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colégio FAAP

Como toda a subversão da ordem, os fatos que descre-
veremos a seguir também nasceram como os grandes 
caudais, minando das entranhas da terra no silêncio, na 
calma e na paciência com que são construídas as grandes 
obras: um somatório de pequenas ações cozidas pela per-
sistência, que compuseram uma harmoniosa apoteose.
Da mesma forma, como todos os subversivos competen-
tes, os muitos autores das façanhas que serão descritas 
nestas páginas, aprenderam com erros do passado, 
buscaram caminhos alternativos, empreitaram aventuras 
calculadas e, sobretudo, contaram com a solidez de um 
grupo convicto de que estava trilhando caminhos 
incertos por uma causa definitivamente correta.
Foi a partir de muito planejamento, da grande união e 
cordialidade entre alunos, funcionários, professores, 
diretoria, com o apoio incondicional da diretoria entidade 
mantenedora da FAAP, que a 2ª Semana do Colégio 

FAAP provocou, de 27 a 31 de agosto 2012, mais uma 
revolução criativa no sempre organizado e bem com-
portado campus da FAAP. Os alunos travestiram-se em 
multicores, misturando séries e turmas, como soldados 
de quatro exércitos, nos quais a alegria e a capacidade 
de organização demonstraram que basta se conceder 
espaço e confiança que nossos jovens constroem, parti-
cipam com civilidade e fair play que, em muitos “eventos 
adultos”, não serão encontrados.
Se o respeito ao leitor limita o escriba, a necessidade 
de agradecermos a essa brilhante equipe do Colégio 
FAAP nos obriga, enquanto diretores, a declarar que os 
eventos desse período, revestidos de brilho ímpar, só 
foram possíveis pelo desprendimento, dedicação e 
idealismo de tantos que fazem do Colégio FAAP um 
ideal de vida que, não só em eventos especiais, pode 
ser diuturnamente comprovado.

Crônicas de uma 
revolução pacífica

do Colégio FAAP 
Por Professor Henrique Vailati Neto, diretor do Colégio FAAP.

A foto apoteótica no saguão principal da Fundação ao final da 2ª Semana do Colégio FAAP.
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Quatro bandeiras, longe de dividir, uniram 
turmas e séries diferentes, integrando-se com 
os seus professores: Bandeira Amarela: pro-
fessores, Sandra Raposo Tenório, Maria Alzira 
de Souza Santos, Atilio Monteiro Junior, Juliam 
Izabel de Oliveira; Bandeira Azul, professo-
res Maria José Soares Correa, Vera Lúcia de 
Mendonça Africani, Graziela Bonato Leão, Lee 
Chi Ming; Bandeira Vermelha, professores 
Valéria de Oliveira Rivellis, Áurea C. Carneiro 
da S. Ferreira, Eduardo Fernandes Basílio, 
Manoel Josiano dos Santos; Bandeira Verde, 
professores Maria Lucia E. Sampaio Santos, 
Mariangela Gianella, Terezinha Lopes Ferreira, 
Oswaldo Souza Santos.
Desde as primeiras reuniões de planejamento 
no primeiro semestre de 2012, um grupo vo-
luntário de alunos cerrou fileiras para compor 
a massa crítica que liderou enquanto capitães 
de bandeiras: Vermelha, Ruben Garcia Marcelo Varnit-
zky, Larissa Cassiolato Roma, Giulia Paparoni Ficarelli; 
Verde, Guilherme Heck Kyrillos, Eduardo Levy Sassi, 
Isabelle Bruno Nahas, Roberta Bitencourt Gaya da Cos-
ta; Azul, Bruno Urizzi Cruvinel Pereira da Silva, Givanna 
Negrão Cassiolatto, José Tadeu Silva Zacharias, Clara 
Palazzolo; Amarela, Felipe Ceragioli Brandão, Stella 
Valentin Khayat, Pedro Carvalho Morello, Heloisa Xavier 
da Silveira Andrade.
Às 8h do dia 27 de agosto, a quadra coberta da FAAP 
foi palco do início dos eventos dessa santa revolta or-
questrada pelos professores tutores e pela equipe de 
organização. Azuis, amarelos, verdes e vermelhos se 
enfileiraram, entusiasticamente, apresentando os seus 
mascotes, as suas bandeiras, os seus gritos de guerra e, 

sobretudo, sua criatividade. Feita a introdução à cerimô-
nia de abertura pelo prof. Gilberto Coelho de Lima, que, 
da mesma forma, comandou toda a parte esportiva do 
evento e, nesta ocasião, assistido pela profa. Maria José 
Soares Correa, na sua breve e eloquente fala, convidou a 
todos à disputa elevada e ao espírito de união. A seguir, a 
palavra foi passada à orientadora educacional do Colégio, 
a profa. Marinez Felix Brochi Rafaldini, que, na mesma 
linha, exortou a todos à união e à competição cidadã, 
razão primordial do evento integrador. Por fim, o prof. 
Henrique Vailati Neto assumiu a sessão para agradecer 
todos que mais uma vez trabalharam para que o evento 
pudesse acontecer, convidando a todos a cantarem o 
Hino Nacional Brasileiro. Após, tiveram início as compe-
tições de xadrez, futsal e handebol.

No auditório 01 da FAAP, palco 
das mais importantes provas 
da Semana do Colégio, o mes-
tre de cerimônias oficial do 
Colégio, o professor Agnaldo 
Alves dos Santos, e o seu 
fiel escudeiro, o funcionário 
David Assumpção Figueiredo 
Neto, iniciaram, com incrível 
habilidade, a muito difícil ta-
refa de organizar, dentro das 
regras, todas as tarefas, a 
começar pela competição de 
Playstation, território no qual 
os jovens transitam com pro-
fissionalismo.
Na tarde desse primeiro dia 
ocorreu, também, o início do 
ciclo de palestras enquanto 
complemento extensivo aos 
pais e convidados como forma 
de se apresentar e debater 
as bases que fundamentam o 

Profa. Marinez Felix Brochi Rafaldini e prof. Henrique Vailati 
Neto na sessão de abertura da 2ª Semana do Colégio FAAP.

Prof. Henrique Vailati Neto, prof. Victor Mirshawka e profa. Marinez Felix 
Brochi Rafaldini durante a palestra O Colégio FAAP Moldando Talentos.
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projeto do Colégio. Como primeiro palestrante, o prof. 
Victor Mirshawka, diretor-cultural da FAAP, abordou o 
tema O Colégio FAAP moldando talentos.
À entrada do Centro de Convenções da FAAP, os convida-
dos foram surpreendidos pelos lindos painéis de trabalhos 
selecionados dos alunos de Artes da profa. Vera Lúcia 
Mendonça Africani e do projeto Especial de Fotografia 
da professora Maria Auxiliadora Mendes, em mais uma 
indiscutível demonstração da capacidade criativa de 
nossos alunos e do acerto dos projetos e conteúdos 
alternativos que o Colégio oferece.

Com uma erudição desconcertante, temperada por uma 
verve e bom humor, a palestra do prof. Victor Mirshawka 
encantou uma plateia predominantemente de alunos.
Começou lembrando que a Semana do Colégio nasceu 
da concepção do trabalho em equipe, do estímulo à 
criatividade e empreendedorismo, do desejo de dar aos 
alunos responsabilidade e espaço para fazer o Colégio, 
cada vez mais, produto de todos os que participam do 
processo educacional.
Propondo uma analogia com os esportes, o prof. Victor 
Mirshawka mostrou como, da mesma forma que alguns 

países tiveram delegações 
reduzidas nos Jogos Olímpicos 
realizados em Londres nesse 
ano, mas muito competitivas, 
como Holanda, Jamaica, Cuba 
etc., nós também queremos um 
Colégio pequeno, mas que de-
senvolva talentos essenciais 
para conferir competência e 
empregabilidade para os seus 
estudantes num mundo onde, 
se o domínio do Inglês é in-
dispensável, o Colégio encara 
esse desafio enfrentando as 
limitações curriculares impos-
tas pelas autoridades respon-
sáveis pela educação no País, 
buscando espaços e criando, 
com novas disciplinas e pro-
jetos especiais, talentos para 
o grande filão deste século: a 
economia criativa. Ele ilustrou 

Campeonato de Playstation 
foi disputado com intenso 
entusiasmo.

Profa. Marinez Felix Brochi Rafaldini durante a 
palestra que ilustrou os quadrantes cerebrais.
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a sua palestra traçando inúmeras paralelas 
com os Jogos Olímpicos e a plêiade de ativi-
dades que foram realçadas na cerimônia de 
abertura do grande evento: música, cinema, 
arte, cultura etc.
Citando a presença do prof. Luiz Alberto 
Machado, vice-diretor da Faculdade de 
Economia, também ele ex-atleta, lembrou 
do lançamento do livro do dr. Roberto Pinto 
de Souza, ex-diretor da FAAP e um de seus 
principais arquitetos, que, em sua obra, 
faz uma brilhante análise retrospectiva das 
ideias formadoras da ocidentalidade e, por-
tanto, da atualidade: mostrando que, entre 
outros fatores, o pensamento indutivo foi 
a base das ciências modernas e está entre 
as preocupações do projeto pedagógico do 
Colégio FAAP. 
Lembrou como os grandes países também 
erram, mas como fazem para terem um ver-
dadeiro celeiro de talentos e atletas. Encerrou lembrando 
que poderemos não ser bons em tudo, mas temos de ser 
eficientes nas escolhas das carreiras que vamos seguir, 
para ter nas faculdades selecionadas o desempenho com 
o brilho daqueles medalhistas que fizeram história nos 
Jogos Olímpicos de Londres.
Reunidas as “Quatro Cores” no auditório da FAAP, a 
manhã do segundo dia apresentou mais uma redobrada 
dose de criatividade, empenho e entusiasmo que, quer 
nas performances das duplas de salsa, quer nos conjun-
tos de street dance, criaram um quase insuperável dilema 
para a comissão julgadora em virtude da superação e do 
deslumbramento de suas apresentações. 
Na sequência dessa terça-feira, a prova de Soletrando 
demonstrou que, muito mais do que uma excelente 

alfabetização, pelos acertos dos representantes das 
bandeiras, a calma diante de uma torcida estabeleceu a 
diferença e, evidentemente, o vencedor. E, finalizando a 
manhã, no Mega Senha assistiu-se a uma demonstração 
de rapidez mental e domínio do sistema nervoso, sempre 
com torcidas vibrantes apoiando seus participantes, e 
a apresentação das piadas numa demonstração do 
histrionismo dos jovens e vertiginosas performances de 
técnica e habilidade dos participantes no concurso do 
Cubo Mágico.
Na tarde desse dia tiveram início as disputas de tênis de 
mesa masculino e feminino.
Dando continuidade, o professor Victor Mirshawka Jr., 
diretor da Pós-Graduação da FAAP, trouxe para a sua 
fala o tema Alternativas de Aprendizagem Tecnológica, 

mostrando, enquanto ex-aluno do 
curso de Engenharia da FAAP, por 
que se destacou como um aluno 
muito acima da média e, hoje em 
dia, plenamente atualizado com o 
que de melhor a tecnologia apre-
senta à educação. 
Com a propriedade dos pales-
trantes profissionais, conquistou, 
com um inteligente aquecimento, 
sua numerosa e predominante-
mente jovem plateia e a levou 
a viajar por um universo que, 
apesar de se achar especialista, 
descobriu novas perspectivas pe-
las palavras certas do prof. Victor 
Mirshawka Jr.
Ele fez com que os participantes 
concluíssem que o aprendizado 
acontece, geralmente, em maior 
produtividade, fora do espaço 
escolar e premido pela necessi-

Gabriel Duenias Rosa, Mariana Ferraz de Freitas, Melanie Paula Chapaval 
Lebensztajn e Arthur Fulfaro Martins no campeonato de cubo mágico.

O prof. Henrique Vailati Neto apresentando o prof. Victor Mirshawka 
Jr., que falou sobre Alternativas de Aprendizagem Tecnológica.

10_Colegio_Revolução_RQ253.indd   13 26/09/2012   15:10:32



colégio FAAP
1

4

Caio Magno Maranha Golin e Juliana Andrade Costa 
Takamune na apresentação da dança salsa.

Bruno Bernard Colella Ferro e Giorgio Ramezon Barone no campeonato de Xadrez.

Giovanna Marranghello D’Amico, Guilherme Jack 
Leonard e David Assumpção Figueiredo Neto no 
concurso de lançamento de aviões de papel.

Equipe Amarela na sua apresentação no show de talentos.

Equipe Vermelha apresentando street dance. Equipe Verde na sua apresentação de street dance.

Giovanna Negrão Cassiolato e José Tadeu Silva 
Zacharias na apresentação da dança salsa.
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dade e vontade e em ambientes cada vez mais virtuais 
e variados, o blended learning (aprendizado combinado) 
que possibilita aprender em todos os lugares e em todas 
as horas.
Existem hoje ferramentas poderosas, substituindo cen-
tenas de funções exercidas pelo homem e, no caso dos 
conteúdos escolares, as maiores instituições de ensino 
(de diversos níveis) do mundo disponibilizam os conte-
údos de suas disciplinas na Internet. O professor Victor 
Mirshawka Jr. citou a Salman Khan Academy, com os 
seus 183 milhões de acessos, e a “nação Google”, com 
os seus 900 milhões de “habitantes”. 
Concluindo com o mesmo brilhantismo de toda a sua 
fala, o palestrante enfatizou que a questão da emprega-
bilidade face à tecnologia residirá na capacidade de as 
pessoas fazerem, exatamente, aquilo que as máquinas 
não o puderem, ou seja, as competências essenciais 
que envolvem emoção, criatividade, enfim, aquelas 
de que só o ser humano é capaz.
O terceiro dia dessa semana ímpar foi palco da Gincana 
Cultural, na qual, para júbilo de alguns professores e 
frustração de outros, questões sobre os mais variados 
temas foram oferecidas a dez representantes de cada 
bandeira. Na sequência, o céu do Pacaembu foi povoado 
por dezenas de aparelhos no concurso de aviõezinhos,  
comprovando que certos brinquedos muito antigos 
conseguem, na era de muita eletrônica, ainda encantar. 
Falando em extremos, deu-se sequência ao campeonato 
de Playstation e Xadrez, preparando as equipes para as 
partidas da tarde de futsal e handebol.

Prof. Henrique Vailati Neto dando início à 
sua palestra da equipe do Colégio FAAP.

Equipe Azul, campeã no campeonato de futsal.

Vitória Ponte Bernardes e Jacqueline Priolli 
Schmidt no campeonato de tênis de mesa.

A partir da esquerda, Victória Hellmeister de Ranieri, Roberta Bonani Schreurs, 
Bruna Scacciotti Josef e Elisa Peduti Sonnervig na apresentação da engenhoca.

Equipe Vermelha, campeã no campeonato de handebol.

Felipe Ceragioli Brandão, Laura Fotoni e Carlos Alberto 
Marchezani Filho na apresentação da engenhoca.
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A partir da esquerda, Victória Hellmeister de Ranieri, Stella Valentini Khayat, Marcelo Varnovitzky 
e Giovanna Negrão Cassiolato com as doações obtidas pelos alunos do Colégio FAAP.

Os professores Eduardo Fernandes Basílio, Valéria de Oliveira Rivellis e 
Áurea C. Carneiro S. Ferreira foram os tutores da Bandeira Vermelha.

Os professores Atílio Monteiro Junior, Sandra Raposo Tenório 
e Maria Alzira de Souza Santos, tutores da Bandeira Amarela.

Prof. Osvaldo Souza Santos, tutor da Bandeira Verde.

Professora Graziela Bonato Lião, tutora da Bandeira Azul.
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Às 17h30 min, o Centro de Convenções recebeu, como pa-
lestrantes, a equipe de direção e os professores do Colégio.
O prof. Henrique Vailati Neto alertou à plateia lotada de 
alunos e pais que sua intenção não seria chocá-los, como, 
num primeiro momento, poderia parecer, uma vez que a 
proposta contida no tema  O Panorama Visto da Ponte era a 
de mostrar como os educadores que têm um outro ângulo 
veem os jovens de hoje, enquanto sujeitos e razão de tudo o 
que se faz e, por isso mesmo, obrigatoriamente conhecidos. 
Em amplas pinceladas, o professor Henrique Vailati Neto, 
sempre lembrando que nossos alunos são o mais legítimo 
produto de nossos acertos e erros, concluiu lembrando que, 
apesar de os pensarmos como 
geração Z ou nativos digitais e 
outras designações de cunho 
tecnológico, nossos jovens sur-
preendem ao observador menos 
atento pelo enorme potencial de 
cordialidade, incrível capacidade 
criativa e humanística.
A seguir, o professor Henrique 
Vailati Neto solicitou à orien-
tadora educacional do Colégio, 
profa. Marinez Felix Brochi 
Rafaldini, que apresentou, em 
conjunto com um grupo de 
professores, com recursos mu-
sicais e teatrais, os quadrantes 
cerebrais e as possíveis pre-
dominâncias deles nas pessoas 
enquanto recursos de autoco-
nhecimento, ensino e aprendi-
zagem: além da alta qualidade 
didática da apresentação, as 
performances dos professores 

provocaram admiração e espanto de 
seus alunos graças ao inusitado das 
“novas habilidades” deles.
O terceiro dia dessa sublevação 
criativa foi o do show de Talentos, 
quando uma das provas foi intitulada 
Surpreenda, nem mesmo os colegas 
tinham ideia do que veriam acontecer 
em matéria de música, canto, dança, 
fantasia, alegria e desempenho. As 
apresentações chegaram a um tal nível 
que, esquecidas as rivalidades das 
disputas entre as bandeiras, o Colé-
gio, em uníssono, cantou, aplaudiu 
e se juntou no encantamento do 
que é bonito e que une.
Se podemos afirmar que o ciclo de 
palestras foi um dos pontos altos 
do evento, seu término comprovou 
tal afirmação: um auditório repleto 
assistiu silente à fala singela e muito 
profunda do diretor da Faculdade de 

Economia, o embaixador Rubens Ricupero. Mesmo exausto 
após as finais esportivas, o jovem público ouviu propostas 
de reflexões sobre democracia enquanto uma construção 
que se fundamenta na confiança e na qual a corrupção é a 
doença que, destruindo a confiança, ameaça a democracia. 
Sensível ao seu público e citando Bertrand Russel, quando 
falava de sua “compaixão sem limites pelo sofrimento hu-
mano”, encerrou lembrando das dificuldades que, como ele, 
a juventude enfrenta nessa fase, quer em relação à sua vida 
sentimental, quer em relação às suas escolhas profissionais 
e que, sendo o ser humano um todo, o equilíbrio entre esses 
aspectos essenciais é fundamental para a realização plena.

Prof. Henrique Vailati Neto e o embaixador Rubens Ricupero, que fez a palestra de encerramento.

Professores do Colégio (a partir da esquerda): Sandra Raposo Tenório, Maria Lucia Sampaio Santos, Maria 
José Soares Correta, Manoel Josiano dos Santos, Áurea C. Carneiro S. Ferreira, Atílio Monteiro Junior, Agnal-
do Alves dos Santos e Mariangela Giannella, durante a sua palestra com o tema O Panorama Visto da Ponte.
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Pedro de Souza Ranieri, Andréa Gaue Lima, Antonio Bias Bueno Guillon, diretor-presidente da FAAP, Larissa Cassiolato Roma e Camila de Souza Queiroz Tahan.

Um último dia com sabor de vitória para todos, mesmo 
aqueles que não venceram, teve o seu final emblemático e 
muito significativo em uma foto com a diretoria da entida-
de mantenedora, a saber, o diretor-presidente da FAAP, 
Antonio Bias Bueno Guillon, o diretor-tesoureiro Amé-
rico Fialdini Jr. e o diretor-cultural Victor Mirshawka, o 
que consagrou o espírito de comunhão do evento, na qual 
posaram com os seus alunos, professores e diretores no 
espaço símbolo da FAAP, o “saguão dos profetas” sendo 
saudados efusivamente pelos alunos com reconhecimento 
pelo apoio e carinho recebidos.
Pouco antes do anúncio formal do 
resultado da competição, com a vi-
tória da Bandeira Vermelha, foram 
entregues os prêmios do concurso 
de Redação, organizado pelos pro-
fessores de Língua Portuguesa, San-
dra Raposo Tenório, Graziela Bonato 
Lião e Manoel Josiano dos Santos, 
sob a coordenação da profa. Mari-
nez Felix Brochi  Rafaldini, sendo 
premiados os seguintes alunos: 1ª 
série, 1º) Gabriel Lara de Oliveira 
Ribeiro, 2º) Barbara Gandolfi, 3º) 
Giovanna Luz Moreira; 2ª série, Luiz 
Cláudio Costa Pires; 2º) Marcelo 
Varnovitch, 3º) Amanda Arantes Fa-
rinelli; 3ª série, 1º) Pedro Morello, 
2º) Natália da Cruz, 3º) Bruno Urizzi 
Cruvinel Pereira da Silva.
Tomando a palavra, o prof. Henrique 
Vailati Neto convidou o prof. Eliseu de 

Souza, da Faculdade de Comunicação e Marketing, agra-
decendo o seu incondicional apoio a todos os eventos do 
Colégio em todas as circunstâncias e, nessa oportunidade, 
por ter orientado e colaborado no make off de todas as 
bandeiras. A exibição dos vídeos, mais do que a capacidade 
dos seus produtores, revelou o espírito de união fraternal 
do evento, o que levou, no encerramento, o diretor do 
Colégio a dizer que: “Nada é pior a um professor do que 
não ter nada a dizer e, ao mesmo tempo, nada é melhor do 
que ver seus alunos dizerem tudo o que deveria ser dito.”

As professoras Maria Lucia E. Sampaio Santos e Mariângela Giannella, tutoras da Bandeira Verde.
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