
Odisséia acadêmica 

Ao descrever a jornada do herói, Joseph Campbell afirmou “na caverna em que você tem
medo de entrar  está  o  tesouro  que você  busca”.  Essa era  a  frase que a imponente
construção transmitira a mim desde a inscrição. Nesse período anterior à entrada, fui
tomado por medo de estar abaixo do padrão acadêmico e felicidade pelo novo acesso ao
tesouro que buscava: conhecimento. Entretanto, no 1º dia o medo logo se transformou
em aconchego por estar em um lugar de unânime afetuosidade essencial para a história
que se seguiria. Nos primeiros dias fui percebendo como era o funcionamento do IF. O
mais evidente era a competição entre os cursos, o que gerava trabalhos belíssimos e
engrandecia  a  todos  como  nas  casas  de  Hogwarts.  De  forma  adjacente,  as  aulas
constituíam verdadeiros espetáculos de luz e som, de tal singularidade que causariam
inveja  até  aos  acadêmicos  platônicos  e  peripatéticos.  Com  o  decorrer  do  tempo  fui
participando de diversos como eventos  como festivais,  jogos,  e  exposições,  os quais
nutriam as rivalidades entre as turmas e demonstravam aquilo que de melhor havia em
cada uma. Até quando os direitos educacionais foram ameaçados, – como os gregos na
guerra de Tróia - todos se uniram para defende-los em protestos. Então descobri que o IF
não era apenas uma escola, mas um segundo lar em que ninguém era deixado para trás.
Ao chegar no último ano, pude notar que essa segunda casa me alterou profundamente,
ao ponto de considerar os anos que passei nela como revolucionários. Dessa forma, me
senti – e ainda me sinto - honrado em poder participar desses 10 anos de história que,
assim como a estória de 10 anos chamada Odisseia, são fascinantes e transformadoras
para qualquer um. Atualmente me encontro como Odisseu que, separado de Ítaca por
forças da natureza, ainda nutre o desejo de retornar ao seu lugar e povo para reencontrar
a felicidade. Por isso, somente agora eu percebo que o maior tesouro da caverna não era
o conhecimento, mas os preciosos momentos que passei com as pessoas da escola, os
quais ornamentam a mais bela criação humana: a família.
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