V Olimpíada Brasileira de Raciocínio Lógico (OBRL)
Área de desenvolvimento: Raciocínio Lógico – Ano 2018

Recife, 1º de dezembro de 2018.
Ilustríssimos Colegas Professores/Coordenadores/Professores
Das Escolas Participantes da V OBRL
Ref.: Discurso de Solenidade de Entrega de Medalhas
Bom dia, Alunos, Pais, Professores, Coordenadores e Diretores. Meus
cumprimentos aos colegas que compõem a mesa nesta cerimônia.

Hoje a Comissão da OBRL – Olimpíada Brasileira de Raciocínio Lógico
tem a honra de realizar esta solenidade de premiação, de modo a ser
um dia especial, na vida de cada um dos alunos medalhistas, uma
disruptura para novos saltos de conhecimento, para estabelecer novos
desafios pessoais, mas, e não menos importante, estimular a busca pelo
conhecimento e desenvolvimento de pensamentos estruturados.

Quando se questiona a motivação para esta Olimpíada, enfatizamos que
sempre a missão do projeto é, e será, fazer a inclusão dos alunos ao
mundo da matemática dentro de uma perspectiva lúdica, dentro do
desenvolvimento de ferramentas de solução de problemas. Precisamos
desenvolver essa habilidade nos jovens e futuros profissionais.

Pensamos nesta Olimpíada, como o fechamento de um ciclo, a
culminância de um projeto pedagógico que cada aluno, cada escola,
pode estabelecer ao longo do ano.

Aos alunos, gostaria de deixar um conselho de vida tão bem sinalizada
por José Saramago: “o que as vitórias têm de mau é que não são
definitivas. O que as derrotas têm de bom é que não são
definitivas”. Assim, todos sintam-se vencedores. Mas, o mais
importante deste dia é levar a certeza de que nossas atitudes é que nos

elevarão, não a inteligência. Cada um, com certeza, para chegar aqui
teve que superar alguns obstáculos: sono, cansaço, fome, preguiça.
Superar obstáculos é o que nos faz diferente e melhor.

Aos professores, gostaria de sublinhar nosso carinho: vocês não
ensinam nada, vocês cativam alunos para matemática, através do
raciocínio lógico. E quando cativam se tornam responsáveis pelos que
cativam e tornam-se inesquecíveis. Lembrem-se dessa missão.

Aos pais, nossos sinceros agradecimentos de regarem cada dia essa
joia que está radiante hoje, em um dia especial. Estimular a atitude é
fundamental, mais que a inteligência. Valores, mais que inteligência.
Crenças e Atitudes.

Por fim, espero que tenhamos momentos de emoção e alegria.
Parabéns a todos os medalhistas.
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