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A
inda bastante jovem, “debutando” para a vida,
com seus 15 anos, mas com maioridade

atingida pela responsabilidade de formar cidadãos
éticos para a vida e para o vestibular, o COLÉGIO
GÊNESIS segue firme o curso de sua história,
cumprindo com determinação a missão de oferecer
educação de qualidade, para a construção de uma
sociedade justa, humana, feliz.
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Preciso falar
Falar do Colégio Gênesis, Instituição de

Ensino da qual sou o gestor, soa-me estra-
nho, porque falar do Gênesis é como falar de
alguém muito próximo, de um ente familiar
querido, dos meus próprios filhos, talvez.  Fa-
lar o que dessa Escola? Como dizer? Como me
expressar?

O fato, no entanto, é que sinto, dentro
de mim, uma vontade imensa de dizer o que
o Gênesis representou - e representa - para
mim, para minha família, em especial para
meus filhos, ao longo desses 15 anos de sua
existência.

Resolvi, então, escrever uma carta.
Sim, uma carta, na qual direi ao Colégio
Gênesis, o que ele significou - e significa -
para mim, na minha vida, na minha forma-
ção de Pai, de Professor, de Diretor, bem
como das relações que juntos travamos ao
longo desses anos. 

Feira de Santana, primavera de 2009. 

Prezado Colégio Gênesis, 

Há 15 anos nos conhecemos. Tornamo-
nos cúmplices e comprometidos desde o
início de uma jornada que só Deus sabe
quando terá fim. Comprometi-me com
essa investida porque vislumbrava em
você a possibilidade de realizar alguns so-
nhos, entre eles, o de colocar em prática
tudo quanto aprendi e sempre acreditei
em termos de educação; e, também, o so-
nho de encontrar “alguém” que continuas-
se a cuidar da educação escolar do meu
primogênito, que, naquele ano, ingressa-
ria na quinta série do Ensino Fundamental.
Mas alguém que cuidasse verdadeiramen-
te bem dele.  Alguém que, além de carinho,
amor, atenção, lhe desse formação moral
e intelectual. E mais que isso, alguém que,
no seu fazer pedagógico diário, lhe permi-
tisse fazer-se cidadão ético, crítico e cria-
tivo. Escolhi, ou melhor, eu e Kenya esco-
lhemos você.

Desde a sua gênese, já se percebia a
qualidade e o propósito do trabalho que
você pretendia realizar, tendo em vista o
nível e o compromisso das pessoas, profis-
sionais e educadores, a exemplo das pro-
fessoras Ana Rita Neves e Ieda Carvalho,
que em torno de você se reuniam, comun-
gando os mesmos propósitos e pensamen-
tos: fazer de você um ambiente, no qual
alunos, pais, professores e demais seg-
mentos da Escola se sentissem num espa-
ço democrático de construção de valores,
de formação de opiniões, de trocas de sa-
beres, enfim, um espaço dialético e fértil
para aprendizagens.

Esse espaço foi, ano a ano, tomando
forma, ganhando corpo e delineando-se
como espaço de educação onde o estudar
e o aprender fazem parte do cotidiano dos
eternos aprendizes.

Tudo isso pude perceber através dos
seus gestos, projetos e ações, materiali-
zados nos Encontros Gerais, nas Jornadas
de Pais, nas MovimentAções Olímpicas,
nos Encontros de Pais e Mestres, nas Reu-
niões Pedagógicas semanais, entre outros
tantos eventos de não menos importância.
Esses eventos sempre foram (e ainda são)
permeados pela sua natural intenção de
unir segmentos, de oportunizar trocas, de
favorecer e fortalecer as interrelações pes-
soais, pois você, ainda jovem, já entendia
(e sempre procurou entender) que apren-
der significa conviver com a busca, com a
dúvida e com os desafios.

E o que diriam de você, Gênesis, aque-

les que diretamente o experimentaram
(experimentam)? Os seus alunos e alunas,
muitos dos quais já adultos, profissionais,
formados, graduados, Engenheiros, Médi-
cos, Professores, Psicólogos, Advogados,
Enfermeiros, Jornalistas, Administrado-
res, Comerciantes, Executivos, Funcioná-
rios Públicos, Empreendedores, Estudan-
tes... Cidadãos, o que diriam sobre você?
Fico a me perguntar. Se pudesse ouvi-los,
perguntaria a cada um deles o que você
representou (e representa) para eles. Não
sendo isso possível, pergunto a mim mes-
mo, como pai de dois filhos que sempre
acreditou em você. E, por acreditar, con-
fiou e entregou aos seus cuidados Weber
e Jamyle. Pude perceber, através dos
meus filhos, o bem que você  fez para cada
um deles, e que, com certeza, fez também
a tantos outros que passaram por você.
Acompanhei os meus filhos de perto e
pude perceber o quanto cresciam em es-
tatura e conhecimento. Hoje se mostram,
nos seus ambientes de estudo/trabalho,
como profissionais competentes, deten-
tores de conhecimentos, portadores de
valores, cidadãos que eticamente buscam
realizar seus sonhos, muitos deles sonha-
dos ainda no seu seio. Cidadãos que com
você, Gênesis, aprenderam a “...cantar e
cantar a beleza de ser um eterno aprendiz”.

Hoje, no seu aniversário de 15 anos,
permita-me presenteá-lo com o meu MUI-
TO OBRIGADO. Obrigado, por realizar meus
sonhos e fazer parte da minha vida. Obri-
gado, por Weber e por Jamyle, seus eter-
nos alunos, que jamais esquecerão de
você. Obrigado, por fazer de Kenya (eterna
companheira), também companheira de
trabalho, que cuidou dos preparativos ini-
ciais e desempenhou um papel de signifi-
cativa importância para o seu nascimen-
to. Como mãe, carregou você no colo. Obri-
gado, por ter sido para mim um espaço no
qual, como professor, diretor, gestor, pude,
por meio de encontros e desencontros,
crescer pessoalmente, intelectualmente,
profissionalmente. Crescer como gente
que lida com gente e, com gente, aprende
que a vida é assim: “Vida é alegria,... me
dá prazer, vida é a luz do dia,... é o amor,
vida é cor e confusão,...é som e paixão”.
Obrigado, também, por me proporcionar
momentos que me fizeram entender que
“cada um sabe a dor e a alegria que traz no
coração”.

Com certeza, muito mais teria a falar
sobre você, mas vou parar por aqui. Finali-
zo dizendo que você está de parabéns, não
apenas pelos seus 15 anos de existência,
mas, sobretudo, pelos 15 anos de firmeza,
coragem e persistência,  fazendo valer seu
conceito de educação e como tal ser reco-
nhecido na sociedade como um cidadão
que, embora adolescente, se mostra “crí-
tico, criativo, detentor de conhecimentos,
consciente dos valores fundamentais do
ser humano e do seu papel transformador
no processo de construção de uma socie-
dade mais justa, humana, livre e feliz”. 

Parabéns, Colégio Gênesis! Parabéns a
todos e todas que o fizeram assim! 

 

 Antonio Jorge

Sena dos Anjos
 Professor de Física

e Diretor do
Colégio Gênesis

Ponto de VistaPonto de VistaPonto de VistaPonto de VistaPonto de Vista

Manhã de  sol. Anseios, expecta-
tivas, esperança... Era 1994.

Uma Missa. E no rito de entrada
uma voz firme dizia: “ Estamos aqui
reunidos, com fé e muita alegria,
para participarmos da celebração
em Ação de Graças pela consolida-
ção de um sonho que hoje se torna
realidade.”

Uma Aula Magna. E, no desenro-
lar dela, um texto de Ziraldo, que fala
da criação, exclamava: “ Menino,
como você é bonito!”

Era a gênese do Gênesis.
O tempo passou. Gente partiu,

gente chegou. Gente deixou marcas,
gente levou marcas. A história se fez.
A história continua a se fazer... Com
gente. De gente para gente. Uma his-
tória que constrói conhecimentos,
aprendizagens, valores, cidadania,
felicidade. Humanidade.

2009. Mais que um ano letivo, o
ano de “debutar”: 15 anos. Já faz 15
ANOS. Todavia, a voz firme do rito de
entrada continua  a ecoar: “Com fé e
muita alegria, rendemos graças pela
consolidação de um sonho que se
tornou realidade, mas... continua
sonho.” Sonho daqueles que são
educadores e sabem que só pela edu-
cação pode-se fazer da convivência so-
cial o espaço da ética, da autoridade
que seduz para a sabedoria, o espaço
de humanidade. Espaço de esperança.
E isso é construção de vida inteira.

O texto de Ziraldo, no entanto,
hoje, sem dúvida, exclamaria: “Colé-
gio Gênesis, que belo varão você é.
Que belos SERES  você “lança” pelas
estradas da vida. Que belos profissi-
onais você tem. Que belos profissio-
nais você forma. Como você é bonito,
Colégio Gênesis!”.

2009 - 15 ANOS. Tempo de feste-
jar. Tempo de rememorar. Tempo de
pensar e repensar a própria existên-
cia. Tempo de aprofundar a compre-
ensão daquilo que uma canção, há
15 anos, lá na missa de inauguração,
ensinou: “Mesmo que às vezes/ es-
curo se faça/ anda para frente/ ja-
mais para trás” (como você sempre
fez nestes 15 anos). Tempo de aguçar
o imaginário, de inventar, de reinven-
tar-se (como você sempre fez nestes
15 anos). Tempo de abraçar provoca-
ções poéticas – como a da escritora
Roseana Murray – e “colher braçadas
de flores/e então inventar um pássaro
louco/ um novo passo de dança/ uma
caixa de poesia”.

Pois é, o tempo passa, a história
continua e a educação é desafio,
sempre. O desafio que você, Colégio
Gênesis, tem sabido enfrentar, por-
que compreende que é necessário
reinventar-se, que é necessário in-
ventar “novos passos de dança, no-
vas caixas de poesia” para fazer acon-
tecer a tarefa da educação: a trans-
formação, fazer com que o mundo
tenha outra face. Você, Colégio Gê-
nesis, nós acreditamos que isso é

possível, apesar dos embates, das
dificuldades inúmeras, dos desen-
contros. Mas há, ainda, desejo, pai-
xão, afeto, então há esperança. Acre-
ditamos nisso. Acreditamos que te-
remos outras belas caminhadas que
nos levarão aos 20, 30... e tantos
anos de história. Continuaremos,
sim, nesta bela caminhada esperan-
çosa que nos trouxe até aqui. E conti-
nuaremos com compromisso, ética,
responsabilidade social, estudo,
companheirismo, humildade, com-
petência. Com postura de quem se
vê eterno aprendiz, de quem se en-
volve no firme propósito de cultivar
valores que respeitam e dignificam
o ser humano e o planeta, de quem
vê com  clareza que o mundo clama
pela construção da cidadania res-
ponsável; por uma escola que permi-
ta ao sujeito conhecer-se a si mes-
mo, descobrir-se no outro, no mun-
do, sentindo-se parte integrante do
contexto social e sendo capaz de fa-
zer da convivência social amistosa,
pacífica um valor sem fronteiras.

15 ANOS. Tempo passou. Tanta
coisa... Tantas gentes!!... Professor
Jorge, Professora Kenya, como Dom
Quixote recomenda, é preciso apos-
tar “no sonhar o sonho impossível”.
Vocês sabem disso. Vocês vivem isso.

Tempo passou. Tantas contribui-
ções... Tantas aprendizagens... Tan-
tas caras, tantos nomes, tantas vi-
das... Pessoas chegaram. Pessoas se
foram... Marcus Morais, lembrando
você, lembramos todos: professores,
funcionários,  pais, mães, estudan-
tes que, ainda, transitam por nossos
corredores, salas de aula, bibliote-
ca, cantina, quadra, jardins... e os
que transitam por faculdades, uni-
versidades, indústrias, postos de
saúde, consultórios, hospitais, salas
de aula, escritórios, fóruns, aeropor-
tos, salas de redação de jornais, clí-
nicas, farmácias, academias... tan-
tos e variados espaços por onde
você, Colégio Gênesis, está. Orgulho-
samente. Seus estudantes brilham
nas faculdades, nas universidades,
nas suas profissões. E fazem bonito,
muito bonito na vida. Mostram-se
capazes de assumir postura crítica,
criativa, solidária frente ao mundo.

Manhã de sol. Anseios, expecta-
tivas, esperança... E já  faz 15 ANOS.

Como nos 10 anos, o Gênesis Cul-
tural traz registros dessa caminhada,
numa polifonia de pontos de vista que
formam o conjunto de depoimentos de
estudantes, professores, pais e mães.
Um belo panorama desta história.

Ana Rita

de Almeida Neves

Professora de
Língua Portuguesa

e Assessora

Pedagógica do
Colégio Gênesis

... E já faz 15 anos
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Exposição marca 15 anos do Colégio Gênesis

CulturaCulturaCulturaCulturaCultura

Impactante a Exposição 15 anos
do Colégio Gênesis, instalada

numa das alamedas principais
do Boulevard Shopping de 3 a 10
de novembro. Este evento marcan-
te foi bastante visitado pelo gran-
de público e alunos da Institui-
ção. Na oportunidade, os visitan-
tes receberam um folder cons-
tando todo o relato da exposição.

“Sabemos que em 15 Anos

construímos muito. Os alunos
também” focalizou um dos oito
totens, nos quais foram afixa-
das, criativamente, em dupla
face (em placas coloridas em
acrílico), mensagens que contam
a história significativa do Colé-
gio Gênesis, uma das principais
instituições de ensino da rede
privada.

“Este evento é uma síntese da

Missa celebra os 15 anos
Fé, beleza, emoção e acima de

tudo agradecimento a Deus
foram vivenciados na celebra-
ção da Missa em Ação de Gra-
ças, realizada na noite de 12 de
novembro, na Igreja Senhor dos
Passos, pela passagem signifi-
cativa dos 15 anos do Colégio
Gênesis. Este Ato Eucarístico foi
presidido pelo pároco Miguel
Francisco do Amaral e teve como
comentarista a professora Nan-
cy de Lourdes Teixeira.

Com o templo repleto de alu-
nos, professores, funcionários,
pais, mães e ex-alunos, a cele-
bração teve como ponto alto a
homilia proferida pelo celebran-
te, que destacou as qualidades
no ensino da Instituição, bem
como, um agradecimento espe-
cial ao casal de educadores,
Antonio Jorge e Kenya dos Anjos,

pelo que fazem em prol da paró-
quia Senhor dos Passos.

“Queremos saudar o simpati-
císsimo Colégio Gênesis e, de ma-
neira especial, a Antonio Jorge e
Kenya. O Gênesis é o reflexo de
dois bons corações”. Adiante
acrescentou ainda o padre: “O Gê-
nesis é um veículo de evangeliza-
ção, seguindo o caminho certo da
educação e da ética. Oxalá que
todas as instituições de ensino
seguissem esse exemplo”.

Ao final, todos os participan-
tes irmanados, cantaram alegre-
mente com o coral da Igreja a can-
ção: “O que é, o que é” (de Gonza-
guinha). Canção essa que tornou-
se uma espécie de hino, para a fa-
mília Gênesis. “Viver, e não ter a
vergonha de ser feliz/Cantar, e can-
tar, a beleza de ser um eterno
aprendiz ... “

Rua Prudente de Morais, 212 - Ponto Central
Tel.: 75 3625-4269

CEP 44020-040 - Feira de Santana

nossa história contada em so-
nhos, projetos e resultados. São
15 anos preparando para o futu-
ro, construindo valores e forman-
do cidadãos”, assinalou o profes-
sor Antonio Jorge dos Anjos, dire-
tor geral do Gênesis.

Diversos e importantes proje-
tos pedagógicos e culturais fo-
ram, em excelentes textos, sinte-
tizados e ilustrados com fotos,

mostrados aos visitantes que co-
nheceram um pouco os projetos
desenvolvidos pelo Colégio, a
exemplo: Movimentação Olímpi-
ca, Banquete de Leitura, Projeto
Saberes, Museu da Família, Via-
gem de Estudo, Literatura de Cor-
del, ComCiência, além do gráfico
que mostra o alto índice de apro-
vação do Gênesis, para o vesti-
bular.

Os professores Antonio Jorge e Kenya dos Anjos, diretores do Gênesis Estudantes visitam exposição no shopping

www.colegiogenesis.com.br - genesis@terra.com.br
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Padre Miguel Francisco

celebrante da missa

comemorativa

Professora Cassia Braz

diretora da Escola

João Paulo I, homenageia

o Gênesis com placa...

...o casal Antonio Jorge

e Kenya recebem a placa
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O convite, os primeiros diálogos, as propostas, a en-

trevista, o processo, a entrada em um novo con-

texto de vida e aperfeiçoamento profissional!

Estas são as primeiras palavras que me vêm à me-

mória ao relembrar os primeiros contatos que tive com

o Colégio Gênesis desde o ano 2004.

Quantas mudanças ocorreram comigo, com o espa-

ço físico escolar, com a entrada de novos profissionais

para melhorar cada vez mais o quadro docente! Mas,

além dessas mudanças, algo não mudou: a proposta  e

a busca em fazer uma educação qualificada, diferenci-

ada, preparando jovens para uma sociedade mais jus-

ta e igualitária, valorizando as diferenças e a moral

para a vida e para as necessidades sociais.

A primeira MovimentAção Olímpica, quanta emo-

ção!... Foi uma sensação muito boa e inesquecível,

também sentida nas demais edições!

Os eventos organizados e preparados pela Escola

para todos nós, professores, alunos, pais, amigos, di-

reção e colaboradores!

As inovações que possibilitam uma facilitação no

processo ensino e aprendizagem marcam constante-

mente estes anos desde que faço parte desta Institui-

ção que, de certa forma, vem contribuindo diretamen-

te em minha expansão profissional e cidadã.

Este ano, completam-se 15 anos de Colégio Gênesis,

mas, às vezes, as discussões maduras que ocorrem no

grupo nos dá uma falsa idéia de que temos já  20, 25,

30... anos, um tempo bom para atingir determinados

níveis de preocupações, teorias e práticas realizadas

em nosso cotidiano!

Realmente o tempo passa... mas, às vezes, tenho a

sensação de ter acabado de chegar, por causa da ale-

gria em ver as amizades aqui construídas e mantidas,

o respeito pelo próximo e a necessi-

dade  incessante em aprender e pôr

em ação as ideias discutidas, refle-

tidas, vivenciadas. 

Realmente o tempo passa...

Daniel Ricardo Santos Pinto 

Professor de Geografia

Espaço de uma educação diferente, com-
prometida com os conteúdos formais, com o

ser humano e a cidadania. Em minhas discipli-
nas (Química e Educação Cientifica), este de-
safio tem sido referência para o Brasil inteiro
a partir dos diferentes textos publicados rela-
tando as experiências vivenciadas nesse es-
paço. A revista Química Nova na Escola, de agos-
to de 2009, (SBQ) publicou uma experiência de
construção de conteúdos de Química com alu-
nos da primeira série do Ensino Médio e na
Revista do Professor (RS) nº 98 foi publicada a
construção de um destilador em nosso labora-
tório. Já a Educação Científica tem se caracteri-
zado como um ambiente de construção signifi-
cativa de conteúdos de Física e Química com
alunos de quinta e sexta séries do Ensino Fun-
damental. Tais vivências foram publicadas no
volume 6 do Caderno de Física da UEFS e na
Revista do Professor (RS)nº 94. Além disso, a
escola desenvolve o projeto
monitoria que foi publicado
no Jornal Mundo Jovem (em
outubro de 2008) e na AMAE
Educando (MG) de setembro
de 2008.

      Cleidson Carneiro Guimarães

        Professor de Química e Educação Científica

                Gênesis
Colégio Gênesis, espaço de formação em dois tempo:

mãe e profissional

Era o ano de 2000, mais uma família chega-
     va a Feira de Santana. Começo de uma nova
vida em nova cidade. E uma mãe a pensar
que escola escolher para a filha. Vários as-
pectos foram considerados nesta seleção: li-
nha teórico-metodológica, formação docen-
te, acompanhamento pedagógico, espaço fí-
sico, relação família/escola, respeito às in-
dividualidades, proposta de ensino que con-
duzisse a uma formação cidadã, que coadu-
nasse com princípios difundidos em família
e com a formação já iniciada. Eram muitas as
exigências e expectativas. Depois de muito
caminhar, a escolha.

Lá se vão quase dez anos de contato com o
Colégio Gênesis. No início, uma proposta que
era apenas para a formação da filha mais
velha, passou a ser também espaço de for-
mação para a mãe e, porque não dizer, para a
família inteira. Logo nos primeiros anos, co-
meçou a mãe a perceber que os ensinamen-
tos direcionados à filha eram extensivos, o
que a motivava a participar ativamente da
vida da escola, fosse por meio das Reuniões
de Pais e Mestres, pela vivência no Museu da

Família, pelos trabalhos em grupos, pela
MovimentAção Olímpica, pelos projetos nas
diferentes disciplinas. Momentos de apren-
dizagens que preenchiam lacunas ao mes-
mo tempo em que abriam tantas outras.

A mãe de outrora era agora mãe e profis-
sional, passará a fazer parte do corpo for-
mativo do Colégio. Compartilhando os dois
papéis, aprendeu a ver o mundo com outros
olhos, os olhos da criticidade, olhar que era
auxiliado pela condução partilhada com ou-
tros profissionais (professores, direção, co-
ordenação e pessoal de apoio).

Em meados de 2009, o olhar para a última
década traz ao coração da mãe os frutos de
uma boa escolha e, ao crivo da profissional, a
certeza de que, no Colégio Gênesis, não basta
ensinar o conteúdo, mas
vivenciar ensinamentos
para uma vida inteira.

Professora Antonilma

Santos Almeida Castro

Assessora Pedagógica

do Colégio Gênesis

15 anos de aprendizagem
no Colégio Gênesis

GÊNESIS, o primeiro livro da Bíblia, em que
se acha descrita a criação do mundo. Cria-

ção há 15 anos de uma instituição educacional
que representa, para mim, o nascimento de
uma  nova metodologia para o ensino da lín-
gua materna.

A chegada deste espaço educacional possi-
bilitou-me uma nova compreensão acerca do
ensino de língua como instrumento de intera-
ção, de participação social, sempre em uma
relação dialógica entre os sujeitos, atores e
construtores da vida social. Interlocutores que
leem, escrevem, falam e ouvem por meio de
textos, lugar próprio da interação em que os
aprendizes se constroem e são construídos.

Além disso, posso afirmar que aprendi mui-
to e cresci profissionalmente no Colégio Gê-
nesis. Principalmente, nas reuniões pedagó-
gicas, nas quais realizamos estudos significa-
tivos para a formação docente; na sala de aula,
através da interação com os alunos no fazer
pedagógico diário; na proposta educacional da
escola, que preza a formação de valores es-
senciais para a vida em comunidade. 

Parabéns, Jorge e Kenya, pelos 15 anos
à frente desta casa de educação a qual ofere-
ce à comunidade feirense um ensino reflexivo
que, além de preparar muito bem os alunos
para os diversos processos seletivos brasilei-
ros, prepara-os para a VIDA. Parabéns às pro-
fessoras Ana Rita e Antonilma, pelas reflexões
em relação ao ensino de língua e à educação.
Parabéns a Nancy, Karla e Val, pelo competen-
te desempenho à frente da coordenação pe-
dagógica do Colégio. Parabéns
a todos os professores e funci-
onários que ajudaram e aju-
dam a edificar esta importan-
te unidade educativa feirense.
 

 Francisco Cezar Rosa Ribeiro

Professor de Língua Portuguesa

                               

Não  é para mim um simples momento nem
     um trivial momento falar do Colégio Gênesis,
uma vez que a minha vida profissional se ini-
ciou quase que concomitante à fundação des-
sa instituição. Fui admitido nesta escola no
seu segundo ano de existência de modo que
tive a oportunidade de acompanhar todos os
seus momentos de transformações, tanto na
sua estrutura física quanto no seu projeto pe-
dagógico, mudanças que sempre se firmaram
de forma sólida tendo, como objetivo maior, a
qualificação dos serviços educacionais pres-
tados à sociedade feirense.

O Colégio Gênesis, ao longo dos seus 15
anos, vem oferecendo, à nossa comunidade
um projeto educacional atual, moderno e co-
rajoso, baseado nos princípios da ética, do
humanismo na educação, mas sem perder o
foco da necessidade de formar cidadãos ha-
bilitados a ingressarem em Universidades
não apenas para satisfazer a terceiros, mas
para se realizarem enquanto profissionais.

Outro aspecto de fundamental importância
na construção desse projeto Gênesis é a preo-
cupação pela formação continuada dos seus
professores, com discussão de temas atuais
que diretamente farão diferença na relação
de aprendizagem entre os alunos e os profes-
sores dessa casa. Os seminários de formação
oferecidos aos alunos do ensino médio tam-
bém fazem a diferença na visão metodológica
da proposta educacional do Colégio.

Esses e, certamente, vários outros motivos
não citados fazem do Gênesis uma escola dife-
renciada que nos permite, na condição de pro-
fessor e de cidadão, tecer comentários que en-
grandecem o COLÉGIO GÊNESIS.

Falar do Gênesis

Francisco das Chagas

Melo dos Santos
Professor de Matemática

e Geometria



Novembro de 2009 05Depoimentos de PaisDepoimentos de PaisDepoimentos de PaisDepoimentos de PaisDepoimentos de Pais

Ao Colégio GÊNESIS

Dos seus quinze anos de existência, du-
       rante nove anos estivemos juntos atra-
vés da presença de nossos filhos que
aí estudavam, e decorridos três anos da
saída deles, continuamos próximos, numa
relação sadia de trocas e constante bem
estar.

Temos a certeza de que você, Colégio
GÊNESIS, foi um importante companheiro
na educação de nossos filhos, fornecen-
do a eles mais do que meros (e fundamen-
tais) conhecimentos, mas, sobretudo, uma
formação cidadã.

Toda a sua equipe - diretores, professo-
res e funcionários - sempre nos ensinou,
também, muita coisa e, é claro, nesta per-
muta de experiências, quem saiu lucran-
do, sempre, foram nossos filhos, seus alu-
nos, hoje já adultos, profissionais forma-
dos (ou quase), pessoas que apresentam
um diferencial na sua forma de ser, de en-
carar e vivenciar este nosso mundo, carac-
terísticas que, também, adquiriram e con-
solidaram junto a todas as pessoas que
fizeram e fazem este importante espaço de
Aprendizagem.

Agradecemos esta grande contribuição
em nossas vidas. Temos a certeza de que,
àquela época, fizemos a escolha certa para
auxiliar na educação de nossos filhos.

A relação de amizade que se formou não
se desfez, pois ainda estamos juntos em
vários momentos e desejamos que assim
continue por muito mais tempo.

Parabéns, GÊNESIS. Continue com estes
princípios que sempre nortearam seu tra-
balho e, sobretudo, permaneça contribu-
indo para a educação em Feira de Santana
e para a formação de cidadãos para nossa
humanidade. 

Sérgio Tranzillo e Dalva França
Pais de Rodrigo e Lisiane França.

Doze Anos de Parceria

Minha experiência com o Colégio Gênesis
teve início em 1996, quando comecei a

procurar uma escola para a minha primogêni-
ta Leila. Na época, a escolha não me pareceu
difícil, pois o Professor Jorge havia se desliga-
do do Colégio onde trabalhava e onde nos co-
nhecemos, primeiro como aluna e depois como
colega. Graças a essa convivência eu sabia de
seu comprometimento com a educação e, prin-
cipalmente, com a formação de jovens éticos,
responsáveis, íntegros e felizes.

Assim, em 1997, Leila inicia sua jornada no
Gênesis, entramos então para esta grande Fa-
mília. Nela todos os professores e funcionári-
os acompanharam o crescimento de Leila e de
nossa família, pois Natália começou a brincar
por estes pátios com apenas um ano, e Sara já
era festejada ainda na barriga.

De lá para cá, tenho observado um Colégio
que amadurece como todos nós, que vai me-
lhorando sua proposta através de experiênci-
as concretas e, acima de tudo, sempre respei-
tando o ser humano que existe em cada uma
das suas categorias: funcionários, professo-
res, estudantes e pais.

Quantos de nós não encontramos nesta Es-
cola um suporte para vencermos os desafios
que nos foram impostos, e aos nossos filhos,
pelas vicissitudes da vida?

Após 12 anos de convivência, Leila faz Mes-
trado em Engenharia de Produção, com vários
artigos internacionais publicados desde a sua
graduação, refletindo a sua formação, sendo
uma pessoa que sabe trabalhar em equipe, que
realiza pesquisas com autonomia, pois teve
uma formação sólida, com muita organização
e método.

Quanto às “minhas pequenas”, Natália e
Sara, seguem um caminho similar, tendo as in-
dividualidades respeitada, adquirindo cada vez
mais autonomia para deixarem suas contribui-
ções neste mundo.

Sandra Medeiros Santo

 Mãe de Leila, Natália e Sara

Colégio Gênesis:
Escola e Família!!

Lugar de todos nós

A construção da formação de um su-
      jeito requer conhecimento, acompa-
nhamento, disciplina, limite, aprendiza-
do, competência, ética, responsabilidade.
No Colégio Gênesis, estes requisitos, im-
portantes, foram se construindo e se
aperfeiçoando nestes 15 anos de sua
existência.

O Gênesis é espaço especial, aberto, de
encontros e reencontros, onde pais e fi-
lhos aprendem juntos a crescer, evoluir
na dinâmica constante do viver, tornar-se
cidadãos.

Nossas inquietações, inseguranças,
medos são administrados pelo acolhi-
mento afetivo e diferenciado de todos os
que compõem a família Gênesis, conse-
quentemente a construção da amizade e
confiança vão permitindo a permanência
segura dos nossos filhos na Escola, espa-
ço que vem se caracterizando como pro-
pulsor de aprendizado, lazer, conquistas,
definindo papéis e formando profissio-
nais competentes.
Parabéns pelos 15 ANOS. Um grande abra-
ço. Gratidão profunda.

Tadeu e Rita Gomes

Pais de Thiago, Murilo e Kamilla Gomes.

“Vestibular da Vida”

Hoje, tenho a oportunidade, e a grande ale-
       gria, de ver minha filha Nathalia, Engenhei-
ra Ambiental, desenvolvendo e analisando pro-
jetos de relevante importância para aprova-
ção de obras de hotéis, pedreiras, indústrias...,
com a perspectiva clara de não causar mal ao
meio ambiente: um orgulho para mim! Inde-
pendente financeiramente, ela é também for-
mada no importante vestibular da vida. Nada
diferente de Laila, que levanta às seis da mati-
na, pega seu carro e viaja 70 km até um muni-
cípio vizinho, onde assume a responsabilida-
de dos exames laboratoriais do Hospital Mu-
nicipal da cidade e, voltando à tarde, se dirige
para seu Laboratório, o Heme Laboratório no
Feira X, para emitir resultados de exames la-
boratoriais coletados naquela comunidade e,
ainda, à noite, em outra importante missão:
lecionar para futuros profissionais técnicos
de patologia.  Com certeza, Laila e Nathalia
aprenderam a Lição do Colégio Gênesis: elas
têm a beleza de serem eternas aprendizes, pas-
saram no Vestibular da Vida e para isso a “Fa-
culdade Gênesis” não lhe mostrou, somente, o
caminho da universidade, mas, também, o ca-
minho da importante, da grandiosa, da sinuo-
sa estrada da vida.

Obrigado, Jorge, por um dia ter sentado com
você, gasto umas horinhas, para abrir o cami-
nho do futuro de minhas filhas!

Lourenço Oliveira
Pai de Nathalia e Laila Oliveira.
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sou eterna aluna do Colégio Gênesis, apesar de enfermeira  formada
      em 2006. Para chegar até aqui, foi uma longa trajetória, com importan-
te marco em 1994 quando nasceu Colégio Gênesis, onde cursei do ensino
fundamental ao médio. Nele vivenciei mais que uma formação acadêmi-
ca, também uma história de cidadania, amizade e amor ao próximo.
Foi assim que aprendi que a educação não se faz apenas com aulas
didáticas, mas com um olhar diferenciado para a vida.
Parabéns, Gênesis, muitos anos de vida!

 

Quando somos jovens e inexperientes, cremos que tudo deve ser
resolvido imediatamente e costumamos pôr em outros a nossa

responsabilidade. Movidos por esta crença deixamos de ver e sentir a
beleza dessa fase de nossas vidas, que passa muito rápido, e focamos
nossa mente em uma única coisa: o Vestibular. Só que o vestibular
passa, e nós passamos pelo vestibular. O que sobra? Para quem se
preparou somente para o Concurso: um vazio. Para quem se preparou
para a vida sobram os amigos e os
exemplos de ética e cidadania
dados pelos mestres... Isso que é
necessário para passar por cada
dia de nossa vida de cabeça em pé,
sem se arrepender do dia anterior
e ansiando pelo próximo que será
ainda melhor! Graças a Deus tive
em minha vida um Colégio que
não me preparou somente para
o Vestibular, mas sim para as
provas da vida, e estas presta-
mos os a cada dia. Ao Gênesis,
obrigado por ter realizado bem
sua função de ser o meu início....
UM ÓTIMO INÍCIO!

      Danilo Valadares Barroso,

                                     Médico.

Estudei no Gênesis desde a sua funda-
   ção até o ano de 2000, quando com-

pletei o Ensino Médio.  O Gênesis
significa para mim muito mais do que
um Colégio, uma casa. Lá, além da boa

base teórica e prática para a minha
formação intelectual e cívica, eu fiz

amizades verdadeiras, que duram
até hoje, constituí uma família.

Orgulho-me de fazer parte
desta família, a família Gênesis!

 Renata Dórea Leal Teixeira,

 Médica.

Estudei no Colégio Gênesis da 5ª série ao 3º ano do Ensino Médio.
Estudar no Gênesis foi fantástico! Nele encontrei, de fato, uma

família que, durante meu processo inicial de formação, estava o
tempo todo ao meu lado: incenti-
vando, apoiando, reconhecendo o
esforço, as conquistas, a participa-
ção; chamando atenção quando
perdia o foco ou tinha algum
deslize. E o mais interessante era -
e eu acho que ainda é - o tratamen-
to que era dado a cada aluno: cada
um era singular, era importante
naquele ambiente; não era só mais
um. Só tenho que agradecer a todos
que compõem essa grande família
que me engrandeceu como cidadã!

Pryscila de Argolo Cerqueira,

curso Educação Física na UEFS.

O Colégio Gênesis é a minha segunda casa. Parti há três anos,
para  estudar Direito (foi difícil, crescer e sair de casa é 

sempre difícil!), mas nunca a deixei completamente. Os laços que
criei ali estão sempre a me puxar de volta, os meus anos de aluna

estão sempre em minha lembrança. A saudade é grande, e é sempre
com muita emoção que volto à minha casa. Acho que essa é a melhor

parte, pois, cada vez que retorno, percebo que as pessoas tão queri-
das, as lições aprendidas, os valores e
os sentimentos construídos continuam
exatamente como os deixei. Tais lições,

sentimentos e valores desta Escola
fazem parte do meu caráter. Se hoje

persigo ideais de Justiça, Igualdade,
Dignidade, Humanidade, e desejo

direcionar meu trabalho e minha vida
a eles, devo tal coragem, em grande

parte, ao Gênesis, que sempre
alimentou meus sonhos. 

Lua Marina Moreira Guimarães,
curso o 6º semestre de Direito na UEFS.

Esse é meu último ano no Colégio Gênesis. Vejo os ex-alunos
voltando e sentindo falta da “família” que construíram aqui.

O Colégio tem me acolhido bem desde a quinta
série.

Nesse espaço aprendi, além das disciplinas
curriculares, valores, convivência, fiz amizades...

Só posso dizer que sentirei saudades.
Ah! Uma palavra para definir o Gênesis:

“família”.

*      *      *

*      *      *

*      *      *

Mara Larissa Lima Vasconcelos

Enfermeira

Rua Rio Parnaiba, 12 - Capuchinhos - Feira de Santana
Tel.: 75 3614-4283 I 9123-1578

        Sylvio Schüffner

Fios Esmaltados
e Acessórios

o conceito de educação pode ser traduzido como um processo

 de desenvolvimento das potencialidades do ser humano. Edu-

car é desenvolver essas potencialidades de forma plena, forne-

cendo subsídios para a construção do conhecimento, fortaleci-

mento do caráter, capacitação para a vida e para a cidadania

crítica e ética.

Basicamente é a escola, em sintonia direta com a família, o

sustentáculo, o pilar, para um desenvolvimento perfeito e equi-

Larissa Lopes Gomes,

aluna do 3º ano 2009.
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O Gênesis representa o lugar onde
         encontrei os saberes mais aplicáveis
e os melhores amigos. Foi onde de com-
preendi que para ser, crescer, conhecer e
dividir é preciso saber, exercer e conquis-
tar. Conquistei as minhas glórias fincadas
na honestidade, na ética, no respeito, na
solidariedade, na estética e na responsa-
bilidade. São estes valores que me
norteiam a ser mais humana, justa, livre e
muito, muito feliz.
Maria Thereza Nunes Morais da Silva,

Farmacêutica.

A formação de cidadãos éticos, formadores de opinião e com
 compromisso social é o diferencial que faz com que o

Gênesis ultrapasse limites didáticos, edificando deveres
 fundamentais como o de respeitar ao próximo e o de agir com

responsabilidade, dedicação e humildade de um eterno
aprendiz. Parabéns, pelos seus 15 anos! O meu abraço e

 a minha gratidão a todos os professores, diretores e
              funcionários que fizeram parte de minha história.

Fui aluno do Colégio Gênesis nos seus
sete primeiros anos e vivenciei a sua

evolução. Vi e vejo que ele é a imagem
de seus instituidores, colaboradores e

alunos.Vivi-o intensamente enquanto fui
aluno e posso afirmar, mesmo passados
oito anos, que ainda o vivo atualmente,

seja nas lições de vida apreendidas,
nos mestres inesquecíveis ou nas

melhores amizades que ainda cultivo. 
Saudosas felicitações! 

                                  Danniel Smera Pinto,

Advogado. 

Família, Amizade, Educação, Honradez,
Grandiosidade, Transparência, Con-

fiabilidade, Cumplicidade, Força, Incentivo, Fé,
Solidariedade, Respeitabilidade, Cidadania e

Saudade. Nos 15 anos do Colégio Gênesis,
essas são as 15 palavras com as quais posso

defini-lo. Foi ele que me ensinou a fazer
 “... da queda, um passo de dança.

Do medo, uma escada. Do sonho, uma ponte.
Da procura, um encontro!” 

Hoje me sinto debutante pela segunda vez.
Mariana Couto Pimentel,

 curso Jornalismo na FRB e Direito na FAN. 

*      *      * *      *      *

Durante a vida caminhamos por diversos lugares e conhecemos
diversas pessoas. Malgrado o destino ter separado esses lugares e

essas pessoas, elas permanecem em nós, porque de alguma forma nos
construíram. É impossível ter passado pelo Gênesis e ele ter se tornado
apenas mais um lugar com apenas mais algumas pessoas.Todos
contribuíram de algum jeito para a minha vida: pelas reclamações, pelas
brincadeiras, pelos ensinamentos que se tornaram eternos.Obrigada

pelo companheirismo, pelo apoio, pela dedicação,
pelo esforço, pelo simples”bom dia” pela
manhã.Vocês se tornaram inesquecíveis, mesmo os
que já foram para perto de Deus (querido Marcus
Morais). Souberam nos fazer mais felizes, mais
humildes, mais humanos, MAIS CIDADÃOS, com
certeza! Só me resta dizer que sentirei eternamente
saudades de todos os momentos vividos e de todas
as pessoas e agradecer por tudo.

*      *      *
O Gênesis é uma família, na qual se constroem

amizades verdadeiras,  escolhem-se irmãos.
Desde cedo aprendemos valores como amizade, respeito, ética...

No Colégio Gênesis não aprendi apenas “o português e a
matemática”; aprendi a viver, aprendi a ser! O Gênesis foi o

lugar em que cresci e hoje é o meu lugar da saudade.
A minha maior saudade é lembrar dos momentos vividos,

das amizades, das aulas marcantes e até de todo aquele
desespero do pré-vestibular que foi contornado com boas
conversas que nos davam um ânimo a mais e a certeza de

que a gente podia ir muito além. E hoje estou feliz, fazendo o
que gosto, com a certeza de que, quando o coração apertar,

estará lá um lugar de braços abertos para mim. 
Bárbara Cássia Pinto Santos,

 curso Medicina Veterinária na UFBA.

*      *      *

Hoje, prestes a concluir o terceiro ano do curso de Publicidade
e Propaganda na UNIFACS (Salvador), digo que o Colégio

Gênesis me deu 7 anos marcantes. Os aprendizados, intelectuais e
morais, continuam vivos em minha memória e em constante aplicação
no meu trabalho. Lembro com carinho de todos os anos em que eu
não só estudei, mas vivi dentro do Colégio Gênesis que foi, sim, uma
segunda casa. E a cada dia que passa tenho mais saudade e mais
certeza de que aprendi com o Colégio Gênesis a mais importante
lição: cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz!”  
Lisiane Ornelas,
curso Propaganda e Publicidade, faço estágio em Rádio e TV
e estou montando uma Agência de Publicidade.

Murilo Gomes Santana,

Graduando em Engenharia Agronômica UFRB – Bolsista CNPq.

Isabela Gonçalves V. A. Carneiro,

curso Direito na Universidade Católica do Salvador.

librado, que tem como suporte a Educação Básica, esteio de

toda uma estruturação que envolve os estudantes.

Ao longo dos nossos 15 anos de atuação profícua em prol do

ensino qualificado, ‘O Colégio Gênesis sente-se com parte do dever

cumprido, por ter, a cada ano, participado diretamente do êxito

profissional de muitos dos seus alunos.

Cada um deles representa a excelência que sempre perseguimos

e procuramos conquistar no cotidiano da nossa ação educacional.
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“Vumbora, Cabras!”
Passava de meio-dia quando

o bando passou a se prepa-
rar para bater em retirada. Iam
sair da boca do sertão, cami-
nhando pela caatinga adentro na
direção da Cachoeira de Paulo
Afonso. Uma jornada árdua, de-
baixo de um sol de mais de 30ºC. 

Homens e mulheres do gru-
po ajeitavam seus bornais, ten-
do o cuidado de observar se os
cantis estavam cheios. Precisa-
riam de muita água, e o capitão
não era lá muito chegado a pa-
rar em qualquer lugar para ob-
ter provisões. Mais fácil parar
se alguém caísse de febre, ou
se fosse para rever algum com-
padre. Não seria provável acon-
tecer nenhuma das duas coisas
desta vez, pois todos no bando
demonstravam muita saúde e a
pressa para chegar à divisa de
três estados – Bahia, Sergipe e
Alagoas – um lugar seguro para
qualquer sujeito que escolhes-
se viver vagando pelos campos
do sertão nas margens do Rio
São Francisco. O pensamento fa-
zia o grupo apressar-se e come-
çar uma marcha inesquecível. 

Já era noite quando aqueles
homens e mulheres errantes,
que construíam suas histórias
sobre o chão das caatingas e
envoltos em sons de mugidos
de bois e canto de bem-te-vis
chegaram ao seu destino. Puse-
ram-se a procurar artigos nos
bornais e deitaram-se para des-

cansar, não sem antes tomar a pre-
caução de entender quem ficaria
em cada canto, em cada direção,
de olho na vida, no tempo que pas-
sava e que muitas vezes cobrava
para que as pessoas pudessem vê-
lo passar: Tirava a vida de compa-
nheiros, fazia companhia a sonhos
e noites daqueles que insistiam
em viver. 

No outro dia bem cedinho, ru-
maram para a região de Xingó, lá
na beira de Sergipe. Vigiaram tudo
cuidadosamente. Discutiram onde
acampariam para comer rapadu-
ra. Ainda debaixo do sol do meio-
dia, entraram na gruta de Xingó
onde encontravam pinturas feitas
na pedra e esqueletos de outros
homens que morreram por ali. A
gruta lembrava uma escavação, um
cuidadoso tabuleiro do jogo de
damas, onde podia se enxergar
pedras, pedaços de cerâmica, res-
tos de carvão queimado e pontas
de velhas lanças. Rumaram para
Piranhas depois da rapadura,
onde cumpriram obrigação como
determinava o capitão: passaram
pela igreja em romaria e cada qual
fez seus pedidos, rezou suas pre-
ces. Algumas mulheres subiam as
escadarias resmungando, mas
com medo de serem ouvidas pelo
capitão. Já pela tarde, antes do
pôr-do-sol, estavam de volta a Ca-
choeira de Paulo Afonso onde pas-
sariam a noite. 

Após um breve sono, homens
e mulheres já se arrumavam para

andar em reconhecimento pela
beira do rio. Foi quase um dia bus-
cando novos abrigos, novos conhe-
cimentos que poderiam salvar a
vida de alguém do grupo, ou favo-
recer um parto, ou ainda um arras-
ta pé sobre o lajedo. Pararam qua-
se noite, quando perceberam a
presença de um macaco que fala-
va sobre uma revista ilustrada e
sobre o Raso da Catarina, que o
capitão e mais alguns homens que
formavam o bando, pareciam co-
nhecer bem. Daquela conversa
veio o plano de rumarem para o
Raso e marcarem esconderijos. 

Conheceram na entrada do
Raso a família de Lídia. A antiga
componente do grupo fora morta
pelo companheiro após traição e
ninguém do grupo parecia querer
tocar naquele assunto. Algumas
mulheres deixaram as lágrimas
correrem, mas engoliram em seco
o acontecimento. Entraram no

EntrelinhasEntrelinhasEntrelinhasEntrelinhasEntrelinhas

 Augusto Spínola

Professor de História

Raso e contactaram os pankara-
rés. Receberam carne de bode,
farinha e reza. Muitas rezas. Mas
tiveram que sair apressados ao
notarem a passagem do tempo.
De volta a Paulo Afonso, recolhe-
ram os pertences que haviam
deixado escondidos espalhados
pelas pedras da cachoeira. Saí-
ram apressados para não trava-
rem fogo com as volantes que
pareciam chegar perto. O capitão
resmungou algo sobre a demo-
ra, e deixou sair algumas pala-
vras que pareciam senha para
uma nova partida: “Vumbora ca-
bras!” E lá ia o grupo serpente-
ando a caatinga, na direção de
outras bandas, de outras para-
gens... Vão-se, cabras, a cada ano
mais amadurecidos e cientes do
que o destino lhes reservou...

                                                    

SABERES: Conhecimento e Cidadania
O  Projeto Saberes nasceu do

 propósito de ampliar, com o En-
sino Médio, a reflexão sobre temas
contemporâneos e, assim, busca
aprofundar o debate de questões
em voga nos meios de comunica-
ção, analisa filmes e temas de re-
levância, para que os estudantes
construam sua visão de mundo a
partir de diferentes ângulos.  

Foram temas abordados nas
edições deste ano do Projeto: “Ba-
rack Obama – as várias leituras de
um mesmo homem”; “Conflitos In-
ternacionais: a questão do Orien-
te Médio”; “Darwin: no caminho da
controvérsia e da evolução”; “Des-
criminalização da Maconha- o que
é preciso saber?”; “Novo acordo
ortográfico”; “Deus e o diabo na
terra do sol (filme)”; “Empregabi-
lidade e projeto de vida”; “Faça a
coisa certa (filme)”; “Galileu Gali-
lei”. E, na última edição, ocorrida
dia 14 de novembro, o Saberes fez
um Tributo ao Gênesis recontan-
do a história dos seus 15 anos.

A professora Karoline  Santos,
coordenadora  do  Saberes, cha-
mando, carinhosamente, o Colégio
de “ Menino Gênesis”, destacou ,
no seu pronunciamento, a “ousa-
dia e a garra daqueles que põem
em prática o desejo de uma edu-
cação de qualidade” , agradecen-
do aos professores Jorge e Kenya

por possibilitar a cada um que in-
tegra  a família Gênesis “ fazer par-
te desta história e se fazer, atra-
vés  de experiências e estudos  pro-
porcionados pelo Colégio,  mais
sábio e competente nesta tarefa
do aprender o saber, o fazer, o ser
e o conviver, o eterno aprender a
aprender.” Destacou, com muita

ênfase, aqueles que “ já estão aqui
há um tempão!!”: as funcionárias
Maísa, Dina, Jô,  os professores
Cezar, Augusto, Olívia e fez uma
saudação especial ao professor
Marcus Morais.

No ponto de vista de Virgínia
Torre e Lucas Aninger, alunos do 3º
ano 2009 responsáveis pela ela-
boração dos cartazes de divulga-
ção do Projeto, o Saberes “não foi,
apenas , um compromisso, uma
responsabilidade, mas, principal-
mente, um prazer” que permitiu  o
crescimento dos estudantes. “As-
sistindo às palestras, percebe-
mos, dizem os dois, a importância
do Projeto que, para nós, vai des-
de assuntos curriculares até a for-
mação social do cidadão, compro-
missos estes do Colégio Gênesis”.
Virgínia e Lucas destacam a coor-
denação competente, eficiente e
fundamental da Professora Karo-
line Santos, e conclamam os cole-
gas a continuarem “prestigiando
este trabalho em 2010”.

Professora Karoline Santos, coordenadora do Saberes com alunos colaboradores

Personagem de Lampião no Colégio Gênesis
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Ao 3º ano, uma palavra
Numa ocasião como esta,

onde buscar os sentimentos
e como transformá-los em pala-
vras? No bolso esquerdo do pei-
to onde recôndito lateja um cora-
ção? Nas dobras das circunvolu-
ções cerebrais onde palpitam, an-
siosos, os pensamentos? Na es-
cadaria retrospectiva das memó-
rias? Nos afluentes devires que
intuímos? Na razão, na paixão, na
imaginação? Onde? Em que mun-
dos, em que estrelas, em que al-
turas e profundidades? Como
vencer o engasgo da emoção e os
tropeços dos vocábulos?

Não importa. Deixemos de
lado as delongas e sem mais ro-
deios iniciemos: estamos em
ocasião festiva. Somos presen-
tes que recebemos presentes.
Se o exterior animadamente
acende-se em festividades, não
é menor o entusiasmo com que
nossas paisagens internas tam-
bém festejam. “Gracias a la
vida”, como nos disse a grande
Violeta Parra, “ que nos há dado
tanto”: vermos o nosso investi-
mento em vidas resultando em
vidas novas que se encaminham
para sua completude, sempre
utópica, é vero, mas inequivo-
camente possibilitada pelo
combustível da nossa esperan-
ça e pelos nossos anseios de
progresso eterno.

Eram tão pequeninos, ontem,
ao caberem nos nossos braços
de pais e de mães, estes seres
que hoje nos abraçam... Semen-
tes quase. Mas concedamos ra-
zão à razão de Heráclito: “ Nada
há de permanente a não ser a
mudança”. Pois foi quase sem o
percebermos que mudanças en-
gendrando mudanças resulta-
ram neste aqui e agora dos nos-
sos rapazes, das nossas moças:
frutos e flores em pleno tempo
de colheita!

Juntos viemos de primavera
em primavera; verões, sem dú-
vida, acenderam-se nos interlú-
dios; por certo não fomos pou-
pados de invernias. Mas nossos
caminhos apontavam para me-
tas claras. E eis que estas, por
certo, foram alcançadas. Chega-
mos para a partilha comum de
uma alegria que se concretiza
agora nesta celebração que nos
alteia e transborda.

Muito obrigado, pois, filhos e
filhas. Sem o seu crescimento nós
nos tornaríamos menores. Bem
menores do que nós mesmos. Des-
de o berço torcemos continuamen-
te por vocês. A partir de hoje – e
para sempre – continuaremos os
seus mais fiéis torcedores, oran-
do constantemente para que lu-
zes não se apaguem, maçãs não
se insinuem e a existência não
venha a mordê-los...

O grande Gibran Khalil Gibran
fez aos pais uma advertência que,
no sentido filosófico e poético, é
dolorosamente verdadeira. Disse-
nos ele

“Vossos filhos não são vossos
f i lhos,

 São os filhos e as filhas das
ânsias da vida por si mesma.

Vêm através de vós, mas não de vós.
E embora vivam convosco, não

vos pertencem.
Podeis outorgar-lhes vosso amor,

mas não vossos pensamentos,
Porque eles têm seus próprios

pensamentos.
Podeis abrigar seus corpos, mas

não suas almas;
Pois suas almas moram na man-

são do amanhã,
Que vós não podeis visitar nem

mesmo em sonho.
Podeis esforçar-vos por ser

como eles, mas não procureis fazê-
los como vós.

Porque a vida não anda para
trás e não se demora com os dias
passados.

Vós sois os arcos dos quais vos-
sos filhos são arremessados como
flechas vivas.

O arqueiro mira o alvo na sen-
da do infinito e vos estica com
toda a sua força

Para que suas flechas se proje-
tem, rápidas e para longe.

Que vosso encurvamento na
mão do arqueiro seja vossa alegria:

Pois assim como ele ama a fle-
cha que voa,

Ama também o arco que  per-
manece estável.”

De fato, nossos rapazes e nos-
sas moças, embora na estrada que
sucede este momento vocês pos-
sam vir a ser, no sentido filosófico
expresso pelo poeta, cada vez me-
nos nossos filhos, na realidade
nós continuaremos a ser, no sen-
tido literal do termo, cada vez mais
os seus Pais. “ Tê-los ou não tê-

los” poderá ser uma questão, mas
“SERMOS OU NÃO SERMOS” jamais
o será!

Dirijamo-nos agora aos Mes-
tres:

“Feliz aquele que transfere o
que sabe e aprende o que ensi-
na”, escreveu inspirada e inspira-
doramente a poeta de Goiás Ve-
lho, Cora Coralina, ao exaltar a fi-
gura dos Professores. A estes, pois,
o nosso muito obrigado mais co-
movido, mais provindo das raízes
do nosso eu profundo. E para ex-
pressá-lo, permitam-me que trans-
creva um trecho da poesia da gran-
de figura, usando-a como porta-voz
das nossas vozes:

“Professor, ‘sois o sal da terra e
a luz do mundo’. Sem vós tudo se-
ria baço e a terra escura.”

Nossa gratidão, sobretudo, pela
certeza que nos vem do testemu-
nho dos nossos filhos, de que, vós,
Mestres do Colégio Gênesis, se-
guistes intuitivamente e por amor
ao ofício a admoestação também
feita pela grande poeta ao escre-
ver no mesmo poema:

“Professor, sê um mestre. Há
uma diferença sutil entre este e
aquele. Este leciona e vai prestes
a outros afazeres. Aquele mestreia
e ajuda seus discípulos. O profes-
sor tem uma tabela a que se ape-
ga. O mestre excede a qualquer
tabela e é sempre um mestre.”

Não fora a tirania do tempo e
faria questão de, em nome de Pais
e Mães aqui reunidos, homenage-
ar não a todos, mas a cada um dos
que “ transferiram o que sabiam”
aos nossos filhos, nomeando—os
um a um  e exaltando-os. Na im-
possibilidade, porém, que um am-
plexo único os envolva qual uma
túnica inconsútil tecida com os fios
da gratidão mais perene.

Aos que regeram a orquestra,

EntrelinhasEntrelinhasEntrelinhasEntrelinhasEntrelinhas

com a mais literal e competente
maestria, Jorge, Kenya, Nancy,
Valdélia, os acordes uníssonos
de uma sinfonia agradecida.

Por último, mas nunca por ser
o de menos importância, muito
pelo contrário, nossa gratidão ao
Eterno, ao Deus que nos esculpe
cotidianamente à sua imagem e
semelhança. Que da Sua inesgo-
tável fonte de inteligência e luz
a torrente jamais cesse de fluir
para todos e cada um de nós, pais ,
alunos, professores, diretores, co-
ordenadores, e dela sejamos to-
dos pouco a pouco preenchidos
até à perfeição do dia mais pleno.

“Luz”, como disse Goethe ao
expirar, “mais luz”! Sejamos lu-
minescentes. Não importa que
continuemos crescendo as nuli-
dades, como a seu tempo bem
lamentou Ruy Barbosa, o baiano
expoente máximo da inteligên-
cia humana brasileira. Já é tarde
demais para que sejamos otimis-
tas. Se vivemos tempos de crepús-
culos, estes são inequívocos si-
nais de auroras! Embora mínimos
vaga-lumes, se somarmos as
nossas luzes daremos oportuni-
dade a um possível grande ama-
nhecer!

Terminemos, porém, antes que
o embargo da emoção e os vocá-
bulos atropelados levem-nos
além do suportável.

Filhos e filhas, hoje sejamos
nós, vossos Pais, os pequeninos
a cabermos em vossos braços!

Mensagem aos alunos do 3º ano

2009 proferida pelo Professor José

Geraldo Wanderley Marques,

pai de Hortência, aluna  do 3º ano,

no encontro UMA PALAVRA...

realizado no dia

14 de novembro último.

A turma do 3° ano 2009 no evento “Uma Palavra”

QUALIDADE

POR EXCELÊNCIA
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A leitura e os jovens
Livros e mais livros. Durante toda a nossa vida passam
    por nossas mãos milhares de livros, os quais, a maio-
ria, nem são lidos por nós. Todos eles possuem informa-
ções maravilhosas, muito bem elaboradas e todos mui-
tos cheios de novidades.

Um jovem não precisa somente da internet, de jogos e
de novos amigos para conhecer um novo mundo, o jovem
precisa de livros, livros que alimentem a sua mente com
informações e com muita imaginação.

Podem ser livros tristes, alegres, grandes, pequenos...
Para curtir cada parte desse novo mundo, basta mergu-
lhar de cabeça e ler por prazer e não por obrigação.

O fato de o jovem de hoje já não se interessar mais
por livros, está relacionado ao incentivo dos pais e da
escola, está relacionado também à obrigação, muitos
jovens leem livros somente porque são “obrigados” a
isso. Por isso muitos jovens substituem os livros pela
internet.

É preciso incentivo dos adultos e a vontade e curiosi-
dade dos jovens, pois os livros não trazem somente infor-
mações, mas também ensinam valores, melhoram a auto-
estima e nos fazem refletir sobre o que acontece à nossa
volta.

Laís Queiroz Azevedo

7ª série - 2009

Sertão Sanfoneiro
A história do Bra-
     sil é extrema-
mente complexa. A
origem do seu povo
se dá pelas mistu-
ras de várias etni-
as, e suas qualida-
des se expressam
de diferentes for-
mas, revelando
grandes ícones his-
tóricos, como o
sertanejo com san-
fona e rosto alegre,
que usou seu dom
musical para aju-
dar a mudar a rea-
lidade nordestina.

Luiz Gonzaga era seu nome. Nasceu em
Exu, Pernambuco, no dia 13 de dezembro
de 1912; gostava de ir às festas religio-
sas e feiras, onde escutava as apresenta-
ções de sertanejos. Apesar de ter se dis-
tanciado de sua terra, em busca de uma
vida melhor no Sul, nunca escondeu de
ninguém a falta que sentia de casa.

O ‘Velho Lua’ queria ganhar a vida por
meio da música, mas com um ritmo au-
tenticamente brasileiro e, quando chegou
à Rádio Nacional, queria cantar o Nor-
deste, e mostrar, além das dificuldades,
tudo de bom da sua terra, mas não foi
tão fácil.

Longe de sua cidade natal, fez de tudo
um pouco: ingressou no exército, vendeu
mercadorias e juntou dinheiro. Mas nada
disso trazia felicidade a Luiz Gonzaga.

A luta pela preservação ambiental
No território brasileiro está

localizada grande parte das
maiores reservas naturais do
mundo. Têm-se neste país, por-
tanto, uma vasta fonte de rique-
zas fundamentais para o de-
senvolvimento da economia e im-
prescindíveis para a manutenção
da vida no planeta, já que a hu-
manidade depende desses recur-
sos naturais para sobreviver.

Grande porção da Floresta
Amazônica, por exemplo, encon-
tra-se nas áreas brasileiras;
muitos geógrafos denominam a
Amazônia como o “Coração do
Brasil”, diante da influência
exercida por ela nos mais diver-
sos aspectos vitais para o país.
Sabe-se que, no Brasil, encontra-
se a mais ampla diversidade da
fauna e flora do mundo, locali-
zada na sua maioria, no territó-
rio da Floresta Amazônica; além
disso, o fato de ainda apresen-
tar um grande número de árvo-
res, possibilita-lhe tornar-se res-

ponsável, junto a outros fenôme-
nos, pelos índices pluviométricos
predominantes, pois a Amazônica,
mesmo recebendo correntes de ar
de outras regiões, realiza através
das plantas o processo de evapo-
transpiração, o qual influencia
diretamente nas chuvas de alguns
estados brasileiros, permite tam-
bém a construção de usinas hidre-
létricas que fornecem energia
para a população, e fornecem gran-
de quantidade da água disponível
no território e nas áreas de outros
países.

Diante do exposto, seria con-

veniente poder relatar os cuidados
com a preservação desses recur-
sos existentes, os quais represen-
tam condições basilares para a
sobrevivência da população mun-
dial. Contudo, infelizmente, essa
não é a realidade observada no
contexto social. A discussão sobre
a preservação ambiental tornou-
se comum no dia-a-dia das pesso-
as, devido, sobretudo, ao estado
lamentável e preocupante que é
evidenciado, principalmente, pela
falta de cidadania, o que coloca
em risco a vida do planeta Terra.
Tal situação foi causada por ati-
tudes de indivíduos que submete-
ram a natureza a um constante
processo de destruição, ocasiona-
do pela poluição das águas, quei-
madas, desmatamentos e outros
fatores predominantes, frutos de
atitudes egoístas e ambiciosas do
ser humano. A partir dessa reali-
dade, buscam-se decisões para
reverter esse “quadro” de degrada-
ção ambiental: o aumento da fis-

calização e a aplicação de mul-
tas seriam boas medidas para
solucionar essa problemática,
desde que fosse mantida a dedi-
cação do governo e, de fato, a
prática desse projeto, sem dis-
criminação, ou seja, um projeto
que envolve de forma generali-
zada as mais distintas classes
sociais, excluindo os benefícios
que são proporcionados às clas-
ses mais privilegiadas.

No entanto, além desse mé-
todo, é de extrema importância
a conscientização dos indivídu-
os e a prática de atitudes cida-
dãs na busca pela preservação
da vida na Terra. Com a partici-
pação popular torna-se mais
acessível um mundo mais “colo-
rido”, sem o tom acinzentado das
queimadas, onde os seus habitan-
tes poderão desfrutar de uma vida
mais digna, feliz e saudável.

Lívia Amasis, Juliana Alves, Ademilton de Oliveira

Equipe Verde - MovimentAção Olímpica – 2009

Texto resultante da Tarefa Produção Textual.

Resolveu seguir seu sonho e o conselho
de um amigo, e passou a tocar e cantar
suas músicas, revelando suas dores e
amores, e foi assim que o sucesso bateu à
sua porta.

Fez parceria com Fagner, seu filho Gon-
zaguinha, Dominguinhos, Elba Ramalho,
entre outros. Seu sucesso se expandiu pelo
Brasil e pelo mundo, mas era Exu que dava
a Gonzaga a paz e a realização. Então lar-
gou a música num show gravado pela Rede
Globo, e voltou pra casa, onde morreu em
02 de agosto de 1989, deixando uma con-
tribuição cultural imensa para a música
brasileira, principalmente ao forró, xote
e baião.

A entrada triunfal da Equipe Verde na MovimentAção

Marília Miranda A. de Oliveira

3º ano - 2009 - Texto com nota

máxima no Simulado ENEM

Aspecto geral do Banquete de Leitura 2008
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Aconteceu... E estivemos lá!

MULTIFUNCIONAIS E COPIADORAS RICOH
20 ANOS COM O MELHOR SERVIÇO TÉCNICO

FONE: 75 33229550

    Nas cores, a efemeridade das paixões     

Lá se vão quase dez anos que me en-
canto com a emoção vivenciada por

alunos, jovens e adolescentes, no pe-
ríodo da MovimentAção Olímpica do
Colégio Gênesis. Durante os quatro
principais dias (de quarta a sábado),
os alunos, por ora atletas, demonstram
uma paixão enlouquecedora pelas equi-
pes que levam nomes de cores.  

E fico a pensar como seria bom se
na vida cotidiana pudéssemos nos
aproximar de forma plena, numa en-
trega total, como fazem os alunos,
mesmo que num tempo muito curto,
mas um tempo que não deixa marcas,
intrigas, aborrecimentos, um tempo
curto sem as famosas sequelas que
nós, adultos, costumamos vivenciar...

Vejo que a paixão demonstrada
pela torcida (individual e coletiva) vai
da força física, por meios dos gritos em
variadas intensidades, à força senti-
mental quando se explode o riso, o ca-
rinho e o choro, materializando senti-
mentos, também variados, ao se re-
ceber o resultado de ser (ou não) a
campeã!

A essa paixão, também se declara
por meio da criatividade, da originali-
dade, da inventividade que só os jo-
vens ousam demonstrar. São carros e

pistas inventados, roupas exóticas, car-
roças enfeitadas e carregadas por bicho-
gente, pelos aplausos e pela força dada
aos diferentes, àqueles que não têm
uma boa performance, mas mesmo as-
sim participa. Ou por meio do rompi-
mento da timidez e da coragem de ou-
sar e se expor em público, tornando-se
muitas vezes ridículo, mas, como diria
Drummond, não seria amor, não seria
paixão, se não fosse ridículo!

E o mais interessante é que o amor
intenso demonstrado, vivido, declarado
aos quatro cantos dentro e fora da esco-

la, pela equipe,
naquele ano azul,
desfaz-se como
num passe de
mágica, no ano
seguinte, quando
se está na equipe
verde, amarela,
rosa, enfim, na
cor que, no mo-
mento, torna-se o/
a amante, o ser a
se declarar apai-
xonado!

Novamente,
fico a pensar
como seria bom

se nós, adultos, pudéssemos pelo me-
nos uma vez demonstrar as nossas emo-
ções, sentimentos sem reservas, sem
vergonhas e vivêssemos, freneticamen-
te, momentos de paixão, sem nos preo-
cupar como o que acontecerá na segun-
da-feira seguinte ou no ano seguinte. É
certo que correríamos riscos, muitos ris-
cos, mas ao nascer, já não nos colocamos
em risco?

Penso que essa é a única traição, a
da traição das cores pelas equipes na
MovimentAção Olímpica, que pode e
deve ser vivida gostosamente, de forma

efêmera, pois esse sentimento não se
constitui de forma imposta, e, não se
tem sobre a cor o sentimento de posse
sobre (sentimento que demarca as re-
lações adultas), mas se é, a própria cor.

Tem-se o sentido de pertencimen-
to, de pertença e não de poder ou de
controle. Ama-se não por pedido ou
ordem, ama-se por desejo de ser, de
estar vivenciando cada momento de
gol, da peteca caída no chão do outro
lado, cada ponto marcado, de estar
sem fazer nada, apenas desfilando
pelo Colégio, vestindo a cor que, na-
quele momento se declara apaixona-
do. As cobranças são “bem menores”
e pode-se estar próximo do parceiro
da sua própria equipe ou quem sabe de
parceiros outros, das outras equipes.

“Parabéns aos que amam os jo-
gos, vibram, superam-se, crescem,
vencem e se orgulham pelo que foi
capaz de fazer, ou seja, apaixonam-
se!” Penso que viver a cada ano a pai-
xão momentânea pela equipe com
nome de cor é viver plenamente a
vida, porque “ela é bonita, é bonita”
e..., sobretudo, efêmera. 

Professora Antonilma S. A. Castro

Na MovimentAção Olímpica da
primavera de 2009
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Gostaria de convidá-los a um
passeio por um tempo não

muito distante deste nosso agi-
tado século XXI. Visitaremos,
por breves instantes, alguns lu-
gares e momentos brasileiros:

Primeira cena: No norte do
país, em uma casa de madeira
rodeada pela mata, um homem
que fala com firmeza se dirige a
outros. Estão todos sérios e pre-
ocupados, são todos simples e
rudes. A situação que os envol-
ve pode tirar-lhes o direito de
sustentar suas famílias ou de
permanecer naquelas terras.
Mas as palavras daquele ho-
mem acendem uma chama de es-
perança em seus corações. Esta-

mos no Acre, em 1976. Uma pa-
lavra brilha nesta cena: COM-
PROMETIMENTO.  

Segunda cena: Em uma repar-
tição pública, um jovem senhor
assina muitos papéis. Sua inten-
ção, no entanto, está além da bu-
rocracia ou da política. Os do-
cumentos criam escolas, univer-
sidades, novos projetos. O ho-
mem corajosamente se pronun-
cia: acredita na formação de um
cidadão democrático. Seu cora-
ção se volta para o povo de uma
pequena cidade baiana, que ti-
nha lhe apontado uma preciosa
lição: ao educar, é possível mo-
dificar o rumo da vida de mi-
lhões de brasileiros. Estamos no

Rio de Janeiro, em 1931. A pala-

vra que pode ser lida naqueles
papéis é: PERSEVERANÇA. 

Terceira cena: Na rua repleta de
pessoas preocupadas, lêem-se os
jornais à procura de números: a
saúde do Brasil está em perigo. A
varíola mata indiscriminadamen-
te. Um homem se mantém calmo e
firme entre a multidão e continua
seu caminho até o instituto em que
trabalha dia e noite. Estamos no

Rio de Janeiro, em 1904. Inconta-
minada, uma palavra persiste:
RESPONSABILIDADE.  

Quarta cena: A revolução co-
mandada por jovens políticos e
oficiais está em andamento no
país. Agitam-se os ânimos e, no
entanto, em seu quarto, comum
como tantos outros, um jovem es-
creve. Sente-se compelido a falar
de sua gente e de suas idéias de
liberdade. Traz para o papel uma
gente de pele morena, gente das
plantações de cacau, das terras
vermelhas, gente da pesca e do
mar. O jovem deseja estudar Di-
reito e mudar muitas coisas. Mas
dispõe apenas de papel e tinta.
Estamos na Bahia, em 1930. Em
meio ao turbilhão que se forma, o
jovem baiano ouve uma palavra:
DEMOCRACIA.

Quinta cena: O povo brasileiro
chora nas ruas. Ouve-se uma mú-
sica vibrante de vitória, mas o ho-
mem que a trouxe para seu país
não pode mais ouvi-la. Seu empe-
nho ultrapassou os limites de uma

área contaminada por muitos in-
teresses financeiros. Entre flores,
cobre-se a fotografia do homem
com a bandeira verde amarela.
Estamos em São Paulo, em 1994.

Na multidão, alguém diz a pala-
vra: SERIEDADE.

Sexta cena: O rapaz despede-
se de sua terra. Está decidido a
seguir caminho. Leva consigo uma
sanfona e um imenso amor pelas
coisas do sertão. Mas é longe de
sua terra que pretende encontrar
expressão nova para este nordes-
te que o criou. Um dia, o rapaz e o
instrumento irão pintar no céu de
São Paulo, os luares do sertão. Es-

tamos em Pernambuco, em 1930.
Na música ao longe, uma palavra:
AUTENTICIDADE.

Sétima cena: Sob o signo de
perfeição do número sete, peço
aos senhores que olhem à sua vol-
ta. (pausa) Nós somos os protago-

nistas da sétima cena. O Brasil já
deu ao mundo muitos homens e
mulheres de valor, comprometidos
com uma ética transformadora, e
com ideais de fraternidade, como
podemos ver nas figuras de Chico
Mendes, Anísio Teixeira, Osvaldo
Cruz, Jorge Amado, Aírton Senna e
Luiz Gonzaga. O Colégio Gênesis,
como seu nome anuncia, orgulha-
se de fazer nascer para a socieda-
de feirense e brasileira, homens e
mulheres de valor, profissionais
competentes e comprometidos
com seu tempo, com os menos fa-

Envolvendo conhecimento através de temas pesquisados e
a prática de esporte, o Colégio Gênesis, promoveu (17 a

24 de outubro) a XII MovimenAção Olímpica. O evento que
teve como tema central “Brasil, mostra tua outra cara:

MovimentAção Olímpica:
Exercitando conhecimento e esporte

Brasileiros que fizeram história”, reuniu cerca de 400
estudantes/atletas, em diversas modalidades esportivas, com
a participação de seis equipes: verde, vermelha, amarela, azul,
laranja e rosa. Esta última foi a grande vitoriosa.

Brasil, Mostra tua Outra Cara: Brasileiros que Fizeram História
vorecidos, e com a educação
como um todo. Esta casa tem co-
laborado com a construção de
um Brasil melhor, ao propiciar
uma educação baseada nestes
mesmos valores, educação ca-
paz de produzir, a partir destas
salas de aula, engenheiros, pro-
fessores, médicos, advogados,
economistas, administradores,
historiadores, biólogos.

Senhores, a chama da Movi-
mentAção Olímpica, brilhante e
forte, que hoje se acende mais
uma vez, deve nos lembrar que,
apesar de vivermos em um mun-
do cada dia mais individualista
e perigoso, é possível construir

coletivamente, dentro dos valo-
res da solidariedade, da hones-
tidade e do compromisso soci-
al, pequenas chamas que conti-
nuarão em outros tempos, em
outros corações.

Flávia Aninger Rocha
Professora de Língua Inglesa

Texto de Abertura da
XIII MovimentAção Olímpica

A vibração das equipes na MovimentAção Olímpica Coreografias apresentadas na quadra poliesportiva


