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Precisamente no ano de 1994, foi 
fundada e instalada estrutural-
mente uma Escola, localizada 

num imóvel, situado na avenida Getúlio 
Vargas, ao lado da rua José Bonifácio. 
Esta proposta educacional ganhou for-
ma pedagógica concreta: nascia, as-
sim, o Colégio Gênesis – tradução per-
feita de sua denominação, em registrar 
a história da criação.

Desta idealização educacional, vol-
tada exclusivamente em oferecer aos 
seus estudantes significativa aprendi-
zagem para a construção de uma socie-
dade justa, humana e feliz, foi construí-
da uma história nessas duas décadas 
e meia.

Gênesis Cultural em Revista
Ano VI – novembro 2019 – nº 6

Colégio Gênesis 
Fundado em 1994
Rua Prudente de Morais, 212
Ponto Central - Tel.:  75 3625-4269
Feira de Santana – Bahia
www.colegiogenesis.com.br
genesiscoord@gmail.com

Direção Geral:
Antonio Jorge Sena dos Anjos

Direção Pedagógica:
Kenya Costa Pinto dos Anjos

Estamos felizes ao celebrar o Jubi-
leu de Prata – os 25 Anos de qualifica-
da história pedagógica, conquistada 
criteriosamente por todos aqueles que 
indiscutivelmente dinamizam o Colégio 
Gênesis de Feira de Santana, referên-
cia educacional consagrada no estado 
da Bahia e no Brasil.

Nesta Edição da Gênesis Cultural 
em Revista, relatamos em primeiro lu-
gar o agradecimento a Deus com a ce-
lebração da Missa em Ação de Graças 
pelos  25 Anos de fundação do nosso 
Gênesis; o criativo Encontro Geral de 
Pais; a realização do II Encontro Gêne-
sis de Educação, evento significativo 
que contou com a participação de reno-

mados palestrantes da educação brasi-
leira; o delicioso Banquete de Leitura 
que homenageou o escritor feirense 
Eurico Alves Boaventura; a Premiação 
do Troféu Especial Gratidão; o Seminá-
rio das Profissões, além da superprodu-
ção cultural e esportiva da XXII Movi-
mentAção Olímpica dentre outros 
assuntos abordados por professores e 
estudantes do Colégio Gênesis. Para-
béns, Colégio Gênesis! Com muita Gra-
tidão!

Boa Leitura! 

Paulo Norberto 
Editor/Coordenador

Consultoria Pedagógica:
Ana Rita Neves

Coordenação:
Nancy de Lourdes Teixeira
Kamilla Farias

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO:
Edição e Reportagem:
Paulo Norberto 
(paulonorberto01@gmail.com)

Revisão de Textos:
Ana Rita Neves

Comercial:
Gicélia Estrêla Bastos

Digitação:
Maiza Grasse Muniz

Fotos:
Paulo Norberto
Arquivo – Gilvan da Silva

Capa:
Nerobianco

Diagramação:
Kleber Libertador - 75 99207-569

Impressão
EMGRAF - 75 3623-0011

EDITORIAL

EXPEDIENTE

Celebração da Santa Missa Inaugural do Colégio Gênesis,
pelo Monsenhor Edson, em 07/02/1994.

2º Encontro Geral em Julho de 1994.



4
FEIRA DE SANTANA-BA | DEZEMBRO DE 2019

Colégio Gênesis:
vinte e cinco anos de eterna gratidão

Não pretendemos aqui neste texto 
tentar comprimir 25 anos em algumas 
poucas linhas, o que seria uma tarefa 
nada fácil e porque não dizer quase im-
possível. Por isso nem sequer pensa-
mos tentar. O que podemos dizer é 
que, quando uma instituição atinge 
essa idade, independentemente de 
seus méritos, é porque atendeu a algu-
ma necessidade, serviu a algum objeti-
vo, do contrário não se manteria viva. 

Particularmente, falando do aniver-
sariante, o Colégio Gênesis, desde o 
seu surgimento vem se propondo a 
cumprir com a sua verdadeira e nata 
missão de educar, transformando vidas 
e formando cidadãos, contribuindo, 
dessa forma, para a construção de uma 
sociedade mais justa, humana, solidá-
ria e feliz.

Sendo assim, ao invés de falar da 
sua história, preferimos, nesse mo-
mento, optar pelo reconhecimento e 
sincera gratidão a todos aqueles que, 
direta ou indiretamente, cruzaram o 
nosso caminho e nos ajudaram - e aju-
dam - na concepção e cuidado para 
com essa instituição e na construção 
da sua história.

O nosso primeiro e maior agradeci-
mento (e não poderia ser diferente), vai 
para o nosso Deus todo poderoso que 
sempre se fez (e se faz) presente no 
nosso caminhar, desde o nascimento 
desta escola até os dias de hoje. Todos 
nós que fizemos e fazemos parte desta 
Casa, de alguma maneira, podemos 
testemunhar a presença e a proteção 
Divina, seja nos planejamentos e 
ações, seja nos problemas e decisões 
do nosso fazer diário e principalmente 
nas relações entre todos. Ao Bom Pai, 
a nossa eterna e profunda Gratidão. 

Os nossos agradecimentos vão tam-
bém para os nossos familiares, espe-
cialmente os nossos pais e os nossos 

filhos, que acompanharam, torceram, 
incentivaram e acreditaram que aquele 
sonho seria concretizado e tornar-se-ia 
uma realidade. A todos vocês, familia-
res e família, nossa gratidão.

Uma instituição de ensino jamais 
poderá desenvolver um trabalho sério, 
dedicado e competente se não contar 
com a cumplicidade de bons profissio-
nais, de professores e coordenadores 
comprometidos com o fazer pedagógico 
e em sintonia com o seu projeto político 
pedagógico. Sendo assim, não podería-
mos deixar de agradecer a todos e to-
das, professores e professoras, coor-
denadores e coordenadoras atuais, 
bem como àqueles que por aqui passa-
ram, pelo seu trabalho, compromisso e 
dedicada contribuição. A todos vocês, a 
nossa sincera Gratidão.

Por outro lado, como garantir um tra-
balho docente de qualidade sem o 
apoio de pessoas necessárias para 
tal? Como planejar e executar as ações 
pedagógicas, sem a assistência e com-
prometimento profissional de outros 
companheiros? Pensando assim, ja-
mais poderíamos esquecer os demais 
componentes da equipe, sejam eles 
pessoal de apoio ou administrativo. A 
vocês, queridos colaboradores e cola-
boradoras, os nossos agradecimentos, 
a nossa sincera Gratidão.

Mas, também, não se faz uma esco-
la apenas com funcionários e professo-
res. Como poderemos atingir os objeti-
vos traçados sem contarmos com 
aqueles que esperam pelos nossos 
serviços, os sujeitos aprendizes. Vo-
cês, queridos estudantes, alunos e ex-
-alunos, peças fundamentais do ensi-
nar e do aprender, os nossos mais 
profundos agradecimentos, por darem 
vida e sentido ao precioso e complexo 
ato de educar. A todos vocês que abri-
lhantaram e abrilhantam a vida e a exis-

tência dessa escola, a nossa mais sin-
cera e pura Gratidão.

Aos pais e as mães, que acredita-
ram e acreditam no nosso trabalho, e 
por consequência confiaram e confiam 
a nós a educação escolar dos seus fi-
lhos e filhas, o nosso Muito Obrigado e 
também a nossa Gratidão. 

Hoje, ao olharmos para trás, perce-
bemos que um sonho sonhado a dois e 
saído de dentro do coração de pais que 
queriam- e querem- o melhor para os 
seus filhos, tornou-se realidade. Pedi-
mos ao nosso bom Deus e aos irmãos 
que nos ajudem a continuar nessa lin-
da e gratificante missão de educar. A 
nossa maior satisfação é ver os nossos 
queridos alunos realizados e felizes, e 
isso se torna cada vez mais frequente 
quando recebemos visitas e/ou infor-
mações deles. 

Por fim, queremos, mais uma vez, 
louvar e agradecer a Deus por todos os 
momentos que vivemos e vivenciamos 
ao longo desses vinte e cinco anos de 
existência. Louvar e agradecer a Deus 
pela nossa vida e pela vida de todos 
aqueles que, de forma direta e indireta, 
contribuíram e contribuem para o en-
grandecimento desta Instituição. Ao 
tempo em que louvamos e agradece-
mos ao Senhor, continuamos a pedir a 
Sua constante guarda e proteção para 
que o Colégio Gênesis possa continuar 
a sua trajetória, seguindo em frente, 
plantando o bem e mantendo sempre 
no seu caminhar os seus propósitos e 
ideais de edificar o ser humano. 

                             
Antonio Jorge S. dos Anjos e
Kenya Costa Pinto dos Anjos

Diretores do Colégio Gênesis

PONTO DE VISTA

“A gratidão é uma forma singular de 
reconhecimento, e o reconhecimento 
é uma forma sincera de gratidão.”



5
FEIRA DE SANTANA-BA | DEZEMBRO DE 2019

A Ergus já está adequada para atender a demanda, elaborando todos os documentos de Segurança e Medicina do Trabalho necessários para envio 
das informações ao eSocial.

O eSocial é um projeto do governo federal, instituído pelo Decreto n° 8.873/2014, que unifica a forma pela qual passam a ser prestadas as 
informações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e fiscais.

ENTRE EM CONTATO CONOSCO E SOLICITE UM ORÇAMENTO OU VISITA TÉCNICA!

Com o eSocial, será necessário determinar qual o fator de risco que os colaboradores estão expostos (químico, físico, biológico, etc.), se há ou não 
presença de insalubridade, o respectivo grau (mínimo, médio, máximo) do adicional conforme a NR 15 (Atividades e operações insalubres) e se há 
ou não caracterização de aposentadoria especial nas atividades desenvolvidas na empresa.

75 3624-1684 / 99281-6179   / 99228-8296

Rua Castro Alves, 1122 Centro - CEP: 44001-592
Feira de Santana - BA

ergus.consultoria@gmailcom 

www.ergusst.com.br

Quem somos?  
A Ergus é uma empresa especializada em Ergonomia, Segurança
e Medicina do Trabalho e Higiene Ocupacional

Serviços

Nossos Profissionais são especialistas, com

registros devidamente atives em seus

conselhos de classe.

Todos os nossos equipamentos são próprios e

devidamente calibrados, com 

certificados de calibração.

Ergonomia

Segurança e Saúde do Trabalho 

Higiene Ocupacional
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Fé, emoção, alegria e gratidão en-
volveram de beleza a celebração da 
Missa em Ação de Graças em homena-
gem aos 25 ANOS de fundação do Co-
légio Gênesis de Feira de Santana. O 
ato que teve como celebrantes o padre 
Pedro Júnior e o frei Mário Sérgio acon-
teceu na noite do dia 8 de fevereiro, na 
Igreja dos Capuchinhos.

A abertura da cerimônia contou com 
a palavra da professora Nancy de Lour-
des Teixeira que, em determinado tre-
cho, destacou: “Hoje, com os corações 
repletos de alegria e amor, todos nós, 
diretores, coordenadores, professores, 
funcionários, alunos, ex-alunos, fami-
liares, juntos aqui estamos para cele-
brar os 25 ANOS de lutas e vitórias do 
Colégio Gênesis, agradecendo a Deus 
toda dádiva que Ele nos concedeu para 
realizarmos uma educação com amoro-
sidade e competência”.

Em  sua  homilia,  o  frei  Mário  
Sérgio  disse  da  satisfação  de  ter  
nesta  cerimônia  a participação  do  
padre  Pedro  Júnior  “por  ser  meu  
professor”.  Destacou na sua reflexão 
que “somos  eternos  pedagogos  e 
aprendizes. Pois educar é tirar o me-

lhor do outro”. Disse ainda: “A escola não é um depósito de filhos. A família tem 
que caminhar junto com a escola. E sublinhou: “Celebrar 25 ANOS do Colégio 
Genesis é receber gratidão e dar gratidão. Gênesis é um nome audacioso”.

Esta   cerimônia   religiosa   foi   abrilhantada   pela   participação   ativa   de   
professores, funcionários e amigos da Instituição, sob os olhares de gratidão 
dos professores Antonio Jorge e Kenya dos Anjos, diretores e fundadores desta 
significativa Instituição Educacional.

ESPECIAL

A Equipe do Colégio Gênesis na Missa dos 25 Anos. 

Missa celebra 25 anos do Colégio Gênesis

A logomarca dos 25 Anos do Colégio Gênesis de Feira de Santana

Foto: Paulo Norberto



7
FEIRA DE SANTANA-BA | DEZEMBRO DE 2019

ESPECIAL

A Igreja repleta de funcionários, professores e amigos

Professora Ana Rita Neves, levando flores para o Ofertório O engenheiro Weber dos Anjos, o primeiro estudante matriculado 
no Colégio Gênesis, em 1994.

Os celebrantes da Missa
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ESPECIAL

Eterna Gratidão
No  agradecimento,  os  diretores  

do  Colégio  Gênesis  enfatizaram:  “O  
nosso  primeiro  e maior  agradecimen-
to  vai  para  o  nosso  Deus  Todo  Po-
deroso  ‘que  sempre  se  fez  e  se  faz’ 
presente no caminhar desta Instituição 
desde o seu nascimento até os dias de 
hoje. Todos nós que  fazemos  esta  
casa, de  alguma  maneira,  podemos  
testemunhar  a  presença  e  a  prote-
ção Divina, seja nos planejamentos e 
ações, seja nos problemas e decisões 
do nosso fazer diário. Ao Bom Pai a 
nossa eterna e profunda gratidão”, dis-
se a professora Kenya.

Já  o  professor  Antonio  Jorge  fez  
um  agradecimento,  dizendo:  “Aos  
nossos  pais  que, ainda  vivos  àquela  
época,  acompanharam,  torceram,  in-
centivaram  e  acreditaram  que  aquele 
sonho seria concretizado. A vocês, Seo 
Antonio e Dona Walda, Seo Toninho e 
Dona Julinha, hoje em outra dimensão 
e certamente junto do Pai, as nossas 
bênçãos, orações e, sobretudo, a  nos-
sa  gratidão  por  terem  nos  dado  a  
vida,  cuidado  e  contribuído  com  a  
nossa  formação acadêmica e cidadã”.

Paulo Norberto
Assessoria de Comunicação
Colégio Gênesis

A descontração de Ana Rita Neves, Weber, Kenya, Antonio Jorge e Jamyle dos Anjos.

Antonio Jorge e Kenya com as professoras Leonor dos Anjos e
Enedite Braz, da Escola João Paulo I

Kenya e Antonio Jorge, homenageando os celebrantes,
Frei Mário Sérgio e Padre Pedro Júnior.
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ESPECIAL

A Igreja repleta de funcionários, professores e amigos

As funcionárias mais antigas, Joseli Cardoso e Maiza Muniz, participando do Ofertório

A felicidade de Antonio Jorge e
Kenya dos Anjos, na Santa Missa

Os diretores do Gênesis, o casal Kenya e 
Antonio Jorge dos Anjos, adentrando na 

Igreja de Santo Antônio.

Antonio e Ana, netos de Jorge e Kenya, 
levando as lembranças da Celebração.

Oração de Agradecimento
Agradecer é um ato de gratidão. GRATIDÃO por tudo que construímos 

durante esses 25 ANOS  do Colégio Gênesis.
Obrigado, Senhor, pelas desilusões. Elas nos ensinaram que não deve-

mos colocar todo o nosso coração, mas, também, fortalecer sempre a ra-
zão.

Obrigado pelas lágrimas, pois elas lavam a alma e assim nos fazem 
enxergar as coisas de forma diferente.

Obrigado pelo dom de educar, que possamos fazer desse dom nosso 
sacerdócio diário.

Obrigado pela consciência que temos de que tudo que construímos de-
pende do seu amor e do seu consentimento.

Obrigado, Senhor!!!
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Sempre fortalecendo a parceria Es-
cola e Família, o Colégio Gênesis de 
Feira de Santana, realizou (dia 14 de 
fevereiro) o Encontro Geral de Pais, ten-

do como palestrante o Professor e Dou-
tor em Psicologia da Educação Iron Pe-
dreira Alves. 

O Encontro Geral de Pais aconteceu 
numa noite especial em que a grande 
plateia foi recepcionada pela  musicali-
dade do Professor de Língua Portugue-
sa, Gustavo Soares, através da voz e 
violão. Sequenciando esse momento 
cultural, apresentou-se uma performan-
ce teatral com a participação dos Pro-
fessores Hugo Vinícius, Rejane Santa-
na, Katiane Lima e a Gerente 
Administrativa Gicélia Estrela, que foca-
lizaram o tema Consultório Ilustrativo 
Familiar. 

Após o momento cultural, os profes-
sores Antonio Jorge e Kenya dos Anjos, 
diretores do Colégio Gênesis, abriam 
oficialmente o Encontro Geral de Pais, 
apresentando o palestrante Iron Alves. 
Em sua fala, o professor Antonio Jorge 
Sena dos Anjos  sublinhou: “Este mo-
mento é para ouvir, pensar e refletir”. 

Na sequência da palestra, o psicólo-

go Iron Alves frisou: “Vivemos em uma 
era de incertezas. Temos que ter cuida-
do redobrado com as informações. Nós 
temos que estar atentos”. Referindo-se 
a certas informações veiculadas nas re-
des sociais. 

Em outro enfoque, disse o psicólogo 
Iron: “Quando o filho chega nervoso em 
casa por qualquer situação na Escola, 
os pais têm que ouvir as histórias e 
acalmá-los”. Em seguida, continua o 
professor: “Ouvir as duas versões, a de 
um lado e a do outro, pois não fazemos 
justiça rápida, tem que ser lenta. Não 
se pode educar rápido”. 

Reiterou esse seu ponto de vista  
com um exemplo simples: um momen-
to de uma criança  atravessar uma rua. 
É preciso orientá-la a olhar para os dois 
lados, antes de atravessar. “Isto tudo a 
gente vai aprendendo nas Relações So-
ciais, o Ser Humano precisa do outro. 
Precisamos do comportamento do ou-
tro”. E destacou: “Não se faz Educação 
rápida, tem que ser lenta”.  

PROJETO PEDAGÓGICO 

Encontro Geral de Pais “Este momento é para ouvir, pensar e refletir”. 
Prof. Dr. Antonio Jorge dos Anjos

O palestrante Iron Alves com os Diretores do Gênesis, Professor Antonio Jorge e Kenya dos Anjos.

A Coordenadora de Eventos do Gênesis, 
Psicóloga Jamyle dos Anjos
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PROJETO PEDAGÓGICO 

Na performance teatral Consultório Ilustrativo, os professores Rejane Santana,
Katiane Lima, Gicélia Estrêla e Hugo Vinícius

HUGO: “Calma, não estamos aqui 
para romantizar, ser pai, ser mãe e mui-
to menos ser filho. Antes de qualquer 
coisa é preciso refletir qual o conceito 
de família que temos. Família vai muito 
além dessa conjuntura “Pai, Mãe e Fi-
lho. Vai muito além desse retrato tradi-
cional.”

GICÉLIA: “Ser Mãe, Pai é, em mui-
tos casos, uma escolha e um ato de 
coragem, com uma combinação de mui-
tos, mas muitos desafios e uma enor-
me fonte de histórias que mais poderia 
ser um “Consultório Ilustrativo Fami-
liar”. Bem melhor que casos de famí-
lia”.

REJANE: “É ter um dia exaustivo no 
trabalho e ainda buscar forças para ou-
vir histórias, ouvir as musiquinhas deli-
ciosamente cantadas de forma desafi-
nada e encantadora...”

KATIANE: É beijar antes de dormir, 
contar histórias com final feliz e perce-
ber que com o passar do tempo aquela 
criança está se tornando um adoles-
cente...”
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PROJETO PEDAGÓGICO 

Jornada InFormativa de Pais 
“Tenho um Adolescente em Casa. E Agora?”

      “Tenho um Adolescente em Casa. E Agora?”. Com 
este provocativo tema, o Colégio Gênesis de Feira de Santa-
na promoveu a Jornada InFormativa 2019, (na noite de 30 
de maio no Teatro Gênesis), tendo como palestrante a con-
ceituada pedagoga Francisca Paris que veio de São Paulo, 
exclusivamente, para este evento socioeducativo.

       A palestrante Francisca Paris foi apresentada pela 
psicóloga Jamyle dos Anjos, coordenadora do evento que, 
destacando sobre a temática do Encontro, afirmou  ser “ a 
adolescência um período delicado com algumas turbulên-
cias” e sublinhou: “Seria muito interessante que todos os 
pais estivessem aqui”. Na sequência, apresentou a forma-
ção profissional da palestrante.

        A palestrante da Jornada InFormativa 2019, Francis-
ca Paris, é Consultora de Educação, Pedagoga, Mestra em 
Educação e ex-Secretária de Educação de Ribeirão Preto – 
São Paulo.

       Em seguida, a psicóloga Jamyle dos Anjos convidou 
a estudante do Ensino Médio Lydia Amaral para falar sobre 
o conteúdo da Revista Mancebo (editada por sua turma), 
que versa sobre o jovem. E, em determinado trecho, disse: 
“Ser jovem é ser resistente. A juventude é um estado de 
espírito”. A estudante foi parabenizada pela palestrante. E a 
revista será lançada durante a realização do Banquete de 
Leitura.

Nos 25 Anos do Gênesis, a palestra de Francisca Paris.

A professora Kenya dos Anjos,
abrindo a Jornada Informativa de Pais.
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PROJETO PEDAGÓGICO 

FAMÍLIA É QUEM CUIDA

De forma bastante descontraída, a 
pedagoga Francisca Paris proferiu bri-
lhante palestra enfocando a temática: 
“Tenho um Adolescente em Casa. E Ago-
ra? Desafios da Educação de Jovens na 
Contemporaneidade”. Ao iniciar sua ex-
planação, sublinhou a palestrante Fran-
cisca Paris: “Eu não trago verdade ne-
nhuma. Eu trago pontos de vista, como 
Mãe”.

– “Família é uma organização sistê-
mica e social, de pessoas que se unem 
em busca de participação e ajuda mú-
tua, com ênfase especial no cuidado, 
das crianças, jovens e idosos”.

Baseando-se em dados estatísticos, 
salientou a palestrante: “ em 30 por cen-
to das famílias são as mães que cuidam 
das famílias. Em outras, são os avós, 
em outras são os pais. Mas esta família 
tem que ter liderança. Família é quem 
cuida”. E destacou em seguida: “Amor é 
cuidado. Não é só dizer, Eu te Amo. É 
amor e limite. Os pais precisam saber o 
papel deles (dos jovens). Apoiar os jo-
vens. O adolescente é uma pessoa. A 
adolescência é um conceito. A adoles-
cência é amadurecer, crescer...”

A palestrante reportou-se sobre os 
grupos de jovens denominados como 
“tribos”. Em que os jovens adolescentes 
andam e vivem em grupos no mesmo pa-
drão de costumes e moda, ou seja, mes-
mas roupas, cabelos, etc.” A gente tem 
que entender essa vida em processo. A 
adolescência não é um período isolado. 
É importante a existência de âncoras 
que se definem como Família e Escola, a 
fim de que os jovens sigam em frente.”.

 “Os jovens têm que procurar o senti-
do da vida. E os pais são âncoras. Isso, 
âncoras, que protegem os  filhos”, des-
tacou a palestrante. 

Ao finalizar, disse Francisca Paris: 
“Eles (os adolescentes) têm muito mais 
condições de mudar o mundo do que 
nós”.

A psicopedagoga Kenya Costa Pinto 
dos Anjos (Diretora do Colégio Gênesis), 
ao agradecer a participação dos pais 
nesta significativa palestra de Francisca 
Paris, foi enfática: “Filho rebelde, o pro-
blema não é do filho. É de quem não 
sabe conduzir.” 

As Professoras Ana Rita Neves, Kamilla Farias e Nancy de Lourdes
com a palestrante Francisca Paris.

Os Diretores do Gênesis, Kenya e Antonio Jorge, com a Pedagoga Francisca Paris.

Professores do Gênesis com a palestrante Francisca Paris.
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A elegante noite prateada
do Colégio Gênesis

“Uma história de 25 Anos não se escreve só...
E, assim está sendo a nossa. Há 25 Anos iniciamos 
um sonho que é real, graças a todos que por aqui 

passaram e por aqui estão.
Nada mais justo, comemorarmos esta data juntos e 

em grande estilo”.
Na memorável e inesquecível noite 

de 25 de julho de 2019, festejou-se, 
requintadamente,  a celebração dos 25 
Anos de história pedagógica do Colégio 
Gênesis de Feira de Santana, promo-
vendo-se o Baile dos 25  Anos – Jubileu 
de Prata. 

O elegante evento realizado no Inevi-
tável Event Hall reuniu professores, fun-
cionários e amigos que dinamizam o 
crescimento desta conceituada Institui-
ção Educacional (considerada pelo Mi-
nistério da Educação, como uma refe-
rência nacional), fundada pelos 
educadores Antonio Jorge e Kenya dos 
Anjos.

Para brindar as Bodas de Prata, os 
convidados da refinada festa abrilhan-
taram o momento festivo com belíssi-
mos e exóticos looks, curtindo descon-
traidamente a festa, embalados por 
agradável hits musicais, além de de-
gustar requintado buffet de canapés 
especiais, doces finos e refinado jantar 
acompanhado de cardápio de bebidas 
qualificadas.

Os funcionários do Colégio Gênesis 
surpreenderam os diretores  Antonio 
Jorge e Kenya com belíssima e emocio-
nante homenagem, presenteando o ca-
sal com a bela Imagem da Sagrada Fa-
mília.

Uma mensagem foi lida para Kenya 
e Jorge por Kamilla Farias, coordenado-
ra do Ensino Médio: “Ao completar 25 
Anos de existência, o Colégio Gênesis, 
através das oportunidades concedidas 
por vocês  a cada um de nós, também 
faz parte de nossas vidas. Hoje, nos-

sas histórias se confundem com a his-
tória do Colégio Gênesis, e, com isso, 
nos tornam pertencentes a esse mo-
mento tão feliz de celebração. Precisa-
mos expressar nossa Gratidão a vocês 
pela confiança e credibilidade deposita-
das em nós, pela forma humanista 
como nos tratam em nossa convivência 
diária, pelo carinho e cuidado, no zelo 
que demonstram em cada pequeno 
gesto ou cumprimento. 

Precisamos dizer que nos sentimos 
privilegiados em fazer parte deste gru-
po, desta equipe e, por que não dizer, 
desta família. Recorremos à conhecida 
frase, do livro ‘O Pequeno Príncipe’, 
que diz: ‘Tu te 

tornas eternamente responsável por 
aquilo que cativas’ para dizer a vocês 
que este momento que estamos viven-
do hoje é fruto do sentimento que Vo-
cês cultivaram em nós. A equipe de 
funcionários do Colégio Gênesis terá 
sempre, para com vocês, uma eterna 
GRATIDÃO”.

Visivelmente emocionado, o pro-
fessor Antonio Jorge agradeceu a 
homenagem: “Ser humano, Ser pro-
fessor. É o que sabemos fazer com 
prazer, com Amor. Nunca deixarei 
de fazer, só quando for...”. 

O charme do Baile dos 25 anos do Colégio Gênesis

Kenya e Antônio Jorge com a imagem da Sagrada FamíliaO casal Joseli e Ivo Cardoso fez a entrega do presente aos 
diretores do Colégio Gênesis
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Os funcionários, Admilson e esposa, José Gênesis, Maiza Muniz e 
Antônio Menezes

Kenya e Antonio Jorge com a amiga, professora Enedite Braz, 
diretora da Escola João Paulo I.

A confraternização da  Família Gênesis, no Baile dos 25 Anos

Paulo Norberto, assessor de comunicação do Gênesis, com o 
casal Kenya e Antonio Jorge e a professora Gudélia Maria

As amigas Adeilde Caires e
Kenya dos Anjos. 

Amigos do Gênesis, empresário Gildemar Brito e o 
Capitão do Éxercito José Braga e Fátima

As coordernadoras Nancy de Lourdes, Kamilla Farias, com os 
diretores do Gênesis, Kenya e Antonio Jorge.

A felicidade de Kenya e Antonio Jorge

O casal Klecius e Nice Costa Pinto com Kenya e Antonio Jorge.
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Banquete de Leitura com Sabor de Prata
Minha terra não é moça,
Minha terra é menino,

que atira badoque,
que mata mocó.

que arma arapuca
e sabe aboiar

e nada nos rios em tempo de cheia
e come umbu quente e não apanha malina

Eurico Alves Boaventura

No ano de 2019, em que celebra o 
Jubileu de Prata, 25 anos de fundação, 
o Colégio Gênesis de Feira de Santana 
brindou os seus estudantes, familiares 
e amigos, com mais uma edição do 
Banquete de Leitura (6 e 7 de junho). O 
evento composto de mesa farta e re-
cheada de delícias culturais teve como 
temática: “O Banquete de Leitura é Pra-
ta da Casa”, em homenagem especial 
ao ilustre poeta de Feira de Santana 
Eurico Alves Boaventura. Na coordena-
ção, a professora Gardênia Vilas Bôas 
Dourado, da Área de Linguagens.

No diversificado e apetitoso cardá-
pio do Banquete de Leitura, foram de-
gustados: Romances, Contos, Prosas, 
Poemas, Rodas de Conversa, Exposi-
ções, Museu da Família, Performance 
Teatral, Filmes, Oficinas, Concurso Lite-
rário, Salas Temáticas, culminando 
com o criativo Café Literário.

 Para se entender a expressiva 
importância pedagógica do Banquete 
de Leitura, o Colégio Gênesis de Feira 
de Santana teve este Projeto Institucio-
nal aprovado para ser apresentado no    
6º Encontro Nacional de Aprendizagem 
Significativa, realizado em São Paulo 
(novembro de 2016) em  evento 
promovido pela Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul, Universi-
dade Cidade de São Paulo  e Insti-
tuto Oswaldo Cruz (Fiocruz). Na 
oportunidade, o Banquete de Leitu-
ra foi apresentado pela professora 
Ana Rita de Almeida Neves, Con-

sultora Pedagógica do Colégio Gênesis. 
O Banquete de Leitura na sua edição 
2016, abordou a temática: “A poesia e 
suas vozes: celebrando Manoel de Bar-
ros”.

“Produção Rica”  

A Gênesis Cultural em Revista bus-
cou a opinião de pais sobre a realiza-
ção deste projeto interdisciplinar Ban-
quete de Leitura.

 Na opinião do senhor José Ri-
beiro Vieira (pai do estudante Lucas 
Vieira, 6º ano),trata-se de “ uma inicia-
tiva muito boa do Colégio Gênesis para 
estimular os alunos à criatividade em 
vários aspectos”.

 Já a senhora Flávia Pita (mãe 
de Clara e Laura Pita Rebouças – estu-
dantes do 1º e 2º ano), disse da satis-
fação em participar do evento: “Já vivi 
outras edições do Banquete de Leitura. 
É uma ideia maravilhosa porque o Colé-
gio Gênesis envolve os alunos total-
mente. É maravilhoso, eles participam 
de várias atividades culturais, como o 
Grupo de Teatro. O Banquete de Leitura 
é uma produção rica, principalmente 
neste mundo tecnológico”. E destacou:   
“Observamos aqui, os livretos de cor-
déis produzidos por eles. Maravilho-
sos.”

Convidados do Banquete de Leitura

O professor Antonio Jorge, realizando a 
Abertura do Banquete

Decoração da Mesa do
Banquete de Leitura

“Acho uma oportunidade exce-

lente do aluno expressar-se artis-

ticamente aqui no Gênesis. E tem 

escolas que não oferecem estas 

oportunidades”
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A advogada Ana Paula Almeida Be-
zerra Barros (mãe de Lucas, 6º ano C e 
Tomás, 1º C) afirmou categoricamente: 
“Acho uma oportunidade excelente do 
aluno expressar-se artisticamente aqui 
no Gênesis. E tem escolas que não ofe-
recem estas oportunidades”, acrescen-
tou ainda: “Fiquei encantada com a 
apresentação da Camerata de Cordas 
Neojiba. Outra coisa: os mapas de regi-
ões do Brasil feitos com massa de mo-
delar. Além do Banquete de Leitura va-
lorizar o escritor Eurico Alves 
Boaventura”. 

Envolvente Café Literário

Apresentado pela competência poé-
tica da professora Ana Rita Neves, 
transcorreu em grande estilo no Ban-

quete de Leitura o envolvente Café Lite-
rário que, nesta edição, teve como con-
vidados os escritores Alana Freitas El 
Fahl (professora doutora em Teoria e 
Crítica da Literatura e da Cultura); Ca-
tharina Arouca (ex-estudante do Colégio 
Gênesis); Daniel Pintto (professor do 
Colégio Gênesis) e Maria Luiza Maia ( 
ex-aluna do Colégio Gênesis). Além de 
um depoimento especial do radialista 
Frei Cau, sobre o escritor Eurico Alves 
Boaventura, com o qual sua família ti-
nha fortes laços de amizade.

“O mundo será outro mundo quando 
a gente se apegar mais a poesia”, sin-
tetiza a professora Ana Rita Neves, 
que, após o depoimento do frei Cau, 
convidou estudantes do ensino funda-
mental e médio para declamarem poe-
mas de Eurico Alves Boaventura.

A conversa descontraída e cativante 
dos escritores, o depoimento do frei, a  
declamação dos poemas de Eurico ge-
raram um clima agradável aos convida-
dos, recepcionados em mesas pelos 
monitores do evento, que, gentilmente, 
serviram   café, chá, doces e gulosei-
mas. 

No tocante à explanação dos escri-
tores convidados, destaquem-se algu-
mas considerações da escritora Alana 
Freitas: “Minha mãe me ensinou a ler 
através de jornal.  Ser um bom leitor é 
mais da metade, para ser um escritor. 
Já li Memórias Póstumas de Brás 
Cubas umas 50 vezes. Para mim, ele é 
sempre novo”. A escritora Alana Freitas 
é autora do livro de Crônicas “Nós que 
apagamos a Lua – 21 histórias para 
guardar”.  

“Este processo de gestação literária 
é difícil, mas vale a pena”, disse Daniel 
Pintto”. Já Maria Luiza, sublinha: 
“Leiam e leiam mais e mais e mais”.

Convivência Familiar

Depoimento sincero da maior impor-
tância para a história do Banquete de 
Leitura foi dado no Café Literário pelo 
radialista Frei Cau, que, inicialmente, 
parabenizou o diretor do Colégio Gêne-
sis, professor Antonio Jorge dos Anjos, 
pelos 25 anos da Instituição. Enfatica-
mente, o radialista destacou: “Todas 
as vezes que eu tomo conhecimento de 
algo que fala de Eurico Alves Boaventu-
ra, eu me faço presente, pois convivi 
com esta família durante bom período 
da minha vida.  A minha mãe foi afilha-
da de Eurico Alves Boaventura, e a es-
posa dele, Dona Zazá, foi a minha ma-
drinha. Eles nos consideravam como da 
família”.

“ Eu tenho o livro “Fidalgos e Va-

Os escritores Daniel Pintto, Catharina Arouca e Alana Freitas,
convidados especiais do Café Literário

A Professora Ana Rita Neves, que apresen-
tou o Café Literário, ao lado do radialista 
Frei Cau, que falou sobre o escritor Eurico 

Alves Boaventura

A descontração do Café Literário, com os professores Eloi Barreto,
Kenya, Antonio Jorge e Frei Cau
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queiros” que foi lançado por Maria Eu-
gênia, professora, sua filha. Se estives-
se entre nós, o poeta Eurico Alves teria 
110 anos.  É motivo de alegria estar 
vivendo este momento aqui.  Quando 
criança em sua casa, é que tomei o 
gosto pela leitura, pela poesia. Eu para-
benizo o Colégio Gênesis por essa ini-
ciativa.”

O poeta Eurico Alves Boaventura era 
Juiz de Direito da Comarca de Alagoi-
nhas. Foi preso pela Ditadura Militar na 
década de 60. O Frei Cau, confidenciou 
à Gênesis Cultural em Revista que: “O 
acervo dele foi guardado por algum 
tempo lá em casa, na casa dos meus 
pais em caixas e mais caixas”.

Camerata de Cordas

A Camerata de Cordas (do Núcleo 
de Prática Musical Antônio Gasparini e 
Neojiba) fez espetacular apresentação 
como parte da programação especial 
do Banquete de Leitura. Este clássico 
espetáculo da Camerata de Cordas  foi 
composto de imortais pérolas de auto-
ria de monstros sagrados da música 
clássica mundial e do cancioneiro da 
Música Brasileira, dentre eles Mozart, 
Gioacchino Rossini, Strauss, Caetano 
Veloso, Dorival Caymmi e Alceu Valen-
ça.

A Camerata de Cordas (NEOJIBA) é 
composta pelos músicos: Violino –  Gui-

lherme de Jesus, Caroline Abreu e João 
Correia;  Viola –  Adauto Reis Filho; 
Cello – Alana Muniz,  sob a regência  da 
musicista Caroline Abreu.

Caixa Mágica

Intervenção artística pedagógica, 
vislumbrando o compartilhamento de 
narrativas daqueles que fizeram e fa-
zem parte dos 25 anos de história do 
Colégio Gênesis: funcionários, profes-
sores, ex-professores, alunos e ex-alu-
nos. Esta experiência funcionava com a 
entrada dos convidados numa “caixa” 
de tecido preto onde ouviam e assis-
tiam histórias relacionadas ao período 
de permanência de uma personagem 
na Instituição. Esta atividade foi produ-
zida e desenvolvida pelos professores 
Thays Cardoso e Wagno Matos.

Professores de Linguagens do Colégio Gênesis, essência fundamental do Banquete de Leitura

Os Monitores do Banquete de Leitura 2019

Camerata de Cordas Neojiba em apresentação especial no Banquete de Leitura
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Encantado com a Caixa Mágica, o 
estudante Theo Siqueira Souto, 13 
anos (7º ano A), afirmou: “A Caixa Má-
gica é muito interessante, pois a gente 
ouve e fala sobre experiências de ou-
tras pessoas com o Colégio Gênesis. 
Por exemplo, a respeito da MovimentA-
ção Olímpica, feita pela estudante de 
nome Fátima, ela achou muito legal e 
gostou da experiência”. 

Outro interessante projeto apresen-

tado no Banquete de Leitura foi  Conhe-
cendo o Brasil: Sabores e Encantos – 
projeto desenvolvido e produzido pelas 
professoras Márcia Pereira (Inglês) e 
Geicilene Rodrigues (Geografia).

Os estudantes fizeram pesquisas 
das regiões brasileiras,  construíram 
Mapas com massa de modelar e produ-
ziram livretos de receitas de comidas 

típicas nos idiomas inglês e português. 
Vejamos o cardápio: Maniçoba, Feijoa-
da, Acarajé, Pirão de Peixe, Isabel Rice, 
Sweet Rice, Sweet Milk . Fizeram parte 
deste trabalho 15 grupos de estudan-
tes do 7º ano que produziram os livre-
tos.

Paulo Norberto 

Estudantes apresentam
Coreografia no Evento

A Coordenadora do Evento Gardênia Vilas Boas e os Mestres de 
Cerimônia, Professores Bleiser Lima e Clarisse Bezerra  

Literatura de Cordel é marcante no Banquete de Leitura
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Um Banquete de diversidade cultural
Em 2019, o Colégio Gênesis, tendo 

como suporte o princípio da educação 
centrada na aprendizagem e voltada 
para a vida e para a cidadania, e consi-
derando a prática da leitura (e também 
da escrita e da oralidade) como conteú-
do de ensino em todas as áreas do cur-
rículo, entra mais uma vez em cena, 
através do Banquete de Leitura, para 
ser espaço de leitura e es-crita, priori-
zando o protagonismo discente, a fim 
de desenvolver nos seus estudantes o 
gosto pela leitura, o olhar sensível fren-
te ao texto literário e a criticidade. 

Um ensino de língua que ultrapasse 
o estudo de normas e regras tem como 
prioridade a promoção da leitura atra-
vés de ações que fomentem tal prática, 
conforme explica FREIRE (1982) “for-
mar sujeitos leitores implica em garan-
tir ações educacionais voltadas para o 
de-senvolvimento da competência co-
municativa do aluno”. 

Desse modo, a Área de Linguagens, 
responsável pela Coordenação do 
Evento e conside-rando o tema geral 
que orienta os trabalhos do Colégio em 
2019 - “A cultura diferente é a do ou-
tro: múltiplos olhares sobre a diversida-
de e sobre nós mesmos” - , bem como 
os 25 Anos do Colégio Gênesis, elegeu 
para o Banquete 2019 o tema: “ O Ban-
quete de Leitura é Prata da Casa”, ho-
menageando, como ocorreu nas edi-
ções anteriores, um escritor. Desta 
vez, o feiren-se Eurico Alves Boaventu-

ra, que se empenhou para preservar e 
resgatar os valores culturais sertane-
jos. 

Importante ressaltar a importância 
do tema geral para a comunidade esco-
lar, uma vez que o que se propõe não é 
só conhecer, mas também respeitar e 
valorizar toda a diversidade cultu-ral 
que nos cerca. 

Entender o conceito de cultura é im-
prescindível e urgente em uma socieda-
de que ainda está marcada pelo pre-
conceito e exclusão de meios sociais 

de pessoas e culturas que conside-ra-
mos “diferentes” de nós. Segundo 
COSTA (2010), “Cultura popularizou-se 
como o conjun-to de princípios, conhe-
cimentos e saberes que os homens 
são capazes de acumular”. É nesse 
aprender a fazer que o ser humano 
constrói o conhecimento, e assim a 
própria cultura. Nessa perspectiva, 
BRANDÃO (2002) afirma “Não pode-
mos dizer que uma pessoa não tem cul-
tu-ra”.

O Banquete de Leitura foi, mais 
uma vez, espaço de leitura e escrita, 
promovendo uma discussão ampla so-
bre “cultura” e “diversidade”, possibili-
tando ao aluno conhecer, discutir, pro-
duzir e apresentar aspectos da nossa 
diversidade cultural, tendo como princí-
pio básico o respeito às diferenças.

 
Gardênia Almeida Vilas Bôas Dourado
Professora de Português e Redação

A Coordenadora do Banquete de Leitura Gardênia Vilas Bôas e seu filho o estudante 
Lucas, simbolizando O Menino Maluquinho

O Bando Anunciador do Colégio Gênesis

“Cultura popularizou-se como 

o conjunto de princípios, conheci-

mentos e saberes que os homens 

são capazes de acumular”
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www.comandos.com.br

O sucesso da terceirização está na
escolha de um bom parceiro! (75) 3625-4362 / 3322-4362

Segurança Eletrônica Monitorada;
Serviço de agente de portaria;
Recepcionista;
Auxiliar de Serviços Gerais;
Jardinagem, etc.

SISTEMA DE GESTÃO EM QUALIDADE NBR

24
ANOS
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Mais de duas décadas, vinte e cinco anos. A materia-
lidade de um sonho, um marco e muitas histórias. Um 
projeto como este exige muito esforço e cooperação. Exi-
ge estudo, abnegação, dedicação, orientação, compreen-
são, solidariedade, cumplicidade, por parte de todos 
aqueles que, direta ou indiretamente, se fazem presen-
tes e atuantes no labor diário desta Escola. Pessoas que 
com a sua participação deixam suas marcas de contribui-
ção para a sua realização e êxito desta realidade chama-
da Colégio Gênesis.

Num momento tão especial como este, em que para-
mos para também celebrar vinte e cinco anos de existên-
cia, compartilhando espaço com outro grande projeto 
como o Banquete de Leitura, não poderíamos deixar, 
mais uma vez, de render o nosso agradecimento e pres-
tar homenagens àqueles homens e mulheres que deram 
um pouco de si para o engrandecimento e reconhecimen-
to desta Instituição no seio da sociedade feirense e, por-
que não dizer, brasileira.

Para tanto, agora na celebração de “bodas de prata”, 
reeditamos de forma extraordinária  a outorga do troféu 
“Gênesis de Especial Gratidão”. edição 2019. Troféu que 
nasceu de uma ideia conjunta com o entusiasta e saudo-
so professor Marcus Moraes que, quando da sua passa-
gem por esta Casa, não poupou as suas ideias e criativi-
dade em favor do crescimento desta Escola.

A criação artística do Troféu Especial Gratidão, elaborado
pela Professora de Arte Gabriele Alexandre

A felicidade de Maria Alcântara ao receber o Troféu Gratidão

Uma homenagem mais que especial - Psicóloga Jamyle dos Anjos e o 
Engenheiro Weber dos Anjos, filhos do diretores do Colegios Genesis

Gicélia Estrêla recebe Troféu Gratidão pelos Professores Kenya e 
Antonio Jorge dos Anjos

A Professora de Língua Inglesa Paula Freitas é também destaca-
da com o Troféu Gratidão

QUERIDOS FUNCIONÁRIOS
Mesmo fora das salas, independente da função 

que ocupam, vocês também são peças importantes e 
fundamentais nessa engrenagem. Da portaria à co-
ordenação, do apoio à recepção, com o seu jeito de 
ser, formação, princípios e dedicação, vocês, queridos 
funcionários, também são grandes responsáveis pela 
construção e edificação deste espaço, desta Escola.
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A recepcionista Alexsandra Brandão

Joseli Cardoso, Maiza Muniz, professores Ana Rita Neves e
Augusto Spínola, homenageados pelo Colégio Gênesis

Juliana Lemos, sendo homenageada 
pela professora  Kenya dos Anjos

O belo design do Troféu Gratidão, produzido 
pela professora Gabriele Alexandre, uma das 

homenagedas do Evento

O Professor de Educação Física Gastão Assis foi homenageado

Os advogados Marcelo Vilas Boas e Leide Michelle
recebem o Troféu Gratidão

Kamilla Farias sendo homenageada pelos 
Diretores do Gênesis

O funcionário Thomaz Neto recebe homenagem

O Técnico de Computação Jorge 
Freitas recebe o Troféu Gratidão.

Os Diretores do Gênesis Antonio Jorge e Kenya homenageando a 
Coordenadora do Evento Gardênia Vilas Bôas



24
FEIRA DE SANTANA-BA | DEZEMBRO DE 2019

ESPECIAL

II Encontro Gênesis de Educação: síntese 
de Aprendizagem, Cultura e Reflexão

“Educação: Desafios, Afetividade e 
Possibilidades”, trilogia temática ex-
pressiva e repleta de significativo con-
teúdo sobre Educação foi refletida pe-
los educadores de Feira de Santana e 
de outras cidades que compuseram a 
atenta plateia do II Encontro Gênesis 
de Educação. O evento, realizado du-
rante os dias 19 e 20 de julho, demons-
trou, através das explanações dos ilus-
tres palestrantes, como contextualizar 
esta temática em sala de aula.

O vértice cultural do II Encontro Gê-
nesis de Educação contou com uma 
belíssima apresentação do grupo Qui-
xabeira da Matinha, proporcionando 
aos participantes o calor envolvente do 
autêntico Samba de Roda da Bahia 
através dos ritmos cadenciados, inter-
pretados pelo sambador e líder do gru-
po Guda Moreno que levantou a plateia 
cantando o inesquecível: “Alô meu San-
to Amaro”, composição do saudoso Co-
leirinho da Bahia (sucesso na voz de 
Carlinhos Brown e Maria Bethânia). A 
emoção foi total, chegando ao clímax 
quando o professor doutor Antonio Jor-
ge (idealizador do evento) subiu ao pal-
co e mostrou que não é só bom em Fí-
sica, mas, também, de “samba no pé”, 
demonstrando esta habilidade com 
uma das dançarinas do Quixabeira, gru-
po genuinamente de Feira de Santana.

Aprendizagem Significativa

Antecedendo à cerimônia de abertu-
ra do II Encontro Gênesis de Educação, 

o professor Antonio Jorge Sena dos An-
jos, diretor geral da Instituição, realizou 
um minicurso com a temática: Subsí-
dios Para Elaboração de Propostas Me-
todológicas no Contexto da Teoria da 
Aprendizagem Significativa. Em sua 
construtiva explanação, sublinhou que 
a “Aprendizagem Significativa é um 
conceito com vários significados. O 
aprender não é um ato só de memori-
zar”. E citou o ilustre educador Paulo 
Freire: “Todos nós sabemos alguma 
coisa. Todos nós ignoramos alguma 
coisa. Por isso aprendemos sempre”.

Dentre os estudiosos da Teoria da 
Aprendizagem Significativa no Brasil, o 
professor Antonio Jorge destacou cate-

goricamente o professor doutor Marco 
Antônio Moreira, autor da Teoria da 
Aprendizagem Significativa Crítica 
(TASC). Enfatizou ainda o professor An-
tonio Jorge: “o professor Antônio Morei-
ra foi o palestrante da abertura do  I 
Encontro Gênesis de Educação 2017 e 
meu orientador no doutorado”.

A espetacular apresentação do Gru-
po Quixabeira da Matinha incorporou-
-se, intrinsecamente, ao tema da confe-
rência de abertura do evento proferida 
pelo professor doutor Maurício Pietro-
cola (USP): “Emoções e Aprendizagens 
em Sala de Aula”. “– A escola é um dos 
locais onde se exercita esta capacida-
de de interação em agrupamentos regi-
dos por regras de convivência. Na inte-
ração, os grupos humanos desenvolvem 
emoções, reações cerebrais, comporta-
mentais e fisiológicas,  que garantem a 
união entre os  indivíduos”, disse o pa-
lestrante. Sequenciando, assegurou 
que “nas Escolas as emoções são re-
produzidas o tempo todo. Nós somos 
pessoas que estamos o tempo todo 
nos comunicando com emoções”.  Des-
tacou ainda o professor Pietrocola: “Os 
artistas fazem isso muito bem através 
de sua arte. Você, como ser humano,  
transpira emoções”.

Na manhã do dia 20 de julho, o pro-
fessor doutor Paulo Correia (USP), 
abrindo o segundo dia de atividades, 

Atenta plateia no Teatro Gênesis

Diretores do Colégio Gênesis, Kenya dos Anjos e Antonio Jorge,
com o Professor Maurício Pietrocola
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proferiu conferência sobre o tema  “A 
compreensão de Mapas Conceituais a 
partir da Teoria da Carga Cognitiva” e a 
professora doutora Antonilma Almeida 
(UEFS/UNEB), juntamente com a psicó-
loga especialista Jamile Souza ( Escola 
Experimental – GEPEM) e a professora 
doutora Cláudia Pinto( UEFS ) participa-
ram de uma Roda de Conversa, que 
teve como mediadora a pedagoga Ka-
milla Farias ( Coordenadora do Ensino 
Médio do Colégio Gênesis) e girou em 
torno  do tema “Desafios, Afetividade e 
Possibilidades na Educação”.

 

Tecendo Manhãs...

A professora doutora e escritora Ala-
na Freitas El Fahl, que recentemente lan-
çou o livro “Nós que apagamos a lua – 
21 histórias para guardar”, destacou 
vários enfoques da leitura em sua agra-
dável palestra com o tema: “Tecendo ma-
nhãs: Leitura e Escrita em Redes”.

Durante a explanação, apresentou os 
10 mandamentos do Professor Leitor. 
Dentre eles, destacamos: “Ouvirás músi-
cas que não gosta atento as suas le-
tras”; “Lerás sem parar por toda a vida 

tudo que passar por suas mãos”; “Não 
julgarás a leitura alheia”; “Não temerás o 
texto desconhecido”; “Não abandonarás, 
jamais, sob nenhuma hipótese, os clás-
sicos”.

 Em paralelo à palestra da professora 
da Alana El Fahl, aconteceram  as seguin-
tes palestras:

“Disciplinar, Interdisciplinar e o Ensi-
no das Ciências por meio de Projetos" 
(Prof. Dr. Maurício Pietrocola – USP); “Di-
ficuldades de Aprendizagem: Uma Sala 
de Aula e Diferentes Formas de Apren-
der” (Profa. Me. Cintia Martins – UEFS); 
“Você Conhece Sua Disciplina? Usando 
Mapas Conceituais para Identificar Obs-
táculos de Aprendizagem” (Prof. Dr. Pau-
lo Correia – USP).

 “Resgatando Valores na Escola” (Psi-
cóloga Especialista Jamile Souza – Esco-
la Experimental – GEPEM); “Influência 
das Tecnologias para além da Sala de 
Aula” (Profa. Dra. Cláudia Pinto – UEFS).

A Conferência de Encerramento do 
evento foi proferida pela professora dou-
tora  Rosemary Ramos ( Unifacs/Unijorge 
) que falou sobre  “Metodologias Ativas: 
Inovando para atrair meu Aluno no Pro-
cesso de Aprendizagem”.

Paulo Norberto
Assessor de Comunicação 
Colégio Gênesis

QUIXABEIRA DA MATINHA 
O Quixabeira da Matinha, grupo cria-

do em Feira de Santana, em 1989 pelo 
sambador Coleirinho da Bahia, autor do 
aplaudido samba “Alô meu Santo Ama-
ro”,  que foi interpretado com sucesso, 
por consagrados nomes da Música Bra-
sileira, como Carlinhos Brown e Maria 
Bethânia.

Com cinco CDs gravados e vários 
shows pelo Brasil, o Quixabeira da Mati-

nha, em outubro de 2018, apresentou-
-se, em Lisboa-Portugal, na Semana Cul-
tural da Bahia – com realização de 
shows e oficinas de samba de roda e 
percussão, sob o comando de Guda Mo-
reno.

Agradecimentos especiais às Empre-
sas que apoiaram o II Encontro Gênesis 
de Educação: Editora do Brasil, Análise 
Laboratório, Kairós Delicatessen.

A dinâmica palestra da
Profa. Rosemary Ramos 

A escritora Alana com o jornalista Danilo 
Guerra e Nancy de Lourdes,
Coordenadora do Gênesis

A Coordenadora do Ensino Médio  do 
Gênesis,  Kamilla Farias, com as 

Professoras Doutoras, Cláudia Pinto, 
Antonilma Almeida e a
Psicóloga Jamile Souza 

A escritora Alana Freitas
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O Samba de Roda do Quixabeira da Matinha empolgou a 
plateia na Abertura do Encontro Gênesis de Educação

Professor Antonio Jorge mostrou 
também que é bom de samba

Prof. Dr. Paulo Correia, USP - 
São Paulo, no palco do Teatro 

Gênesis

Encontro Gênesis de Educação transcende expectativa 
na formação continuada de professores

Por Danilo Guerra

O II Encontro Gênesis de Educação 
cumpriu de maneira exitosa seu princi-
pal objetivo: despertar a pedagogia da 
afetividade e criar possibilidades para 
superação dos desafios presentes no 
cotidiano escolar. Essa foi a sensação 
que dezenas de educadores de Feira de 
Santana e de outras cidades da região 
tiveram, tanto na noite da última sexta-
-feira (19), quanto durante todo o dia do 
sábado seguinte (20), depois de viven-
ciarem experiências significativamente 
transformadoras que transcenderam, 
até, às expectativas mais otimistas 
para evento.

E foi assim, tendo como pano de 
fundo o encantamento promovido pela 
Quixabeira da Matinha, que o físico Dr. 
Maurício Pietrocola (USP) proferiu a 
Conferência de Abertura brindando a to-
dos os presentes com a palestra “Emo-
ções e aprendizagem na sala de aula”. 
Durante sua fala, o pesquisador desve-
lou cenários da sociologia das emoções 
para mostrar que mais importante que 
formar o intelecto, o professor precisa 
tocar a alma dos seus alunos a fim de 
criar neles memórias eternas ao mes-
mo tempo em que a aprendizagem vai 
se tornando cada vez mais significativa.

A partir das dimensões apresenta-
das por ele e por outros palestrantes 
como o Prof. Dr. Paulo Correia (também 
da USP) que tratou sobre “A compreen-
são de mapas conceituais a partir da 

teoria da carga cognitiva”, perpassando 
por uma roda de conversa sobre o res-
gate de valores na escola, a influência 
das tecnologias para além da sala de 
aula e os caminhos para uma escola in-
clusiva, com renomados especialistas 
nestas áreas, além de dicas inovadoras 
para atrair o estudante no processo de 
aprendizagem, o Encontro foi reafirman-
do sua relevância no processo de for-
mação continuada dos professores ao 
colocar no centro das discussões te-
mas de tamanha significância, sobretu-
do num contexto marcado por discursos 
vazios, polarizados e intolerantes den-
tro e fora do universo sistemático de 
educação.

“Por isso”, em conversa com o Pro-
fessor Repórter e chefe de Redação do 
Jornal Folha do Estado, a coordenadora 
do evento Jamyle Costa Pinto dos An-
jos, afirmou: “nossa sensação é a de 
dever cumprido e cumprido com êxito 
naquilo que nos propomos discutir que 
foi resgatar a afetividade entre profes-
sor e aluno para superar os desafios no 
dia a dia dentro e fora da escola”.

“Só deu certo porque é algo que a 
gente faz com o coração”, completou o 
Dr. Jorge, que também ministrou o mini-
curso “subsídios para a elaboração de 
propostas metodológicas no contexto 
da teoria da aprendizagem significati-
va”. Ele acrescenta que já está pensan-
do no modus operandi do próximo, que 
acontecerá em 2021. “Já estamos pen-
sando na programação e vamos colocar 

nossos professores para sambar” (ri-
sos). Na verdade o que o professor Jor-
ge anseia é que as exitosas experiên-
cias desenvolvidas em sala de aula 
pelos docentes da escola ocupem o 
protagonismo do Encontro daqui a 2 
anos.

“O encontro teve grande sucesso 
para refletirmos sobre nosso fazer pe-
dagógico. Tivemos a oportunidade de 
aprendermos juntos e a certeza de que, 
para acontecer todas as mudanças ad-
vindas de todo aprendizado adquirido, é 
preciso despregar-se os olhos de si 
mesmo e olhar para o novo. Assim foi o 
nosso II Encontro Gênesis de Educa-
ção. Que venha o terceiro, comemorou 
a coordenadora pedagógica da Institui-
ção, professora Nancy de Lourdes Bor-
ges Teixeira.

Prof. Maurício, com a Psicóloga Jamyle 
dos Anjos, Coordenadora do Encontro 

Gênesis de Educação



27
FEIRA DE SANTANA-BA | DEZEMBRO DE 2019

ESPECIAL

Impressões de uma professora

infinitypapeisespeciais

75 3614.7292Av. Sr. dos Passos, 1720 - Centro

PAPÉIS ESPECIAIS  E IMPRESSÃO DIGITAL

VISITE NOSSO INSTAGRAM

E CONHEÇA NOSSOS PRODUTOS E SERVIÇOS

Fiquei feliz em poder participar do II 
Encontro Gênesis de Educação. Um 
evento de alto nível teórico- prático que 
proporcionou a professores de Ensino 
Fundamental e Médio, principalmente, 
excelente oportunidade de re-ver seus 
conceitos, adquirir conhecimentos im-
portantes para o desenvolvimento de 
projetos em sala de aula, a exemplo de 
propostas  apresentadas pelos confe-
rencistas com base na Teoria da Apren-
dizagem Significativa, na compreensão 
de mapas conceituais entre outras ex-
periências realizadas, também, nos mi-

nicursos.
Possibilitou o envolvimento dos par-

ticipantes, mediante a energia conta-
giante dos conferencistas-pesquisado-
res, altamente, qualificados, que 
desenvolveram seus temas de forma 
clara , simples, objetiva, o que possibi-
litará , acredito, a profissionais da edu-
cação refletir sua prática pedagógica e 
ressignificá-la.

A abordagem do tema de abertura “ 
Emoções e aprendizagem na sala  de 
aula” mostrou-nos a necessidade, no 
momento atual, de mudança no relacio-

namento com o outro e de suma impor-
tância para refletir e  pensar as nossas 
atitudes no dia a dia da sala de aula.

O Colégio Gênesis está de parabéns 
pela organização do II Encontro Gêne-
sis de Educação, pela eficiência da 
equipe de coordenação e o cuidado 
com que os professores e professoras 
conferencistas foram escolhidos. E ple-
no êxito.

Professora Mestra Irani Rodrigues
Professora Aposentada da UEFS

A Profa. Mestra em Psicologia 
Social, Cintia Martins

O Engenheiro e Prof. Weber dos Anjos,
com o palestrante Dr. Paulo Correia

Profa. Dra. Cláudia Pinto, Profa. Dra. Antonilma Almeida e a 
Psicóloga Jamile Souza, palestrantes do Encontro de Educação
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Seminário das Profissões Eu aprendi aqui, 
no Colégio Gênesis,a pensar”

Arquiteta Laila Mota

“Profissão é um trabalho ou ativida-
de especializada dentro da sociedade, 
geralmente exercida por um profissio-
nal. Atividades que requerem estudos 
específicos e aprimorados”. Neste sen-
tido, o Colégio Gênesis de Feira de San-
tana promove anualmente o Seminário 
das Profissões, sob a coordenação da 
psicóloga Jamyle dos Anjos. Para partici-
par do Seminário das Profissões foram 
convidados expressivos profissionais de 
áreas diversificadas: Exata, Saúde e Hu-
manas, tendo como público alvo os es-
tudantes do Ensino Médio que, através 
de Mesas Redondas interagiram com os 
palestrantes de suas respectivas áreas.

Estes foram os palestrantes convida-
dos para participar do Seminário das 
Profissões 2019: Marcos Gomes – Mé-
dico; Francisco Assis – Biólogo; Ilka Mar-
ques – Odontóloga; Eric Torres – Publici-
tário; Laila Mota – Arquiteta; Danilo 
Assis – Engenheiro de Computação; Vic-
tor Sarinho – Designer de Games;   Mar-
cela Rodrigues – Letras; Jucicleide das 
Mercês Nascimento Santos – Adminis-
tração.             

Sobre o evento, o conceituado médi-
co e palestrante Marcos Gomes, ressal-
tou que“é, uma iniciativa extremamente 
feliz, pois começa a apresentar as diver-
sas áreas profissionais para que se pos-
sa (o estudante) fazer uma opção quase 
segura em virtude da faixa etária, além 
da falta de vivência e experiência. Adian-
te acrescentou: “ é importante perceber 

que as variantes do mercado profissio-
nal que irão mudar ao longo dos anos”. 

A  arquiteta Laila Mota (ex-estudante 
do Colégio Gênesis – 2005-2012), assi-
nalou: “Conclui os meus estudos aqui 
no Colégio Gênesis (5ª série ao 3º ano). 
Fiz vestibular para Arquitetura na UFBA, 
em 2012. Eu queria trabalhar com uma 
coisa que tivesse a energia positiva, 
com um sonho e o crescimento pessoal 
do cliente. E  sublinhou categoricamen-
te: “Eu aprendi, aqui no Colégio Gêne-
sis, a pensar”. A palestrante Laila Mota 
foi aprovada em quatro vestibulares de 
universidades públicas.  Além da apro-
vação em três faculdades particulares 
e, mais, foi contemplada com uma bolsa 
de estudos na Universidade de Toronto, 
Canadá (2015- 2016).

 Todos os profissionais envolvidos 
no evento destacaram a importância da 
iniciativa para orientação aos estudan-
tes nas escolhas que precisam fazer 
quando concluem  a Educação Básica.

Estudantes do Ensino Médio do Colégio Gênesis interagem no Seminário das Profissões

O Biólogo Francisco Assis, 
palestrante do Evento.

O médico Marcos Gomes, 
palestrante do Seminário 

das Profissões. 

Publicitário Erick Torres

As professoras Kamilla Farias, Ana Rita Neves com as 
palestrantes, Marcela Rodrigues e Laila Mota

Palestrantes do Seminário das Profissões
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Festival de Integração 
No Teatro Gênesis, estudantes foram recepcionados e cantaram o 

Hino a Feira de Santana
Estudantes de várias Instituições Educacionais de Feira de 

Santana participam do evento

Estudantes do 5º ano de várias Ins-
tituições Educacionais  de Feira de San-
tana  foram convidados para uma tarde 
alegre e festiva (26 de setembro), pro-
porcionada pelo Colégio Gênesis, atra-
vés dos estudantes do 6º ano. Os estu-
dantes convidados  foram recepcionados 
no Teatro Gênesis pela educadora Ke-
nya dos Anjos, diretora pedagógica do 
Colégio Gênesis, que há nove anos ide-
alizou o atraente Festival de Integração.

“O Festival de Integração é uma ati-
vidade do Projeto Institucional Movi-
mentAção Olímpica, em que oportuniza-
mos a estudantes do 5º ano, de 
diversas escolas de Feira de Santana, 
conhecer o nosso Colégio,  a fim de  
participar de atividades recreativas e 
jogos populares com os nossos estu-
dantes do 6º ano”, destacou a profes-
sora Kenya dos Anjos.

Sobre o evento a professora Nilma-
ra Silva Pereira, professora de Educa-
ção Física da Escola Rubem Alves, des-
tacou: “Acho perfeito este evento em 
que os estudantes conhecem outros 

estudantes e conhecem também este 
Colégio. E, mais, eles se integram no 
mesmo objetivo. Muito interessante 
isso.”. 

A coordenadora do Colégio Civiliza-
ção, Verônica Macedo, disse: “É impor-
tante essa vivência com outras modali-
dades esportivas, socializando os 
nossos estudantes com outros estu-
dantes, num Colégio grande como é o 
Colégio Gênesis”.

Medalhas 

Várias atividades recreativas foram 
realizadas no Festival de Integração, 
sob a criativa coordenação dos profes-
sores da área de Educação Física, Alex 
Alves e Gastão Assis. Antes porém, os 
convidados mirins receberam camise-
tas padronizadas do Festival de Integra-
ção, a fim de que pudessem participar 
das atividades como: corrida de saco, 
corrida de limão, revezamento coopera-
tivo, cabo de guerra, dentre outras tan-

tas atividades, jogos e brincadeiras. 
Após todas essas atividades esportivo-
-recreativas, delicioso lanche foi servi-
do aos participantes.

O encerramento do Festival de Inte-
gração 2019  contou com a participa-
ção do professor Antonio Jorge Sena 
dos Anjos, diretor geral do Colégio Gê-
nesis, que agradeceu carinhosamente 
a participação das crianças de outras 
escolas que participaram descontraida-
mente da festa.

Para marcar oficialmente a presen-
ça de cada estudante no evento, o Co-
légio Gênesis condecorou todos os par-
ticipantes com a Medalha Oficial do 
Festival de Integração. 

A idealizadora do Festival de Integração, 
Kenya dos Anjos

Estudantes foram condecorados com Medalhas do Festival de Integração

Professores Alex Alves, Gastão Assis e 
Augusto Spínola coordenaram as

atividades recreativas.
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MovimentAção Olímpica: 
Projeto Incomparável

É incontestável a riqueza cultural da 
temática explorada pelos estudantes 
na XXII MovimentAção Olímpica do Co-
légio Gênesis de Feira de Santana (2 a 
5 de outubro) que, este ano, celebra  
25 Anos de atuação pedagógica. 

Este ano sagrou-se campeã desse 
consagrado evento a Equipe Vermelha 
com significativa pontuação nas moda-
lidades esportivas disputadas e no 
subtema apresentado coreografica-
mente: “A cultura diferente é a do ou-
tro. A minha é uma feira!”, numa refe-
rência especial às origens da cidade de 
Feira de Santana.

Outra destacada atividade da Movi-
mentAção Olímpica é o exercício do Vo-
luntariado.  Os estudantes promovem 
ações e entretenimentos com crianças 
e idosos,  em diversas instituições fi-
lantrópicas de Feira de Santana. Para 
se ter ideia da grandeza deste ato filan-
trópico, este ano foram arrecadados 
milhares de donativos entre alimentos 
não perecíveis, material de higiene, 
brinquedos. Além de uma arrecadação 
em leite em pó para a Campanha “Ser 
É Mais Do Que Ter”, promovida pela Pa-
róquia Senhor dos Passos.

Este Projeto Institucional (pioneiro 
no Brasil) foi, criteriosamente, selecio-
nado e apresentado em 2015, pelo 
Professor Doutor Antonio Jorge, diretor 
geral do Colégio Gênesis, no Encuentro 
Internacional sobre Aprendizaje Signifi-
cativo – VII EIAS na Universidade de 
Burgos/Espanha.

TURBILHÃO DE CORES

A vibração e a explosão de cores 
dos estudantes/atletas das oito Equi-
pes participantes, envolvidas pela ener-
gia pulsante da estrondosa torcida 
composta na sua maioria por familia-
res, superlotou as dependências do Co-
légio Gênesis para assistirem atentos 

à Abertura Oficial do consagrado even-
to.  Os diretores da Instituição, profes-
sores Antonio Jorge e Kenya dos Anjos, 
entusiasticamente, convidaram, para 
adentrarem na Quadra Esportiva, as 
Equipes participantes da MovimentA-
ção Olímpica 2019 que tem como coor-
denadora geral a professora Nancy de 
Lourdes Teixeira e o professor Augusto 
Spínola,  como coordenador de estu-
dos da temática.

A contagiante alegria e vibração dos 
atletas, num turbilhão de cores, envol-
veram as Equipes Amarela, Rosa, Ver-
de, Azul, Vermelha, Laranja, Cinza e 
Roxa que, no ritmo acelerado da juven-
tude pulsante, adentraram na Quadra 
Poliesportiva Antonio Costa Pinto do 
Colégio Gênesis. E, após ser acesa a 
pira olímpica pelo estudante João Fran-
cisco Santos Nunes, as Equipes perfila-
ram-se para cantar o Hino Nacional do 
Brasil.

Na sequência o professor Antonio 
Jorge convidou os mestres de cerimô-

Abertura Oficial do Evento, realizada pelos 
professores Antonio Jorge e Kenya dos 
Anjos, Diretores do Colégio Gênesis.

A pira olímpica sendo acesa pelo 
estudante atleta, João Francisco Nunes

“A Cultura Diferente é a do Outro: 
Múltiplos Olhares Sobre a Diversidade 
e Sobre Nós Mesmos”.

As oito Equipes participantes
da XXII MovimentAção Olímpica
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nia da XXII MovimentAÇão Olímpica: 
“Em primeiro lugar, a nossa professora 
de Matemática do 6º ano, Rafaella 
Montenegro Guerra. E, para dividir a 
missão de comandar nossa cerimônia, 
convidamos o professor de Físia do 2º 
e 3º ano do ensino médio, Rômulo Au-
gusto Queiroz”.

ESPETÁCULO COREÓGRAFICO

Fundamentadas na temática central 
da MovimentAÇão Olímpica, as oito 
Equipes  apresentaram coreografica-
mente os seus respectivos subtemas, 
ilustrados por criativos cenários e dra-
matização, proporcionando ao grande 
público espetáculo artístico e cultural 
de indiscretível beleza.

Esses foram os subtemas pesqui-
sados e refletidos pelos estudantes 
das Equipes participantes que durante 
o desenrolar do evento competiram em 
diversas modalidades esportivas. Deta-

lhe importante: participaram das com-
petições esportivas  especiais, pais 
dos estudantes e ex-estudantes do Co-
légio Gênesis. 

A alegria da Equipe Gênesis, Kamilla Farias, Gicélia Estrêla, Kenya 
dos Anjos, Antonio Jorge e Nancy de Lourdes.

A descontração dos professores do Colégio Gênesis no evento

A Coordenadora Geral do Evento, a 
Professora Nancy  de Lourdes Teixeira

EQUIPE VERDE – Múltiplos olhares sobre a diversidade e sobre nós mes-
mos. Diversos olhares sobre nós, nordestinos. E sobre vós,  sudestinos?  

EQUIPE AZUL – A cultura diferente é a do outro. A minha cultura é um 
banquete! Se achegue freguês ao tabuleiro.   

EQUIPE VERMELHA – A cultura diferente é a do outro. A minha é uma feira!  
EQUIPE AMARELA – Urbano, demasiado urbano! Múltiplos olhares sobre a 

diversidade cultural e sobre nós mesmos.   
EQUIPE LARANJA – A cultura do outro é cartesiana. A minha? Uma onda!   
EQUIPE CINZA – Não aperte a minha mente! – Narciso achará feio o  que 

não é espelho até quando?  
EQUIPE ROSA – (Se) Toda vez que dou um passo, o mundo sai do lugar, 

para que direção estamos indo? Para onde vai o País com tanto lixo e asfalto? 
EQUIPE ROXA – A cultura diferente é a do outro. Aqui? Todos entendemos 

as nossas linguagens.  

A recepeção da XXII  MovimentAção Olímpica, com telas produzidas pelos estudantes, 
sob a coordenação da Professora Gabriele Alexandre
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Mestres de Cerimônia da MovimentAção Olímpica, Professor 
Rômulo Queiroz e Professora Rafaella Montenegro

Os professores de Educação Física, Gastão Assis e Alex Alves.

Weber e Antonio Jorge com o mais novo mascote da MovimentA-
ção, o netinho Caio.

Os atletas  em competição esportiva 

O Juramento feito pela Estudante Isadora Pires, sob olhares 
dos diretores Antonio Jorge e Kenya dos Anjos.

Coreografia da Integração com os participantes das Equipes
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DEPOIMENTOS

A editoria da Gênesis Cultural em 
Revista buscou depoimentos entre os 
Pais dos estudantes, inclusive, alguns 
desses participaram como atletas em 
competições esportivas da MovimentA-
ção Olímpica, numa integração perfeita 
entre pais e filhos..

O Senhor Rogério de Souza (pai de 
Guilherme Mota, 9º ano), afirmou: 
“Acho maravilhosa a MovimentAção 
Olímpica. Adoro assistir às competi-
ções. O evento desmistifica essa coisa 
de rede social. Aqui tem a interação so-
cial entre os colegas. A atividade cultu-
ral é fundamental, não tem “panelinha” 
do time da equipe, tudo é convivência. 
Parabenizo o Colégio Gênesis por esse 
evento cultural e esportivo”. 

O professor Marcelo Leon Café (pai 
de Alice Cerqueira de Oliveira, 7º ano – 
Equipe Vermelha), na sua declaração, 
disse: “Ano passado, ela não se envol-
veu em atividades como a filantropia. 
Este ano ela participou mais ativa, com 
envolvimento na produção e cenários, 
ouvindo e discutindo com os colegas. 

Ela está perdendo um pouco do medo e 
isso é muito importante para sua for-
mação. A convivência com os colegas 
mais velhos e aprendendo a se colocar 
melhor. Gostei muito da Equipe Verme-
lha, eles não têm samba enredo, mas 
têm texto enredo. Eles realmente fa-
zem a dramatização”.  

 Cláudia Pinto Pereira (professora 
de Engenharia da Computação), mãe 
de Thiago Pinto Sena e Bruna Pinto 
Sena, 3º ano disse: “Acho importante 
ter uma integração entre eles, interpes-
soal e de respeito mútuo. A gente tem 
observado isso tanto nos jogos quanto 
em outros momentos. Eles esperam o 
ano todo por esse momento. Observa-
mos o conteúdo rico em informações. 
Eles se aprofundam na temática, tra-
zendo nos textos uma reflexão crítica e 
cultural, numa diversidade”. Sublinhou 
ainda: “O que me chamou à atenção, 
foi que todas as Equipes nas apresen-
tações enfatizam o Respeito”.

O casal Hélio e Luciana Torres, pais 
de Hélio Torres Neto salientou que “é  
emocionante, eles são incríveis, com 
tanta criatividade. E o que  chama a 

atenção é a integração e todo conteúdo 
do projeto cultural e esportivo”. Na opi-
nião de Hélio Torres (Engenheiro Civil), 
“trata-se de uma iniciativa formidável. 
Eles se integram entre as cores, tudo é 
amizade”. Disse ainda: “Gostei muito 
da instalação do telão, foi um ponto for-
te, bem como a sonorização. Gostei do 
tema da Equipe Verde, Nordeste e Su-
deste. Eu queria oferecer  esta suges-
tão que colocassem os temas das 
Equipes nas redes sociais ou distribuir 
os roteiros entre os convidados”.

“Observei a participação dos pais e 
mais organização. E a interação dos es-
tudantes e a participação deles, princi-
palmente, na filantropia. O meu filho foi 
para uma creche. Além do mais, o co-
nhecimento geral que eles têm, não só 
no Esporte, mas na interação perfeita 
entre as idades. Detalhe importante: 
Eles não têm a pontuação, a nota, ado-
rei também o Projeto Saberes”. Decla-
ração da senhora Érica Santana Costa 
(mãe de João Vicente, 8º ano)

Paulo Norberto
Assessor de Comunicação
Colégio Gênesis

Alunos Destaque 2019

G1 – João Moniz Brito, 7º ano A;  Maria Letícia Baranceli, 6º ano C 

G3 – Felipe Mamona, 2º ano A; Luma Marques, 
2º ano B

Mãe Destaque Nara Borges Rocha com a 
Coodenadora Nancy Teixeira

G2 – João Pedro Nascimento, 9º ano B; Mariana Pereira, 9º ano A

Pai Destaque Sérgio Luiz Lima, a Estudante Maria 
Eduarda Lima e a Professora Katiane Lima
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EQUIPE VERMELHA
A CULTURA DIFERENTE É A DO OUTRO. A MINHA É UMA FEIRA

Atenção, povo do Gênesis,
Preparem o coração!
Nosso assunto é importante
E traz grande emoção...
Contaremos a história
Da Princesa do Sertão!

Nossa cultura é uma feira
Que nasceu nos Olhos D´Á-
gua.
Foi construída uma capela,
E Santana venerada.
Muitos tropeiros e vaqueiros 
Passaram por essa estrada.

Será que foi Domingos?
Ou foi Peixoto Viegas?
Sabemos de Santa Ana,
Pra quem iam nossas rezas.
Feira foi nascendo,
Foi mostrando coisas belas.

As pessoas vinham de longe
Atraídas por este lugar.
A feirinha então se forma,
Muita gente a comprar.
Salve esta terra querida!
Que troca, vende e tudo dá.

Aqui tudo era vendido.
Êta feira bonita arretada!
Não faltava produto
Para alegrar a moçada.
É por isso que o vaqueiro

Com essa terra se encantava.
Aquele queria cachaça,
O outro queria farinha,
Um vendia carne seca,
Outro, aquilo que tinha.
Teve quem vendeu goiaba,
Rapadura pra quem vinha.

E nesse troca-troca,
Nesse tudo misturado,
Há quem ache uma bagunça,
Mas está muito enganado! 
Pois as trocas culturais
Nos deixaram seu legado.

A feira foi crescendo, 
E passou de vila a cidade.
Uma história muito linda,
Que nos traz felicidade, 
O comércio de um povo
Evoluiu de verdade.

Muitos por aqui passaram,
Muitos causos e emoções.
Feirenses ficaram na história
De saudosos corações.
Vamos lembrar esses nomes
Que marcaram multidões!

Mulher forte para lembrar-
mos:
A heroína militar
Foi ela, Maria Quitéria,
Que nos honrou ao lutar.

Guerreira e destemida,
Devemos nos orgulhar.
Nome famoso nessas ban-
das,
Que era muito falado,
Foi o de Lucas da feira,
Um sujeito revoltado,
Acusado de baderna,
Que viveu escravizado.
Nessa passagem pra vila,
Foi que por aqui nasceu,
O famoso negro Lucas,
Aqui, muitos conheceu,
Mas também foi nessas ban-
das
Que Lucas da feira morreu.

Nos convém lembrar a todos,
Que esse espaço ocupa, 
Não se esqueçam do nosso 
povo!
Não carreguem essa culpa.
O criador de histórias,
O fazedor de cultura.

Aqui tem um museu
Chamado Casa do Sertão, 
Tem o Mercado de Arte
E o parque de exposição.
Tem Márcia Porto e Cescé,
Maxado e tradição.

O casarão Fróes da Motta,
Com sua grande beleza,

Carregado de história,
E de Agostinho a riqueza.
Nem parece que um dia
O dono viveu pobreza.

Outro fato marcante:
A nossa Universidade
Amplia conhecimento,
Favoreceu a cidade.
Da pedagogia à medicina
Marca a modernidade.

Terra que muitos visitam,
Tem observatório e planetá-
rio.
Tudo isso pra você,
Aluno ou operário,
Desenvolver seu saber
Matemático ou literário.

Escola Normal virou centro
Cultural na modernização.
O CUCA hoje é uma marca,
Tem até aula de violão!
Êta cidade que cresce!
É a Princesa do Sertão.

As praças aqui de Feira
Deixaram a Princesa mais 
bela.
Praça do lambe-lambe,
Da bandeira e da paquera.
Da Kalilândia e da Matriz,
Eram vistas da janela.

PROJETO PEDAGÓGICO 

Sequenciando o espetáculo da Equipe Vermelha, com a Bandeira de Feira de SantanaO espetáculo coreográfiaco da Equipe 
Vermelha e a simbologia da

heroína Maria Quitéria.
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Equipe Vermelha - Campeã 

Equipe Vermelha a Campeã da XXII MovimentAção Olímpica

Povo cheio de cultura
De distrito de Feira,
É o povo da Matinha,
É a grande Quixabeira.
O samba é tudo de bom!
O seu som é de primeira!

Se tem festa, tem micareta
Tem bando anunciador,
Que é nossa tradição.
Anuncia com louvor
A nossa Sra. Santana
Aqui com seu esplendor

Feira continua crescendo,
Isso eu não deixo de falar,
Aqui pode não ter praia,
Mas cultura? Claro que há!
Amigo, não se surpreenda,
Fique atento ao que vou falar.
A nossa Feira de Santana
Assim então completou
186 anos 

Essa data celebrou
É uma rica história
O que o povo ganhou?

A modernidade chega...
Mas que grande contradição!
Por um lado, tem melhora
E por outro, perturbação.
Destroem patrimônio,
Nada de preservação!

O Centro de Abastecimento,
Espaço de tradição,
Hoje já não mais existe.
Suas paredes no chão.
Valorizam outra cultura...
A nossa, destruição.
Por que a cultura do outro 
Parece melhor do que essa?
Antes tinha o cata-vento,
E farinha tinha à beça,
A lagoa no Papagaio...
O que será que nos resta?

Tentam apagar nossa histó-
ria
Sustentada nos braços
De quem foi escravizado.
Tentam desfazer nossos la-
ços,
Mas a cultura popular
Não esconde esses traços.

Essa cultura é nossa,
De nossas mãos nasceu,
A beleza da cultura
O feirense não esqueceu.
Tanta riqueza aqui...
Quem foi que desmereceu?

Vamos valorizar nossa terra!
Tudo que estive a falar,
A feirinha é importante,
Ela vamos  salvar!
Salve nossos feirantes!
Que vieram para cá.

Feirense, povo caloroso,
Acolhe todos que chegam 
aqui.
Com rota comercial
Do Oiapoque ao Chuí,
E sempre de braços abertos,
Se alegre, pode vir.

E para finalizar,
Pois o tempo vale ouro,
Aqui a nossa intenção 
É mostrar um tesouro.
Quando se fala de cultura
Diferente é a do outro!

Minha Feira!
Sua Feira?
Minha Feira!
Sua Feira?
Nossa Feira!
Feira, Feira, Feira.

PROJETO PEDAGÓGICO 

O Juramento das Equipes
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Oficina de Jogos Teatrais 2019:
de Feiurinha aos Clichês do dia a dia

Sempre que o mês de outubro se 
aproxima, as expectativas dos estudan-
tes das tur-mas da Oficina de Jogos Te-
atrais são direcionadas para a apresen-
tação de encerramento das atividades. 
Mesmo não sendo algo obrigatório, to-
mando como entendimento que o maior 
e melhor resultado é justamente o con-
teúdo da Oficina, as experiências e o 
crescimento indi-vidual de todo o grupo, 
fazer uma apresentação aberta para 
amigos e familiares é como co-locar 
uma cereja do bolo. É fechar um ciclo 
de muita produtividade, boas surpresas 
e bas-tante conhecimento.

A primeira apresentação (sem fins 
comerciais), foi “O Fantástico Mistério 
de Feiuri-nha”, de Pedro Bandeira e 
adaptada por mim, como muito respei-
to e entendimento de que os contos de 
fada são experiências incríveis, princi-
palmente quando se trata de teatro. 
“Fei-urinha” foi encenada pelas turmas 
do sexto e sétimo ano. Um texto bas-
tante conhecido na literatura infantil, 

mas com uma roupagem atual e que 
provou que nossos estudantes são in-
crivelmente dedicados e capazes, além 
de muito talentosos e carismáticos. 

O espetáculo, além de muita comé-
dia, ressalta a importância da leitura, 

da diversi-dade de pessoas e culturas. 
Desconstrói, através da adaptação, o 
que é ser belo, reflete sobre o que é 
“ser feliz para sempre”, fala sutilmente 
do machismo que impera em nossa so-
cieda-de, bem como a variedade de pa-

Espetáculo teatral Clichê
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drões que nos são apresentados/ im-
postos.

Já com as turmas de Ensino Médio, 
foram tratadas questões voltadas para 
a reflexão para com a abandono da 
pessoa idosa, bullying, masculinidade 
tóxica, insegurança, relacio-namento 
abusivo e corrupção. Em pleno 2019, é 
muito difícil não tratar de pontos, por 
vezes emblemáticos, mas necessários 
e através de humor, de arte.

O espetáculo “Clichê” faz jus ao títu-
lo. Contemplou, inclusive, cenas já li-
das na Ofi-cina de Jogos Teatrais, mas 
repaginadas e atualizadas. Como nos-

so tema de 2019 foi a di-versidade, a 
perspectiva de trazer situações que po-
tencializasse os valores defendidos 
pelo Colégio. Tudo isso, através da ma-
gia do teatral. 

Foram quatro meses de leitura, en-
saios, contextualização de temas, ro-
das de conver-sa e, principalmente, 
sensibilização. Não acredito que falar 
de temas sociais específicos seja algo 
que possa ser visto como banal ou sim-
plório. É preciso reconhecer, inclusive, 
que os nossos estudantes são privile-
giados. Muitos dos temas discutidos 
são conhecidos durante o processo de 

construção textual e de sensibilização 
para o espetáculo. E é preciso celebrar 
este novo privilégio: a oportunidade de 
potencializar o conhecimento, o senso 
crítico e artís-tico.

Muito obrigado, estudantes! Que a 
arte possa ser instrumento de sensibili-
zação em tempos tão complexos, retró-
grados e por vezes, cruéis. Que a arte 
permaneça sendo revolu-ção! Obrigado 
pelos lindos e grandes momentos vi-
venciados. Até breve!
Wagno Matos
Entusiasta, Ator, Autor, Pedagogo e 
Professor de Artes do Colégio Gênesis
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A GRANDE FÃMÍLIA:
QUANDO NOS TORNAMOS “NÓS”

No dia 10 de setembro do ano de 
2019, foi apresentado no palco do Tea-
tro Gênesis, uma experiência artística 
pedagógica que, posso dizer, reforçou 
ainda mais a certeza de que a arte do 
teatro é uma força gigantesca.

Sobre o espetáculo... 

A peça conta a história da família de 
Alinomar (Diretor Antônio Jorge). Essa 
família que também é muito ouriçada, 
tem uma característica bastante inco-
mum: todos os filhos e filhas tem no-
mes de personalidades nacionais e até 
mesmo mundiais. Entre elas estão Nel-
son Mandela interpretado pelo profes-
sor Daniel Pintto, Cher, divertidamente 
vivida pela professo-ra Rejane Santana, 
nossa querida funcionária Maria Ferreira 
dá voz a Nina Simone, Whitney Houston 
é feita por nossa múltipla Gicélia Estrê-
la, o grande Stevie Wonder será feito 
pelo professor Alex Alves, Elza Soares 
foi interpretada pela funcionária Ana Lu-
cia da Cruz e por último temos Uau, 
digo, Walt Disney da Silva, vivido pelo 
professor Hugo Lima. Além dessa turma 
de peso, temos os “agregados da famí-
lia”, a funcionária Selminha, vivida pela 
profes-sora Katiane Lima e a intragável 
Durene Maria, vivida pela nossa querida 
funcionária Adail-des Serra. 

Mas como surgiu essa história de ter 
nome de gente famosa, conhecida mun-
do a fora? Em uma de nossas aulas, 
solicitei que os queridos colegas e ami-
gos trouxessem objetos que tivessem 
uma história. Qualquer história... Cômi-

ca, triste, curiosa, surpreendente... 
Qualquer tipo! E assim aconteceu. A tur-
ma me encantou com sua lindas histó-
rias e seus objetos. Regis-trei tudo e, 
uma semana depois, escrevi o texto. 
Devo confessar que eu me envolvo tão 
inten-samente no processo que as risa-
das enquanto escrevo são incontrolá-
veis, assim como as lá-grimas que che-
gam mesmo que discretamente.

O teatro é isso! É contar histórias, é 
viver a arte na sua mais intensa experi-
ência. Não é encarnar, é interpretar. As-
sim como a história que cada um contou 
e a participação dos obje-tos nisso tudo, 
considero que somos feitos de histórias 
e até quando não contamos para al-
-guém, elas estão lá! Elas existem!

A Grande Fãmília, liderada por Alinomar (Antonio Jorge, diretor do Gênesis)
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Que privilégio tenho de poder escre-

ver o que amo. Costumo dizer em todos 
os meus relatos sobre esta experiência 
de narrativas, que a arte é poderosa. Ela 
é política, mesmo que quem a faça não 
tenha esta pretensão. Arte bate de fren-
te com o retrocesso, é contra os “pés 
no equívoco social”. Ela potencializa as 
afetividades e, acima de tudo, ela nos 
faz pessoas mais sensíveis.

Obrigado aos deuses do Teatro! Vo-
cês são mais fortes do que qualquer 
fala precon-ceituosa, retrógrada, ultra-
passada e, por vezes, cruel. Por isso... 
Sejamos Arte. Sejamos “nós”!

O espetáculo é “resultado” da Ofici-
na de Jogos Teatrais da turma de Fun-
cionários e Professo-res do Colégio Gê-
nesis. Foi escrito e dirigido pelo também 
professor e ator Wagno Matos.

A cena com Maria Ferreira (Nina Simone) e
Adaildes (Durene Maria)

Professora Rejane  (Cher)

O agradecimento dos atores da Grande Fãmília à plateia no
Teatro Gênesis

Profesor Alex Alves em cena com a personagem (Stevie Wonder)

O professor Hugo Vinicius, vivendo o personagem
Uau Disney da Silva, com Ana Lúcia  (Elza Soares)

Professora Rejane  (Cher), Daniel Pintto (Nelson Mandela),
Maria Ferreira (Nina Simone) Gicélia Estrela (Whitney Houston),

Ana Lúcia (Elza Soares)  
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Momento de expectativa dos estudantes do 3º ano

Momento de Emoção do 3º ano
O Colégio Gênesis, na manhã do dia 31 de outubro, foi totalmente movimentado pela realização de um momento afetivo 

para os estudantes do 3º ano do Ensino Médio, no qual os diretores do Gênesis, Antonio Jorge  Kenya dos Anjos, entrega-
-ram aos estudantes um kit com produtos a serem utilizados  durante a realização das provas do Enem.

Na oportunidade, a psicóloga Jamyle dos Anjos, destacou: “Não se trata de uma despedida, porém, mas do que sorte,  
queremos que vocês levem todas as se-mentes que plantamos juntos. Agora, é hora de colher resultados”.

A mensagem do professor Antonio Jorge. Emocionadíssima,
Edna recebe homenagem. 
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De toda parte do Colégio Gênesis, era pura emoção

DIRETORES EMOCIONADOS
Outro detalhe emocionante foi a ini-

ciativa dos estudantes do 6º ano que, 
em for-ma de retribuição à acolhida rece-
bida dos estudantes do 3º ano no primei-
ro dia de aula, aproveitaram o momento 
para agradecer essa gentileza recebida, 
entregan-do, a cada estudante do 3º 
ano, uma escultura que simboliza a apti-
dão profissio-nal a ser escolhida por 
cada um deles. Estas esculturas foram 
confeccionadas em sala de aula sob a 
orientação da professora Gabriele Ale-
xandre.

A emoção tomou conta dos professo-
res Antonio Jorge e Kenya ao abraçar ca-
ri-nhosamente cada estudante, desejan-
do a eles sucesso nesta jornada que se 
ini-cia com as provas do Enem. 

Sequenciando este momento, os es-
tudantes Lucas Marques, Lucas Almeida 
e Letícia Pólvora, em nome de todo 3º 
ano, prestaram uma homenagem espe-
cial à funcionária Edna Lino pelo carinho 
com que ela, ao longo deste ano, tem 
devota-do a eles. “Em nossa jornada es-
colar, muitos são importantes para nos-
sa cami-nhada; além dos colegas, além 
dos professores, cada funcionário foi es-
sencial para todos nós. Cada “Bom dia 
de manhã cedo”, “Cada ‘saía de cima da 
mesa, menino’”,  “Cada ‘borá, 3º ano, 
acabou o intervalo’”. São muitos os que 
têm por profissão cuidar e reclamar às 
vezes, só às vezes com a gente, mas al-
guns nos marcam de um jeito especial. 
Pode parecer que estamos juntos há 
pouco tempo, mas a importância que 
você tem para gente vai além disso... Tia 
Edna, quer ser nossa funcionária home-
nageada?”

Edna com a professora Kenya e os estudantes Lucas Marques e Lucas Almeida

O abraço carinhoso dos professores Antonio Jorge e Kenya, em cada estudante
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Nos seus 25 Anos,  Colégio Gênesis
é Ouro, Prata e Bronze

Estudantes do Ensino Fundamental e Ensino Médio 
do Colégio Gênesis participaram da 22ª Olímpiada Bra-
sileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) conquistan-
do as seguintes premiações: Medalhas Ouro (quatro), 
Medalhas Prata (duas), Medalhas Bronze (sete). A OBA  
é uma promoção da Sociedade Astronômica Brasileira e 
Agência Espacial Brasileira.

Podemos ainda destacar que seis estudantes foram 
pré-selecionados para participarem da Fase On-line de 
seletivas para as Olímpiadas Internacional de Astrono-
mia 2019. Os estudantes escolhidos foram destacados 
na OBA, esclarece o professor Rodrigo Santa Cruz da 
área de Física.

Destacou ainda o professor Rodrigo Santa Cruz que 
“a seletiva vai determinar os estudantes que deverão 
compor as equipes brasileiras que competirão fora do 
país na Olímpíada Internacional de Astronomia e Astro-
física e na Olímpiada Latino Americana de Astronomia e 
Astronáutica. Os classificados nas provas online serão 
convidados para as provas presenciais, marcada para o 
início de 2020”.

A OBA  possui uma única fase que consiste na reali-
zação de uma única prova com dez questões, realizada 
simultaneamente em todas as escolas participantes na 
data de 17 de maio de 2019, no próprio estabelecimen-
to de ensino cadastrado.

A AZILUTH FABRICA PRODUTOS DA  PRÓPRIA MARCA

PARA LOJISTAS E TAMBÉM  

PERSONALIZA PEÇAS COM A SUA MARCA 

OU TEMA DO SEU EVENTO.

P R E S E N T E S

(75) 98877 / 7073
AZILUTHPRESENTES

RUA PAPA JOÃO XXIII, 1549 A, JARDIM
ACÁCIA, FEIRA DE SANTANA - BA - BRASIL 

TELEFONE: (75) 3223-0891 
E-MAIL: VENDAS@AZILUTHPRESENTES.COM.BR 

Mais que  

Produtos de 
EMPRESA.
SUCESSO!!

ESTUDANTES CONTEMPLADOS

Este foram os Estudantes do Colégio 

Gênesis contemplados neste conceitua-

do evento, destacado nacionalmente: 

Medalha Ouro – Eric Souza Vaccarezza 

Miranda, Guilherme Falcão Silva Braga, 

Paulo Henrique Santana Santos e João 

Francisco Santos Nunes. Medalha Prata 

– Guilherme Mota Souza e Bianca Frei-

tas Lopes. Medalha Bronze – Pedro Hen-

rique Alves da Silva Azevedo, Bianca 

Gordiano Lima Oliveira, Giulia Aguiar 

Loula, Maria Eduarda Correia Damasce-

no, Laís de Oliveira Morais, Rafael Guer-

ra Oliveira e  Ephraim Saback Lavigne de 

Lemos Silva.
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Brincadeiras antigas:
um resgate cultural

Entender o conceito de cultura é 
compreender a complexidade e ampli-
tude que essa palavra carrega em seu 
significado. Tudo que pensamos, acre-
ditamos, realizamos e da forma que re-
alizamos faz parte da nossa diversida-
de cultural. Conhecer, entender, 
valorizar e respeitar é princípio básico 
para vivermos em sociedade. A cultura 
é responsável pela construção da iden-
tidade de um povo. 

“ Esse conjunto de regras e princí-
pios que guiam os seres humanos, fa-
zendo com que eles tenham comporta-
mento semelhante e compatível e 
sejam capazes de entender as inten-
ções e expectativas uns dos outros, 
possibilitando uma série de diferentes 
formas de relacionamento, que vão da 
vida familiar ao trabalho à guerra, cha-
ma-se cultura.” (COSTA, 2010)

Sempre que falamos em cultura 
pensamos de imediato nas manifesta-
ções folclóricas de um povo. A palavra 
folclore vem do inglês “folk-lore”, que 
significa saber de um povo. O que mui-
tos não sabem é que os brinquedos e 
as brincadeiras fazem parte do nosso 
folclore.

“Brinquedos e brincadeiras existem 
há muitos e muitos anos. Não sabe-
mos quem os inventou, só sabemos 
que eles são até hoje transmitidos de 
boca em boca, de pai para filho, em to-
dos os lugares do planeta. Por isso 
mesmo eles fazem parte do folclore.” 
(SANTA ROSA, 2001)

As brincadeiras são representações 
da realidade, através do jogo da imita-
ção, e carrega consigo toda bagagem 
cultural de um povo. Têm origens diver-
sas e desde muito tempo fazem parte 
do universo infantil. Quando brincamos, 
expressamos a nossa cultura, o nosso 
jeito de entender o mundo. Assim como 
diversas manifestações culturais, as 
brincadeiras e os brinquedos sofreram 
e continuam sofrendo transformações 
ao longo dos anos.

“É possível entender o lugar da 
criança na sociedade através dos usos 
e significados atribuídos aos brinque-

dos, pois estes são portadores de sig-
nificados e valores culturais que reve-
lam os discursos, concepções e 
representações da sociedade, revelam 
os conceitos de infância construídos 
historicamente pelas culturas” (Mas-
cioli, 2006)

A era tecnológica foi uma importan-
te mudança cultural na vida contempo-
rânea. Mudamos o jeito de nos comuni-
carmos, de pesquisarmos, de nos 
relacionarmos e mudamos também o 
jeito de brincarmos. Substituímos as 
ruas e praças pelas telas dos apare-
lhos eletrônicos. Lamentavelmente, as 
crianças pouco ou nada conhecem so-
bre as brincadeiras antigas. Muitas ve-
zes, o primeiro e até o único contato é 
através de projetos da educação infan-
til. 

Longe de meros saudosismos, é de 
fundamental importância entender a 
brincadeira como parte imprescindível 
da formação da criança, como um sujei-
to social, que precisa conviver em gru-
po, obedecer a regras e principalmente, 
respeitar o outro. No entanto, não se 
pretende negar ou abdicar das mudan-
ças sociais e tecnológicas que já fazem 
parte do nosso cotidiano. Observa-se, 

contudo, a relevância de promover o co-
nhecimento e até mesmo o resgate das 
brincadeiras antigas, entendendo-as 
como aspecto pertencente da nossa 
cultura. 

Partindo dessa premissa, os alunos 
do 8º ano do Colégio Gênesis foram de-
safiados a pesquisar, conhecer e orga-
nizar uma oficina sobre brincadeiras 
antigas, intitulada “Brincadeiras anti-
gas: um resgate cultural”. A atividade 
foi coordenada pela professora Gardê-
nia Vilas Bôas, de Língua Portuguesa, 
em parceria com professor Alex Alves, 
de Educação Física.

Após relatos dos familiares sobre 
as brincadeiras preferidas, os alunos 
compartilharam os dados, através de 
textos, escolheram as brincadeiras e 
organizaram, junto à professora Gardê-
nia, a oficina. Nas aulas de Educação 
Física, puderam experimentar as brin-
cadeiras, a fim de atuarem como moni-
tores. A oficina foi oferecida para alu-
nos do 6º e 7º anos, e fez parte das 
atividades promovidas pelo Banquete 
de Leitura – Edição 2019. 

Gardênia Almeida Vilas Bôas Dourado
Professora de Português e Redação

A professora Gardência Vilas Boas com o colega Alex Alvex, professor de educação fisica
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El día de los muertos:
viva la vida es una fiesta

O Dia dos Mortos é considerado a 
tradição mais representativa da cultura 
mexicana desde os astecas e se popu-
larizou em grande parte da América La-
tina.  

Celebrado no dia 02 de novembro – 
Dia de Finados aqui no Brasil – esta 
data se diferencia por ser o encerra-
mento de um período de festividades. 
Em 2008, a UNESCO declarou a festivi-
dade como Patrimônio Cultural e Imate-
rial do México. 

Segundo a crença popular mexica-
na, as almas dos entes queridos que 
se foram regressam exatamente duran-
te o dia dos mortos. Por isso, são aco-
lhidos com oferendas: comidas e bebi-
das favoritas, frutas, caveiras de doces, 
velas e ornamentos coloridos.

O Filme “Coco” (intitulado e exibido 
aqui no Brasil como “Viva a vida é uma 
festa”), uma animação da parceria Dis-
ney e os estúdios Pixar (Oscar de me-
lhor animação em 2018) retrata a refe-
rida festividade.   

Ambientado em um povoado mexi-
cano de Santa Cecília, o filme acompa-
nha a jornada de Miguel Rive-ra, um 
garoto de 12 anos que quer ser músi-
co, porém, é proibido por sua família, 
cuja tradição é produzir sapatos. Miguel 
decide enfrentar sua família para reali-
zar seu sonho e segue para uma jorna-
da de aventuras e emoções. 

No filme, o mundo dos mortos é in-
crível: cheio de luzes, cores e alegria. 
Os esqueletos que vivem por lá tem o 
dia dos mortos como a oportunidade 
anual de se reconectar com a família e 
os amigos em vida. Cheio de ternura 
“Coco” é um belo espetáculo visual. O 
filme, no entanto, é uma experiência 
para aproximar gerações e dialoga com 
crianças, jovens, adultos e idosos, com 

a intenção de exaltar, acima de tudo, o 
valor das relações familiares. 

Com o objetivo de apresentar a cul-
tura mexicana em cultuar seus entes 
falecidos na celebração conheci-da in-
ternacionalmente como “El día de los 
muertos”, os alunos do 9º ano do Colé-
gio Gênesis juntamente com a profes-
sora de língua espanhola, promoveram 
a exibição e discussão do filme “Coco” 
que apresenta tal riqueza cultural. A ati-
vidade foi realizada durante o Banquete 
de Leitura 2019 que trouxe como tema 
“A cultura diferente é a do outro: Múlti-
plos olhares sobre a diversidade e so-
bre nós mesmos.O Banquete de Leitura 
é prata da casa”. 

Nos meses que antecederam a ativi-
dade, os alunos assistiram ao filme, 
reconhecendo e respeitando a existên-
cia do outro e de outras culturas, iden-
tificando-se como membro de um mun-
do plurilíngue, com observações aos 
aspectos mais relevantes no que tange 
à cultura mexicana acompanhadas de 
discussões promovidas durante as au-
las. 

Ainda na mesma perspectiva, os es-
tudantes do 3º ano do Ensino Médio, 
assistiram ao filme em sala com o 
acompanhamento da professora da dis-
ciplina e foi solicitada a construção de 
comentários críticos sobre “Coco” me-
diante a observação de alguns aspec-
tos: a importância da família e suas re-
lações, principalmente com os idosos, 

aspectos da cultura mexicana no dia 
dos mortos, a tradição mexicana em 
não esquecer os entes falecidos, a 
comparação do dia dos mortos dentro 
da concepção religiosa de cada um dos 
estudantes e a indicação ou não do fil-
me.   

As atividades realizadas apresenta-
ram resultados extremamente significa-
tivos. O envolvimento e a par-ticipação 
por parte dos estudantes durante todo 
o processo reflete a proposta pedagógi-
ca do Colégio Gênesis que é a educa-
ção centrada na aprendizagem e o ensi-
no mais humanista, reforçando as 
orientações curriculares no ensino de 
língua estrangeira (mais especificamen-
te a língua espanhola), pois a aprendi-
zagem de línguas não visa, apenas, a 
objetivos tecnicistas, mas sim fazer 
parte da formação integral do aluno, de 
maneira que se faz necessário, traba-
lhar as linguagens não apenas como 
formas de expressão e comunicação, 
mas como constituintes de significa-
dos, conhecimentos, valores e respei-
to.

Rejane Mendonça Alves Santana
Pós-graduanda em Tradução de Língua 
Espanhola - Faculdade Gama Filho
Graduação em Licenciatura em Letras 
com Espanhol – UEFS
Professora de Língua Espanhola do 
Colégio Gênesis
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Mapas Modelados:
As possibilidades no ensinar e aprender Geografia
A Geografia, enquanto ciência as-

sim como disciplina escolar, tem como 
objeto de estudo o espaço geográfico. 
Como disciplina escolar, propõe discus-
sões no  sentido de “pensar o mundo” 
para além dos muros da escola. 

De acordo Callai (2000), a educa-
ção geográfica deve ter como objetivo a 
autonomia dos alunos para que pos-
sam adquirir habilidades que lhes per-
mitam pensar, ser criativos e obter in-
formações a respeito do mundo em que 
vivem. As reflexões propostas pela Ge-
ografia escolar permite que os espaços 
sejam analisados e interpretados pelos 
discentes com criticidade e, para alcan-
çar tal objetivo, é necessário criar es-
tratégias que proporcionem significado 
ao processo de aprendizagem. Corrobo-
rando com os ideais de Paulo Freire 
(1996), visando à formação de sujeitos 
críticos, reflexivos e autônomos, as di-
ferentes formas de ensinar e aprender 
geografia surgem como uma possibili-
dade de ressignificar o ensino e apren-
dizagem trazendo para a sala de aula, 
discussões e materiais concretos que 
se aproximem da realidade dos educan-
dos para que, assim, haja um sentido 
no  “ensinar” e no “aprender”. 

Por entender que ensinar e aprender 
se estabelecem com base na troca de 
saberes entre professores(as) e alu-
nos(as), no processo de aprendizagem 
deve-se levar em consideração os sa-
beres experienciados pelos educandos. 
Parafraseando Callai (2002), no pro-
cesso de construção do conhecimento 
levar em consideração os conceitos for-
mulados pelos educandos e que estão 
inseridos no seu cotidiano os ajudarão 
a compreender os conceitos científicos 
de maneira significativa. Esta autora 
ainda comenta que a construção dos 
conceitos acontece através da prática 
diária, pela observação, pelas experiên-
cias e pelo fazer. Nessa perspectiva, 
surge a proposta de trabalhar com ma-
pas, porém, mapas produzidos pelos 
próprios alunos.

A construção dos mapas modelados 
das Regiões brasileiras consistiu em 
uma metodologia de ensino, a fim de 
promover a aprendizagem lúdica e car-
regada de significados unindo teoria e 

prática. Essa atividade realizada nas 
aulas de Geografia com alunos do 7º 
ano do ensino fundamental do Colégio 
Gênesis, teve como objetivo geral: Es-
tudar as Regiões Brasileiras explorando 
as possibilidades. E como objetivos es-
pecíficos: Entender o processo de re-
gionalização e as diferentes formas de 
regionalizar; Conhecer e respeitar as 
diversidades; Construir mapas políti-
cos, de cada Região do Brasil utilizando 
massa de modelar ou Biscuit; Estimular 
a oralidade. 

Para a realização e efetiva constru-
ção dos mapas foram utilizados como 
materiais: Mapas de cada Região Brasi-
leira, papel vegetal, lápis, borracha, te-
soura, massa de modelar ou biscuit, 
tinta, EVA, piloto e MDF. O processo de 
confecção aconteceu com a criação de 
“modelos” de cada estado brasileiro 
que compõe determinada Região e em 
posterior a modelagem aplicando a 
massa de modelar ou o biscuit, todos 
os principais elementos dos mapas (tí-
tulo, legenda, escala, rosa dos ventos) 
também foram produzidos pelos alu-
nos. Ao final das produções os grupos 
realizaram uma socialização apresen-
tando  seus respectivos mapas e Regi-

ões. Essa socialização de saberes se 
ampliou ao “Banquete de Leitura” onde 
os educandos pu

deram compartilhar suas produções 
com a escola e a comunidade escolar.

Essa proposta de ensino foi pensa-
da em alcançar uma aprendizagem na 
qual os discentes são os autores – 
construtores do seu conhecimento. Ao 
invés de simplesmente apresentar as 
divisões regionais, os estados e capi-
tais aos alunos através de mapas cons-
truídos por outras pessoas, que tal es-
ses alunos serem produtores de seus 
próprios mapas? Sim! Produtores. Va-
mos utilizar diferentes possibilidades 
que permitam o fortalecimento do ensi-
no e aprendizagem através do estimulo 
à criatividade e a curiosidade pelo sa-
ber.

Geicilene Rodrigues dos Santos
Pós-graduanda em Meio Ambiente e 
Agroecologia pelo Instituto Federal de 
Educação e Tecnologia Baiano – IFBAIA-
NO 
Graduada em Licenciatura plena em 
Geografia pela UEFS 
Professora de Geografia do Colégio Gê-
nesis
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Arte de Quinta: uma experiência de primeira!
Desde o ano de 2018 é realizado no 

Colégio Gênesis, o projeto “Arte de Quin-
ta”, que consiste em ações artísticas 
com o objetivo de alterar qualitativamen-
te o horário do intervalo. São interven-
ções, exposições, apresentações tea-
trais, musicais e mais possibilidades 
onde os estudantes estejam como prota-
gonistas do processo. Normalmente, o 
projeto acontece ou é iniciado as quintas 
feiras de cada mês. O feedback para com 
os estudantes tem sido uma ex-periência 
“de primeira”. A cada edição eles nos 
abordam nos corredores e até mesmo na 
sala de aula para me perguntar quando 
será o próximo arte de quinta. 

O projeto, além de levar um momento 
diferencial para o intervalo, tem conteúdo 
bas-tante significativo. Sempre com algu-
ma reflexão, provocação inclusa em sua 
produção. Um exemplo para ilustrar es-
sas reflexões, foi justamente a exposição 
de estandartes temáticos, produzidos 
como intuito inicial de ser “apenas” um 
instrumento de verificação de aprendiza-
-gem das turmas de sétimo ano do Ensi-
no Fundamental II, e se transformou em 
uma das expo-sições mais solicitadas 
pelos próprios estudantes. Um estandar-
te “comum” teria como compo-sição o 
viés religioso, por exemplo. Em nosso 
caso, atendendo as orientações da Base 
Nacio-nal Comum Curricular (BNCC), trou-
xe temáticas sociais para compor artisti-

camente as produ-ções dos estandartes 
como Masculinidade Tóxica, Descuidos 
com o Meio Ambiente, Homo-fobia, Racis-
mo, Xenofobia, Luta dos povos indígenas, 
Violência contra crianças e idosos, 
Bulliyng, Violência obstétrica, entre ou-
tros.

Pontuo nesta escrita outra atividade 
de bastante repercussão que foi a “Caixa 
dos De-sejos”. Esta atividade tinha como 
propósito ouvir os nossos estudantes de 
forma sensível. Saber o que eles deseja-
vam para si, para o outro e para a socie-
dade como um todo. Deixamos uma caixa 
dourada e vários papeis com a seguinte 
pergunta: qual o seu desejo? Antes, cla-
ro, foi feito um trabalho de conscientiza-
ção e contextualização da atividade. O 
resultado? Os desejos mais “lindos, in-
quietantes e conscientes” surgiram de 
nossa caixa. Coisas como “pas-sar mais 
tempo com a família”, “desejar que as 
mulheres não sintam medo ao andar pe-
las ruas” e muito mais registros que nos 
colocam em um lugar de reflexão muito 
amplo e neces-sário. De que forma esta-
mos agindo? De que maneira colocamos 
em prática valores que tanto defendemos 
e apontamos como ausência no outro? 

Embebido da temática da instituição, 
neste ano de 2019, que foi a diversidade, 
penso que valorizar, dar espaço, voz e vez 
a subtemas tão relevantes é potencializar 
os valores de-fendidos pelo ambiente.

São aproximadamente seis ou sete 
edições anuais e o desejo é variar cada 
vez mais as atividades. E, como toda ati-
vidade que é realizada no e para o colé-
gio, o Arte de Quinta não é feito apenas 
por mim, mas toda uma equipe de funcio-
nários e funcionárias, gestores e princi-
-palmente: nossos estudantes. Minha 
gratidão por todo apoio. O Arte de Quinta 
é de primeira graças a vocês. 

 Continuemos assim! Até qualquer 
dia. E lembrem-se:

ARTE É REVOLUÇÃO!

Wagno Matos
Entusiasta, Ator, Autor, Pedagogo e 
Professor de Arte do Colégio Gênesis

Não volta do mesmo jeito
Uma excursão em um ônibus de 

dois andares a caminho de Paulo Afon-
so, carregado de alunos do 9º ano de 
2019: esta foi a  última saída de cam-
po para quem está indo para o ensino 
médio do Colégio  Gênesis. Saímos por 
volta de uma hora da tarde. Nossos 
responsáveis estavam  tão agitados 
quanto nós, bra-ceavam já com sauda-
des enquanto o ônibus de dois andares 
sumia nas ruas de Feira de Santana. 
Uma saída de campo cujo trajeto de ida 
demorava quase seis horas de relógio. 

Uma saída de campo que nos fez 
conviver de perto com uma variedade 
de pessoas.Uma experiência inesque-
cível nessa viagem que fizemos rindo, 
choran-do de cansaço e comendo mui-
to; mas aos poucos conseguimos nos 
aproximar uns dos outros de uma for-

ma extraordinária. 
Tornamos nossas relações com pro-

fessores mais próximas, com brinca-
dei-ras como: “ Quem roubou o lustre” 
com professor Augusto e “ Falar no mi-
crofone” com professor Rodrigo e pro-
fessora Rosângela, em suma, o decor-
rer da estrada de Paulo Afonso foi um 
momento de risadas, conversas, canto-
rias e imitações.  

Dentre os pontos que visitamos, os 
mais marcantes para mim foram: a Bar-
-ragem de Xingó, que além de promover 
uma imagem surpreendente, descobri-
mos onde era gerada a energia que to-
dos consumimos todos os dias aqui no 
nordeste. Outro ponto marcante, a 
casa de Maria Bonita; o trajeto é longo, 
porém, possibili-tou-nos  entender a ori-
gem do cangaço e relembrar como era 

a vida do povo  que vivia nessa região 
há quase um século. Nossa última pa-
rada, antes de retorna-mos: visitamos 
o parque da CHESF, com sua exuberan-
te cachoeira.

 A viagem de Paulo Afonso foi uma 
experiência única. Nosso guia Gatão 
sempre destacava suas explicações 
com músicas regionais como “Juazeiro, 
Jua-zeiro”, um clássico de Luiz Gonza-
ga. A viagem de Paulo Afonso nunca 
será es-quecida, sempre será diferente 
umas das outras, entretanto, caro lei-
tor, pode ter a certeza de que “Quem 
pisa nessas terras, não volta do mes-
mo jeito.”

Antonio Miguel Silva Almeida,
9º ano B
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Desbanalizando o recreio :
momentos eternos em segundos intensos 

Ainda hoje, observando o intervalo 
“dos pequenos”, me peguei pensando... 
Flash mo-mentâneo! Cérebro e coração 
acabaram se fundindo, e o que seria um 
instante, tornou-se um passeio pelas in-
termitências da alma.  Parece-me que es-
ses inquietos mecanismos pulsantes que 
orientam a nossa efêmera existência e 
teimam algumas vezes em nos paralisar, 
aprontou-me mais uma esta semana. 
Tudo ocorreu lá na escola onde trabalho e, 
além desses essenciais mecanismos cor-
porais citados acima, todo o conjunto 
complexo de estruturas “fisiológico - san-
guíneo sensitivas” do meu corpo introjeta-
ram uma percepção momentânea que foi 
fruto de uma pequena grandiosa reflexão. 
Curtos momentos que parecem orientar 
as nossas per-cepções.  Mescla de inter-
pretação da realidade objetiva com uma 
espécie de sonho onírico que, naquele 
exato momento, propuseram a seguinte 
reflexão: como será que o nosso objeto de 
contato diário (leia-se: sujeitos em proces-
so de formação de consciência individual 
e cole-tiva) processa as informações que 
são viabilizadas por nós?  E como dialo-
gam com suas pró-prias relações nesse 
espaço? Fuga momentânea!  Fito o chão e 
os processos que estruturam meu relato 
passam a se manifestar intensamente.   O 
gestual, o olhar, os desejos, os sonhos, 
as cobranças diárias, todas essas infor-
mações que podem ser desde uma peque-
na preocupação até uma negligência atitu-
dinal descabida por parte dos “agentes 
prepotentes” que propagam os saberes, 
no caso, nós, professores, geram uma sé-
rie de interpretações e sugerem caminhos 
para condutas, mas, sobretudo, geram 
memória.

Puro exercício filosófico “inconscien-
te”, rápido, subjetivo, mas especialmente 
grandio-so... Continuo na minha pequena 
odisseia reflexiva, ainda fitando o chão, 
flertando-o osten-sivamente. Cenas de so-
nho que, por mais que se tente explicar, 
não encontro recursos sufici-entes para 
uma explanação significativamente dese-
jada em sua totalidade! Viagem de um pro-
fessor em mais uma manhã, onde as ativi-
dades diárias, o corriqueiro, as coisas 
banais, acabam nos adormecendo e pare-
cem inviabilizar qualquer  tipo de reflexão 
mais “séria” sobre as nossas próprias re-
lações. Mas não foi o que aconteceu, lon-
ge disso! Em meio à correria, cabelos es-
voaçantes, gritaria, algazarra...imerso  
nessa sonora mágica encontro-me e me 
per-cebo absorvendo vida pulsante ,  aque-

le momento fugaz parece - de uma manei-
ra ou de outra – eternizar-se e encharca a 
minha  alma de percepções que até então, 
naquela manhã, estavam adormecidas 
pelo mecanicismo autoritário imposto pelo 
ir e vir rotineiro das transações auto-máti-
cas que insistem em se impor. Passo a 
relembrar momentos dispersos dos meus 
tempos áureos de escola, semelhantes 
àqueles que se passam logo ali na minha 
frente e desviam o curso da pseudo nor-
malidade do meu dia, alguns nem foram 
tão marcantes assim, mas...vai saber, 
eles, mesmo assim, vem à tona. O profes-
sor seríssimo de matemática que, ao no-
tar a minha humilde e insignificante pre-
sença, já denunciava a sua repugnância 
para com alunos relapsos; a apresenta-
ção de um trabalho qualquer, de um pro-
fessor qualquer, pelo qual fomos muitíssi-
mo elogiados, afinal não era de praxe 
aquele comprometimento e excelência; a 
professora insuportavelmente “sedutora”, 
mas que nos obrigava a comprar semanal-
mente a revis-ta “Veja”; os sorrisos lindís-
simos das garotas que ano a ano não da-
vam a mínima para os pir-ralhos que, 
diante de tal rejeição, ansiavam chegar 
rapidamente no ensino médio; incontáveis 
e riquíssimos momentos! Passado e pre-
sente se fundem nesse instante grandio-
so em minha cabeça e me mantenho firme 
na minha “ousada empreitada irresponsa-
velmente reflexiva”!  Continuo ainda per-
plexo com o piso estático, miro-o de ma-
neira ainda mais intensa e contra-riando 
as minhas próprias lógicas vaidosas e bo-
bas debruço-me  meio deslocadamente 
sobre a seguinte questão: como é possí-
vel pessoas em contextos tão diferentes 
poderem reproduzir as mesmas trocas e 
viabilizar de maneira tão genial a mesma 
complexidade do existir? Passa-do  fasci-
nante, presente,instante intrigantemente 
delicioso,  portas abertas que vislumbram 
o porvir carregado de mesmices e misté-
rios ! Aquele garoto tímido que passa às 
pressas, vaci-lante, tombando o meu cor-
po e solicitando desculpas vãs poderia ser 
tranquilamente esse aqui que vos escre-
ve; a garota que ri aos prantos sufocada 
pela juventude me fez lembrar as inú-me-
ras ilustres  figuras que cercaram o meu 
importante fragmento temporal de existên-
-cia...Lembro-me muito bem da Patrícia 
que, diante da voz rouca do sábio profes-
sor de Histó-ria, deu inicio a uma histeria 
coletiva de gargalhadas. Naquele dia, co-
nhecemos o outro lado do professor queri-
do que travestiu-se de demônio, levando-

-nos  aos confins do inferno de Dante com 
uma intervenção  aconselhante que ras-
gou a nossa alma nos deixando amedron-
ta-dos e pouco reflexivos. Agora vejo a Pa-
trícia logo ali novamente pronta para 
apimentar a vida de um outro professor de 
História que  teime em não compreender a 
disposição e a beleza da juventude em 
possibilitar o compartilhamento de mo-
mentos fugazes que se eternizam e não 
podem esperar. Além da Patrícia, vejo no-
vamente outros Pedros, Franciscos, Da-
nieis,  Má-rios..., sujeitos que renascem e 
poeticamente eternizam outroras...

Saudosismo que não bateu à porta, 
apenas entrou descomprometidamente 
passando a alimentar, de maneira involun-
tária, o eterno retorno apreendido naquele 
instante. Nesse ínte-rim, uma interrupção 
momentânea transversaliza meu exercí-
cio, não tão diário assim, e me  faz voltar 
a uma realidade onde uma espécie de res-
saca, uma penumbr, traz confusão às li-
-nhas que delimitam a realidade e o que é 
subjetivamente compreensível. Sendo as-
sim, desvio o olhar daquele objeto fasci-
nante, frio, maltratado, sempre desperce-
bido e  volto:  

- Professor, professor, o senhor deixou 
cair alguma coisa no chão? Tá tudo bem? 

- Sim, João, só tava aqui pensando 
com meus botões.

- Estamos vendo, o senhor tava viajan-
do, tá todo mundo rindo , olha lá.

Me situo e, suspirando novamente 
diante da realidade costumeira, com um 
sorriso ama-relo no rosto, observo todas 
as reações dignas de consumidores de 
um belo espetáculo circen-se, onde palha-
ços alimentam a alma carente de crianças 
sedentas por vida . Percebo em um instan-
te o que é intrínseco à existência e o que 
nos faz seres fascinantes e debruço-me 
sobre as nossas emoções, que nos permi-
tem interiorizar, em qualquer tempo histó-
rico, independentemente das imposições 
sócio- políticas, que somos momentos, 
somos fugazes , somos acú-mulo e, mais 
uma vez, somos memória... E aqui estou 
eu, um produtor de memórias a res-ponder 
aos risos afetuosos dos meus também 
amigos de outrora que simplesmente res-
surgem.

- Garotos, parem de observar a vida 
alheia...

Danilo Carvalho Bezerra
Professor de História do Colégio Gênesis
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A taxonomia das plantas
no contexto escolar

O Projeto Institucional Banquete de 
Leitura, edição de 2019, teve como te-
-ma “A cultura diferente é a do outro: 
múltiplos olhares sobre a diversidade e 
sobre nós mesmos” e, neste contexto, 
a disciplina Ciências integrou-se, numa 
perspec-tiva interdisciplinar,  ao Proje-
to. Em conversa informal com o Profes-
sor Augusto Spínola, surgiu uma ideia: 
“- Por que você e seus alunos não ten-
tam identificar e classificar as plantas 
da escola?”. A ideia começou a “marte-
lar” em minha cabeça e um misto de 
emoções e muita expectativa surgiram, 
juntamente com um questi-onamento: 
será que os estudantes topariam esse 
desafio? Lancei, então, a pro-posta 
para os alunos das turmas do 7º ano 
que, de pronto, aceitaram.

A partir do início do projeto intitula-
do "A Taxonomia das Plantas no Con-
tex-to Escolar", a tarefa que seria apa-
rentemente fácil mostrou-se, através 
do primeiro entrave, um pouco mais 
complicada. Inicialmente, foi funda-
mental explicar aos alunos que os no-
mes populares podem variar de acordo 
com as diferentes regi-ões geográficas 
onde a planta se encontra e, sendo as-

sim, uma mesma planta pode receber 
mais de um nome popular. Desse 
modo, seria muito arbitrário no-mear 
qualquer planta sem um estudo mais 
aprofundado. Entendendo e superan-do 
essas dificuldades, seguimos. Mas 
não demorou a aparecer o segundo en-
tra-ve: como colocar o nome científico? 
Sabemos que a nomenclatura científica 
obe-dece a regras internacionais e só 
existe um único nome aceito para cada 
espécie, fato que evita confusão, ao 
contrário do que acontece com os no-
mes populares. Sendo assim, os alu-
nos necessitavam mergulhar ainda 
mais no mundo da Taxo-nomia das 
plantas, trabalho que envolve identifi-
cação e classificação, o que exi-ge mui-
ta investigação e aprofundamento teóri-
co dentro da Botânica. 

Nessa perspectiva, buscamos a aju-
da de profissionais especialistas nes-
sa área e firmamos uma parceria com 
os estudantes de mestrado e doutora-
do do Programa de Pós-graduação em 
Botânica da Universidade Estadual de 
Feira de Santana (PPGBot/UEFS), sob 
a orientação da Professora Doutora 
Reyjane Patrí-cia de Oliveira, coordena-

dora do curso. Essa parceria foi extre-
mamente importan-te, incluindo ações 
tanto em nosso Colégio quanto na 
UEFS. Aos nossos alunos, foi apresen-
tado, pelos estudantes de pós-gradua-
ção, diferentes perfis do profissi-onal 
botânico, com indicação do que é ne-
cessário para a identificação correta 
das plantas. Além de ajudar ativamente 
na finalização do projeto, promovendo 
a revi-são das identificações e da corre-
ta grafia dos nomes científicos, os pro-
fissionais do PPGBot oportunizaram 
aos nossos alunos uma aula de campo 
na UEFS, na qual eles puderam viven-
ciar "um dia de botânico", incluindo ati-
vidades de coleta e secagem (herbori-
zação) das amostras. Os alunos 
observaram as principais ca-racterísti-
cas das plantas na lupa e microscópio 
e conheceram no herbário HUEFS uma 
importante coleção de plantas secas 
oriundas de diferentes locais do mundo 
e algumas delas coletadas há mais de 
100 anos! A coleção do herbário da 
UEFS inclui muitas espécies conheci-
das, especialmente da Caatinga e da 
Mata Atlânti-ca, e muitas novas espé-
cies que ainda serão descritas e repre-

1-ESPÉCIE: Phoenix roebeleni
O'Brien. NOME POPULAR:  Palmeira- fênix

16- ESPÉCIE: Spondia purpurea  L.
NOME POPULAR:  Siriguela



51
FEIRA DE SANTANA-BA | DEZEMBRO DE 2019

51
FEIRA DE SANTANA-BA | DEZEMBRO DE 2019

NOSSO ESPAÇO

sentam importantes novidades para o 
conhecimento da biodiversidade brasi-
leira.

Foi um projeto maravilhoso! Os alu-
nos participaram ativamente de cada 
de-talhe. O brilho e a satisfação nos 
olhos deles era notório. E quanto a 
mim, não tenho como negar o orgulho 
que me invade e a sensação do dever 

cumprido. A conclusão do projeto de 
identificação das plantas da área verde 
do Colégio Gê-nesis vai deixar um lega-
do. Todos aqueles que olharem aque-
las plantas saberão que foi fruto da 
dedicação e dos estudos das turmas 
do sétimo ano de 2019, em parceria 
com os profissionais do Programa de 
Pós-graduação em Botânica da UEFS, 

que também cumpriram seu papel, de 
aproximar cada vez mais da socie-da-
de, os avanços e resultados das pes-
quisas realizadas no ambiente universi-
tá-rio.  

Katiane Carvalho Bezerra Lima
Professora de Ciências 6ºano 

18- ESPÉCIE: Phalaenopsis sp.
NOME POPULAR:  Orquídea borboleta

23- ESPÉCIE: Borassus flabellifer
L. NOME POPULAR:  Palmeira

19- ESPÉCIE: Barleria repens Nees.
NOME POPULAR:  Barleria

26- ESPÉCIE: Eugenia sprengellii DC. 
NOME POPULAR:  Eugênia / Falso buxinho
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O que é Literatura?
Recebemos o desafio de responder, 

por meio de uma obra, a pergunta “o 
que é litera-tura?”. De imediato, acha-
mos simples, mas, analisando profun-
damente, percebemos que lite-ratura 
não é apenas ler um livro, saber sobre 
a história da escrita ou até mesmo es-
tudar um “português mais aprofunda-
do”. Seu conceito não é muito bem de-
finido, já que vem sendo ressignificado 
constantemente, pois a literatura  nas-
ce de um processo de comunicação, na 
medida em que ela é considerada um 
objeto social, ou seja, vai muito além 
dessas definições que vêm rapidamen-
te em nossa mente.

A literatura não é uma atividade 
neutra,  sempre terá uma intenção, 
seja uma mera descrição, uma contes-
tação, uma crítica, uma diversão, uma 
denúncia. Ela pode promover transfor-
mações sociais, pode influenciar nas 
formas de pensar e sentir, tanto de for-
ma coleti-va, quanto de forma individu-
al.

Existe uma frase escrita por William 
Faulkner  que diz exatamente assim: 
“O que a li-teratura faz é o mesmo que 

acender um fósforo no campo no meio 
da noite. Um fósforo não ilumina quase 
nada, mas nos permite ver quanta es-
curidão existe ao redor.”

Com base na frase citada, fizemos 
nossa obra. Na fotografia tirada, há 
uma pessoa acendendo um fósforo em 
meio à escuridão. Ao olhar a foto, a pri-
meira coisa que prestamos atenção é 
no fogo aceso e imaginamos depressa 
que esta foi tirada em um  ambiente 
repleto de obscuridade, comprovando, 
assim, que a literatura ilumina os con-
textos vivenciados por nós.

Embora a imagem nos conduza a 
chegar à conclusão acima, o que dá a 
concretude à literatura é a palavra. A 
produção da imagem pode ser relacio-
nada à outra característica da literatu-
ra, que é a arte, mas ainda assim, é a 
palavra que traduz os sentimentos, as 
cores, as sensações, os sentidos, as 
emoções. Isso significa que a literatura 
também necessita de uma conexão 
com a oralidade.

Essa ligação com a oralidade foi 
bem definida pelo escritor moçambica-
no Mia Couto, quando ele afirma que 

boa parte de sua escrita provém de 
uma escuta: o ato de ouvir histórias e 
poder traduzir esse mundo da oralidade 
para o outro, o que  é uma condição 
fundamental para as sociedades pauta-
das na tradição oral. Ele ressalta o pa-
pel dele e de outros escritores como 
uma espécie de mensageiro.

Outro aspecto que este escritor cha-
ma atenção é a possibilidade de a lite-
ratura dar vi-sibilidade a fatos, sujeitos, 
e temas esquecidos, pois quem está 
no poder define o que pode ser lembra-
do e o que pode ser esquecido. A litera-
tura pode subverter essa situação.

Apesar da polêmica sobre o papel 
da literatura, sua capacidade de mudar 
o mundo, já que não há um consenso 
entre os escritores, concluímos que a 
literatura nos dá liberdade de expres-
sar nossos sentimentos, pensamen-
tos. Leva-nos a refletir sobre a vida e 
nossa atuação no mundo. Logo, a lite-
ratura é indispensável.

Fernanda Behrens, Laiza Bastos,
Tayssa Ribeiro
Estudantes do 1º ano A

VIRAHA
Nunca fui o tipo de pessoa que bus-

cava interesses românticos em al-
guém. Dezenove anos, nenhum primei-
ro amor. Pensava que era uma besteira, 
uma ilu-são. Escutei poucas histórias 
boas sobre amor de meus colegas, en-
tretanto, havia umas lindas.

Era um dia chuvoso. Saía da facul-
dade, sem grana para pegar um táxi ou 
um ônibus, então segui a pé. Andei 
sem pressa pela calçada, carregando 
somen-te a mochila nas costas e guar-
da-chuva na mão. A tempestade pare-
cia amena, porém efêmera. O som das 
gotas colidindo com o chão contrastou 
com o barulho urbano. 

Em meio a esse aglomerado de in-
formações, visualizei um pouco à fren-
te uma garota que, pela silhueta, pare-
cia ser da minha sala. Não, eu tinha 

certeza. Diferente da maioria presente, 
não carregava um guarda-chuva, usava 
a pasta plástica pouco acima de sua 
cabeça, segurando-a apenas com uma 
das mãos, porém aquilo não evitava 
que seus cabelos castanhos se mo-
lhassem.

E ela corria, pisando em poças nas 
quais sujavam seus tênis brancos e de 
marca. Pude alcançá-la no semáforo. 
Parei ao seu lado. Enquanto ela encara-
va o outro lado com pressa nos olhos; 
analisei-a. Dava pequenos pulos de an-
siedade. Observei-a com um sorriso lin-
do estampado em meu rosto. E ela? Foi 
amor à pri-meira vista, sempre respon-
sável, linda – e como! - além de inteli-
gente.

- Ei, aonde vai com tanta pressa? – 
indaguei sorrindo, deixando minha cu-

-riosidade sobrepor minha timidez. Ela 
pareceu confusa de início, mas logo 
lem-brou de quem eu era.

- Eu vou me mudar. Estou correndo 
para casa, esqueci-me de arrumar as 
malas. – arqueei uma sobrancelha.

- De casa? – questionei preocupado.
- Colégio, cidade, estado... – senti 

um calafrio. Encarei com tristeza aque-
les olhos cristalinos.

- Você está bem? – o semáforo abriu 
– Ah, tenho de ir, até! – e, na chuva, 
meu primeiro amor caiu com as gotas.

Beatriz Souza Nascimento – 9º ano B
1º lugar no Concurso Literário do Ban-
quete de Leitu-ra 2019
Categoria Conto – Ensino Fun-damental
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AS QUATRO ESTAÇÕES
O que queres?
Ser forte e não
Intentar aquém do
Que se pode
Como o palpitar
Materno por um filho
Ser o dono do
Mundo em ação
Por um par de
Segundos infinito

O que tens?
Nada mais resta se não
A secura e a sede por
Sobrevivência e, sobretudo,
A perda de tudo aquilo
Qual fora antes conquistado
Menos do que teve, furo

O que estás?
Simplesmente a réstia
Resistência acontece
E, quase por si só,
Apoia-se no que falta de ato

Ou de qualquer suspiro de vida
Há somente o resquício de alma pura
Que a tenha por má, ou seja, por boa 
sorte,
Nesse momento é a única “impedido-
ra” da morte

O que és?
Tudo e nada
A abundância da vida
E a aceitação do estado
De passageiro
Em flor ser existe
A arte de compadecer
A prática do testemunho
Leva à prática
Florescer                                                                                                    

Pedro Lucas – 3º ano A
1º lugar no Concurso Literário do Ban-
quete de Leitura 2019
Categoria Poema – Ensino Médio
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Tremenda Inspiração
Imagine uma sala toda espantada 

com a tremenda proposta de um profes-
sor. Imaginou?

Essa foi a realidade dos alunos do 
9º Ano. Um projeto de energia comple-
xo, cuja proposta é fazer um trabalho 
funcional. Advinha quem ficou com bio-
massa? “Pois é”, foi meu grupo; fiquei 
me perguntando: como iremos fazer 
isso?

Não observei as expressões dos 
meus colegas de grupo, mas fiquei per-
plexo, anárquico, desordenado e emba-
ralhado, só conseguia fazer três coisas: 
olhar para o quadro, olhar para face do 
professor e chamar o nome de Deus e, 
para piorar, o professor ficou contando 
os casos de seus alunos passados e os 
desastres na tentativa de efetuar o tra-
balho.

Eu me lembro como se fosse on-
tem... Fui à Biblioteca, pedi um livro que 
falasse so-bre os mais variados tipos 
de energia para senhora Marinalva. Ela 
me emprestou  um de ciên-cias; levei-o  
para casa, fiz uma leitura de umas pági-
nas que falava sobre o meu te-ma. Co-
mentando a leitura que fiz com meus 
colegas de grupo, chegamos à seguinte 
conclusão: vamos fazer um projeto fun-
cional sobre a energia biomassa para 
produzir álcool etílico atra-vés da fer-

mentação do abacaxi. Dentre os orga-
nismos que fazem fermentação foi es-
colhido a levedura do pão.

Para produção do álcool etílico, utili-
za-se a levedura Saccharomyces cerevi-
siae que, através das enzimas inverta-
se e zimases quebram as glicoses e 
frutose presente na sacarose em piru-
vatos por meio do gasto de energia, ten-
do liberação de gás carbônico. A partir 
da destilação da fermentação resulta 
em álcool. Vale ressaltar que o proces-
so em que a levedura quebra o açúcar 
em piruvato é por via anaeróbia, ou 
seja, sem a presença de gás oxigênio.

Os materiais utilizados foram: reci-
piente de 500 ml, durepoxi, mangueira 
de aquário de 50 cm fermento biológi-
co, 500 ml suco concentrado de aba-
caxi, 1 garrafa pet, tesoura, panela, 
1000 ml de água, durex, 10 gelos, reci-
piente de 300 ml e dois copos descar-
táveis. Primeiramente foi feito um furo 
na tampa do recipiente de 500 ml, atra-
vés do qual passará a mangueira. Para 
fixá-la, utilizou-se o durepoxi, em segui-
da o fermento foi ativado com água 
morna em um copo descartável, depois, 
foi despejado no recipiente de 500 ml o 
suco e o fermento ativado, misturando 
bem com uma colher.

Foi fixado a mangueira de 50 cm 

com durepoxi no recipiente de 500 ml, 
conectando e prendendo com  durex em 
outro copo com água, para verificar se 
estava ocorrendo a fermen-tação. Ele 
ficou descansando por 6 dias.

Cortou-se um quarto da garrafa pet e 
nela foram feitos dois furos para passar 
a man-gueira de 50 cm. Também foram  
depositados 10 gelos. 

Pegamos o recipiente de 500 ml e 
colocamos em banho-maria. Em uma 
panela, foi adicionado um litro de água 
e fervida em seguida. Acoplou-se o reci-
piente que estava em descanso para 
separar o álcool formado dos demais 
componentes. O álcool foi transferido 
para o recipiente de 300 ml, construin-
do assim um destilador caseiro.

Por meio desse experimento, pude-
mos concluir que é possível produzir ál-
cool com poucos recursos, não somen-
te a indústria tem esse poder. É possível 
realizar experimentos científicos em 
casa, é possível fazer um destilador ca-
seiro. Concluímos que o fermento bioló-
-gico é um organismo que está vivo e 
que o fermento precisa ser ativado com  
água morna. Caso esteja muito quente, 
ele morrerá.

Antonio Miguel Silva Almeida,
9º ano B
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Estudar no Gênesis é prazeroso
Estudar no Gênesis ao longo de to-

dos esses anos foi, sem dúvida, algo 
muito prazero-so. O anseio de entrar 
logo na universidade ou de se livrar da 
intensa rotina de estudos está presen-
te na maioria dos alunos do Ensino Mé-
dio, é fato. Porém, vivenciar todas as 
experiên-cias que o Colégio propõe – 
desde um Projeto Saberes até a Movi-
mentAção Olímpica – e es-tar em uma 
atmosfera tão aconchegante e acolhe-
dora tornam todos os dias únicos e es-
peciais, mas, sobretudo, prazerosos.

Ao longo desse período, aprende-
mos muitas coisas e várias histórias 
vão se acumu-lando, carregando mui-
tos momentos inesquecíveis e, assim, 
receber o convite para participar do Se-
minário de Pais, mesmo tendo conta-
dos minutos para compartilhar todas 
essas experiên-cias no Colégio, foi algo 
muito gratificante.

O 6º ano foi uma fase marcada por 
muitas surpresas e “sustos”, visto que 
todo o ideal de continuar com o dia-a-
-dia da escola anterior foi, repentina-
mente,  desconstruído, e agora seria 
necessário se adaptar a uma nova vi-
vência. Uma realidade totalmente nova, 
com novos professores, novos colegas, 
nova rotina. Confessamos que tivemos 

um pouco de medo em vivenciar esse 
“algo novo” que a nossa frente estava. 
Ver o pessoal do Ensino Médio com 
toda aquela altura, todos aqueles livros 
e cadernos, nos fazia pensar: “Como 
será quando eu chegar lá?”.

Foi um pouco complicado se entur-
mar de verdade e se adaptar ao novo 
ambiente, ainda mais sabendo que a 
maioria dos nossos colegas tinham ido 
para outras escolas e você fica aqui re-
sistente ao novo Colégio, achando que 
ali não é onde você deveria estar, |mas, 
ao longo do ano, tudo foi se tranquili-
zando a partir do momento em que a  
primeira sensação que se tem ao en-
trar no Colégio é a de acolhimento. Isso 
não só por parte da estrutura física e 
sim por tudo que compõe e completa o 
espaço. O acolhimento vem por parte 
dos professores, dos funcionários, dos 
colegas e, principalmente, pelas ativi-
dades que o Gênesis proporciona ao 
estudante.

Não há contestações  de que o ápi-
ce do ano letivo vem com a MovimentA-
ção Olímpi-ca, que se torna mais espe-
cial ainda quando vivida pela primeira 
vez. É aí que você se dá conta de que 
está num ambiente único, capaz de in-
tegrar estudantes do 6º ao 3º ano. São 

seis dias muito divertidos e que foram 
essenciais para que, mesmo sem per-
ceber, nos sentíssimos no lugar certo. 
Para nós, a noite de quarta-feira é o 
momento mais especial do evento, no 
qual todo o Colégio se encontra numa 
harmonia eclética,  todo o clima de an-
siedade para vestir  o uniforme, assistir 
às entradas das Equipes  e o momento 
em que a Pira Olímpica é acesa faz 
aquela pequena quadra se tornar um 
grande palco.

São experiências como essa que 
lhe fazem abrir a mente e vão  cons-
truindo  enquanto estudante e cidadão, 
para que, no futuro, você seja um ser 
humano melhor. É uma satisfação 
enorme sair do Colégio sabendo que 
aproveitamos ao máximo tudo isso que 
ele oferece. É engraçado ver que, o 
tempo passa, e você não se dá conta 
de que está agora “alto e com vá-rios 
livros e cadernos” encerrando seu ciclo 
no Colégio e com o pé em outro mundo 
cheio de novas surpresas. E a última 
pergunta que nos resta fazer é: Como 
será quando chegarmos lá?

João Francisco Nunes (3º ano)
Isadora Pires (2º ano)

UM ENGANO
Que mundo é esse?
Que mesmo com tanta diversidade
Se enche de maldade.
Onde um governo insosso
Ignora os que ganham pouco.

Como a Maria,
Aquela tia da periferia
Que cruza a cidade
De barriga vazia
Temendo que seu filho
Por andar tão maltrapilho
Seja confundido com um bandido
E que alguém puxe o gatilho
Alegando ter sido tudo um mal-en-

tendido.

Como o João,
Que no seu carro foi assassinado
Com oitenta tiros em sua direção
Fato julgado adequado
Para livrar o culpado da prisão.

Ou então aquele professor,
Que mesmo com um salário precá-

rio
Luta para que o filho alheio vire uni-

versitário
E ainda é chamado de doutrinador.

Tudo isso está no meio de nós
Mas ninguém vê

Afinal, não está na TV
E essa poesia,
Para uns, não vai passar
De uma pura fantasia.

Bianca Gordiano – 9º ano B
1º lugar no Concurso Literário do Ban-
quete de Leitu-ra 2019
Categoria Poema – Ensino Fun-damen-
tal
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Estudar no Gênesis é prazeroso
Estudar no Gênesis ao longo de to-

dos esses anos foi, sem dúvida, algo 
muito prazero-so. O anseio de entrar 
logo na universidade ou de se livrar da 
intensa rotina de estudos está presen-
te na maioria dos alunos do Ensino Mé-
dio, é fato. Porém, vivenciar todas as 
experiên-cias que o Colégio propõe – 
desde um Projeto Saberes até a Movi-
mentAção Olímpica – e es-tar em uma 
atmosfera tão aconchegante e acolhe-
dora tornam todos os dias únicos e es-
peciais, mas, sobretudo, prazerosos.

Ao longo desse período, aprende-
mos muitas coisas e várias histórias 
vão se acumu-lando, carregando mui-
tos momentos inesquecíveis e, assim, 
receber o convite para participar do Se-
minário de Pais, mesmo tendo conta-
dos minutos para compartilhar todas 
essas experiên-cias no Colégio, foi algo 
muito gratificante.

O 6º ano foi uma fase marcada por 
muitas surpresas e “sustos”, visto que 
todo o ideal de continuar com o dia-a-
-dia da escola anterior foi, repentina-
mente,  desconstruído, e agora seria 
necessário se adaptar a uma nova vi-
vência. Uma realidade totalmente nova, 
com novos professores, novos colegas, 
nova rotina. Confessamos que tivemos 

um pouco de medo em vivenciar esse 
“algo novo” que a nossa frente estava. 
Ver o pessoal do Ensino Médio com 
toda aquela altura, todos aqueles livros 
e cadernos, nos fazia pensar: “Como 
será quando eu chegar lá?”.

Foi um pouco complicado se entur-
mar de verdade e se adaptar ao novo 
ambiente, ainda mais sabendo que a 
maioria dos nossos colegas tinham ido 
para outras escolas e você fica aqui re-
sistente ao novo Colégio, achando que 
ali não é onde você deveria estar, |mas, 
ao longo do ano, tudo foi se tranquili-
zando a partir do momento em que a  
primeira sensação que se tem ao en-
trar no Colégio é a de acolhimento. Isso 
não só por parte da estrutura física e 
sim por tudo que compõe e completa o 
espaço. O acolhimento vem por parte 
dos professores, dos funcionários, dos 
colegas e, principalmente, pelas ativi-
dades que o Gênesis proporciona ao 
estudante.

Não há contestações  de que o ápi-
ce do ano letivo vem com a MovimentA-
ção Olímpi-ca, que se torna mais espe-
cial ainda quando vivida pela primeira 
vez. É aí que você se dá conta de que 
está num ambiente único, capaz de in-
tegrar estudantes do 6º ao 3º ano. São 

seis dias muito divertidos e que foram 
essenciais para que, mesmo sem per-
ceber, nos sentíssimos no lugar certo. 
Para nós, a noite de quarta-feira é o 
momento mais especial do evento, no 
qual todo o Colégio se encontra numa 
harmonia eclética,  todo o clima de an-
siedade para vestir  o uniforme, assistir 
às entradas das Equipes  e o momento 
em que a Pira Olímpica é acesa faz 
aquela pequena quadra se tornar um 
grande palco.

São experiências como essa que 
lhe fazem abrir a mente e vão  cons-
truindo  enquanto estudante e cidadão, 
para que, no futuro, você seja um ser 
humano melhor. É uma satisfação 
enorme sair do Colégio sabendo que 
aproveitamos ao máximo tudo isso que 
ele oferece. É engraçado ver que, o 
tempo passa, e você não se dá conta 
de que está agora “alto e com vá-rios 
livros e cadernos” encerrando seu ciclo 
no Colégio e com o pé em outro mundo 
cheio de novas surpresas. E a última 
pergunta que nos resta fazer é: Como 
será quando chegarmos lá?

João Francisco Nunes (3º ano)
Isadora Pires (2º ano)
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ANTIGAMENTE, NÃO TÃO ANTIGAMENTE
Antigamente...
Alice aumentou o passo, a vontade 

era de correr, olhou por cima do ombro, 
ele ainda estava lá, andou mais rápido 
ainda.

- Senhorita, não quero te fazer mal, 
vamos somente conversar.

A simples voz dele já lhe dava cala-
frios, fechou os olhos e se agarrou ao 
livro em suas mãos; como era teimosa, 
por que sempre ao sair do trabalho 
passava na biblioteca da cidade se era 
tão longe de casa? Já não haviam dito 
que poderia dar errado? Mas ela nunca 
escutou ninguém, este era o único ho-
rário que tinha para trocar os livros, o 
que poderia fazer? Ficar sem ler? Seria 
como ficar sem respirar.

Sentiu ele  andar mais rápido, co-
meçou a correr, se lembrou do exato 
momento em que percebeu que algo 
estava errado, lembrou-se do mesmo 
homem lhe dizendo boa noite ao entrar 
na biblioteca, percebeu que ele a enca-
rava um pouco, mas não ligou. Se dire-

cionou aos livros de poesia. Mas quan-
do saiu da biblioteca, notou o mesmo 
homem encostado num muro próximo, 
notou que quando andou ele a seguiu, 
cogitou ser coincidência, mas, ao virar 
em uma pequena rua quase não fre-
quentada, teve certeza, seu estômago 
revirou, suas mãos tre-meram e sua vi-
são ficou turva, eram sintomas de 
medo.

Estava a cinco passos do seu pe-
queno e velho prédio, ela sentiu ele es-
ticar a mão quando...

- Com licença, este senhor está in-
comodando, senhorita? – Era Marcelo, 
havia poucos homens no mundo como 
Marcelo.

Ele lançou um olhar irritado e o ho-
mem foi embora.

- Não deveria...
- Eu sei, me desculpa, mas é o úni-

co momento em que posso trocar os 
livros. – Marce-lo riu.

- Entendo.
- Desculpa incomodar, sua namora-

da não deve gostar de vê-lo protegendo 
assim ou-tras mulheres.

- Não tenho uma.
- Por que não?
- Prefiro as inteligentes, esforçadas 

e autossuficientes. – Alice riu.
- Onde já se viu mulher autossufi-

ciente, inteligente...
- Você é – e era mesmo – só espero 

que um dia as mulheres possam ser 
tratadas bem como nos tratam, já que 
muitas delas são até mais esforçadas 
que nós, homens.

- Quem sabe no futuro... – Alice co-
mentou.

- É, quem sabe...
E ela sorriu, afinal, parecia uma boa 

utopia.

Cauana Oliveira – 1º ano C
1º lugar no Concurso Literário do Ban-
quete de Lei-tura 2019
Categoria Con-to – Médio
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Sobre Ensino de História, 
cordel e desenhos... 

caminhos para saberes e 
sabores das aulas de História. 

O projeto de Ensino de História para o 
9º Ano do Ensino Fundamental, com ênfase 
para a História do Brasil, antes de mais 
nada, é um projeto para uma parte da vida 
escolar. Visa tratar do nosso cotidiano de 
educadorxs na sala de aula. Por outro lado, 
também enquanto projeto, “não se propõe 
a corrigir todos os problemas e distorções 
pertinentes ao Ensino de História” (FERREI-
RA, 2013). Nesse momento, relato de uma 
experiência de um professor, talvez não 
passe de um simples estudo que se depara 
com um mergulho nos episódios vivi-dos 
por todo tipo de gente brasileira nordestina 
do final do século XIX, início do século XX: 
pelos bandos do cangaço, de romeiros, de 
agricultores, pequenos comerciantes, pa-
dres e beatas, vaqueiros, rezadeiras, cordo-
eiros, feirantes, amontoados sertão aden-
tro, pratica-mente em todo o Nordeste. 
Cabe a pergunta: como lidamos com essa 
situação na sala de aula de História do Bra-
sil do Período Republicano, com esses alu-
nos do 9º Ano? Como nós, professorxs, e 
particularmente professorxs de escolas nor-
destinas, lidamos, didaticamente e metodo-
logicamente, com essas questões que en-
volvem história da família, memória e o 
can-gaço e que invadem as nossas aulas? 
O que vem sendo registrado como nossa 
forma de sermos professorxs, que seja ca-
paz de atravessar (e tecer, talvez) os (conte-
údos dos) livros didáticos, cinema, memó-
rias dos nossos familiares e livretos de 
cordel, que certamente são elementos 
apreciados e discutidos pelas propostas 
dos nossos cursos? De que forma agimos 
para que possamos (fazer-nos) compreen-
der sobre essa história, sobre nossa gente, 
sobre nossa vida? E como devolvemos tudo 
isso para nossos alunos? Como fazemos 
para que se percebam sujeitos dessa Histó-
ria, e consequentemente, não tão somente 
alunos confusos diante de conteúdos que 
soam por vezes anacrônicos, desinteres-
santes, repetitivos? (FER-REIRA, 2013).

 Estamos propondo uma outra forma de 
lidar com esse recorte histórico que envol-
ve: Pri-meiro, uma (nova) perspectiva sobre 
o papel do professor e a metodologia diante 
das memó-rias de famílias, os temas e sub-
temas que se encontram tecidos na história 
de Canudos, na história do Cangaço e na 
história do Coronelismo – lidar com livros, 
revistas, sites e memó-rias. Segundo, que 

essa abordagem resulte numa abordagem 
metodológica peculiar, que insira o reco-
nhecimento da memória como fonte de co-
nhecimento e que favoreça - como instru-
mento provocador e avaliativo – um 
re-conhecimento de identidade (s) cultural 
(is), promovendo a produção de textos de 
cordéis e histórias em quadrinhos, como 
resultado desse estudo, desse envolvimen-
to dos alunos e família com o tema. 

Nas experiências desenvolvidas nas sa-
las de aulas no trabalho cotidiano, naque-
las experiên-cias tradicionais, com o conte-
údo sugerido pelo livro, sugeridos enquanto 
resultados dos processos aprendidos nas 
universidades,  fui enveredando por outros 
caminhos da roça, descobrindo que Virguli-
nos e Cristianos, Marias e Cíceros, Inácios 
e Antonios, Lídias e Jo-anas faziam parte 
das nossas famílias (da comunidade esco-
lar, principalmente dos alunos que estavam 
em foco, aqueles do 9º ano do Ensino Fun-
damental), e somente depois de al-gum 
tempo de curso, quando enfatizávamos as 
tensões sociais da velha República, nos de-
-parávamos com uma série de descobertas 
fascinantes: um avô que conheceu Lam-
pião, uma avó que conheceu Dadá; uma 
tia-avó que fugiu dos “revoltosos”, uma 
mãe que ouvia seus padrinhos falarem da 
romaria para Juazeiro, um outro avô que era 
parente de Corisco, outra conhecida que 
morou nas imediações de Canudos, na vizi-
nha Euclides da Cunha... Tantas memórias 
sendo reveladas num momento de conver-
sa familiar, que aquele final de semana en-
tre alunxs e famílias, certamente, seria regi-
do pelas aulas de Histórias, pelas marcas 
de alpercatas deixadas nas areias do Raso 
da Catarina,  pelo som das sanfonas  e za-
bumbas nos bailes da casa de D. Genero-
sa, pelos bodes assados na brasa nos arre-
dores do brejo de Pé de Serra, na fazenda 
Umbuzeiro Doce, na fazenda Malhada da 
Caiçara, no sítio do Riacho da Onça...luga-
res, espaços geográficos e lugares de me-
mórias se encontrando, estabelecendo pon-
tos nodais nas nossas vidas, entre 
momentos noturnos de contação de casos 
de sujeitos-uirapurus. Rodas de conversas 
promovidas por avós, por alguns pais, que 
deixariam alunos e professores de água na 
boca, sedentos por aqueles conhecimen-
tos, por aqueles saberes, por aqueles sabo-
res... 

Na segunda-feira, aquele final de sema-
na e suas conversas sobre as aulas de His-
tória, daque-las histórias, estariam retor-
nando, entre alunos e professoxs, 
inundando agora a sala, lan-çando-nos um 
desafio: como iríamos tratar com essas 
conversas (as contações de casos), docu-
mentos das histórias das famílias, leituras, 
memórias, livros didáticos, livros paradidáti-
-cos, histórias em quadrinhos e toda uma 
gama de abordagem sobre a história de Ca-
nudos, do coronelismo, do cangaço?

De volta (em pleno inverno), para a sala 
de aula, para o interior das quatro paredes 
frias to-madas por azulejos, procuramos te-
cer compreensões de como - dentro daque-
le quadro do final do século XIX, início do 
século XX - um golpe modificaria o cenário 
político brasilei-ro, de como cairia a monar-
quia levantada no início do século XIX para, 
em seguida, se ins-talar a República dos 
fazendeiros, dos latifundiários do eixo su-
deste, sul, centro-oeste? Al-guns desses 
sujeitos ali produtores de café, outros aqui, 
mais próximos de nós, certamente criado-
res de gado e plantadores (e comerciantes) 
de fumo. Como reage o povo nesse mo-
-mento, e como lida com as transformações 
do início do século XX? Qual o papel que lhe 
caberia, principalmente, tendo em vista a 
nossa abordagem, aqui na zona rural nor-
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destina? 
E como nós, professores, lidaríamos 

com o Ensino da História desse momento, 
numa sala de aula, depois de tantas e di-
versas abordagens?

Qual seria o rumo das aulas de História 
de agora por diante? Como dar passagens 
às pe-dras? Como saber se o Umbuzeiro se-
ria doce?

Esse sistema político, o coronelismo 
que se estrutura, que arrebata o poder defi-
nitivamente nesse final do século XIX, de-
termina que o poder será daqueles que são 
donos. Donos das terras, principalmente. 
Mas também donos do gado, donos das 
plantações de fumo, de fei-jão, de milho, de 
mandioca. O rio? Também lhes pertenceria. 
O açude, a presa, a cacimba, o tanque, o 
brejo? Toda a água daquela região lhes per-
tenceria. Os coronéis são ricos, podero-sos 
e tem poder político, militar e jurídico. De-
terminariam quem vive, quem morre. Quem 
vai para o baile, dançar forró e xaxado nas 
terras de D. Generosa, ao pé da Serra do 
Umbu-zeiro, e também quem cai e perde a 
vida, na emboscada dos jagunços, na entra-
da do Ria-cho. 

O que restaria ao pequeno agricultor de 
frágeis teias familiares e políticas? Como 
seria a vida do comerciante de peles e do 
artesão? O que restaria ao retirante, ao va-
queiro despro-vido de suas reses, dos fei-
rantes sem produtos? O que caberia ao 
povo que não era dono de coisa alguma, 
aquele para quem vila bela seria somente 
uma referência a uma vila perdida no inte-
rior do sertão, cercada por tabuleiros e por 
serras?

A reação ao sofrimento por parte dessa 
parcela de povo pobre, pegaria dois cami-
nhos bem claros: primeiro a entrega religio-
sa – a um segue o líder nas trilhas pelo 
meio da caatinga, na busca por um amparo 
divino. Ali esperavam encontrar terras fér-
teis, água, trabalho, alimen-tos! Preencher 
seu mundo vazio. Enquanto esse sonho não 
se concretizava, levantavam ca-sas de pau 
a pique, de taipas, e alimentavam encontrar 
um tanto de leite, de cuscuz e... ter-ras por 
detrás daqueles morros! O Conselheiro ha-
via falado que assim seria, que esse era o 

destino que lhes aguardavam. Era ter fé em 
deus e se entregar, caminhando na direção 
da-quele mundo, sem fazer a menor ideia 
de que o exército se organizaria e prepara-
ria investi-das contra a comunidade. Ruma-
ria para destruir tudo: ao som das balas de 
canhões e atra-vés do barulho ensurdece-
dor das folhas de jornais.

O outro caminho seria ainda mais revo-
lucionário: pegariam em armas, tomariam 
alimentos nos caminhos do sertão, integra-
riam bandos de cangaceiros, viveriam desa-
fiando a polícia, os grandes comerciantes. 
Viveriam como os coronéis, comandariam a 
região, teceriam tra-mas de relações com 
coiteros, com religiosos, e...se fariam sujei-
tos respeitados, valentes, admirados, im-
pondo, ao sertão e ao sertanejo, outro ele-
mento dominador, par daquele coro-nel que 
todos já conheciam e temiam: seriam Guer-
reiros do sol  (MELLO, 2011) condutores fi-
éis dos seus destinos.

Feito nossos estudos e considerações 
sobre esses temas, aqui optamos, o 9º ano 
do Ensino Fundamental e o professor, para 
uma série de produções finais, retratos do 
que foi aprendi-do, do que ficou organizado 
nas nossas concepções, no nosso intelec-
to. Produções de folhe-tos de cordel em 
sextilhas e sextilhas grandes e produções 
de histórias em quadrinhos.  

O envolvimento, a identificação cultural 
da história da gente nordestina do semiári-
do com o cordel parece diferente. Os alunxs 
se debruçavam, reclamavam e... produ-
ziam! Nós nos acostumamos a encontrar 
cordelistas e repentistas em tudo quanto é 
lugar por onde passa-mos. Onde não encon-
tramos, nosso imaginário ajuda a encon-
trar: o senhor da padaria, o moço da venda, 
o tocador de pandeiro, o vendedor de fari-
nha da esquina do mercado, o moço da car-
roça, o agricultor, o ferreiro, o artesão de 
couro, o empregado do sítio. Todo e qual-
quer um poderia tirar rimas de tudo quanto 
é lugar! Aprendiam e escreviam sobre reis, 
príncipes e princesas, sobre pavões miste-
riosos, sobre o pecado, sobre castigos divi-
nos, sobre o amor, o beijo e.... sobre o can-
gaço, sobre Canudos, sobre valentia, sobre 
cabras e jagunços, sobre pelejas, sobre 
desafios! Cada livreto capaz de deixar qual-

quer um sem folego! Algu-mas aulas sobre 
a rima e a métrica, justificariam essa produ-
ção. E por que não, alunxs? Onde estava 
escrito que não seria uma boa experiência, 
ouvir, ler, discutir e produzir livretos de cor-
déis naquela sala de aula? Alguns autores 
cordelistas (Rodolfo Coelho, Leandro Go-
mes de Barros, Franklin Maxado), certa-
mente aprovariam a experiência. Pelo me-
nos um, Fran-klin Maxado, participa, 
declama cordéis, ouve ou lê os nossos e 
aprova indubitavelmente! Outros do meio 
artístico, e aqui registro o jornalista Paulo 
Norberto, também se aproxima cuidadosa-
mente, folheia livretos, dá alguns sorrisos 
com o canto da boca, arruma o cabelo e diz; 
“professor, depois me passe outros cordéis 
para que eu possa ler. Esse daqui eu gosta-
ria muito! “ Aponta para o cordel: “ Se lam-
pião fosse professor” – de autoria de Andre-
as Be-zerra e José Neto (9º Ano B). 

Formamos duplas e /ou trios, nos espa-
lhamos em leituras sobre a história do Can-
gaço (recor-remos ao livro didático – CAM-
POS, 2017 – a uma série de paradidáticos 
– BRAZ - 2013, ROITMAN, 1997, QUEIROZ, 
1982, de livretos de cordel – Lampião, o 
capitão do Canga-ço, de Gonçalo Ferreira da 
Silva, e outros, que possibilitaram escrever 
o nosso texto, a nossa versão sobre o fato 
e episódio escolhido.

Esperamos que a lição tenha sido 
aprendida, que a história não seja vã. Que 
possamos en-contrar uma saída para a sen-
sação de insegurança de fugir do processo 
tradicional, se lan-çando num processo 
mais trabalhoso e novo, para nós, profes-
sor e alunos, neste momento.  

Expomos os livretos no pátio da escola 
e fizemos alguns registros fotográficos e vi-
suais so-bre o momento. Fica para outro fim 
de semana, para outros momentos de his-
tórias nas fa-zendas, nos sítios, nas casas 
do interior... voltamos para a fria sala de 
aula que aguarda o nosso calor da produ-
ção. De novas produções.

AUGUSTO MONTE SPÍNOLA CARDOSO JU-
NI-OR
Professor de História do 9º ano do Ensino 
Fundamental do Colégio Gênesis
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Homenagem a um professor...
de Matemática

Durante 200 dias letivos, para nós, 
alunos, não foi fácil entender a Mate-
mática. Dentre as particularidades e 
dificuldades de cada um, você soube 
representar, de maneira singular, a em-
patia e o cuidado com o próximo. Den-
tro desta sala de aula existem 35 pes-
soas diferentes e únicas, houve muitas 
reclamações, discussões, divergências 
e brigas, mas, assim como na Matemá-
tica, aprendemos em conjunto a solu-
cionar problemas.

Ser mestre significa estar disposto 
a repassar seu conhecimento da ma-
neira mais genuína possível e, paralela-
mente, reconhecer que, em classe, 
aprende-se mais do que se ensina. Jun-
tos, aprendemos que as aparências 
enganam, aprendemos muito mais que 
números, fórmulas, gráficos e funções, 
aprendemos sobre a vida e estamos 
em constante evolução. Descobrimos 
que nós somos como inequações, as 
nossas semelhanças são comparadas 
com interseções, porém, jamais vazias. 

Na Matemática, podemos perceber que 
nos números existem diferentes ba-
ses; já na vida, a base sólida consiste 
em sentimentos e valores sinceros. 
Você nos mostra, diariamente, que, na 
verdade, a base de tudo é a sabedoria, 
o amor e o respeito. A sua disciplina é 
uma matéria que parece chata e se tor-
na um empecilho durante a vida esco-
lar de algumas pessoas. Contudo, você 
nos provou que somos capazes de en-
frentar obstáculos e absorver qualquer 
que seja o conhecimento, desde que 
nos dediquemos, que os nossos so-
nhos podem se realizar e que não exis-
tem limites para quem acredita. De ma-
neira autêntica e esforçada, você 
escolhe as melhores formas de trazer o 
conteúdo para a sala de aula e nos aju-
dar a entendê-los. Não existem fórmu-
las para pessoas, é impossível igualá-
-las; vivemos em busca de gabaritos e 
resultados semelhantes, mas, com a 
sensibilidade de professores como 
você, reconhecemos que diferenças 

nem sempre são diferenças e que difi-
culdades são superáveis.

Perdão por todos os minutos da 
aula perdidos com a conversa, por to-
das as dúvidas “idiotas” e por tantas 
notas fora da média. Gratidão, gratidão 
por tanta paciência, por estar sempre 
disposto a nos ajudar, até mesmo fora 
do horário de aula e além das suas 
obrigações. Obrigada por nos amedron-
tar e paralelamente nos acalmar nas 
revisões e nos momentos de ansieda-
de e medo, de um jeito singular fazen-
do piadas e tornando a aula menos mo-
nótona. Por fim, você representou 
sentimentos e valores de um jeito parti-
cular. Foi ótimo  estar  a seu lado e 
aprender com você. Sentiremos sauda-
des e não estaremos contigo ano que 
vem, pois passaremos de ano, porém 
os nossos momentos serão eterniza-
dos no interior de nossos corações, 
amamos você. #mepassatandy

Com carinho,
Alunos do 1º ano B 2019
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Sobre o ofício de ser professor...
de Matemática

O dia a dia em sala de aula, a vivência 
e a experiência geram aprendizado e este 
promove mudanças. E nesse ano aprendi 
muito com os meus alunos do 1º no do 
Ensino Médio e agradeço a cada um de-
les, sem exceção, pelos desafios que a 
mim proporcionaram, pois a partir desses 
desafios pude me reinventar. Pude reava-
liar todo o processo e, quando necessá-
rio, mudar de estratégia pensando em 
melhorar o meu fazer pedagógico e assim 
promover a Educação pela Matemática, 
pois acredito que a Matemática é um 
meio importante para a formação intelec-
tual e social das crianças, jovens e adul-
tos e - também - do professor de Matemá-
tica.

Busquei, ao longo desse ano, colocar 
a Matemática a serviço da Educação 
(acredito ser o melhor caminho), pois  ser 
professor não se limita a propagar infor-
mação mas construir conhecimento em 
conjunto, é incentivar o crescimento do 
outro, é estabelecer vínculo, é compreen-
der o outro e isso requer afeto. Nessa 

perspectiva, ao passo que vai se aproxi-
mando o fim de mais um ano, vejo-me 
com dúvidas e certezas sobre tudo que 
foi vivenciado nesse período. E dentre as 
certezas uma é latente... a de que “do 
lugar onde estou já fui embora”. Já não 
sou o mesmo Professor que iniciou este 
ano letivo e arrisco dizer que os alunos 
que dividiram esse tempo comigo já não 
são mais os mesmos, também. 

Em meio às intercorrências  na rela-
ção professor / alunos ao longo deste 
ano, procurei incentivá-los, procurei desa-
fiá-los para tirá-los da zona de conforto, 
mas dando suporte para que se sentis-
sem motivados. Desejei fazê-los curio-
sos, pois já dizia Paulo Freire: “O funda-
mental é que professor e alunos saibam 
que a postura deles, do professor e dos 
alunos, é dialógica, aberta, curiosa, inda-
gadora e não passiva, enquanto fala ou 
enquanto ouve. O que importa é que pro-
fessor e alunos se assumam epistemolo-
gicamente curiosos.”. 

Procurei primar pela qualidade do diá-

logo, para que isso interferisse na quali-
dade da aprendizagem e espero que te-
nha alcançado os meus alunos a ponto 
de fazê-los estudantes melhores não ape-
nas nos conceitos e procedimentos ma-
temáticos mas, sim, como cidadãos. 

Anderson de Oliveira Barros
Professor de Matemática do 6º ano do 
Ensino Fundamental e do 1º ano do 
Ensino Médio do Colégio Gênesis
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