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1. Contextualização  
“OLHA EU AQUI OUTRA VEZ! 

Nem todo mundo aqui me conhece, né? Eu sou uma professora que passou pelos corredores e salas de aulas 
do COTUCA, lá naquele prédio lindo e amarelo, por vinte e seis anos! Por generosidade de meus colegas que 
continuam a viver a grandeza de ser professor no COTUCA é que hoje tenho o privilégio de estar aqui com 
vocês! 

Eu não consigo me lembrar em que ano, exatamente, realizamos a primeira gincana no COTUCA... 

Tenho lembrança, sim, de que a primeira proposta sucedeu um grande festival que antes se fazia, a que 
chamávamos Semana da Pátria. Nele, explorávamos o potencial artístico de nossos alunos, entusiasmando -
os a escreverem poesias e crônicas, além de apresentarem peças teatrais e bandas. 

Um dia alguém teve a ideia de promover algo que movimentasse os alunos, fazendo-os buscar os itens mais 
inusitados, além de competirem nas pobres quadras que o prédio amarelo nos apresentava. O primeiro ano 
foi assim! Mas havia duas professoras naquele tempo que haviam vivenciado em sua adolescência outra 
experiência de gincanas. Essas exigiam habilidades mais variadas, incluindo uma que viria a se tornar uma 
grande motivação para todos a partir de então: a arrecadação de alimentos. 

Ano a ano, os nomes das equipes foram se sofisticando, foram ganhando significados e tonalidades ora 
mais aprofundados, ora mais engraçados, sempre buscando surpreender, e, muitas vezes chocar! A criativi-
dade se expandia dos nomes para os uniformes, e tomava forma de arte em algumas provas, ou de ciência 
em outras. Nada ficava esquecido, nenhuma habilidade deixada de lado, todas elas incluídas nesse calei-
doscópio rico, incrível, em que se foi tornando a nossa gincana. 

De tudo se viveu nessas gincanas, incluindo-se aí as contravenções, as broncas, as desobediências, as puni-
ções, as brigas, as discussões, os momentos de catar os cacos e tentar colar os pedaços depois de passado o 
furor do momento. 

Muita gente cresceu, por dentro e por fora, muita gente se destacou, muita gente brilhou! Houve sempre 
aqueles que, tímidos, apagados dentro de uma sala de aula, descobriam nas gincanas o momento ideal de 
mostrar aos outros o seu talento, fosse para o esporte, fosse para a arte, fosse para a solidariedade. 

Tanta história construída, tanta vida despertada, tanta gente alimentada, tanta energia dedicada a se edi-
ficar uma atividade que tem atravessado as décadas e chega até a este momento com a força de uma mo-
çada reunida, colorida, disposta, aguerrida, pronta para o combate que se apresenta, pronta pra, na luta, 
mostrar a sua força, a sua garra, o seu desejo de ser gente! 

O lugar mudou... a quadra já não é mais a mesma: nem os furos no chão a gente vê mais por aqui! Aliás, 
nem é mais preciso que se pague caríssimo pra se ter uma tenda que, além de não cobrir a todos, nos impe-
dia de usar a quadra para os jogos! O  lugar mudou... Os alunos são outros, também! Poucos são os que 
levantariam a mão se lhes perguntasse, hoje, quem já foi aluno da Júnia, da Fátima ou da Sílvia que, lá lon-
ge sonharam com um momento de brilho dos alunos fora da sala de aula, na corrida da vida!  

Mas, quando olho para esses lindos adolescentes enfileirados em minha frente, desejosos de que eu termine 
logo de falar pra se jogarem na disputa; quando olho nos olhos de cada um vendo a excitação do primeiro 
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dia de gincana, juro que enxergo em vocês cada um dos que passaram pelo COTUCA e brincaram e se diver-
tiram, riram e choraram nesses dias abençoados em que deixamos as salas de aula para transformar a nos-
sa própria vida no exercício a ser cumprido, não pra ser entregue ao professor, mas para ser entregue a nós 
mesmos, que merecemos essa pessoa nova e grande em que nos tornamos cada vez que enfrentamos novos 
e excitantes desafios! 

Basta de palavras, professora Sílvia! A hora é de ação! A hora é de jogar-se na vida e crescer! 

Então, retomando uma história tão linda que jamais acabará, já que ela já existe vivenciada por tantos de 
quem vocês são herdeiros, vamos construir juntos esse momento lindo da GINCANA COTUCA 2014!  

Entusiasmo é a palavra de ordem! Vida é o que nos espera! Que a sorte lhes sorria, mas que chegar ao topo 
do pódio seja apenas um detalhe bom, não o único alvo a ser atingido! A verdadeira batalha a ser vencida é 
a de buscar-se, conhecer-se, revelar-se, crescer! 

Deus os abençoe nesse lindo momento que os espera!! E muito, muito obrigada a todos os que se dispuse-
ram com tanto carinho a dar continuidade a um sonho tão longamente sonhado, tão extensamente e inten-
samente vivido! 

Boa gincana a todos!                                                        

Sílvia Caetano 
Professora de Língua Portuguesa  aposentada. 

 (Texto lido na abertura da GINCANA COTUCA, em 20 de outubro de 2014)” 

 

2. Objetivos da Prova 
Considerando a história da Gincana do COTUCA apresentada lindamente nas palavras da Professora Silvia 

em 2014, essa prova tem como objetivo resgatar o maior número de camisetas de Gincanas do COTUCA de 

anos anteriores, num esforço coletivo de representar essa história, que agora vocês dão continuidade. 

3. Regulamento 
1- Sobre o funcionamento da prova: 

1.1 As quatro equipes devem procurar ex-alunos do COTUCA que tenham camisetas de edições anteriores 

da Gincana, por meio de contatos e das mídias sociais. 

1.2 As camisetas devem ser apresentadas presencialmente para a avaliação.

1.3 Não serão aceitas fotos de camisetas. 

1.4 Cada camiseta deve vir acompanhada dos dados: nome do seu proprietário, curso e turma que fez no 

Cotuca e ano da Gincana.  

2- Sobre a pontuação da prova:  

2.1  A classificação do 1°, 2°, 3° e 4° lugar dessa prova será definida, respectivamente, pela ordem decres-

cente do número de camisetas apresentadas por cada equipe. Portanto, vence essa prova a equipe que 

conseguir o maior número de camisetas.   

2.2 Se houver empate, vence a equipe que conseguir as camisetas de edições mais antigas da Gincana. 
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2.3
2.4 

 Apenas uma camiseta de cada modelo/equipe será considerada na contagem.
A pontuação da Prova Varal de Memórias seguirá o previsto no Regulamento Geral da Gincana 2019:  

4. Pontuação 

Duração da prova: 
(Marque com um X) 

Pontuação da prova: 

1º lugar 2º lugar 3º lugar 4º lugar 

Longa  650 375 250 125 

Média 500 300 200 100 

Curta  375 225 150 75 

 
 

X 


