Regulamento
Edição Mascate
(retificado em 15.09.21)

1. O que é?
1.1.

A Olimpíada Brasileira de Linguística (OBL) é um evento anual gratuito,

autônomo e sem fins lucrativos.
1.2.

Sua função é servir como instrumento de comunicação pública da linguística,

entendida como o conjunto de teorias, métodos e tradições de compreensão de como,
efetivamente, funcionam as línguas, a linguagem, os códigos, a comunicação e a cognição.
1.3.

Sua forma é a pedagogia de problemas tal como expressa nas olimpíadas de

conhecimento, entendida como uma forma de aprendizagem ativa e investigativa, que parte
do fascínio e da autoativação, percorre um caminho de cultivo de autonomia e autodireção
das próprias habilidades cognitivas, metacognitivas e emocionais, e, por fim, desemboca em
uma cultura olímpica que compartilha valores como curiosidade, autosuperação, celebração
da excelência e da diversidade.
1.4.

Seus objetivos são:
1.4.1.

Para os participantes, apresentar as diferentes perspectivas do conhecimento
linguístico, a diversidade das línguas e culturas, a complexidade da comunicação
e da cognição, e, ainda, os papéis sociais associados a todas essas dimensões;

1.4.2.

Para as escolas brasileiras, contribuir para o enriquecimento do ensino de
primeira língua, de língua adicional e de linguística, bem como fornecer
instrumentos para o uso dos estudos da linguagem como articuladores
transdisciplinares, para o exercício de pedagogias ativas, investigativas e
centradas na autonomia e para o cultivo de culturas olímpicas;

1.4.3.

Para os jovens olímpicos, fomentar a autonomia, a investigação cuidadosa, a
responsabilidade social e o interesse amplo pelas diferentes formas culturais e de
conhecimento;

1.4.4.

Para a sociedade em geral, evidenciar a necessidade do uso da língua como
instrumento indispensável à promoção de inclusão, justiça social e respeito à
dignidade humana.

1.5.

A OBL acontece em quatro movimentos sequenciais: (i) primeira fase online, aberta a

todos os interessados conforme 2.1 adiante; (ii) segunda fase, excepcionalmente online,
ainda em decorrência da pandemia de Covid-19, aplicada em polos virtuais; (iii) Escola de
Linguística de Outono (ELO), em que estudantes de todo o Brasil se reúnem (virtual ou
presencialmente, a depender da situação de saúde pública) para atividades olímpicas e
formativas; (iv) Olimpíada Internacional de Linguística (IOL), em que delegações de
estudantes de diversos países se reúnem por uma semana no país-sede.
1.6.

A cada edição, a OBL recebe um sobrenome diferente, herdado de alguma língua que

tem relação com o português falado no Brasil e que reflita a ênfase dada no ano em questão.
A presente edição (2021-2022) recebe o nome de Mascate, palavra portuguesa de origem
árabe, que se refere a comerciantes em geral e foi especialmente usada para se referir aos
imigrantes levantinos no século XIX.
1.7.

A OBL é promovida pela sua Comissão Organizadora, independente e composta por

professores universitários, professores de escolas, ex-participantes e entusiastas em geral. A
Comissão Organizadora é a única responsável pela forma e pelo conteúdo pedagógico da
olimpíada.
1.8.

Para além da curadoria pedagógica, o suporte logístico e de gestão da OBL é

fornecido pelo Instituto Vertere (IV), enquanto o suporte acadêmico é fornecido pela
Associação Brasileira de Linguística (Abralin), Grupo de Estudos Linguísticos e Literários do
Nordeste (Gelne), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN).

2. Quem pode?
2.1.

A participação na OBL acontecerá em três categorias:
2.1.1.

Mirim: estudantes cursando do 5º ao 8º anos do ensino fundamental, de
instituições públicas ou privadas, técnicas ou regulares.

2.1.2.

Regular: estudantes cursando do 9º ano do ensino fundamental ao final do
ensino médio, de instituições públicas ou privadas, técnicas ou regulares.

2.1.3.

Aberta: qualquer pessoa, de qualquer idade, que não esteja matriculada no
ensino regular, independente da escolaridade.

2.2.

Para participar, não é necessário ter qualquer conhecimento específico de linguística

ou de línguas além do português; espera-se que os participantes utilizem apenas seu
conhecimento geral de mundo, seu raciocínio e sua intuição linguística.
2.3.

As categorias Regular e Aberta possuem provas com os mesmos problemas, nas duas

fases. A categoria Mirim envolve uma lista diferente de problemas.
2.4.

As categorias Mirim e Aberta incluem a primeira e a segunda fases, bem como

premiações distintas. Apenas a categoria Regular qualifica para a Escola de Linguística de
Outono (ELO) e para a Olimpíada Internacional de Linguística (IOL).

3. Inscrição
3.1.

O participante que deseja se inscrever o faz em obling.org, cadastrando nome

completo, CPF, nome completo de sua mãe, data de nascimento, cidade, UF, categoria,
e-mail, senha e, caso esteja na categoria ‘Ensino Médio’, nome da escola e série escolar em
2021.
‡

Estudantes que estiveram inscritos em edições anteriores precisam validar sua participação no

sistema para essa edição. Cada participante deve atualizar seus dados, apenas no momento de
confirmação de inscrição. ATENÇÃO: Após este momento, dados de categoria e escola não
podem ser modificados, apenas os dados pessoais.
3.2.

A área restrita dos participantes inclui acesso às provas e às notas da primeira e

segunda fases, bem como ao certificado de participação e, quando aplicável, ao certificado
de premiação.

3.3.

O participante não poderá alterar seus dados de inscrição após submeter suas

respostas, após a primeira prova.
3.4.

A inscrição pode ser feita até o último dia da primeira fase, ou seja, 26 de setembro

de 2021.

4. Primeira Fase
4.1.

A primeira fase acontece de forma online, através de aplicativo específico, e consiste

em 27 problemas de múltipla escolha.
‡

As provas podem ser acessadas através do aplicativo da OBL, disponível para download

gratuito na Google Play Store e na Apple Store, ou através do seu navegador, na área restrita do
participante em obling.org.
4.2.

A prova da primeira fase acontecerá ao longo de 8 dias, de 18 a 26 de setembro de

2021 e, nesta edição, será dividida em três ciclos:
4.2.1.

Primeiro ciclo: 12 problemas de múltipla escolha, com peso 1, a serem
resolvidos de 18 de setembro, às 8:00, até 26 de setembro, às 23:59;

4.2.2.

Segundo ciclo: 9 problemas de múltipla escolha, com peso 2, a serem resolvidos
de 23 de setembro, às 8:00, até 26 de setembro, às 23:59;

4.2.3.

Terceiro ciclo: 6 problemas de múltipla escolha, com peso 4, a serem resolvidos
de 26 de setembro, às 8:00, até 26 de setembro, às 23:59;

4.3.

Todos os horários estão no horário oficial de Brasília. Os ciclos funcionam de forma

independente e são parcialmente simultâneos. Não há cronômetro, logo o participante pode
usar todo o tempo disponível para resolver os problemas, desde que submeta suas respostas
antes do horário-limite. Eventuais atrasos são de responsabilidade do participante.
4.4.

A prova e o gabarito de cada ciclo, bem como a pontuação individual de cada

participante, serão disponibilizadas em sua área restrita até a quarta-feira subsequente ao
final da prova (dia 29 de setembro, para a Primeira Fase). Ao final da edição Mascate, os
arquivos correspondentes serão também disponibilizados na área aberta do site.
4.5.

A interposição de recurso é possível nessa fase, caso haja inconformidade com o

gabarito ou incongruência na aposição de notas. O recurso deverá ser encaminhado até o
sábado subsequente à divulgação do gabarito e das notas (dia 2 de outubro), via e-mail, pelo
endereço organiza@obling.org, com o assunto <
completa, razões e sugestão de alteração.

RECURSO FASE

1 >, contendo identificação

4.6.

Professores e coordenadores poderão ter acesso às notas individuais dos estudantes

de sua escola na Primeira Fase. Para isso, é necessário submeter um pedido, com o assunto
<

RELATÓRIO ESCOLAR

>, contendo identificação completa, nome e código INEP da escola, e a

função do professor, através do endereço oficial (organiza@obling.org).
4.7.

A nota da primeira fase consiste na soma das notas dos três ciclos, e conta como

critério eliminatório para participação na segunda fase, a partir de nota de corte anunciada
até a segunda-feira subsequente ao final da prova (dia 4 de de outubro).
4.8.

A nota da primeira fase não tem valor classificatório para a premiação na olimpíada −

a classificação é decidida levando-se em conta apenas a nota da Segunda Fase.

5. Segunda Fase
5.1.

A segunda fase acontece em papel e consiste em 6 problemas discursivos, cada uma

valendo 24 pontos, a serem resolvidas em, no máximo, 4 horas.
5.2.

Em decorrência da pandemia do Covid-19, nesta edição a prova da segunda fase

acontecerá, excepcionalmente, em polos virtuais, ou seja, realizada na casa de cada
participante e fiscalizada por videoconferência.
5.3.

Podem participar da segunda fase todos os que obtiverem um número de acertos na

primeira fase igual ou superior à nota de corte, que será divulgada junto à lista de
classificados, até a segunda-feira, dia 4 de outubro de 2021.
5.4.

A prova da segunda fase será aplicada no sábado, dia 16 de outubro de 2021, de

9:00 às 13:00, horário de Brasília, e consistirá em 6 problemas discursivos, cada uma valendo
24 pontos.
‡

Em situações excepcionais, como questões religiosas ou coincidência com concursos, é permitido

que o estudante faça a prova em outra data e horário próximos. Estes casos devem ser tratados
individualmente com a Comissão Organizadora, através de envio de e-mail para o endereço
organiza@obling.org, com o assunto <

CONFLITO DE DATAS

> e com antecedência mínima de

uma semana da data da prova, ou seja, até 9 de outubro. No e-mail, deve haver a identificação
completa e razões para impossibilidade da participação.
5.5.

O caderno de provas será enviado em pdf e o participante deve escrever suas

respostas em papel em branco ou em caderno de respostas específico, enviado com
antecedência.

5.6.

As respostas devem ser submetidas via formulário específico antes que os estudantes

deixem a sala de videoconferência. Os participantes devem esperar a confirmação de
recebimento antes de deixar a sala. Soluções recebidas após o estudante deixar a sala de
videoconferência não serão consideradas.
5.7.

A prova e o gabarito da Segunda Fase serão disponibilizadas na área restrita de cada

participante até a quarta-feira subsequente à aplicação da prova, ou seja, até 20 de outubro
de 2021. Ao final da edição Mascate, os arquivos correspondentes serão também
disponibilizados na área aberta do site.
5.8.

As provas da segunda fase são corrigidas por comitê específico. Cada problema vale

um total de 24 pontos, somando um máximo possível de 144 pontos na segunda fase. As
notas individuais serão disponibilizadas na área restrita de cada participante, até dia 20 de
dezembro de 2021.
5.9.

A interposição de recurso nesta fase é aceita exclusivamente para flagrante erro no

gabarito ou de aposição de notas. Recurso referente a erro no gabarito pode ser submetido
em até uma semana após a publicação do mesmo (ou seja, até dia 27 de outubro). Recurso
referente a aposição de notas pode ser submetido até três dias após a divulgação das notas
(ou seja, até 23 de dezembro). Em ambos os casos, o recurso precisa ser encaminhado, via
e-mail, ao endereço organiza@obling.org, com o assunto <

RECURSO FASE

2 >, contendo

identificação completa, razões e sugestão de alteração.
5.10.

Professores e coordenadores poderão ter acesso às notas individuais dos estudantes

de sua escola na Segunda Fase. Para isso, é necessário submeter um pedido, com o assunto
<

RELATÓRIO ESCOLAR

>, contendo identificação completa, nome e código INEP da escola, e a

função do professor, através do endereço oficial (organiza@obling.org).

6. Premiação
6.1.

A partir das notas na segunda fase, serão concedidos prêmios em quatro categorias:
●

Insígnia de Papel (Prêmio I)

●

Insígnia de Pergaminho (Prêmio II)

●

Insígnia de Papiro (Prêmio III)

●

Insígnia de Palma (Prêmio IV)

6.2.

Os ganhadores destes prêmios serão aqueles com as notas finais mais altas na

segunda fase, nesta ordem, em uma proporção de aproximadamente 1:3:5:7. O corte entre
duas faixas de medalhas é colocado, sempre que possível, no maior salto entre notas na
tabela.
‡

Havendo x ganhadores de insígnia de papel, haverá cerca de 3x de pergaminho, 5x de papiro, 7x

de palma. Como exemplo, digamos que, na região próxima do limite entre duas faixas de medalha,
há a seguinte sequência de notas: 131, 129, 128, 122, 120, 117, etc. Neste caso, o corte entre duas
categorias de prêmio será colocado entre 128 e 122, que é o maior salto entre notas naquela
região.
6.3.

A lista de premiados será publicada na área aberta do site, contendo nomes e notas

dos premiados, até dia 20 de dezembro de 2021.
6.4.

Os prêmios são apenas simbólicos, declarados em certificado digital, disponível na

área restrita do site. Contudo, as escolas e centros regionais, se assim desejarem, são
incentivadas a providenciar cerimônias e prêmios físicos correspondentes à premiação
obtida, em âmbito local ou regional.
6.5.

Em adição aos prêmios, serão convidados, para a Escola de Linguística de Outono

(ELO), cerca de 60 estudantes com as melhores notas finais na categoria Regular, usando
como princípio o maior salto entre notas na tabela.
6.6.

Serão também convidados para a ELO os campeões estaduais, isto é, os estudantes

com a nota mais alta em cada estado (UF), caso já não estejam classificados conforme 6.5.
6.7.

Da mesma forma serão convidados(as) os(as) participantes com a nota mais alta até

atingirmos a proporção de igualdade de gênero, caso já não estejam classificados conforme
6.5 e 6.6.

7. Escola de Linguística de Outono (ELO)
7.1.

A 11a ELO acontecerá ao longo dos meses de março, abril e maio de 2022, consistindo

de uma série de etapas virtuais e culminando em uma uma etapa presencial de duração de
cerca de uma semana, no campus de uma das Universidades-embaixada da OBL. A
realização da etapa presencial fica condicionada à evolução do quadro da pandemia de
COVID-19.
7.2.

Participam da Escola de Linguística de Outono cerca de 60 estudantes, nos termos

dos itens 6.5, 6.6 e 6.7, todos da categoria Regular.

7.3.

A ELO tem, como eixo principal, quatro atividades olímpicas:
7.3.1.

Prova

com problemas de linguística em estilo similar aos da segunda fase,

individual;

7.4.

7.3.2.

Produção de artigo enciclopédico sobre uma língua, individual;

7.3.3.

Atividade de investigação e produção de um trabalho científico, em equipe;

7.3.4.

Debates sobre temas linguísticos, em equipe.

Além das atividades olímpicas, a ELO consiste também de atividades acadêmicas

(palestras sobre temas linguísticos, oficinas sobre línguas específicas e sessões de resolução
de problemas), bem como de atividades de convivência e fortalecimento de vínculos.
7.5.

Os custos de alimentação e hospedagem dos estudantes, durante a etapa presencial,

são cobertos pela Olimpíada, cabendo aos estudantes (e suas escolas) providenciar
transporte até o local do evento.
‡

Fica facultada à Comissão Organizadora a cobrança de uma taxa de inscrição por aluno que

permita viabilizar o evento. Contudo, a Olimpíada reforça o princípio de que nenhum estudante
deixará de participar de qualquer fase da olimpíada por limitações financeiras, de forma que a
situação de cada estudante será avaliada caso a caso, sempre que for necessário.
7.6.

Responsáveis, professores e coordenadores que venham acompanhando os

estudantes podem participar das atividades como observadores, cobrindo os seus próprios
custos de hospedagem e alimentação. No caso de ficarem hospedados no mesmo local que
os estudantes, haverá um local sugerido pela Comissão para os mesmos (não é permitido
que os acompanhantes fiquem nas acomodações designadas aos estudantes).
7.7.

A partir da ELO 2021, é composta a delegação brasileira que representará o Brasil na

Olimpíada Internacional de Linguística 2021. Serão selecionados os estudantes com maior
nota, composta por:
7.7.1.

A nota em cada uma das quatro atividades olímpicas apresentadas em; 7.3;

7.7.2.

A nota na etapa nacional anterior.

7.7.3.

São critérios de desempate, respectivamente: maior nota na prova individual da
ELO; maior nota na prova individual na segunda fase; idade mais elevada.

7.8.

Além das vagas na delegação brasileira para a IOL, poderão ser fornecidos outros

prêmios (melhores desempenhos em cada atividade, melhores soluções nos problemas, etc.),
a critério da Comissão Organizadora.

8. Olimpíada Internacional de Linguística (IOL)
8.1.

A 19a IOL está planejada para ocorrer de 25 a 29 de julho, na cidade de Castletown,

Ilha de Man. A realização da etapa internacional, bem como a participação do Brasil na
mesma, fica condicionada à evolução do quadro da pandemia de COVID-19.
8.2.

A delegação brasileira pode ser composta por 1 ou 2 equipes, de quatro estudantes

cada, correspondentes aos quatro (ou oito) estudantes melhor classificados nas atividades
olímpicas da ELO. A primeira equipe (os quatro estudantes mais bem colocados) é parte
integrante da delegação; a segunda equipe (do 5º ao 8º lugar) será convocada a depender de
condicionantes financeiros.
‡

Todos os estudantes precisam estar regularmente matriculados no ensino médio ou terem

concluído o ensino médio durante a edição Mascate da OBL ‒ ou seja, após a participação na
primeira fase da olimpíada.
‡‡

O regulamento da IOL faculta a cada país a participação de um segundo time, desde que este

time cubra seus próprios custos de hospedagem e alimentação durante o evento. Isso significa que
a participação de um segundo time representando o Brasil depende de arranjos financeiros que
viabilizem tal situação. Esta possibilidade é avaliada a cada ano e seus condicionantes serão
apresentados de forma específica ao final da ELO.
8.3.

Além dos estudantes, compõem a delegação 1 ou 2 líderes de equipe, pessoas

legalmente adultas tanto no Brasil quanto no país-sede, escolhidas entre membros da
Comissão Organizadora da OBL, ou da Comissão Organizadora da ELO, ou ainda pessoas
especiais apontadas pela primeira. Eles serão responsáveis por acompanhar os estudantes
durante a viagem e a estadia fora do Brasil, bem como manter comunicação regular com os
responsáveis legais pelos estudantes. Seus nomes serão anunciados também ao final da ELO.
8.4.

É possível ainda que a delegação seja acompanhada, no evento, por observadores,

entre professores, representantes de instituições ou equipe de mídia. Detalhes serão
combinados oportunamente entre todos os envolvidos.
8.5.

O treinamento da delegação para a IOL é conduzido por comitê específico,

acontecendo ao longo dos meses de maio, junho e julho, envolvendo o envio de materiais
periódicos, encontros virtuais e ao menos um encontro presencial.
8.6.

Os custos de hospedagem e alimentação da delegação durante a IOL são cobertos

pela própria organização da IOL, cabendo à organização da OBL providenciar, sempre que
possível e sem que isso constitua uma obrigação da comissão, transporte para os membros
da delegação até o país do evento.

‡

Além da viagem internacional, está prevista, ao menos, uma viagem prévia para treinamento

presencial, em data e local a serem combinados. Além disso, é costumeiro que a delegação
brasileira viaje alguns dias antes do início da olimpíada, para fins de adaptação fisiológica ao
clima e ao fuso horário, bem como imersão linguística e cultural prévia ao evento. Para ambas as
situações (treinamento e pré-viagem), devem ser incluídos os custos correspondentes no
planejamento financeiro. Esses custos não necessariamente são cobertos pela organização, de
modo que arranjos específicos serão oportunamente discutidos com os participantes.
8.7.

Mais informações sobre o formato e regulamento da IOL podem ser vistas em

www.ioling.org

9. O Que Não Foi Dito
9.1.

Este regulamento se aplica à Edição Mascate e pode ser retificado ou complementado

a qualquer momento por outros documentos ou comunicações, que se farão saber a todos os
interessados através dos meios oficiais de comunicação da olimpíada.
‡

Os meios oficiais são: o site (obling.org), o e-mail de contato (organiza@obling.org), as páginas

no YouTube (youtube.com/linguimpiada), no Instagram (instagram.com/linguimpiada), no
Facebook (facebook.com/linguimpiada) e no Twitter (twitter.com/linguimpiada).
9.2.

Ao se inscrever, os participantes concordam tacitamente com as cláusulas deste

regulamento e ficam comprometidos a cumpri-lo, bem como a zelar pelo bom andamento da
OBL.
9.3.

A logomarca do evento, assim como os demais itens que compõem a sua identidade

visual, faz parte de seu patrimônio e só pode ser utilizada para fins comerciais com a
explícita permissão dos organizadores.
9.4.

A Comissão Organizadora tem a última palavra no que diz respeito a interpretações

divergentes ou casos omissos deste regulamento. Esclarecimentos adicionais, quando
necessários, devem ser solicitados através de organiza@obling.org
9.5.

Este regulamento se aplica somente à edição Mascate da OBL.
A Comissão Organizadora subscreve,
em 15 de agosto de 2021,
o presente regulamento.

Anexo I
Cronograma Geral, Edição Mascate

2021
inscrições
Primeira Fase

até 26 de setembro
online

18 a 26 de setembro

Ciclo 1

12 probl, peso 1

18 a 26 de setembro

Ciclo 2

9 probl, peso 2

23 a 26 de setembro

Ciclo 3

6 probl, peso 4

26 de setembro

resultado

29 de setembro

recursos

2 de outubro

nota de corte

4 de outubro

Segunda Fase

polos virtuais

16 de outubro

gabarito

20 de outubro

recursos sobre o gabarito

27 de outubro

Resultado e Insígnias

20 de dezembro

recursos sobre notas

23 de dezembro

2022
11a Escola de Linguística
de Outono (ELO)

a ser anunciado

seleção da delegação
internacional

maio

treinamento da delegação
internacional
19a Olimpíada
Internacional de
Linguística (IOL)

março, abril e maio

maio, junho e julho

Castletown, Ilha de Man

19 a 23 de julho

