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O CPII na minha História de vida 

 

1 – O início da História 

 

Entrei no Colégio Pedro II Humaitá em 1984 na 5ª série, fiquei lá durante 8 anos, só saindo 

em 1991 (depois de repetir o 3º ano). Meus pais eram professores de classe média e viram 

que seria uma boa oportunidade para eu ter uma boa formação em uma escola pública 

federal, isento de pagar mensalidade e tendo um maior contato com a realidade do Brasil 

através da convivência com pessoas de diferentes classes sociais.  

No início, para um garoto com 11 anos tímido como eu, entrar naquele colégio enorme com 

mais de mil alunos foi um grande desafio. Mas com o passar do tempo fui me adaptando 

àquela realidade e me soltando mais dentro da escola. Participei das atividades e danças 

do grupo folclórico Nações, que funcionava dentro do colégio e de outros eventos culturais 

como apresentações do Coral, peças de teatro e até um jogral do Oswaldo Montenegro. 

Na 5ª série tínhamos que levantar e ficar em pé para que o professor entrasse em sala de 

aula, e éramos submetidos a um regimento interno cheio de regras escritas nas cadernetas 

e insistentemente cobradas pelos inspetores, SOE e chefes de disciplina (como o saudoso 

Seu Amaury). A minha primeira turma no CPII era muito bagunceira e eu logo me juntei a 

uma galera mais “barra pesada” que sentava no fundo da sala. Tinha professores os mais 

variados possíveis, alguns ditavam a matéria, outros escreviam nos quadros sem parar, 

alguns chegavam a fumar dentro de sala de aula, mas tinha também aqueles professores 

que instigavam, davam aulas em círculo e faziam a gente questionar. 

Na 7ª série era um pouco rebelde, cultivava um topete enorme e de vez em quando era 

expulso de sala. Sempre estudei no turno da tarde, e só no 1º ano passei para o turno da 

manhã. Fomos crescendo e aparecendo em uma atmosfera de redemocratização das 

instituições no Brasil ao som de Legião Urbana, Cazuza e Titãs.  

Fiz o 3º ano duas vezes, pois minha dedicação ao Grêmio era tanta que “tive que” ficar 

mais um ano no Colégio para poder me concentrar nas matérias, continuar participando do 

movimento estudantil e sair fechando minha participação no Pedro II com um engajado e 

emocionado discurso de formatura no auditório do CPII São Cristóvão. 

2. O Cordel - Jornal do Grêmio Estudantil - CPII Humaitá 



Em 1988, ano em que saiu o primeiro Jornal O Cordel, o Brasil estava passando por um 

momento de grande efervescência política e redemocratização, tivemos a elaboração e 

promulgação da nova Constituição Federal, e chegamos a participar de passeatas de todos 

os CPII lutando para que ele continuasse na esfera federal. No Rio de Janeiro, tivemos um 

ano de intensa mobilização e passeatas com estudantes nas ruas, principalmente das 

escolas particulares lutando contra os aumentos das mensalidades (educação não rima 

com lucro), meia entrada nos cinemas etc. 

Nesse contexto, diversos grêmios de escolas do Rio de Janeiro estavam se organizando e 

todas as sextas-feiras participávamos do “Conselhão” (Reunião dos Grêmios da Zona Sul) 

na sede da AMES (Associação Metropolitana dos Estudantes Secundaristas), na rua do 

Catete. No meio de toda essa conjuntura política agitada, infelizmente, o Grêmio do CPII - 

Humaitá estava desestruturado. A chapa eleita esfacelara-se logo depois da eleição, 

ficando apenas o presidente sozinho; a sala do grêmio estava sempre fechada. Ou seja: o 

grêmio estava muito distante dos alunos. 

Na minha casa sempre havia uma atmosfera de participação política, pois meus pais eram 

de esquerda (minha mãe brizolista e meu pai socialista) e incentivavam a nossa 

participação política, e eu sempre lia algum livro na biblioteca familiar sobre Guerrilha, Che 

Guevara, Marcha da Coluna Prestes etc. Desde criança já brincávamos de produzir 

pequenos jornais e rodar em mimeógrafo. Minha irmã mais velha se elegera presidente do 

Grêmio do CAP da UFRJ e de vez em quando eu participava de atividades por lá (festa 

junina, gincana, viagens etc) e via como era legal ter um grêmio participativo na escola. E 

isso tudo começou a me motivar a formar uma chapa para concorrer ao Grêmio do CPII 

Humaitá. 

Então, comecei a pensar: por que não organizar uma chapa e batalhar para construir um 

Grêmio forte e representativo no CPII Humaitá, com muitas atividades e eventos para os 

alunos e buscando uma maior participação e engajamento de todos? 

Dessa utopia e vontade de construir um grêmio forte e representativo é que surgiu o 

primeiro jornal O Cordel (publicado em novembro de 1988), com dois objetivos principais: 

um político e outro pessoal. O político era de, a partir do jornal, criar uma base para formar 

uma chapa e ganhar a eleição para o Grêmio no ano seguinte, tendo, assim, a oportunidade 

de trabalhar para o fortalecimento e representatividade da entidade; e o objetivo pessoal 

era de sair do anonimato, me destacar na multidão e arrumar uma namorada.  

1989 começou e logo foi marcada uma eleição para o Grêmio. Conseguimos formar uma 

chapa, reunindo pessoas dos três turnos (manhã, tarde e noite) e publicamos O Cordel 



numero dois como um jornal plataforma da Chapa União. Eu me candidatei a presidente, 

montamos a chapa com dois vices-presidentes (um da tarde, o Alexandre Fofão; outro da 

noite, o João Luís; sendo eu da manhã) e com comissões de comunicação, social, cultural 

e esportivo, tesouraria. A Chapa tinha ainda a participação da minha namorada na época, 

Alessandra Rodrigues (Branquinha) e de outras pessoas carismáticas do CPII Humaitá 

como Sebastião (Turco), Luís Eduardo (Esquisito), Marcelo Galo, Adriana Mendes, Juliana 

Manganelli, Wilson, Ruy Walter e outros. 

As principais propostas da Chapa União eram: “- Unir e integrar todos os alunos do Colégio 

do 5º ao 3ºano, da manhã, tarde e noite. Mantendo intercâmbio com outros colégios. - 

Conscientizar (abrir a cabeça) os alunos em relação a vida escolar e às coisas que 

acontecem no mundo. - Lutar e defender os interesses individuais e coletivos dos alunos, 

entre eles a garantia do ensino público e de boa qualidade. - Desenvolver atividades 

esportivas, sociais e culturais (campeonatos, concursos, debates, palestras, peças, saraus, 

festas, filmes, murais, jornais e viagens).” 

A eleição para o grêmio teve quatro chapas e foi muito disputada, com os alunos se 

envolvendo, e tivemos farta produção de materiais de campanha, bottons de cartolina com 

o nome das chapas, cartazes colados em todas as paredes, panfletos e muita campanha 

de boca a boca. A campanha teve altos e baixos, rolou de tudo um pouco, ataques pessoais, 

baixaria etc. Arrumar uma namorada foi mais fácil do que ganhar a eleição para o grêmio... 

Mas, ao final, a Chapa União foi a vitoriosa, com cerca de 530 votos. A segunda colocada, 

Chapa Atividade, teve uns 400 votos, a terceira GPT uns 300 e a quarta uns 200. Ganhamos 

a eleição mas herdamos uma entidade suja, sem dinheiro, sem representatividade quanto 

aos alunos e com uma grande inimizade e forte oposição das chapas perdedoras. Ou seja, 

o desafio de construir um grêmio forte e representativo estava só começando... 

Apos a eleição do grêmio, fizemos várias reuniões de diretoria e começamos a trabalhar 

como gente grande, cada comissão estabelecendo suas prioridades. A social passou a 

organizar as festas CPDance e as excursões, a cultural os concursos de poesia e sarau, a 

esportiva realizou os campeonatos de totó, pingue-pongue e futebol, e a comissão de 

comunicação tinha como prioridade produzir O Cordel como jornal informativo de todo o 

Grêmio, procurando estabelecer uma frequência mensal. 

Ao ganharmos a eleição para o grêmio no início de 1989, uma das primeiras medidas 

adotadas foi firmar O Cordel como Jornal Oficial do Grêmio. O jornal que inicialmente tinha 

o objetivo de ser uma plataforma divulgando as ideias de uma chapa para o Grêmio passou 

a ter objetivos bem maiores. Ele teria que ser de todos os 1800 alunos dos 3 turnos do CPII 



Humaitá e não só de um grupo, um turno ou uma chapa. 

O Cordel passou a ser o carro-chefe do Grêmio, pois era o veículo de informação de todas 

as propostas e atividades que estávamos realizando para os alunos na escola. Além disso, 

O Cordel transformou-se em um laboratório de comunicação e de desenvolvimento de 

talentos, pois estávamos sempre pedindo a contribuição de novos alunos. Víamos um aluno 

fazendo um desenho legal e logo chamávamos para desenhar, independentemente da série 

a que pertenciam. Conseguimos achar desenhistas talentosíssimos como Chiquinho e 

Alexandre Palma, que, ainda na 6ª série, já faziam tiras em quadrinhos e desenhos 

caprichados.    

A cada nova edição do Cordel havia sempre na primeira página um logotipo novo e um 

texto do Grêmio sobre o que tinha acontecido e o que estava por acontecer. No meio do 

jornal, as duas seções que faziam mais sucesso entre os alunos eram: os Recadinhos (com 

paqueras, declarações, insinuações e cutucadas em geral; naquela época ainda não existia 

facebook, nem internet) e “Se burrice matasse...” (com deslizes verbais cometidos por 

alunos e professores). Ao longo do jornal matérias variadas sobre a realidade dentro e fora 

do colégio, umas mais politicas, outras sobre cultura, educação, esportes, musica, poesia... 

A estrutura do jornal passou a ser pensada e organizada nas reuniões do Grêmio. E daí se 

combinava sobre textos, desenhos e quem iria fazer o que no Cordel. Na organização do 

Jornal tínhamos dois editores dedicados que se revezavam: o Marco Antônio (irmão do vice 

Fofão) e o Adeilton (que era de outra chapa). 

As contribuições de recados, burrices, textos e desenhos deveriam ser enviadas até um 

determinado dia. Daí, os membros da comissão de comunicação/Cordel se reuniam e 

digitavam os textos na máquina de escrever (não havia computadores com impressoras 

disponíveis) e depois faziam cópias e reduções em diferentes tamanhos para ver o melhor 

tamanho para caber na folha. Depois íamos recortando e encaixando as matérias, textos e 

desenhos nas páginas montando e finalizando o original do jornal a ser xerocado. 

Para reproduzir o jornal, inicialmente conseguimos um apoio para xerox do IGEO (Instituto 

de Geociências) na UFRJ, através do meu pai (Prof. Elmo Amador). Depois, descobrimos 

a opção da Assembleia Legislativa do RJ (ALERJ) na Praça XV íamos lá com os originais 

e passávamos nos gabinetes dos deputados estaduais explicando que se tratava de um 

Jornal do Grêmio do CPII Humaitá e pedindo apoio para tirar algumas cópias. Era uma 

trabalheira bem cansativa, mas valia a pena, em geral tirávamos 30 a 50 cópias em cada 

gabinete. E depois tinhamos que juntar as cópias, grampear e vender o O Cordel. 



No dia em que saía O Cordel era um acontecimento na escola, vendia como água no 

deserto, todo mundo queria ler os recadinhos e as burrices dos outros, mas no bojo 

acabavam lendo também as outras matérias mais politizadas. Era até difícil para os 

professores darem aula depois do recreio no dia que saía o jornal, tamanha a repercussão 

e buxixos nas salas de aula. 

Em geral O Cordel era vendido a preço de custo (uma merreca), e tinha uma tiragem de 

300 a 500 cópias. Muitas vezes, a edição esgotava-se no início do recreio e tínhamos que 

tirar mais cópias, para os outros alunos dos outros turnos também poderem ler. Era um 

alvoroço danado, todo mundo só falava nas coisas que haviam saído no jornal. Os 

namorados ou pretendentes tentavam descobrir quem tinha mandado aquele recado. Uns 

gozavam os outros com relação às burrices (tudo numa boa, ainda não havia o bullying). E 

o Grêmio ia se fortalecendo a cada edição do jornal, mostrando que era realmente aberto 

à participação de todos os alunos do CPII. 

No início, O Cordel tinha que ser “aprovado” pelo SOE, mas depois, quando se tornou Jornal 

do Grêmio, passamos a ter mais moral e publicávamos sem “passar” pela direção. Algumas 

vezes tivemos problemas com alguns recados mais pesados ou com a repercussão de um 

ou outro texto mais polêmico, como, por exemplo, um texto  sobre a colocação de grades 

na escola com o sugestivo título: “Colégio ou prisão?”.  As matérias eram assinadas e em 

todas as edições sempre era colocado o nome das pessoas que haviam colaborado e feito 

O Cordel. 

Em alguns casos mais polêmicos fomos chamados para explicar determinado texto que 

havia sido publicado e que causou polêmica mas a Direção percebia que estávamos 

exercendo o nosso papel de representação dos estudantes tendo o direito e dever de lutar 

por maior democracia na escola. 

Os alunos eram incentivados a participar do Cordel e do Grêmio, a maioria gostava mesmo 

de mandar recados e burrices. Chegamos a ter que limitar o número de recados por aluno. 

Procurávamos filtrar os recados e retirar os mais pesados, ofensivos ou sem identificação. 

Existia uma preocupação com a linha editorial do jornal em se manter um certo nível, 

evitando possíveis confusões. 

3. Fortalecimento do Grêmio e das Lutas 

O desejo de fundar o Cordel foi o de fazer história no CPII Humaitá, embalado na máxima 

da velha canção de luta: “Quem sabe faz a hora, não espera acontecer”. Nós queríamos 

fazer e acontecer no Grêmio e no CPII e conseguimos... Nós nos dedicamos muito ao 



trabalho de construir um grêmio verdadeiramente representativo e participativo dos 

estudantes, e o Cordel foi fundamental na consolidação dessa marca no tempo, pois o jornal 

se perenizou ao longo de várias gerações do CPII Humaitá. Mesmo depois de sair do CPII, 

vários anos depois, O Cordel continuou ainda existindo como jornal do Grêmio. A semente 

foi bem plantada e tem dado bons frutos desde 1988 até hoje.   

No início (em 1988/89), a minha participação na produção do jornal era total, os primeiros 

números foram bolados por mim e pedia ajuda para alguns colegas e amigos mais próximos 

para fazer um desenho, um texto ou ajudar em alguma coisa. Depois, quando assumi a 

presidência do Grêmio, passei a ficar o dia inteiro no Colégio, me dedicando a todas as 

áreas e atividades do Grêmio, de modo que incentivei que fosse formada uma comissão do 

Cordel para elaborar, datilografar e organizar o jornal. Eu continuei participando e 

escrevendo no Cordel, mas delegamos a tarefa de finalização do jornal para a comissão. 

Eu ia pessoalmente à ALERJ tirar as cópias e depois ajudava a grampear e vender os 

jornais. 

Ser presidente do Grêmio do CPII Humaitá foi um sonho que se tornou realidade e posso 

dizer que foi o primeiro trabalho ao qual me dediquei intensamente. Era como se eu fosse 

um funcionário do Grêmio com “carteira assinada”, ficava na escola o dia inteiro. De manhã, 

eram as aulas, de tarde até à noite ficava no Colégio e no Grêmio agitando, fazendo contato 

com os alunos e organizando os eventos e atividades. Me empenhei bastante para fazer 

as coisas acontecerem, sempre incentivando o trabalho colaborativo em equipe. 

Procuramos montar uma chapa com pessoas interessadas em ajudar. Após a eleição, 

algumas pessoas saíram e outras entraram na diretoria do Grêmio. O Grêmio e o Cordel 

fundiram-se de tal forma que a dedicação para um servia para o outro também. Queríamos 

imprimir a nossa marca no CPII Humaitá e, consciente ou inconscientemente, sabíamos 

que estávamos fazendo história no CPII.  

Aquele Grêmio fechado e distante dos alunos, conseguimos que se transformasse em uma 

entidade viva, com representatividade e efetiva participação dos alunos.  

O trabalho e a dedicação ao Grêmio e ao Cordel foram tão intensos que no ano seguinte 

(1990) conseguimos realizar uma eleição para o Grêmio com chapa única, absorvendo 

todas as pessoas que gostariam de participar do Grêmio. Ou seja, toda aquela animosidade 

que encontramos no início de gestão se desfez e todos os que realmente queriam participar 

do Grêmio puderam entrar na chapa e participar. A ChapAÇÃO era sem presidente (como 

estava no 3º ano, teria que me dedicar mais aos estudos) e formamos uma outra comissão 

de ensino mais dedicada às lutas estudantis e participação no movimento estudantil. 



Enquanto 1989 foi um ano do Grêmio atuar mais dentro da escola junto com os alunos, 

promovendo eventos e atividades e buscando um fortalecimento interno da entidade junto 

aos alunos, em 1990 continuamos promovendo atividades no CPII Humaitá porém 

passamos a atuar mais no movimento estudantil fora do CPII. Com a equipe do Cordel 

passamos a fazer o Jornal da AMES (28 de março) e participamos de várias reuniões, 

assembleias e passeatas do movimento estudantil.  

A estratégia de realizar muitas atividades (festas, excursões, shows, campeonatos) e de 

abrir o Grêmio para participação de todos os alunos deu muito certo, passamos a ter muito 

apoio e, com isso, conseguimos ter maior representatividade nos fóruns e congressos da 

AMES e UBES (União Brasileira dos Estudantes Secundaristas) e nas lutas do movimento 

estudantil em geral. Uma das principais campanhas em que nos engajamos foi a luta pelo 

passe livre nos ônibus para os alunos da rede pública, no qual nos mobilizamos para 

participar de passeatas e vigílias na Câmara dos Vereadores e depois de aprovada a lei 

nos pontos de ônibus exigindo que os motoristas abrrissem a porta para os alunos 

uniformizados da rede publica.  

Outra luta que nos motivou bastante e ajudou a nos integrar com os outros Grêmios do CPII 

e com as outras entidades representativas do CPII (ADCPII e Sindscope) foi a campanha 

para eleições diretas para diretor. Cheguei a ir até Brasília representando os alunos do CPII 

e junto com um professor e um funcionário (representantes de suas categorias) fizemos 

reunião no antigo MEC pressionando o governo a liberar as eleições para diretor. A ideia 

era muito simples e justa: se nós podemos votar para Presidente da República, então por 

que não podemos votar para Diretor das nossas escolas? Uma das palavras de ordem era 

“Diretor e Presidente quem escolhe é a gente”. Hoje no CPII existem eleições diretas para 

diretor e isso é fruto de muita luta conjunta dos 3 segmentos. Orgulho-me de ter contribuido 

para essa conquista democrática do CPII. 

Fortalecer o Grêmio do CPII sempre teve um significado especial para nós, pois a nossa 

grande bandeira era luta por um ensino público e gratuito de qualidade, e o CPII, de uma 

certa forma, sempre representou essa possibilidade. 

 

4. Comemoração dos 25 anos do Cordel 

Para mim foi uma surpresa e um motivo de grande orgulho, depois de vários anos fora do 

CPII, saber que o Jornal O Cordel continuou existindo como Jornal Oficial do Grêmio do 

CPII Humaitá. De vez em quando abordava um aluno do CPII e perguntava sobre o Cordel 



e me alegrava sabendo da sua continuidade. 

Em 2013, procuramos a Direção e o Grêmio do CPII Humaitá para organizarmos um evento 

relativo aos 25 anos de existência do Cordel. Conseguimos fazer uma mesa-redonda bem 

diversificada com participação de cordelistas de diferentes épocas e montamos uma bonita 

exposição, com uma incrível colagem de cartazes com várias capas do Cordel nas paredes 

do CPII. As atividades foram realizadas pelo Grêmio, com apoio da Direção do CPII Humaitá 

(Professoras Glória e Silvana) e dos ex-alunos: Téo Senna, Alexandre Palma e André 

Amador.  

Esse evento foi importante, também, pois através dele tivemos acesso a praticamente todas 

as edições do Cordel já publicadas posteriormente e pude me dedicar para a preservação 

desse rico acervo histórico e da memória do Grêmio CPII Humaitá organizando e 

digitalizando todas as páginas de todas as edições do Cordel nesses 25 anos de história. 

Deu trabalho mas valeu a pena, hoje todas as edições do Cordel estão disponíveis para 

consulta na Internet.  

Seguem os links para as edições do Jornal O Cordel CPII Humaitá de 1988 a  2013: 

http://issuu.com/andreamador/docs/1_-_o_cordel_-_novembro_1988 

http://issuu.com/andreamador/docs/2_-_o_cordel_cp2_abr_1989 

http://issuu.com/andreamador/docs/3_-_o_cordel_cp2_mai_1989 

http://issuu.com/andreamador/docs/4_-_o_cordel_cp2_jun_1989 

http://issuu.com/andreamador/docs/5_-_o_cordel_cp2_ago_1989 

http://issuu.com/andreamador/docs/6_-_o_cordel_cp2_set_1989 

http://issuu.com/andreamador/docs/7_-_o_cordel_cp2_out_1989 

http://issuu.com/andreamador/docs/8_-_o_cordel_-_novembro_1989 

http://issuu.com/andreamador/docs/9_-_o_cordel_cp2_mar_1990 

http://issuu.com/andreamador/docs/10_-_o_cordel_cp2_abr_1990 

http://issuu.com/andreamador/docs/11_-_o_cordel_cp2_mai_1990 

http://issuu.com/andreamador/docs/12_-_o_cordel_cp2_jun_1990 

http://issuu.com/andreamador/docs/13_-_o_cordel_cp2_ago_1990 

http://issuu.com/andreamador/docs/14_-_o_cordel_cp2_nov_1990 

http://issuu.com/andreamador/docs/15_o_cordel_dezembro_1990 

http://issuu.com/andreamador/docs/16_-_o_cordel_cp2_mar_1991 

http://issuu.com/andreamador/docs/17_-_o_cordel_cp2_ago_1991 

http://issuu.com/andreamador/docs/18_-_o_cordel_cp2_1991 

http://issuu.com/andreamador/docs/19_-_o_cordel_cp2_set_1992 

http://issuu.com/andreamador/docs/20_-_o_cordel_cp2_out_1992 

http://issuu.com/andreamador/docs/21_-_o_cordel_cp2_mar_1993 

http://issuu.com/andreamador/docs/1_-_o_cordel_-_novembro_1988
http://l.facebook.com/l/1AQHHBALe/issuu.com/andreamador/docs/2_-_o_cordel_cp2_abr_1989
http://l.facebook.com/l/oAQFpQCvi/issuu.com/andreamador/docs/3_-_o_cordel_cp2_mai_1989
http://l.facebook.com/l/SAQG_NO9z/issuu.com/andreamador/docs/4_-_o_cordel_cp2_jun_1989
http://l.facebook.com/l/9AQGjlfZ0/issuu.com/andreamador/docs/5_-_o_cordel_cp2_ago_1989
http://l.facebook.com/l/UAQE7Y53N/issuu.com/andreamador/docs/6_-_o_cordel_cp2_set_1989
http://l.facebook.com/l/HAQHlvIdA/issuu.com/andreamador/docs/7_-_o_cordel_cp2_out_1989
http://issuu.com/andreamador/docs/8_-_o_cordel_-_novembro_1989
http://l.facebook.com/l/lAQFYANZG/issuu.com/andreamador/docs/9_-_o_cordel_cp2_mar_1990
http://l.facebook.com/l/OAQE0aprC/issuu.com/andreamador/docs/10_-_o_cordel_cp2_abr_1990
http://l.facebook.com/l/dAQFvGwxa/issuu.com/andreamador/docs/11_-_o_cordel_cp2_mai_1990
http://l.facebook.com/l/fAQGOE-rM/issuu.com/andreamador/docs/12_-_o_cordel_cp2_jun_1990
http://l.facebook.com/l/UAQE7Y53N/issuu.com/andreamador/docs/13_-_o_cordel_cp2_ago_1990
http://l.facebook.com/l/qAQG2scWz/issuu.com/andreamador/docs/14_-_o_cordel_cp2_nov_1990
http://l.facebook.com/l/ZAQEzNlI5/issuu.com/andreamador/docs/15_o_cordel_dezembro_1990
http://l.facebook.com/l/MAQH6Q6Ie/issuu.com/andreamador/docs/16_-_o_cordel_cp2_mar_1991
http://l.facebook.com/l/BAQENtLS_/issuu.com/andreamador/docs/17_-_o_cordel_cp2_ago_1991
http://l.facebook.com/l/oAQFpQCvi/issuu.com/andreamador/docs/18_-_o_cordel_cp2_1991
http://l.facebook.com/l/AAQHEKloX/issuu.com/andreamador/docs/19_-_o_cordel_cp2_set_1992
http://l.facebook.com/l/FAQEN_6YI/issuu.com/andreamador/docs/20_-_o_cordel_cp2_out_1992
http://l.facebook.com/l/bAQGTffAY/issuu.com/andreamador/docs/21_-_o_cordel_cp2_mar_1993


http://issuu.com/andreamador/docs/22_-_o_cordel_cp2_ago_1993 

http://issuu.com/andreamador/docs/23_-_o_cordel_cp2_ago_1993 

http://issuu.com/andreamador/docs/24_-_o_cordel_cp2_mai_1995 

http://issuu.com/andreamador/docs/25_-_o_cordel_cp2_ago_1995 

http://issuu.com/andreamador/docs/26_-_o_cordel_cp2_set_1995 

http://issuu.com/andreamador/docs/27_-_o_cordel_cp2_nov_1995 

http://issuu.com/andreamador/docs/28_-_o_cordel_cp2_jun_1996 

http://issuu.com/andreamador/docs/29_-_o_cordel_cp2_1997 

http://issuu.com/andreamador/docs/30_-_o_cordel_cp2_abr_1998 

http://issuu.com/andreamador/docs/31_-_o_cordel_cp2_ago_1998 

http://issuu.com/andreamador/docs/32_-_o_cordel_cp2_set_1998 

http://issuu.com/andreamador/docs/33_-_o_cordel_cp2_dez_2001 

http://issuu.com/andreamador/docs/34_-_o_cordel_cp2_jan_2002 

http://issuu.com/andreamador/docs/35_-_o_cordel_cp2_mai_2002 

http://issuu.com/andreamador/docs/36_-_o_cordel_cp2_ago_2002 

http://issuu.com/andreamador/docs/37_-_o_cordel_cp2_out_2002 

http://issuu.com/andreamador/docs/38_-_o_cordel_cp2_dez_2002 

http://issuu.com/andreamador/docs/39_-_o_cordel_cp2_mai_2003 

http://issuu.com/andreamador/docs/40_-_o_cordel_cp2_jul_2003 

http://issuu.com/andreamador/docs/41_-_o_cordel_cp2_set_2003 

http://issuu.com/andreamador/docs/42_-_o_cordel__cp2_out_2003 

http://issuu.com/andreamador/docs/43_-_o_cordel_cp2_nov_2003 

http://issuu.com/andreamador/docs/44_-_o_cordel_cp2_mar_2004 

http://issuu.com/andreamador/docs/45_-_o_cordel_cp2_mai_2004 

http://issuu.com/andreamador/docs/46_-_o_cordel_cp2_jun_2004 

http://issuu.com/andreamador/docs/47_-_o_cordel_cp2_ago_2004 

http://issuu.com/andreamador/docs/48_-_o_cordel_cp2_2006 

http://issuu.com/andreamador/docs/49_-_o_cordel_cp2_2008 

http://issuu.com/andreamador/docs/50_-_o_cordel_cp2_2011 

http://issuu.com/andreamador/docs/51_-_o_cordel_cp2_2012 

http://issuu.com/andreamador/docs/52_-_o_cordel_cp2_25_anos_ago_2013 

http://issuu.com/andreamador/docs/53_-_o_cordel_cp2_ago_2013  

 

5. O Cordel e O Vanguarda Estudantil 

“Com o golpe militar, os grêmios do Colégio foram fechados e as publicações cessaram. O 

movimento estudantil secundarista, assim como o movimento universitário, foi 

desmantelado e suas entidades de nível nacional e estadual foram extintas. Nos primeiros 

http://l.facebook.com/l/wAQGfbOdl/issuu.com/andreamador/docs/22_-_o_cordel_cp2_ago_1993
http://l.facebook.com/l/GAQFGP9DQ/issuu.com/andreamador/docs/23_-_o_cordel_cp2_ago_1993
http://l.facebook.com/l/2AQGH0rsP/issuu.com/andreamador/docs/24_-_o_cordel_cp2_mai_1995
http://l.facebook.com/l/7AQHN3wOB/issuu.com/andreamador/docs/25_-_o_cordel_cp2_ago_1995
http://l.facebook.com/l/3AQFxI8NU/issuu.com/andreamador/docs/26_-_o_cordel_cp2_set_1995
http://l.facebook.com/l/sAQF4fOXt/issuu.com/andreamador/docs/27_-_o_cordel_cp2_nov_1995
http://l.facebook.com/l/CAQFQYQ8n/issuu.com/andreamador/docs/28_-_o_cordel_cp2_jun_1996
http://l.facebook.com/l/PAQE2veF7/issuu.com/andreamador/docs/29_-_o_cordel_cp2_1997
http://l.facebook.com/l/5AQGuVFBJ/issuu.com/andreamador/docs/30_-_o_cordel_cp2_abr_1998
http://l.facebook.com/l/TAQEPNXZU/issuu.com/andreamador/docs/31_-_o_cordel_cp2_ago_1998
http://l.facebook.com/l/8AQFa93t4/issuu.com/andreamador/docs/32_-_o_cordel_cp2_set_1998
http://l.facebook.com/l/7AQHN3wOB/issuu.com/andreamador/docs/33_-_o_cordel_cp2_dez_2001
http://l.facebook.com/l/AAQHEKloX/issuu.com/andreamador/docs/34_-_o_cordel_cp2_jan_2002
http://l.facebook.com/l/gAQHprYMw/issuu.com/andreamador/docs/35_-_o_cordel_cp2_mai_2002
http://l.facebook.com/l/JAQE9usHa/issuu.com/andreamador/docs/36_-_o_cordel_cp2_ago_2002
http://l.facebook.com/l/gAQHprYMw/issuu.com/andreamador/docs/37_-_o_cordel_cp2_out_2002
http://l.facebook.com/l/fAQGOE-rM/issuu.com/andreamador/docs/38_-_o_cordel_cp2_dez_2002
http://l.facebook.com/l/jAQFzV8D4/issuu.com/andreamador/docs/39_-_o_cordel_cp2_mai_2003
http://l.facebook.com/l/wAQGfbOdl/issuu.com/andreamador/docs/40_-_o_cordel_cp2_jul_2003
http://l.facebook.com/l/SAQG_NO9z/issuu.com/andreamador/docs/41_-_o_cordel_cp2_set_2003
http://issuu.com/andreamador/docs/42_-_o_cordel__cp2_out_2003
http://l.facebook.com/l/2AQGH0rsP/issuu.com/andreamador/docs/43_-_o_cordel_cp2_nov_2003
http://l.facebook.com/l/TAQEPNXZU/issuu.com/andreamador/docs/44_-_o_cordel_cp2_mar_2004
http://l.facebook.com/l/QAQGr8ZbM/issuu.com/andreamador/docs/45_-_o_cordel_cp2_mai_2004
http://l.facebook.com/l/SAQG_NO9z/issuu.com/andreamador/docs/46_-_o_cordel_cp2_jun_2004
http://l.facebook.com/l/MAQH6Q6Ie/issuu.com/andreamador/docs/47_-_o_cordel_cp2_ago_2004
http://l.facebook.com/l/_AQF5lsSB/issuu.com/andreamador/docs/48_-_o_cordel_cp2_2006
http://l.facebook.com/l/4AQGxnCi2/issuu.com/andreamador/docs/49_-_o_cordel_cp2_2008
http://l.facebook.com/l/FAQEN_6YI/issuu.com/andreamador/docs/50_-_o_cordel_cp2_2011
http://l.facebook.com/l/qAQG2scWz/issuu.com/andreamador/docs/51_-_o_cordel_cp2_2012
http://issuu.com/andreamador/docs/52_-_o_cordel_cp2_25_anos_ago_2013
http://l.facebook.com/l/ZAQEzNlI5/issuu.com/andreamador/docs/53_-_o_cordel_cp2_ago_2013


meses após o golpe, os secundaristas iniciaram a reorganização do movimento, tendo de 

preparar novas lideranças e estruturas. (...) No ano de 1964, foi fundado o jornal Vanguarda 

Estudantil, com o objetivo de ser um meio de divulgação das lutas em defesa dos direitos 

dos estudantes. Anselmo André Amador um dos fundadores do jornal, “aluno padrão e 

verdadeiro líder estudantil”, cultivava a idéia de que o Colégio Pedro II deveria estar na 

vanguarda das transformações sociais e educacionais do país.” Hauer, L. M. (2007) 

“Colégio Pedro II no período da Ditadura Militar: subordinação e resistência” – Dissertação 

de Mestrado em Educação na UFF, Niterói, RJ. 

Eu sabia que o meu tio Anselmo André Amador Junior tinha estudado no CPII Centro na 

década de 60 e que era um dos fundadores de um jornal estudantil, mas eu não conhecia 

o Jornal Vanguarda Estudantil (os jornais estavam em alguma pasta da família, mas eu não 

tinha acesso). E como a história do meu tio teve um desfecho trágico (ele foi assassinado 

por um louco, aos 17 anos), falar sobre o Anselminho na minha família sempre foi um tabu, 

pois remexia em uma ferida emocional não cicatrizada. 

Agora, conhecendo mais a história dele e do Vanguarda Estudantil, vejo a partir de várias 

coincidências (na minha história e na do Cordel), que, mesmo sem saber, tive sim uma 

influência grande do meu tio. Algo que não tem muita explicação racional, mas que está 

escrito no meu DNA e no meu próprio nome André (dado em uma homenagem ao meu tio 

que era Anselmo André), e, agora em uma fase mais espiritualizada, posso afirmar que com 

certeza tive uma “ajuda” ou pelo menos uma inspiração do astral do meu tio Anselmo na 

realização do Cordel e participação no Grêmio do CPII Humaitá.  

Algumas “coincidências” entre o Jornal Vanguarda Estudantil e O Cordel: o primeiro foi 

fundado por Anselmo André Amador Júnior no CPII Centro em 1964 no início da ditadura 

militar; o segundo, por André Amador no CPII Humaitá em 1988, no período de 

redemocratização do Brasil, após a ditadura. Ambos, em sua primeira edição, faziam 

críticas ao Grêmio que estava fechado ou era usado apenas para jogar pingue-pongue. 

Após o segundo número do Vanguarda e o terceiro do Cordel, eles passaram a ser um “ 

Jornal Oficial do Grêmio Estudantil do CPII”. E ambos acabaram se transformando em 

jornais de referência e símbolos de resistência e de lutas na história do movimento 

estudantil no CPII e no Brasil. 

6. os 50 anos do Jornal Vanguarda Estudantil 

Em 2014 conseguimos realizar um evento no Salão Nobre do CPII Centro em 

Comemoração aos 50 anos do Jornal Vanguarda Estudantil. O evento foi organizado pelo 

Grêmio do CPII Centro, contando com a colaboração da Professora Lícia Hauer e minha 



(André Amador) e apoio da Direção do CPII Centro, do Nudom (Núcleo de documentação 

e Memória do CPII), do SINDISCOPE (Sindicato dos Servidores do Colégio Pedro II),  da 

ADCPII (Associação dos Docentes do Colégio Pedro II), e do Sindipetro RJ (Sindicato dos 

Petroleiros do Estado do Rio de Janeiro).  

O evento se iniciou com uma apresentação dos Corais A Voz da Luta e Coro Feliz, seguido 

de uma mesa redonda com falas emocionadas para uma seleta platéia, e abertura da 

exposição com fotos, documentos e jornais antigos. 

A mesa redonda tinha como tema: os 50 anos do Jornal Vanguarda Estudantil: a 

importância dos jornais e grêmios na história do CPII e nas lutas contra a ditadura militar. 

E contou com a participação dos palestrantes: Carlos Augusto Pereira (Ex-Presidente do 

Grêmio CPII Centro em 1992), Renato Cinco (ex-aluno do CPII e Vereador do RJ pelo 

PSOL), Eliete Ferrer (Grupo Tortura Nunca Mais) e André Amador. 

A semana de comemorações foi finalizada com uma Cerimônia de entrega do TÍTULO DE 

ALUNO EMINENTE (in memoriam), pelo Conselho Superior (CONSUP) do Colégio Pedro 

II, aos ex-alunos mortos durante a ditadura militar: Anselmo André Amador Jr / Léo Alves 

do Rego Serra / José Roberto Spiegner / Marcos Nonato da Fonseca / Kleber Lemos / 

Lucimar Brandão / Alex Xavier / Lincoln Bicalho Roque e Fernando Augusto da Fonseca / 

Luís Afonso Miranda Rodrigues. 

Esses eventos no CPII Centro em 2014 foram importantes pois serviram de pretexto para 

nos debruçarmos sobre os jornais “Vanguarda estudantil”, e trabalhar para organizar, 

digitalizar e disponibilizar os exemplares na internet.   

Tiro o meu chapéu para essa turma corajosa e idealista da década de 60 que se juntou 

para fazer um jornal estudantil que ajudasse a organizar o Grêmio e as lutas estudantis. 

Com muita coragem de se expor e lutar em plena época da ditadura militar. Com a 

realização desse trabalho senti um orgulho especial de poder homenagear meu tio: 

Anselmo André Amador Junior (in memoriam) um dos fundadores do Vanguarda Estudantil. 

 

 

Anselmo André Amador Jr era considerado um aluno modelo no CPII, bem acima da média, 

com notas 9 e 10 em quase todas as matérias. Gostava de estudar e desenhar. Produziu 

diversos mapas de geografia, verdadeiros trabalhos artísticos cartográficos. Ao lado de 

outros líderes estudantis, ajudou a fundar o Jornal Vanguarda Estudantil em 1964, como 

uma plataforma para assumir e fortalecer o Grêmio Estudantil. Tiveram a ousadia e 



coragem, em um momento perigoso no início da ditadura militar, de organizar um jornal 

para lutar e defender seus direitos. Anselmo teve importante papel na fundação e primeiras 

edições do Jornal Vanguarda Estudantil.  

Aos 17 anos foi assassinado a punhaladas por um vizinho louco e invejoso. O crime bárbaro 

repercutiu muito na imprensa, na sociedade e deixou profundas marcas em todos os 

membros de sua família e seus companheiros de Vanguarda. O assunto foi matéria de 

vários jornais: “Pedro II chorou no adeus ao seu aluno de Vanguarda”; “2 mil estudantes 

foram em cortejo ao seu enterro”. Recebeu homenagens no CPII: foi decretado luto oficial 

de uma semana e uma placa em sua homenagem foi colocada na sala do Grêmio. 

Após sua morte os colegas continuaram produzindo o Vanguarda. Em setembro de 1965 

publicaram a manchete: “Vanguarda Estudantil perde seu fundador” sendo republicado o 

artigo de Anselmo “O Drama de um Cara de Cavalo” chamando atenção para a relação 

entre o conteúdo do artigo e o acontecido com ele.  

Em sua curta existência passou como um cometa sobre a Terra e seu espírito ativo e 

brilhante nos deixou um legado de sabedoria, dedicação, superação, amor e perdão. 

Com grande alegria e forte emoção compartilho os links para as edições do Jornal 

Vanguarda Estudantil dos alunos do Colégio Pedro II de 1964 a 1968. É um verdadeiro 

tesouro da história do movimento estudantil secundarista do Rio de Janeiro e do Brasil, 

agora disponível para consulta de todos. 

* Seguem os links para as edições do Jornal Vanguarda Estudantil de 1964 a 1968: 

http://issuu.com/andreamador/docs/vanguarda_1_1964 

http://issuu.com/andreamador/docs/vanguarda_2_1965 

http://issuu.com/andreamador/docs/vanguarda_3_1965 

http://issuu.com/andreamador/docs/vanguarda_3_1965_caderno_2 

http://issuu.com/andreamador/docs/vanguarda_4_1965 

http://issuu.com/andreamador/docs/vanguarda_5_1965 

http://issuu.com/andreamador/docs/vanguarda_5_1965_cad_2 

http://issuu.com/andreamador/docs/vanguarda_7_1966 

http://issuu.com/andreamador/docs/vanguarda_8_1968 

7. Agradecimentos e homenagem 

Entrei no CPII como um garoto tímido na 5ª série e numa metamorfose de superação saí 

como Ex-Presidente do Grêmio e Fundador do Jornal O Cordel. O CPII fez muito bem para 

a minha formação pessoal, profissional e principalmente como cidadão do mundo.  

http://l.facebook.com/l/5AQGuVFBJ/issuu.com/andreamador/docs/vanguarda_1_1964
http://l.facebook.com/l/eAQFDGZ3b/issuu.com/andreamador/docs/vanguarda_2_1965
http://l.facebook.com/l/BAQENtLS_/issuu.com/andreamador/docs/vanguarda_3_1965
http://l.facebook.com/l/WAQGDqzUy/issuu.com/andreamador/docs/vanguarda_3_1965_caderno_2
http://l.facebook.com/l/XAQEAfoD5/issuu.com/andreamador/docs/vanguarda_4_1965
http://l.facebook.com/l/VAQGYoYNq/issuu.com/andreamador/docs/vanguarda_5_1965
http://l.facebook.com/l/6AQF-6RHh/issuu.com/andreamador/docs/vanguarda_5_1965_cad_2
http://l.facebook.com/l/9AQGjlfZ0/issuu.com/andreamador/docs/vanguarda_7_1966
http://l.facebook.com/l/eAQFDGZ3b/issuu.com/andreamador/docs/vanguarda_8_1968


Para mim, é uma alegria muito grande ter participado dessa história desde o começo e uma 

satisfação ver que a semente do Grêmio participativo foi bem plantada no CPII Humaitá, e 

tem dado bons frutos nesses anos todos. 

Agradeço a todos os amigos, colegas, professores e funcionários dessa importante 

instituição de ensino que tanto me ajudaram nessa caminhada da vida... 

Tenho um grande orgulho de ter estudado, vivido e aprendido no CPII.  

Agradeço à equipe organizadora e aos leitores desta publicação pela a oportunidade de 

registrar e divulgar estas páginas felizes da nossa história. Sinto-me honrado em participar 

dessa publicação e homenagear meu tio Anselmo André Amador Jr (50 anos após a sua 

passagem). 

Muito obrigado!!! 

Um forte abraço 

André Amador 

Ousar Lutar Ousar Vencer 

 

8. Vida após o CPII 

Fui estudar Jornalismo na UERJ e Geografia na UFRJ, mas acabei optando pela Geografia. 

Atuei como Professor de Geografia em escolas de Nova Friburgo. Fiz Mestrado em 

Geografia na UFF sobre qualidade das águas.  

Ingressei no IBAMA, através de disputado concurso público, e trabalhei no Parque Nacional 

da Tijuca implantando o Programa de Voluntariado do PNT (organização de atividades e 

mutirões de limpeza com os voluntários), e incentivando a participação cidadã na defesa 

do meio ambiente. 

Em 2006 entrei na Petrobras (por concurso) onde trabalho até hoje como engenheiro de 

meio ambiente com atuação nas áreas de educação ambiental dos trabalhadores e 

auditoria ambiental em plataformas de Petroleo. Trabalhei como professor para concursos 

publicos na área ambiental e em cursos de pós-graduação (Gestão de SMS).  

Desde 2010 tenho me dedicado ao legado do meu pai Elmo Amador, Geógrafo e 

ambientalista: na revisão dos livros sobre a Baía de Guanabara, participando de eventos, 

homenagens e na gestão e manejo dos sítios.  

Nos últimos 17 anos minha maior e melhor ocupação tem sido a de ser pai de 3 filhos 



maravilhosos, que muito me inspiram e me ensinam e aos quais eu agradeço: Gilberto, 

Juliana e Francisco. Aproveito para agradecer à minha esposa Letícia pelo 

companheirismo, amor, esforço, dedicação e carinho. 

Agradeço: aos meus pais por terem me colocado no Colégio Pedro II me proporcionado 

uma atmosfera socio cultural favoravel ao meu desenvolvimento como cidadão do mundo, 

crítico, consciente, militante com muito amor no coração; às minhas irmãs Denise Potô 

(bióloga da agrofloresta) e Natália Amador (fisioterapeuta dedicada), que foram, e 

continuam sendo muito importantes na minha vida; e aos meus tios Selma e Amadeu pelo 

apoio e informações sobre a vida do meu tio Anselmo. 

Agradeço a Deus pela vida. 

E também agradeço a todos os Professores do CPII e Mestres da Terra e do Céu, por todos 

os ensinamentos, orientações e aprendizados. 


