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O

O ANDREWS
CINQUENTÃO

aniversário de 100 anos do Andrews sugere balanços
e convida a revisitar outros momentos. As escolhas
feitas ao empreender essa retrospectiva e ao narrar o
passado permitem identificar, aqui e ali, características
do Colégio.
É a partir de sua narrativa e de suas diferenças que
cada um produz sua identidade. Por essa razão, uma
grande tarefa psíquica que marca a adolescência consiste
na mudança de papel do jovem, ao assumir a autoria
dessa narrativa. Ele deixa de ser o infante, tal como
os pais o descrevem, e assume, na primeira pessoa, o
discurso sobre sua própria vida. Através de diferentes
fases de sua biografia, cada indivíduo elabora, atualiza
e reelabora sua subjetividade. Cada um é autor de um
texto em permanente processo de revisões e de reescrituras. Mobilizam-se narrativas e diferenças para produzir
identidade e singularidade.
O que é verdade para qualquer pessoa aplica-se também a uma instituição. Como sujeito, o Colégio Andrews
recorre a sua história para realçar os traços que distinguem
e marcam a sua identidade.

Esta edição revê o momento em que o Colégio já
maduro, em 1968, celebrava os 50 anos de sua fundação.
Como era essa escola na época? Quem eram os alunos?
Quem eram os professores que encarnavam o Projeto da
época? Que questões estavam em pauta? O que se estudava?
Como se ensinava? Que traços do Andrews de então já
nos permitem reconhecer o Colégio atual? Desde então,
o que terá mudado? Que voltas o mundo terá dado?
Rende também uma homenagem aos tantos e tantos
que, com suas contribuições, ajudaram a abrir caminho
para o Andrews de hoje. Confira.
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A DÉCADA DAS TRANSFORMAÇÕES
A

década de 1960 é descrita como um
divisor de águas por ter marcado
uma série de mudanças na sociedade.
Segundo alguns autores, as crises entre
as gerações vinham se acentuando desde
o século XIX. Mas foi no período de
pós-guerra que as mudanças em curso
ganharam novo impulso e velocidade.
Essa época ficaria marcada por ter sido
o momento a partir do qual as crises
deixaram de ocorrer entre a geração
mais jovem e a mais velha. A aceleração
das mudanças passou a ser tal, que elas
começaram a ocorrer dentro de uma
mesma geração.
O distanciamento histórico permite
identificar o ano de 1968 como epicentro de várias dessas transformações. No
mês de maio, o movimento estudantil
atingiu o seu auge, um capítulo que
ficou emblemático. Do ponto de vista
da educação e da pedagogia, o período
coincide com o amadurecimento de
um arcabouço teórico que vinha sendo
elaborado ao longo do século. Àquela
altura, atingia a maturidade uma geração de teóricos cujas contribuições
viriam a impactar profundamente a
compreensão do psiquismo humano, da
aprendizagem e das práticas de ensino.
Piaget tinha 72 anos, Pichon Rivière
tinha 61 anos, Winnicott 72 anos, Lacan
67 anos. Os anos seguintes veriam o
surgimento de diversas novas escolas,
que, inspiradas por esses teóricos, se
auto-denominavam “experimentais” e
/ ou “alternativas”.
Todas essas modificações, teóricas,
sociológicas e políticas, impactaram
profundamente a Educação e suas instituições, em todo o ocidente. Também
no Brasil, aquele ano foi marcante: em
meio a crises que anunciavam os anos
de chumbo, o mês de dezembro foi
marcado pelo A.I.5.
Foi nesse contexto de crise política,
movimentos estudantis e embalado pela
bossa nova, que, fundado em 1918,
o Colégio Andrews chegou ao seu
cinquentenário. Todo esse ambiente e
contexto colheu o Andrews em meio
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a uma trajetória que já se fazia longa.
Estabelecimento já de certa tradição na
cidade, tinha construído uma reputação
a ser zelada e preservada. Em meio a tantas mudanças de referenciais, atualizar-

-se e corresponder às expectativas que
lhe eram depositadas constituía àquela
altura em um compromisso. Compatibilizá-lo com transformações era um
considerável desafio.
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O PLANO DAS CLASSES EXPERIMENTAIS
O
atual debate sobre a reforma do
Ensino Médio e a Base Nacional
Curricular Comum ocorre 20 anos
depois da promulgação da última Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A lei tem várias virtudes, como
a de reconhecer que a diversidade é
um dos principais atributos de um
sistema de ensino de qualidade e a
de exortar cada escola a desenvolver
um Projeto Pedagógico original, que
explicite a sua singularidade, identidade e vocação institucional. Outro
acerto da lei foi favorecer a inovação
de práticas pedagógicas e a flexibilidade no desenho dos currículos.
No entanto, como é sabido, por
razões várias e alheias à própria LDB,
a anunciada diversidade e a inovação
curricular pretendida não chegaram a se realizar plenamente. Hoje
predomina um cenário monótono,
monocórdio, no qual muitas escolas
praticam currículos muito semelhantes, privando famílias e alunos de um
maior leque de escolhas.
No que se refere ao Andrews,
é curioso notar que os anos 1960
foram os mais favoráveis de sua trajetória a práticas inovadoras. Desde
1958/1959, antecipando o espírito
da L.D.B. 4.024 (que só viria a ser
promulgada em 1961), o Andrews
aceitara um convite lançado pelo
Ministério da Educação e aderira ao
“Plano de Classes Experimentais”,
através do qual cada escola era livre
para conceber, desenvolver e implementar um currículo próprio e
original.
Segundo documento da época,
o Colégio afirmava que “A oportunidade que se oferece através das
Classes Experimentais permitirá,
em todos os sentidos, considerável
enriquecimento do meio pedagógico e constitui providência capaz
de reduzir o caráter excessivamente

formalístico do ambiente escolar.
Na medida em que as “Classes Experimentais” representarem um real
estímulo à atividade pedagógica de
índole criadora, poderão abrir-se as
portas a experiências futuras de maior
alcance como: regime de flexibilidade
curricular, melhor articulação entre
os diferentes níveis de educação,
desenvolvimento das oportunidades
de iniciativas próprias dos alunos,
espírito de cooperação pelo hábito de
trabalho em grupo e pela acentuação
dos aspectos da atividade escolar
que mais diretamente possam ir ao
encontro das necessidades e dos interesses dos jovens”. Nesses termos
a experiência foi apresentada pelo
Colégio às famílias de seus alunos.
Dessa forma, há cinquenta anos,

um mesmo colégio era capaz de
oferecer aos seus alunos uma considerável margem de escolhas, que
marcou a escolaridade de toda a
geração de alunos que frequentou o
Andrews naquela década. A experiência, bem sucedida e ousada para
os padrões da época, não foi bem
compreendida. O rumo político pelo
qual o país enveredou inspirou, em
1971, a LDB 5.692, que sepultou
aquela possibilidade. Desde então, os
alunos foram submetidos sempre a
um mesmo e único currículo, igual
para todos.
Hoje, decorridos 50 anos, o país
retoma o debate sobre a diversificação. Certamente já não caberia reeditar aquele currículo, mas sempre é
curioso saber em que consistia.
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O CURRÍCULO DO 2O CICLO

D

e acordo com o Plano das Classes
Experimentais, “das disciplinas
que integram o currículo do 2o ciclo
do curso secundário (clássico e científico) merecem referência, quanto a
programas e orientações de ensino,
apenas as que sofreram alterações
substanciais ou aquelas cujo ensino
não está previsto no regime vigente.
Estão nessa situação as seguintes
matérias do curso clássico: Matemática, Biologia Geral e Higiene, História da Arte, Sociologia e Economia,
Filosofia.
Quanto ao ensino da Matemática
no curso clássico, num regime de duas
horas de trabalho semanal, previu-se
um programa a ser dado mais do
ponto de vista prático do que teórico,
compreendendo o estudo de: Análise
Combinatória, Binômio de Newton,
Cálculo de probabilidades, Representação cartesiana, Estudo de gráficos
simples, Curvas principais, Estudo
sucinto das tabelas de freqüência,
Média, Modo, Mediana, Teoria dos
erros, desvios.
As cadeiras de Biologia e Higiene, Sociologia e Economia não
constituem inovação no ensino de
nível médio e para elas prevêem-se
programas que possam conter, com
simplificação e atualização, a matéria

disposta nas disciplinas autônomas
dos mesmos títulos, no antigo curso complementar de Direito, da Lei
Francisco Campos.
Para a cadeira de História da Arte
prevê-se um programa que permita o
conhecimento da produção artística
do Ocidente no curso dos tempos,
dando-se acentuada ênfase ao estudo
dos elementos autônomos da linguagem plástica, podendo a inclusão

desta disciplina ser justificada, em
suma, por aquilo que, em amplo
sentido, se chama: ensinar a ver.
Para concluir, devemos assinalar
que a extensão dada ao ensino da
Filosofia se fundamenta no objetivo
de conciliar, dentro do seu âmbito
e de modo satisfatório, o estudo da
Psicologia, da Lógica, da História da
Filosofia e dos Sistemas Filosóficos
fundamentais à cultura moderna”.
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O

MÚSICA E TEATRO EM CENA

cartaz na foto ao lado é um convite para o 1o festival de música
popular, realizado no auditório do
Colégio Andrews, com apresentação das músicas selecionadas para
o festival estudantil e participação
de conjunto de bossa nova. Abaixo,
duas cenas do TACA - Teatro Amador
do Colégio Andrews.

TACA – TEATRO AMADOR DO COLÉGIO ANDREWS

PLUFT
ANOS 1960

A

LIBERDADE DE EXPRESSÃO

foto ao lado é um registro
de 7 de setembro de 1969,
primeira celebração do Dia da
Independência depois do AI-5.
Na época, por determinação
do governo, era obrigatório
comemorar a data nas escolas.
O Andrews convidou o Professor Manoel Maurício de Albuquerque (à esquerda), recém
saído da prisão, para apresentar
palestra, ao lado dos Professores Maurício Silva Santos,
Edgar Flexa Ribeiro, Edgard de
Azevedo Neto, João da Motta
Paes e Antonio Carlos do Amaral
Azevedo.
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50 ANOS ATRÁS...

PROFESSORES EM COQUETEL
COMEMORATIVO

SEDE DA RUA VISCONDE DE SILVA
INAUGURADA NOS ANOS 1960

MEDALHA DO CINQUENTENÁRIO

PÁTIO DA PRAIA DE BOTAFOGO

IMPRESSO

