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Duelos do Saber 
conhece vencedores
Victor Bullerjahn 
e Gustavo Kussler 
venceram etapa dos 
5º anos e Kauã Severo 
e João da Silva a 
disputa dos 9º anos
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Foram conhecidos na 
noite desta quarta-fei-
ra, dia 16, os vencedo-

res da disputa Duelos do Sa-
ber, na etapa municipal, após 
a realização em nove escolas 
da rede municipal de Vera 
Cruz. A competição faz parte 
do projeto Ler e Aprender 
Mais, coordenado pelo pro-
fessor Manfredo Brandt. Após 
responderem a 10 questões de 
português e 10 de matemática, 
no ginásio da Escola Elemar 
Kroth, foi hora de conhecer 
aqueles que obtiveram mais 
acertos.

Foram duas disputas, con-
forme o secretário de Edu-
cação, Cláudio Stoeckel: a 
competição entre os alunos 
dos 5º anos, em que havia oito 
duplas, e a outra entre os es-
tudantes dos 9º anos, em que 
disputaram quatro duplas. 
Com 19 acertos, apenas um 
erro nas questões de mate-
mática, os alunos Gustavo 
Henrique Kussler e Victor 
Barros Bullerjahn, da Escola 
José Pedro Pauli, foram os 
vencedores. Inclusive, esta foi 
a segunda edição do Duelos 
do Saber que a dupla vence.

Antes mesmo de receber 
o resultado, Gustavo, de 
11 anos, já estava nervoso 
e ansioso, na esperança de 
que poderia novamente ser 
o vencedor ao lado do colega 
Victor. Ao ser questionado 
o que achou das questões, 
avaliou-as como medianas. 
“Até que eram fáceis, mas 
tinha que pensar bastante”, 

PONTO DE ENCONTRO
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MAL deram trégua as fake news sobre queimadas na 
Amazônia, e os brasileiros estão estupefatos diante de 
outro desastre ambiental de grande magnitude. Fique 
claro, que houve sim, incêndios na hileia, muitos de ori-
gem criminosa e outros apenas virtuais com imagens de 
sinistros de décadas passadas captadas na rede. Tudo 
reverberado por interesses políticos, ideológicos e de 
extrativistas minerais e madeireiros. E agora, onde estão 
os mesmos fake ativistas que acusaram os tupiniquins 
de serem displicentes no cuidado do patrimônio ama-
zônico, mas se calam diante do drama do ecossistema 
no nosso caribe nordestino, de praias manchadas por 
um vazamento de petróleo que atinge quase duas 
centenas de municípios? O turismo foi diretamente 
afetado pelo cancelamento de reservas de hotéis e 
restaurantes, a fauna e a flora marinhas agonizando, 
o lazer das comunidades costeiras inviabilizados, e a 
paralisação da atividade pesqueira. 

CENAS de praias maculadas chegam por todos os 
meios de mídia. Uma amostra inegável da agressão am-
biental cujo impacto será sentido por décadas, eis que 
danos ainda são imensuráveis. As primeiras hipóteses 
apontam para um vazamento acidental de navios pe-
troleiros que fazem a rota da Venezuela, pode também 
ser um afundamento de embarcação com carrega-
mento de derivados usados para lastro ou até de um 
esvaziamento criminoso, um atentado. Seja qual for a 
origem, o fato é que o Brasil demonstra igualmente uma 
fragilidade no domínio do mar. São 7.500km de costa 
com quase 400km de largura para patrulhamento. A 
decretação das 200 milhas náuticas vem do governo 
militar de 1970, e tinha como objetivo a exploração 
econômica da pesca, pesquisa ambiental, exploração 
do petróleo e gás natural. Está descartada a suspeita 
de que tenha sido petróleo brasileiro, pois a Petrobrás 
não prospecta nem beneficia esse tipo de óleo.

ENQUANTO as respostas não chegam, as reações 
de indignação estão expressas pelo povo brasileiro, 
desde o presidente Bolsonaro, que tem sido prudente 
e criterioso na avaliação, até o vendedor ambulante que 
faz das praias o seu comércio do dia a dia. Há um senti-
mento geral de revolta contra essa sórdida irresponsa-
bilidade. A imprensa internacional vem noticiando sim, 
e nem poderia ser diferente, diante da gravidade desse 
atentado contra essa beleza ambiental que é a costa 
nordestina. As queimadas na Amazônia mereceram 
o protesto irado de chefes de Estado europeus, com 
censuras que mais pareciam um desprezo à soberania 
brasileira. Estranhamente, não se viram manifestações 
de solidariedade ao povo nordestino por essa recente 
crueldade cometida. Onde estão as ONGs internacio-
nais que nas queimadas amazônicas destilavam raiva e 
ódio por uma suposta omissão do Governo Brasileiro? 

ONDE estão aqueles fake ambientalistas que nos 
acusavam de ser negligentes na guarda das matas 
e na nossa relação com os índios? Onde está aquele 
cacique gagá e beiçudo, literalmente, que viaja pelo 
mundo à custa de ONGs, hospedando-se em hotéis 
de luxo e falando mal do Brasil? Porque ele não vai a 
público prestar apoio aos nordestinos? Não tem índio 
lá? E o presidente francês Macron, que levantou o tom 
da voz contra Bolsonaro, porque está quieto agora? Ah, 
sim, pode até ser que o vazamento do petróleo venha 
de algum terminal na Guiana Francesa. E o Vaticano, 
que na rasteira das queimadas promoveu o Sínodo da 
Amazônia, não vê a fome no Nordeste, ou do povo ve-
nezuelano? A verdade é que não tem ONG no Nordeste, 
porque não tem riqueza mineral nem extrativista. O 
interesse deles é se embrenhar pelas matas, longe dos 
olhos da imigração, exercendo atividades clandestinas. 
Praia suja e comunidades pobres nordestinas não inte-
ressam aos “voluntariosos” estrangeiros.
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Ao fim, alunos conferiram questões junto com Manfredo
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diz. “Matemática estava mais 
difícil que português”, acres-
centa. 

Gustavo se considera in-
teligente. E não é por menos, 
este foi o segundo prêmio no 
Duelos do Saber. O pai, Adal-
miro, sempre o acompanha  
e também se disse nervoso 
à espera do resultado.  Já na 
competição das turmas dos 
9º anos, quem levou o troféu 
para casa foi a dupla Kauã 
Leonardo Severo e João Vic-
tor dos Santos da Silva, da Es-
cola Jacob Blész. Eles também 
acertaram 19 questões das 20, 
errando apenas uma questão 
de língua portuguesa.  

A DISPUTA
A competição Duelos do 

Saber ocorreu durante o ano 
nas escolas. Ou seja, foram 
feitos simulados, prepara-

As duplas: Gustavo e Victor e Kauã e João Victor

ção de conteúdos, trabalho 
de leitura e provas em sala 
de aula, explica Cláudio. 
Primeiro, a disputa ocorreu 
dentro de cada escola, sendo 
classificada uma dupla que 
representou a escola na final 
realizada nesta quarta-feira.

A SISTEMÁTICA
A disputa foi dinâmica. Foi  

colocado um data-show, em 
que apareciam as questões na 
tela. Sentados de frente para 
a tela, os alunos (duplas) res-
pondiam. Foram marcando 
em dois gabaritos as respos-
tas e ao final conferiram junto 
com Manfredo. Na ocasião, 
levantavam as  placas corres-
pondentes às suas respostas, 
com opções A, B, C ou D. Ou 
seja, questões  de múltipla 
escolha, com quatro opções. 
Assim, a dupla que acertou 
mais na soma dos conteúdos 
foi a dupla vencedora. 

O projeto auxilia os alunos 
a se prepararem para a Prova 
Brasil, do IDEB, voltada para 
estudantes dos 5º e 9º anos do 
Ensino Fundamental e tercei-
ros anos do Ensino Médio.


