Foi lá...*
Ao longo desses quase 25 anos de idade, já participei de alguns concursos públicos,
principalmente nos últimos anos após concluir o curso de Licenciatura em Educação Física.
Em muitos deles, fiquei dentro das vagas; noutros, atingi o necessário para obter aprovação;
em apenas um, fiquei reprovado. Independentemente dos resultados, retorno ao ano de
1995, período em que pela única vez efetivamente me preparei para encarar um concurso.
Foram diversos meses, deslocando-me do Méier para a Rua Alzira Brandão, na Tijuca,
onde passava três tardes inicialmente e todas as tardes durante o período de férias, com
apenas 10 anos de idade. Um intensivo de lições de Português e Matemática: exercícios,
contas, expressões, pontuações, redações, leituras... Nunca é demais agradecer a
oportunidade oferecida pela querida Dona Hanid, que me recebeu de braços abertos,
sabendo das limitações financeiras, e apostou que seria possível concretizar o sonho
paulatinamente construído: ser estudante do Colégio Pedro II. Vale destacar também o
maciço apoio dos familiares mais próximos – Vó Dulce, além de preparar meu papá, me
levava todas as tardes e meu pai me buscava – que chegavam a afirmar que no ano seguinte
eu estaria estudando no Engenho Novo. Após obter 7,25 em Matemática – que era meu
forte – Português foi mais uma superação: 8,25. Média de 7,75, garantindo o
posicionamento entre os 25 primeiros para um total de aproximadamente 70 vagas.
Chegou o ano de 1996. Depois de sair duma escola pequena e privada, era tempo de encarar
muros mais altos, professores variados e alunos de diferentes faixas etárias. Estava no
segundo ciclo do Ensino Fundamental, na 5ª série. Acostumado com banheiros individuais,
após perder corrida para os recém-colegas de sala, entrei subitamente na porta ao lado: era
o banheiro feminino! Um micaço logo no primeiro dia de aula. Sapato preto, meias pretas,
camisa branca com botões e emblema do CPII para dentro da calça de brim azul marinho:
devidamente uniformizado, carregando a caderneta que continha uma breve história da
instituição e marcações de carimbos com assiduidade e espaço para as notas. Foram 7 anos
da minha vida lá dentro, sem nenhuma advertência e com apenas 2 provas finais em Física.
Saudosismo à parte, posso recordar que...
Foi lá que pela primeira vez votei, para escolher representantes de turma e professores
conselheiros.
Foi lá que pela primeira vez escolhi uma chapa para representar o corpo discente – o
Grêmio Estudantil.
Foi lá que pela primeira vez participei de uma equipe representativa – o time de basquete
do CPII – sim, por pouco tempo, mas fui do time de basquete dirigido pelo Professor
Mauro Raso.
Foi lá que terminei um curso técnico em Processamento de Dados – pasmem!

Foi lá que pela primeira vez representei uma turma – gostei tanto que fui pelo menos outras
três vezes.
Foi lá que comecei a andar sozinho, de ônibus, pelas ruas cariocas.
Foi lá que tive minhas paqueras e paixões mais inocentes.
Foi lá que decidi participar do Movimento Estudantil, compondo a chapa vencedora do
pleito para o Grêmio Estudantil num processo extremamente politizado.
Foi lá que fiz meu primeiro discurso em público.
Foi lá que escrevi meu primeiro texto para um jornal discente.
Foi lá que pela primeira vez fiz parte de um Comando de Greve.
Foi lá que pela primeira vez atuei numa peça de teatro – fantasiado de Chapolin Colorado,
incentivado pelo Professor Mauro Veras.
Foi lá que consegui ler quase 100 livros em apenas um ano – excelente projeto da
Professora Marília.
Foi lá que pela primeira vez ganhei um Concurso Literário – grande incentivo da Professora
Isabel Vega.
Foi lá que vi minha mãe – trêmula – fazer um discurso em público, diante de centenas de
pessoas, para me defender.
Foi lá que participei de minha primeira passeata – em defesa do Passe Livre.
Foi lá que aprendi a tocar flauta doce.
Foi lá que dancei quadrilha, organizei eventos artísticos e coordenei Assembléias
Estudantis.
Foi lá que descobri que os alunos poderiam entoar hinos e tabuadas com orgulho e vigor.
Enfim, foi lá que cresci politicamente e comecei a entender e praticar o exercício da crítica,
protagonizar lutas e perceber que é preciso nos organizarmos para modificar a situação ao
nosso redor. Mas foi lá também que descobri que gostaria de ser professor, de lecionar, de
ensinar. E foi lá que escolhi a disciplina de Educação Física, principalmente a partir das
aulas do Professor Marco Santoro, diante de dúvidas de cursos como Medicina, Direito,
História, Química, Biologia e Informática. Hoje tenho certeza da correta opção. E voltei ao
CPII para realizar metade da carga horária de minha Prática de Ensino, sendo bem
recepcionado pelas Professoras Ana Julia e Kátia Regina. Ironias do destino? No campo da
História da Educação, atualmente chego ao Colégio Pedro II como objeto de minha

dissertação de Mestrado na UFRJ. Como ex-aluno, há três anos freqüento a Feijoada de
dezembro. Um caminho percorrido para um novo sonho: retornar ao CPII como docente.
Abril de 2010: aparece o edital para três vagas de professor de Educação Física.
Imediatamente agi, fui o terceiro inscrito! Concomitante à empolgação pelo concurso,
gestou-se a decepção ao ver a bibliografia assim como ao visualizar a prova do concurso de
2002. O embate não seria com os demais 635 inscritos no Concurso, mas com a banca e
uma concepção de Educação Física senão antagônica, totalmente distinta da que pude
construir na Graduação, no Movimento Estudantil e na pós-Graduação. No dia 2 de maio, o
balde jorrou granizo. Foi um cumprimento burocrático comparecer na Unidade de São
Cristóvão, local onde em 2001 acompanhava Assembléias lotadas por centenas de
professores e técnico-administrativos enfrentando a implementação do neoliberalismo e
defendendo a Educação Pública. Em 1h 15min, apressado, sem tesão e acompanhando meu
desejo escapar, marquei as 40 questões da prova, sabendo que estaria satisfeito se
conseguisse acertar 50%, o que seria insuficiente, já que o edital exigia 70% e ficar entre as
24 maiores notas.
Nesse dia, a banca atuou como fogo-amigo, atacando soldados da ciência, que não
sucumbiram e continuarão resistindo, acumulando forças para construir uma visão de
Educação Física atrelada à necessária transformação radical da sociedade desigual e
opressora, inerente às relações capitalistas. Pode ser que o sonho de voltar ao CPII como
docente tenha sido adiado ou até mesmo não seja possível se concretizar, mas permanece a
chama de lutar em defesa de que todas as crianças possam ser soldados da ciência, tendo
acesso a uma Educação de Qualidade tal como eu pude ter e continuarei persistindo para
socializar nas escolas em que trabalho e trabalharei.
Foi lá que saí entristecido no último Domingo. Porém, foi lá que me propiciou começar a
semana mais rejuvenescido, ciente das tarefas árduas que nos esperam enquanto sujeitos da
história, visando melhorar, aperfeiçoar e enriquecer minha Práxis Pedagógica, que busque
superações, subversões, transformações, revoluções...
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