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ANDREWS: UMA ESCOLHA QUE                  
SE REPETE HÁ VÁRIAS GERAÇÕES

Roberto Bierkland entrou no An-
drews em 1970, aos três anos 

de idade, e saiu em 1983. “Estudei  
minha vida toda, fiz grandes amigos, 
com quem mantenho contato até 
hoje. Tenho um carinho enorme pelo 
Colégio”, conta o ex-aluno, pai do 
atual aluno Ian Sá Freire Birkeland. 

“O meu pai, Lars Bierkland, 
também foi aluno do Andrews. Ele 
se formou em 1952. Minha avó era 
do Pará, onde se tornou amiga da 
D. Alice Flexa Ribeiro. Ela se casou, 
veio morar no Rio e acabou matri-
culando meu pai no Andrews. Assim, 
meu filho Ian é a terceira geração 
da família no Colégio. Meu irmão 
também estudou bastante tempo”, 
relata Roberto.

Para ele, um bom colégio vai além 
da questão do ensino. “Os amigos 
que fazemos, carregamos para toda 
a vida, assim como os ensinamentos 
dos professores: não só o conteú-
do das disciplinas, mas os valores.                      
O Colégio me ensinou a ser uma 
boa pessoa, a agir corretamente, e é 
isso que eu tento passar para o meu 
filho”, afirma.

Roberto também destaca a ex-
celente formação que o Andrews 
oferece: – Meu pai entrou em 1º 
lugar para a Escola de Química, meu 
irmão passou para Engenharia e 
Direito, eu cursei Engenharia. Todos 
os meus amigos tiveram sucesso no 
vestibular e são bons profissionais.

“O Andrews pensa diferente e 
faz diferença. Consegue congregar 
pessoas de diversas linhas ideoló-
gicas e filosóficas e colocar todos 
no mesmo cenário, em harmonia. 

É um Colégio que tem disciplina e 
regras, o que considero importante 
para toda a vida”, diz Roberto. 

“Eu espero que o Andrews com-
plete mais 100 anos, porque tenho 

FAMÍLIA BIERKLAND: LARS, PAI DE EDUARDO E ROBERTO                           
E AVÔ DE IAN SÁ FREIRE BIERKLAND

esperança na possibilidade de forne-
cer aos alunos do futuro esse tipo de 
ensino e de educação, que prepara 
as pessoas não só para o Enem, mas 
para a vida”, conclui o ex-aluno.

Carlos Teixeira, ex-aluno e tio-avô dos alunos 
Ana Letícia e Rodrigo Pereira da Gama Lima, 

estudou no Andrews de 1955 a 1959. “Cursei o 
3º e o 4º ano ginasial e todo o científico. Meu pai, 
Anísio Teixeira, me matriculou porque já conhe-
cia o Colégio. Ele lutava por uma escola pública 
integral, universal, gratuita e laica. O Andrews 
é uma referência de escola liberal. Lá nós nos 
sentíamos livres na relação com os professores. 
Existia autoridade, mas exercida de uma forma 
natural, espontânea. O Colégio se distinguia por sua linha de formação 
bem aberta. Acho que o Andrews chegou aos 100 anos porque se man-
teve antenado com a realidade, sem criar uma estrutura fechada, que só 
viabilizasse essa ou aquela ideologia. Era uma escola que não tinha uma 
atitude discriminadora”, comenta Carlos.

“NO ANDREWS ME SENTIA LIVRE”

As famílias em destaque nesta edição representam todos os ex-alunos que renovaram 
sua confiança no Colégio Andrews, elegendo-o para a formação de seus filhos.                                     

Para ler as entrevistas na íntegra, acesse www.andrews.g12.br.
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“UM COLÉGIO QUE TEM A ‘CARA’ DO RIO”
Paula Saldanha de Souza (nome 

de solteira Accioly) e Antônio 
Saldanha de Souza são ex-alunos                               
que escolheram o Andrews para ma-
tricular seus filhos Edgard Augusto 
e João Antônio Accioly Saldanha de 
Souza.

“Entrei no Andrews em 1988.                     
O conceito de Educação do Colégio é 
algo que eu levo para a minha vida. 
Conviver com pessoas diferentes, 
respeitando e aceitando todos, esse é 
um valor que quero transmitir para 
meus filhos. Escolhi o Andrews prin-
cipalmente por ser uma escola laica, 
que respeita todas as religiões, mas 
não tem o ensino direcionado para 
isso. Acho que o Colégio chegou aos 
100 anos porque foi se atualizando 
junto com a sociedade e se adap-
tando às mudanças”, relata Paula.

“Meu primeiro ano no An-
drews foi 1980. Não mantenho 
contato com a maioria dos co-
legas, mas, por acaso, em meu 
primeiro estágio como advogado 
encontrei meu amigo de Colégio 
Rafael de Moura Rangel Ney, e 
somos sócios até hoje. Também                                                            
não posso esquecer de citar o 
Fábio Melo. Dos meus poucos 
grandes amigos, metade é do 
Andrews. Matriculei meus filhos                                       
basicamente pela experiência boa 
que tive. Não fui um aluno muito 
fácil. Com frequência era chamado 
ao SOE. Mas as pessoas gostavam 
de mim, sempre senti o carinho, 
o olhar humano do Colégio para 
o indivíduo. Além disso, penso da 
mesma forma que minha mulher, 
que é importante a questão de não 
haver um encaminhamento religio-
so, de se respeitar todas as religiões, 
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e as outras diferenças. Acho que o 
Andrews é um colégio que tem a 
“cara” do Rio, que celebra a diver-
sidade e a riqueza cultural. Sempre 
esteve na vanguarda e se preparando 
para o futuro, tanto academicamente 
quanto em seu lado humano. Chegou 
aos 100 anos porque fez ajustes na 
rota, mas não mudou o caminho. Mi-
nha expectativa é que esse caminho 
vitorioso continue sendo seguido, 
que prossiga se preocupando com a 
Educação, com o aluno, e com seus 
princípios, acima de tudo”, afirma 
Antônio.

ANTÔNIO E PAULA SALDANHA DE SOUZA SÃO EX-ALUNOS                           
E PAIS DOS ALUNOS EDGARD AUGUSTO E JOÃO ANTÔNIO                           

ACCIOLY SALDANHA DE SOUZA
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QUATRO GERAÇÕES DE ALUNOS
GILHERME SURERUS DE CARVA-
LHO estudou no Andrews de 1993 
a 1995. “Eu estava vindo de Belo 
Horizonte, aos 15 anos, em um mo-
mento de mudança muito difícil. Mas 
o Andrews me acolheu. O Colégio me 
mostrou uma forma de pensar à qual 
eu não estava habituado”, conta o ex-
-aluno. “Matriculei minhas filhas por 
afinidade com a linha de educação.                                       
É difícil achar o meio termo, oferecer 
algo a mais, pensar diferente, em 
uma estrutura muito rígida como 
é o sistema educacional do Brasil. 
O Andrews oferece isso. Fico muito 
feliz ao ver a Luísa, que tem oito 
anos, fazendo uma aula diferente, de 
codificação. Experimentar isso desde 
o início é muito importante. Mesmo 
que ela não tenha aptidão para tec-
nologia, está abrindo a cabeça para 
uma forma de pensar analítica. Isso 
faz parte do novo mundo, seja ela 
médica, advogada, administradora 
ou engenheira”, acredita.

FERNANDA LIMA SURERUS DE 
CARVALHO, nome de solteira 
Fernanda Travassos de Lima, entrou 
no Andrews em 1996, na 8ª série.                        
“O Andrews sempre fez parte da 
minha vida. Depois que eu já tinha 
saído da escola, perdi meus pais e 
fiquei responsável pelos meus três 
irmãos, aos 23 anos. Tenho certeza 
de que não teria conseguido sem o 
Andrews. Eu estava lidando com uma 
situação financeira complexa, e o Co-
légio deu o curso dos meus irmãos, 
até o final. Para mim, essa ideia de 
família, de acolhimento, de amizade, 
foi só uma das atitudes que representa 
o que eu gostaria de transmitir para 
as minhas filhas”, relata. “Eu espero 
que o Andrews continue colocando 
o ser humano em primeiro lugar e 
sendo uma escola democrática, pro-
porcionando a liberdade de escolha 
das crianças e dos pais, fazendo com 
que todos se sintam incluídos, inde-
pendente de suas escolhas políticas, 
sociais, econômicas”, afirma.

MARIA CRISTINA DE CARVA-
LHO, ex-aluna, avó e mãe de alunos, 
entrou no Andrews em 1967, no 1º 
ano Clássico. “Tudo o que eu tenho 
de base, de cultura, de História, 
Português, eu devo ao Andrews.                             
Na primeira prova de História tirei 
nota 1,0. E eu era ótima aluna no 
outro colégio, mas no Andrews am-
pliei minha visão. Estudei muito para 
acompanhar. Para mim foi um troféu 
ter ultrapassado tudo isso. Passei em 
14º lugar na UFRJ para Letras/Fran-
cês, com provas discursivas de reda-
ção, tradução e interpretação. Tenho 
orgulho de dizer que estudei aqui e 
muito orgulho dos meus amigos. O 
Andrews pensa diferente porque ofe-
rece uma formação integral. Através 
da cultura, o Colégio permite que 
o aluno desabroche para enfrentar 
a vida. É um caminho que prepara 
para o mundo. A família Flexa Ribei-
ro tem a Educação no sangue. Acho 
que isso faz a diferença: a presença. 
Vejo minhas netas se desenvolvendo, 
sentindo-se seguras. Espero que o 
colégio continue oferecendo uma 
formação não apenas acadêmica, mas 
formando indivíduos, cidadãos”, diz.

AS EX-ALUNAS MARIA CRISTINA E RISOLETA, MÃE E AVÓ DO                          
EX-ALUNO GUILHERME, CASADO COM A EX-ALUNA FERNANDA,                     

PAIS DAS ALUNAS LUISA E JOANA LIMA SURERUS DE CARVALHO

RISOLETA LOPES DA SILVA                        
DOS SANTOS CARVALHO, nome 
de solteira Risoleta Gordilho Lopes     
da Silva, ex-aluna, bisavó, avó e 
mãe de alunos, foi vizinha de Mrs. 
Andrews, de quem seus pais eram 
muito amigos. “Entrei no Andrews no 
1º ano Ginasial, no início dos anos 
1940. Depois fui para o Clássico e 
me formei em 1946. Meu marido, 
Paulo dos Santos Carvalho, também 
estudou no Andrews. Mas não nos 
conhecemos lá, foi uma coincidên-
cia. Até hoje as colegas do Andrews 
são as minhas melhores amigas. Foi 
uma época muito boa. Meu marido 
matriculou nossas duas filhas em um 
colégio religioso. Mas eu me impus 
e disse que quando terminassem o 
primário elas iriam para o Andrews. 
O que fez o Andrews chegar aos 100 
anos foi a boa instrução, os bons 
professores e ótimos diretores. Só 
tenho sentimentos bons pelo Colégio. 
Quando eu vinha no bonde, sentia 
algumas moças me isolando, por ser 
de um colégio misto. Mas quando 
havia festas, eu dançava com os meus 
colegas, e eram elas que ficavam iso-
ladas”, relembra.
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DOS 50 AOS 100 ANOS
Luiz Felipe Assis é ex-aluno e pai 

das alunas Luana e Mariana As-
sis. “Entrei no Andrews em 1970, 
no 1o ano Primário, e fiquei até o 
3o ano Científico. Fui criado aqui, 
acompanhei a expansão do Colé-
gio e a reestruturação. Minhas fi-
lhas foram para a creche com seis 
meses e, quando chegou a hora, 
foram direto para o Andrews.                                                 
O Colégio abre espaço para uma 
dimensão mais lúdica, cultural, nos 
leva a conhecer as diferenças, a en-
tender que é importante estudar.                                                             

Eu sou da área tecnológica, mas 
acho a formação cultural neces-
sária e o Andrews estimula isso. E 
também tem valores como família 
e amizade, que prezo muito. O fato 
de não pensarmos a escola apenas 
como um local onde se estuda, mas 
como um local de formação, é rele-
vante. Esta é a visão das pessoas que 
dirigem o Andrews. Quando eu en-
trei aqui, o Colégio tinha acabado 
de fazer 50 anos. Agora minhas 
filhas participaram dos cem anos.                     
É realmente incrível”, exclama.

 O MELHOR LUGAR PARA EDUCAÇÃO
Luciano Maurício é ex-aluno e 

pai do aluno Lui Teixeira de Oli-
veira. “Estudei no Andrews desde o 
3º ano primário até o vestibular. 
Tenho um carinho muito especial 
pelo Colégio, pois lá vivi minha 
juventude. Lá conheci minha ex-
-mulher, mãe do meu filho, que 
reencontrei anos depois, quando 
estávamos na faculdade, e ficamos 
juntos por 34 anos. Achamos que 
seria o melhor lugar para a edu-
cação do nosso filho, por dar con-
tinuidade ao que vivenciamos lá.                                                                                                               

O Andrews foca muito na esfera da 
cultura, na música, nas artes visu-
ais e na literatura. O Colégio tem 
vocação para isso, mas mantém 
uma visão ampla do mundo, tanto 
nas áreas tecnológicas quanto nas 
ciências humanas. O comprometi-
mento com a boa educação: pro-
fessores, alunos, o ambiente, tudo 
é muito marcante. Além disso, há 
a seriedade como os Flexa Ribeiro 
conduzem o Colégio. Todos tínha-
mos um sentimento de orgulho 
por estudar no Andrews”, afirma.

DOS 50 AOS 100 ANOS

ATÉ HOJE SONHO COM O COLÉGIO
Alice de Maria Pereira das Neves 

Vieira é ex-aluna, avó de ex-
-alunos e bisavó de alunos. “Estudei 
no Andrews do 2º ao 5º ano. For-
mei-me em 1939. Não fiz o Clássi-
co porque saí do Colégio. O profes-
sor Carlos Flexa começou a nos dar 
aula no início do Ginásio, ele es-
tava recém-formado. Acho que fui 
da primeira turma que ele foi pa-
raninfo. Seis netos meus estudaram 
no Andrews e, agora, dois bisnetos. 
Eu sempre fiz muita propaganda do 
Colégio. Tenho uma grande dívida 
com o Andrews, porque quando eu 

passei para o 3º ano, meu pai teve 
dificuldades financeiras e teve uma 
entrevista com D. Alice e Mrs. An-
drews. D. Alice falou para ele: “de 
maneira nenhuma Alice de Maria 
vai sair daqui, o senhor pode ficar 
sossegado”. Estudei três anos de 
graça, só pagando a taxa do Mi-
nistério da Educação. O Andrews 
sempre pensou diferente, sempre 
foi um Colégio aberto e comple-
tamente liberal. Chegou aos 100 
anos porque tem uma base sólida. 
Até hoje eu sonho que estou no 
Colégio”, revela. 
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“FORMAÇÃO DE CARÁTER E CULTURA”
Jorge Eduardo Alves de 

Souza, ex-aluno, pai e avô 
de ex-alunos, entrou no An-
drews em 1942, no Jardim 
de Infância, e saiu no final 
do Científico. “O Andrews 
era minha segunda casa. 
A presença dele na minha 
infância é muito forte. Foi 
onde recebi uma formação 
de caráter e de cultura: os 
professores, na parte educa-
cional, e os coordenadores 
e diretores na disciplina.                    
O que aprendi me é útil até 
hoje. Sempre quis que meus 
filhos tivessem a  mesma 
qualidade de ensino que eu tive, 
por isso os matriculei no Andrews”, 
revela. Para ele, o Colégio completou 
100 anos porque é bem administrado. 
“Felizmente, a família deu continui-
dade à instituição”, comenta.

FELIPE EDUARDO ALVES DE 
SOUZA é ex-aluno e pai do aluno 
Miguel Argento Alves de Souza, for-
mado em 2018. “Meu pai e meus 
tios estudaram no Andrews. Meu 
avô foi um dos primeiros seis alu-

nos de Mrs. Andrews e 
de D. Alice Flexa Ribeiro.                                                                                                      
Eu entrei em 1967 e só 
saí para a faculdade. O An-    
drews é de uma família que 
abraçou a causa da Educação, 
permeada pela Arte. Sempre 
foi uma referência no ensino 
do Rio de Janeiro. Acho que 
em função da construção 
dessa história, entrou para 
o seleto grupo de em-
preendimentos centenários. 
Fiquei muito satisfeito em 
ver o empenho para aju-
dar os jovens estudantes a 
criarem um caminho profis-

sional. Quanto ao futuro, sinto ares de 
renovação, de mudança. O Andrews 
está achando um caminho para lidar 
com as novas demandas. Eu gostaria 
de vê-lo continuar formando novos 
cidadãos” afirma. 

FORTES LAÇOS DE AMIZADE
Regina Andrews (in 

memorian) estudou no 
Andrews desde o primário 
até o 4o ginasial. Depois fez 
o curso Normal, a faculda-
de de Pedagogia, e voltou 
ao Colégio, onde trabalhou 
durante 30 anos, como 
orientadora educacional 
e, mais tarde, na criação e 
coordenação do Horário 
Integral. Na entrevista 
concedida ao Jornal do An-
drews em junho de 2018, 
ela declarou: 

“O Andrews sempre foi 
a razão da minha vida. É um 
Colégio que nos ensina a 
sermos pessoas de bem. E isso, para 
mim, é o melhor que existe na vida 
e tem que ser passado de mãe para 
filha, para neta, bisneta... Já estamos 
na quinta geração. Espero que o Co-
légio siga proporcionando ao aluno 
o sentimento de continuidade da 

família”. Sobre Isabel Andrews, sua 
bisavó e uma das fundadoras do Co-
légio, Regina guardava as melhores 
lembranças: “Sempre a admirei”.

TATIANA ANDREWS, filha de Re-
gina e mãe da aluna Joana Andrews, 
entrou no Colégio com três anos de 

idade e saiu formada no 
Ensino Médio. “Até hoje 
tenho amigos que fizeram 
toda essa trajetória comigo. 
São os laços de amizade 
mais fortes que construí”, 
conta. “O Andrews dá uma 
boa base para o aluno alcan-
çar a carreira que escolher.                                         
E também é muito familiar. 
As pessoas são tratadas com 
muito carinho e respeito.    
O vínculo da família com o 
Colégio acontece de forma 
muito natural”, observa. 
“Eu vejo o Andrews sem-
pre novo, mas ao mesmo 
tempo, reafirmando seus 

valores. Espero que continue assim 
nos próximos 100 anos, contri-
buindo com a formação de pessoas, 
apontando oportunidades para que 
cada um escolha o caminho que quer 
seguir, preparando para qualquer que 
seja a opção”, finaliza.

REGINA ANDREWS (AO CENTRO) COM AS FILHAS 
TATIANA E GABRIELA, OS NETOS MIGUEL E JOANA,                    

E PEDRO FLEXA RIBEIRO

FAMÍLIA ALVES DE SOUZA: JORGE EDUARDO, 
FELIPE EDUARDO E MIGUEL, TODOS EX-ALUNOS
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AVÓ, TIA-AVÓ, MÃE E PAI DE ALUNOS
ANA MARIA BRAZIL BRAGA, ex-
-aluna, ex-professora, mãe e avó de 
alunos, estudou no Andrews entre  
1954 e 1958. Mais tarde, lecionou por 
14 anos na Alfabetização. “Matriculei 
meus filhos porque era professora do 
Colégio.  A Anna Paola estudou desde 
a 3ª série e o Christian desde o Jardim.                                                                                   
O Andrews é inovador, ajuda a 
criar crianças com mentes aber-
tas. São gerações trabalhando com                                                                    
seriedade e dando atenção individu-
alizada a cada criança”, acredita Ana.

ELIZABETH BRAGA BOGDANOFF, 
ex-aluna e avó de alunas, estudou no 
Andrews no mesmo período que sua 
irmã, Ana Maria. “Para mim, a escolha 
do meu filho foi muito gratificante, 
porque recebi do Andrews uma boa 
bagagem cultural e educacional. Só 
tenho admiração pelo Colégio. Espero 
que minhas netas alcancem sucesso, e 
que o Andrews proporcione a elas a 
capacidade de alcançá-lo”, comenta 
Elizabeth.

ANNA PAOLA BRAGA STEINHAU-
SER, ex-aluna e mãe do aluno Pedro 
Steinhauser de Paula Ribeiro, matri-
culou o filho por causa do seu amor 
pelo Colégio. “Tenho fortes laços com o 
Andrews. Conheci meu marido, Rena-
to, lá. Também há o lado humano, pois 
quando meu pai teve um problema gra-
ve de saúde, eles nos acolheram. Além 

disso, o Andrews produz e sustenta um 
campo em que a heterogeneidade é 
possível e a diferença é comportada. 
Não tenho dúvida de que essa consis-
tência e a escuta contribuem para a 
longevidade do Colégio. 
RENATO PAIVA DE PAULA RI-
BEIRO estudou no Andrews em 1984. 
“Foi apenas um ano, mas foi intenso e 

marcante. Criei várias referências, tanto 
em amigos, quanto na minha formação. 
Por isso escolhemos o Colégio para 
nossos filhos. Além do conteúdo em 
si, é importante construir uma visão 
de mundo que prevê liberdade com 
autonomia, ensinando a construir 
responsabilidade e a aceitar diferen-
ças”, afirma.

I M P R E S S O

AS EX-ALUNAS ELIZABETH – AVÓ DAS ALUNAS GABRIELA E JULIANA – E 
ANA MARIA, TIA E MÃE DA EX-ALUNA ANNA PAOLA, CASADA COM O 
EX-ALUNO RENATO, PAIS DO ALUNO PEDRO STEINHAUSER DE PAULA 

RIBEIRO E DO FUTURO ALUNO FELIPE (NO COLO), QUE INICIARÁ EM 2020


