Pronunciamento da Sra. Dalila por ocasião do 28º Aniversário do Colégio Soma

VOU
FUGIR
CUMPRIMENTAR
SIMBOLIZANDO
CONVÍVIO QUE
ENSINO.

DO
PROTOCOLO:
PERMITAM-ME
TODOS DE UMA FORMA LINEAR,
O NOSSO AGRADECIMENTO PELO
TIVEMOS NESSA INSTITUIÇÃO DE

PREZADOS DELMA, MESA DE HONRA, FUNCIONÁRIOS,
PROFESSORES, ALUNOS E PAIS AQUI PRESENTES.

A palavra SOMA tanto significa a operação de adição quanto a adição em si mesma, a totalidade,
a quantidade. SOMAR é adicionar, ajuntar quantidades umas às outras, é adir. E o nome do
COLÉGIO SOMA surgiu da ideia de ajuntar quantidades, mas não como um amontoado sem
sentido e, sim, como significado de ajuntar quantidades de alegrias, de esforços, de capacidades,
de sabedorias, para se atingir o SABER, o CONHECIMENTO. Assim, diretores, professores,
pessoal administrativo, alunos e pais, em uma atividade constante a procura desse SABER se
empenharam e se empenham em fazer desses 28 anos de existência um marco no duplo sentido:
marco fixo, rígido e estático, representando a carga, o potencial de que é capaz e marco como
ponte, flexível, entre o que representou ontem, o que representa hoje e representará no futuro.
Essa ponte seria ao mesmo tempo o elo que SOMA, que AGREGA, uma sociedade desigual a
um mundo sinônimo de parcerias com as famílias, de amizades, de conhecimentos e
consequentemente de inclusão social. Isso nos leva à reflexão de qual cidadão desejamos formar:
UM INDIVÍDUO PLENAMENTE CAPAZ – e isto está em nossa PROPOSTA PEDAGÓGICA:
O Colégio Soma tem a missão de ministrar conhecimento e desenvolver competências,
atitudes e valores que contribuirão na formação de um ser humano completo e não somente
em um instrumento para a economia, apto a exercer a cidadania, atuando no ambiente, de
forma pensante, com caráter, cultura e responsabilidade quanto aos seus atos, perante a
comunidade em que está inserido.
Somente através da formação integral é possível transformar realidades ao seu redor – a
FAMÍLIA, a COMUNIDADE e realidades mais distantes, ou seja, a SOCIEDADE como um
todo. Precisamos de uma SOCIEDADE onde a transformação signifique bem-estar físico,
econômico, intelectual, EMOCIONAL e espiritual. Portanto Formar para Transformar, esse
é o lema do COLÉGIO SOMA. É isto que o Colégio espera de seus alunos: que sejam
AGENTES TRANSFORMADORES.

E voltando ao tema: SOMAR SABERES, SOMAR CONHECIMENTO, FORMAR
PARA TRANSFORMAR,
nos recordamos de uma passagem do livro “O Pequeno Príncipe” de Antoine de Saint-Exupéry,
"Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas", personificando a raposa que diz
ao principezinho. “Tu és responsável pela rosa...” E o principezinho repete:
“- Eu sou responsável pela minha rosa... a fim de se lembrar.”
Antes, porém, a raposa diz o significado de cativar, que seria criar laços. – “Sem o laço, não há
necessidade um do outro. E a raposa diz: “... se tu me cativas, nós teremos necessidade um do
outro. Serás para mim único no mundo. E eu serei para ti única no mundo...”
- “A gente só conhece bem as coisas que cativou, disse a raposa. Os homens não têm mais tempo
de conhecer coisa alguma. Compram tudo prontinho nas lojas. Mas como não existem lojas de
amigos, os homens não têm mais amigos. Se tu queres um amigo, cativa-me!”
E mais adiante, falando da rosa “Os homens esqueceram essa verdade, disse a raposa. Mas tu não
a deves esquecer. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Tu és responsável
pela rosa...”
Essa passagem nos faz repensar a extrema importância e significância para entender o
comportamento humano diante do relacionamento entre as pessoas, dentre as quais enquadramse: família, amigos e outros que proporcionaram algum sentido especial em nossas vidas. A
importância de valorizar o que se cativa, termo esse que o autor coloca com muita adequação
deveria ser aplicado a todos nós, essa responsabilidade que necessitamos de exercer a quem se
torna importante em nossas vidas, muitas vezes é deixado de lado, por egoísmo, por prepotência
ou por qualquer outro sentimento. É extremamente contundente perceber o quanto podemos
deixar certas tarefas necessárias ao bom relacionamento de lado, finalizar relações e deixar com
que as melhores lembranças e até mesmo o ser que participou com você de todas trocas e
aprendizagens se morra, se vá, como se o descarte fosse algo apropriado e mais indicado para se
fazer. É triste e decepcionante.
Não é essa imagem que queremos para nós. Queremos ser responsáveis por tudo que cativamos
e que essa responsabilidade seja dividida, seja compartilhada em conjunto, para que, em resumo,
tudo aquilo que um dia foi vivo entre todos nós, permaneça vivo e não algo morto, inanimado.

Queremos considerar e guardar no coração todas as qualidades e trocas que foram exercidas
durante esses 11 (onze) anos, 7 (sete) meses e 11 (onze) dias. Queremos que toda a beleza que
um dia foi exercida nesse contato com seres cativantes – todos nós – O COLÉGIO
PERSONIFICADO – não seja exterminada em um tempo breve e que signifique, diante da
grandiosidade do universo, algo perene e verdadeiramente representativo de toda a nossa
passagem por aqui. Sejamos “O Pequeno Príncipe” e sejamos responsáveis pelo nosso Colégio
Soma – nossa linda “ROSA”, SEM COR DEFINIDA, POIS CONTÉM TODAS AS CORES!
PARABÉNS ALUNOS, PROFESSORES, DIRETORES E EQUIPE PEDAGÓGICA,
FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, COLABORADORES NO GERAL E PAIS.
PARABÉNS COLÉGIO – Todos são importantes nesse processo!
Um grande abraço a todos, meu e do Virgílio.
#somossomacomorgulho

