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PARA ALÉM DOS MUROS
Educar é cuidar das próximas gerações. 

Desde sempre a tarefa da Educação 
consiste em um esforço sistemático através 
do qual um grupo social articula e assegu-
ra a transmissão de um legado à próxima 
geração. Ao mesmo tempo em que os 
jovens são preparados para o ingresso no 
mundo adulto, também faz sentido cuidar 
da sociedade para que eles encontrem boas 
condições para desenvolver sua existência. 
Assim sendo, toda ação educativa tem necessariamente 
um sentido político.

A atuação do Andrews pressupõe um Projeto Educativo 
que ultrapassa os muros do Colégio. Em seu cerne há 
essa atitude de cuidado com os alunos, que se estende 
ao mundo, ao país e à cidade que lhes serão legados. 

Trata-se de uma atitude de construção de um bem co-
mum, intencionalidade que traz efeitos que transbordam 

os muros, difundem-se e multiplicam-se 
por outras dimensões da vida social, afe-
tando também outros grupos sociais mais 
distantes, no espaço e no tempo.

Motivada pelo bem comum e pelo pro-
pósito de compartilhar certos pressupostos 
ou perspectivas consideradas importantes 
para a geração seguinte, essa atuação requer 
foco no longo prazo.

Em diversos  momentos de sua                                       
trajetória, o Andrews teve diretores que emprestaram   
sua energia e trabalho em empreendimentos que, de-
dicados ao bem comum, representaram um transbor-                           
damento desse Projeto Educativo para muito além do 
Colégio, cujos efeitos reverberaram e se multiplicaram 
por toda a cidade e por toda a comunidade. 

O marco dos 100 anos possibilitou relembrar alguns 
desses momentos. Boa leitura!

EM FOTO DA DÉCADA DE 
1950, CRIANÇAS VISITAM                                   

EXPOSIÇÃO NO MAM
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ARTE PARA A CIDADE
Aarte e seu ensino 

sempre foram objeto 
da atenção de Carlos  Fle-
xa Ribeiro. Filho de pai e 
mãe professores, ele fez 
parte de uma geração de 
brasileiros marcada pelo 
propósito de levar o País 
a se desenvolver pela dis-
seminação da Educação e 
da Cultura. Comprometido 
com os ideais de erudição, 
modernização e inovação, 
ele se envolveu ativamente 
em projetos dedicados 
a cr iar uma estrutura 
educacional e cultural de 
qualidade para os cariocas. 

No período do pós-
-guerra, Flexa Ribeiro 
participou intensamente 
do debate educacional, 
como professor e crítico 
de arte, e integrou o grupo 
de intelectuais empenhado 
em dotar a cidade de um 
Museu de Arte Moderna. 

Naquele momento, o 
Rio de Janeiro se organi-
zava como cidade moderna 
e modernista, com novos 
espaços tais como o aterro 
do Flamengo a as novas 
instalações do MAM.
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EM VISITA ÀS OBRAS DO PRÉDIO DO MAM, NIOMAR MONIZ SODRÉ,                             
NELSON ROCKFELLER, PAULO BITTENCOURT E CARLOS FLEXA RIBEIRO

NA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE 
DO MAM NO ATERRO, NIOMAR 

MONIZ SODRÉ, JUSCELINO 
KUBITSCHEK, MAURÍCIO NABUCO                    

E CARLOS FLEXA RIBEIRO
O PROJETO DE 
AFONSO REIDY
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UMA ESCOLA DE DESENHO 
INDUSTRIAL PARA O RIO

Outro importante episódio foi a instalação no Rio 
de Janeiro da primeira Escola Superior de Desenho 

Industrial da América Latina, a ESDI, cuja excelência 
didática já a situou entre as 40 melhores do mundo. 

Em crônica publicada em 2017, Zuenir Ventura re-
lembrava a sua participação da fundação da ESDI, onde 
lecionou Comunicação Verbal,  ao lado de Karl Heinz 
Bergmiller, Alexandre Wolnner, Aloísio Magalhães, 
Décio Pignatari, Goebel Weyne, tendo como diretores 
Mauricio Roberto, Flávio de Aquino e Carmen Portinho. 

“Naqueles tempos de utopia, impregnados pelo 
espírito visionário de JK, nada tinha mesmo lógica. 
Brasília não iria ficar pronta por falta de tempo, havia 
quem apostasse. Garrincha tinha perna torta. Pelé foi 

NA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DE DESENHO INDUSTRIAL – ESDI, DA ESQUERDA PARA A 
DIREITA: O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO CARLOS FLEXA RIBEIRO, RAUL BRUNINI, O GOVERNADOR 

CARLOS LACERDA, MAURÍCIO ROBERTO, MAURÍCIO NABUCO E WLADIMIR ALVES DE SOUZA

lançado na seleção prematuramente. O cinema, além 
de ideias na cabeça, só tinha câmeras vagabundas. E 
o forte da música era a voz fraca de João Gilberto. A 
ESDI, gestada nesse clima, era uma improbabilidade 
a mais. Devia ser incluída na lista das ideias surgidas 
antes do tempo, e das coisas que não poderiam ter 
sido e que foram”.

Segundo Zuenir, a ESDI foi para o design o que a 
bossa nova foi para a música, o Arena para o teatro, 
o Cinema Novo para o cinema, Brasília para a arqui-
tetura. Foi matriz – serviu de régua e compasso, fez 
cabeças, frutificou como resultado bem-sucedido de 
um cruzamento da Bauhaus e de Ulm com o jeitinho 
carioca.
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A ESCOLA PÚBLICA: UM BEM COMUM
Era plena em Carlos Flexa Ribeiro a percepção de que 

a Educação era o caminho necessário para o aces-
so à cidadania e para a consolidação de sociedades de-
mocráticas. Para ele, era urgente que o Brasil passasse 
a oferecer Educação de qualidade a todas as crianças.                       
Em sua concepção, cuidar da formação humana seria das 
mais relevantes ocupações, que reverbera positivamen-
te por toda a sociedade, elevando as condições de vida 
de todos. Tratava-se de empreendimento essencial, cujos 
efeitos extrapolavam a população diretamente atingida. 

Assim, depois de consolidar sua experiência como 
diretor do Colégio Andrews, ele se dispôs a mobilizar 

seu conhecimento à causa da escola pública. O seu ob-
jetivo era assegurar a oferta de escolaridade de qua-
lidade, laica e gratuita. Até mesmo como empresário, 
diretor e dono de escola privada, ele entendia que o 
pleno atendimento dessa obrigação por parte do Esta-
do seria fundamental para que a opção por uma escola 
particular fosse, de fato, livre. 

Em sua gestão como Secretário de Educação da 
Guanabara implementou uma reforma estrutural, do-
tando a cidade de uma rede de ensino completa, con-
fiável e eficaz, acessível a camadas da população antes 
excluídas.

FORAM ABERTOS 38 GINÁSIOS E 170 ESCOLAS PRIMÁRIAS E O SISTEMA DE ENSINO FOI 
APERFEIÇOADO DURANTE A GESTÃO DE FLEXA RIBEIRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE 
CONTAS AO FINAL 

DO MANDATO
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DONA ALICE E A ABE
Ovínculo da direção do Andrews 

com o magistério antecede 
a fundação do Colégio. A vida de                     
D. Alice foi muito original para 
uma mulher da sua época. Um 
pouco feminista avant la lettre, teve 
comportamentos motivados por                                                                 
necessidades de sobrevivência.                           
Assim, enquanto as mulheres fi-
cavam ainda restritas à esfera do-
méstica, ela foi uma das primeiras 
brasileiras a ser aprovada em con-
curso público, para o corpo docente 
do Ginásio Paes de Carvalho, em 
Belém do Pará. Sua vitória sobre o 
concorrente foi saudada pela im-
prensa como um "fulgurante triunfo 
do feminismo". 

Além do trabalho no Andrews, 
D. Alice sempre desenvolveu outras 
atividades. Participou da fundação 

do Sindicato das Escolas Particulares 
de Ensino do Rio de Janeiro e teve 
expressiva atuação na ABE - Associa-
ção Brasileira de Educação, fundada 
em 1924, que desde cedo reuniu os 
autores do manifesto dos pioneiros 
da Educação Nova, como Lourenço 
Filho e Anísio Teixeira. 

Em 1940, D. Alice afasta-se do 
Andrews e passa a Direção para o 
seu filho, que continua ao lado de 
Mrs. Andrews até 1942. Como era 
uma mulher ativa, envolve-se em 
outras atividades, entre elas, tendo 
em vista a sua tradicional francofilia 
e francofonia, a instalação e a funda-
ção dos cursos da Aliança Francesa 
no Brasil. Em 1984, no centenário 
de seu nascimento, a memória e as 
contribuições de D. Alice à causa 
da Educação foram relembradas na 

ABE pela Acadêmica Juracy Silveira:

“Membro efetivo do Conselho 
Diretor, diretora de Cursos e Con-
ferências e, finalmente, presidente, 
deu à ABE uma colaboração segura, 
eficiente, desenvolvendo e reali-
zando planos ambiciosos com sua 
persistente atuação. Foi presidente 
da ABE em 1945, numa quadra 
difícil e agitada da vida brasileira, 
em período marcado por manifesta-
ções democráticas e pela liberdade 
de expressão. Na ocasião, foi, sem 
dúvida, o porta-voz esclarecido e 
convicto do pensamento liberal 
desta Casa. O pensamento liberal 
abeano que ela procurou difundir, 
com fé e entusiasmo, fundamenta-se 
em três princípios, ou melhor, em 
três crenças: Educação, Liberdade e 
Democracia”. 

DEFESA DE ALICE NO CONCURSO DO GYMNÁSIO PAES DE CARVALHO EM 1910
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EDUCAR PARA A DEMOCRACIA
Ainiciativa tomada pelas fundado-

ras no longínquo 1918 e a sua 
decisão de empreender em educação 
foi consequência e reflexo de uma 
estratégia de vida. Ao buscarem as-
segurar o sustento de suas famílias, 
encontraram sobretudo uma forma de 
produção de identidade e de sentido 
para as suas trajetórias pessoais.

O Projeto Educativo do Andrews 
é fruto da improvável associação 
entre uma inglesa anglicana e uma 
paraense francófila e anticlerical.                                              
Das convergências e das combinações 
entre suas visões de mundo, gestou-
-se a identidade desse Colégio, cuja 
trajetória, hoje centenária, se confun-
de com a da cidade. Ao longo desse 
percurso, gerações de professores e de 
alunos conviveram e testemunharam 
mutuamente o desenvolvimento de 
suas vidas pessoais e profissionais.

Os atuais alunos integram uma 
geração cujo tempo de vida se de-
senrolará pelo século XXI. Estão 
destinados a serem contemporâneos 
das intensas transformações pelas 
quais o mundo passará. As crianças e 
os jovens brasileiros receberão como 
legado um país a reconstruir. Será 
deles a responsabilidade de superar 
as desigualdades e de recolocar o 
Brasil no rumo de desenvolvimento 

e de integração no contexto mundial. 
Será importante que tenham tido uma 
escolaridade eficaz, que os prepare 
e qualifique para essa perspectiva. 
Assegurar-lhes essa formação é um 
desafio instigante. 

O propósito do Andrews é ofere-
cer uma escolaridade marcada por 
liberdade de cátedra e honestidade 
intelectual. O Colégio acredita no 
convívio de diferentes propostas de 
ensino, em meio a uma rica diver-

sidade curricular. E confia na capa-                                                                           
cidade de discernimento de cada 
família para deliberar sobre o tipo de 
escolaridade que deseja para seu filho. 
Nesse contexto, convém reafirmar 
a possibilidade de escolas como o 
Andrews contribuírem para a diver-
sidade do sistema de ensino e para o 
alargamento das opções oferecidas 
para a sociedade. Com isso, promove-
-se a liberdade de pensamento, pró-
pria das democracias.

I M P R E S S O

POSSE DOS REPRESENTANTES DE TURMA E DO                          
GRÊMIO ESTUDANTIL DO ANDREWS – GEA 2018


