inteligente. O
Programa é formalmente lançado nacionalmente durante o congresso educacional SABER – 2006 e, logo a seguir,
na TECEDUC@TION – 2006, visitando logo a seguir o Estado do Tocantins, a convite do Governo (Secretaria de
Ciência e Tecnologia) e tendo à frente o Instituto Galileo Galilei para a Educação (IGGE).
Visitas Complementares:
http://www.educacao.sp.gov.br/noticias_2004/2004_08_17_d.asp

2007
LANÇAMENTO DO MODELO ‘UNIVERSIDADE INTELIGENTE’.

Salas
Inteligentes®

Portal Aula Inteligente®

Desenvolvido para atender à Educação Presencial, semipresencial e à
distância, no ensino superior e pesquisa, o Modelo Universidade
Inteligente é validado por pesquisas acadêmicas e institucionais
realizadas desde 1993. Em 2007 o modelo alcança a esfera da educação
superior e pós-graduação, viabilizando um maior alcance de possibilidades oferecidas para as instituições de ensino
superior.
Presença na grande mídia:
RBS (Globo/RS): http://www.clicrbs.com.br/pdf/3127748.pdf
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2007
AUTORIA NA OBRA EAD: EDUCAÇÃO SEM DISTÂNCIA

Organizada pela Profa. Dra. Maria Taís de Melo, a obra supra referida é lançada em dezembro em
versão impressa e digital, contando com prefácio de Ozires Silva e a contribuição de autoresespecialistas na área. O autor figura como editor e autor de artigo publicado na obra.

2008 – 2010
INSTITUTO UNIBANCO – PROJETO JOVEM CIENTISTA

O Projeto Jovem Cientista é uma ação inovadora do
Instituto Unibanco para desenvolver as habilidades dos
jovens estudantes do Ensino Médio de escolas da rede
pública brasileira. Com foco nas áreas de Física,
Bio/Química,

Matemática e

Língua Portuguesa,

pretende revelar novos talentos e desenvolver a prática
de pesquisas científicas. Para colocar à disposição dos
alunos as melhores tecnologias e ferramentas de
ensino, o Instituto Unibanco preparou Salas de Aula
Inteligentes, implementadas pelo Instituto Galileo
Galilei para a Educação (IGGE), a partir de um Projeto EducacionalTecnológico desenvolvido. Nestes espaços multimídia, equipados com
computadores, material de laboratório de ciências, de arte e lousa digital
interativa, o jovem terá ao seu alcance os recursos necessários para que
possa desenvolver seu potencial humano, na perspectiva de ser capaz de
identificar problemas em sua comunidade, a partir de um olhar científico
e tecnológico, buscando soluções consistentes e possíveis para os
mesmos.
Informações Complementares:
Reportagem Revista Época:
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI12447-15254,00-A+SALA+DE+AULA+DO+FUTURO.html
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2007 - 2010
PRODUÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS PARA O BANCO INTERNACIONAL DE OBJETOS EDUCACIONAIS –
MEC/MCT/FNDE

O projeto Física Vivencial: Uma Aventura do Conhecimento, concebido, foi aprovado, em novembro de
2007, objetivando a produção de mídias digitais (TV, Rádio, Software e Experimentos Educacionais), com
ênfase no ensino de Física. A obra compreende 208 (duzentos e oito) Objetos Educacionais (digitais) que
estarão, a partir de julho de 2010, publicados no Banco Internacional de Objetos Educacionais (BIOE). O
público-alvo potencial dessas mídias são estudantes, professores e outros interessados, alcançando a
todas as escolas públicas e privadas brasileiras, além de qualquer cidadão de países lusófonos.
Para a criação dos referidos objetos educacionais o autor desenvolveu um novo conceito de software
educacional que passou a ser chamado de Complexmedia tendo sido registrado no INPI, em agosto de
2009. Complexmedia é, portanto, uma Plataforma Digital Aberta, dedicada à Educação, e atende no caso
do Projeto Condigital à produção de 120 softwares de Física, além de 40 experimentos educacionais.

Observação: abaixo estão disponibilizados alguns acessos às mídias digitais, já publicadas no BIOE, e que poderão ser
objeto de ‘download’ para apreciação direta. Após o arquivo ser baixado deverá ser aberto e para iniciar sua execução
clicar em ‘INDEX’. Os programas rodam em navegadores universais para Internet.

Acesso direto: www.fisicavivencial.pro.br
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2011 - 2012
Empreendimento DIGITAL EDUCATION
Apoio do Instituto Galileo Galilei para a Educação

Sistema de Gestão do Conhecimento, dedicado ao Ensino
Médio, 100% digital. Contempla 1048 (um mil e quarenta e
oito) Módulos Digitais Educacionais, em 13 (treze) Áreas
organizadas sob três Grandes Áreas do Conhecimento.
Integram aproximadamente 3.000 (três mil) objetos educacionais digitais, públicos e/ou reservados,
vinculados aos Módulos Digitais, disponíveis em Midiateca própria. Inclui as seguintes categorias de
mídias do conhecimento: Simuladores e Animadores, Experimentos Educacionais, Audiovisuais, Áudio,
Mapas, Imagens e outras. Disponibiliza Currículo Flexível: cada instituição de ensino escolhe os temas,
conteúdos e títulos que comporão o currículo escolar, a partir da matriz global de Módulos Digitais
Educacionais. Respeita referências nacionais (2010) aos eixos da Cultura, Ciência e Trabalho conforme
recomendações do Conselho Federal de Educação (CFE), presentes nos Módulos Digitais Educacionais.
Utiliza um Sistema de Gestão da Informação e Conhecimento (por LMS) com design próprio, derivado de
pesquisas educacionais e científicas8 (Media: Ambiente de Gestão a Informação e Conhecimento –
MAGIC). Disponibilizada o PROJEDUC: Sistema de Gestão e Autoria de Projetos Educacionais (horizontais,
verticais e transversais), por escolha e integração de Módulos Digitais Educacionais. Conta com a ACADE
– Academia de Educadores: Educação Digital dedicada a Gestores, Especialistas e Educadores clientes da
DIGITAL EDUCATION, realizada com Programas de Formação Profissional Continuada, via MAGIC. Agrega
Ecossistema Digital contando com Sistemas de Gestão Organizacional, Escolar, Comercial, Operacional e
Financeiro.

8

CARVALHO NETO, C. Z. Educação Digital: Paradigmas, Tecnologias e Complexmedia dedicada à Gestão do
Conhecimento. Tese de Doutoramento defendida perante o Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do
Conhecimento, Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2011.
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2013 - 2020

CCTI - TEP
Centro Científico e Tecnológico de Integração - Trabalho, Educação e Pesquisa.

Instituição Executiva
Instituto Galileo Galilei para a Educação

Escopo geral
Empreendimento social que promove o trabalhador em exercício e o jovem para ingresso no
mercado de trabalho, pela Educação e Pesquisa aplicada.

Conceito gerador; dinâmica do empreendimento.
O CCTI - TEP contempla um eixo central que sustenta as ações de promoção do trabalhador e
do jovem em ingresso no mercado de trabalho, por meio de quatro vias que se interligam num
centro de educação científica e tecnológica (local e web).

Trabalho,
Ciência e
Tecnologia
Exposições Mutantes

Pesquisa

Centro de Educação
Científica e Tecnológica
do Trabalhador

Educação
Profissional

CCTI - TEP

Trabalhador
na Escola
(Ensino Médio)

Esquema: estrutura de ações articuladas pelo CCTI – TEP.

Abrangência: regional/local, com perspectiva de instalação em âmbito nacional.
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Institucional
INSTITUTO GALILEO GALILEI PARA A EDUCAÇÃO (IGGE)
CORPO DIRETIVO (Gestão 2014 – 2018)
Presidente: Prof. Cassiano Zeferino de Carvalho Neto, Ph. D.
Diretor Executivo: Prof. Noriyasu Omote, Esp.
Diretor Educacional: Prof. Luís Fábio Simões Pucci, M. Sc.
Diretor Administrativo: Prof. Francisco Araújo Salles de Souza, Ph. D.
Secretário Executivo: Adriano Gaspar da Silva

Objetivos institucionais


Promover movimentos sociais estimulando a cooperação de todos para obras e ações de
natureza educacional.



Promover programas de aperfeiçoamento profissional livre e strictu sensu, destinados a
docentes de todos os níveis de ensino, providenciando a concessão de bolsas de estudo, de
acordo com regulamentação previamente definida pela instituição.



Promover ações tendo em vista a implementação de processos de qualidade continuada em
instituições educacionais, formais e informais, atuantes em todos os níveis de ensino.



Promover programas nas escolas, e em redes de ensino, públicas e privadas, acolhendo gestores,
educadores e estudantes, objetivando a implementação de tecnologias educacionais
contemporâneas para o enfrentamento de problemas educacionais existentes.



Estimular a pesquisa, o desenvolvimento e a implementação de novas concepções, tecnologias
e metodologias para a educação.



Estimular a pesquisa em Educação, cuidando para que os resultados oriundos da mesma
alcancem seus públicos-alvo.



Estimular o desenvolvimento cognitivo e educacional de talentosos e superdotados em todos os
níveis de ensino, promovendo concursos, certames e oferecendo estímulos à participação e a
criação de trabalhos dedicados a Educação.



Promover e gerir programas educacionais voltados ao enriquecimento do ambiente cultural de
comunidades carentes, através do acesso a modelos educacionais diferenciados.



Promover e gerir programas institucionais dedicados ao contínuo aprimoramento de processos
educacionais, em instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais.
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