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RESUMO 

 

Considerada uma das matrizes de observação do ensino de Língua Portuguesa no Brasil, a 

Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro é alvo da análise presente neste 

estudo por meio de revisão literária no intuito de identificar a presença de conceitos 

considerados chave por estudiosos contemporâneos no que diz respeito ao impacto das 

novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e as situações de multiletramento 

com as quais a sociedade educativa do século XXI passa a lidar, além da adaptação da 

proposta de tal olimpíada diante deste contexto. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Multiletramento, Olimpíada de Língua Portuguesa, TIC. 

Introdução 

 Não é novidade o debate quanto à inclusão das novas tecnologias da informação e 

comunicação (TIC) no ensino brasileiro, desde as séries iniciais à graduação e pós-

graduação. Contudo, esta discussão que se acentua no Brasil desde o fim dos anos 80 e 

aparece oficialmente nas diretrizes nacionais nos anos 90, conforme é verificado nos 

próprios Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN‟s), ainda encontra uma necessidade 

significativa de pesquisa e aprofundamento. Este trabalho tem como motivação maior 

pontuar questões sobre tal processo tendo por objeto uma análise da Olimpíada de Língua 

Portuguesa Escrevendo o Futuro, que em 2014 apresenta um documento que pode ser 

considerado um marco no que diz respeito à utilização das TIC no ensino de Língua 

Portuguesa, mais precisamente, no que tange à produção textual nos ensinos básico, 

fundamental e médio. Neste contexto, nota-se também a preocupação em apresentar 

linguagens multimídia ao aluno e professor e demonstrar como as situações de letramento 

têm exigido estratégias diferenciadas diante do ensino e aprendizagem na chamada era 

digital.  

A partir da expansão da tecnologia digital, as dinâmicas informacionais da 

sociedade foram alteradas profundamente. A mídia tradicional, em um movimento 

considerado recente, deixa a cada dia diminuir um percentual de sua parcela como 
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referência uníssona das informações. Da mesma maneira, as instituições de ensino formais 

também enfrentam esta realidade e encontram o desafio de incorporar e administrar uma 

nova ecologia da comunicação e informação. 

Santaella (2003, p. 82) faz sua leitura acerca deste cenário e reconhece que:  

 

mudanças profundas foram provocadas pela extensão e desenvolvimento das hiper-

redes multimídia de comunicação interpessoal. Cada um pode tornar-se produtor, 

criador, compositor, montador, apresentador, difusor de seus próprios produtos. Com 

isso, uma sociedade de distribuição piramidal começou a sofrer a concorrência de 

uma sociedade reticular de integração em tempo real.  

 

A mesma autora esmiúça a questão ao sistematizar uma divisão de eras culturais, 

que em suma, é representada pela transição da cultura oral para a cultura escrita, 

representada pelas escolas, mais adiante à era da cultura do impresso, com a criação da 

primeira impressora no século XIX, à cultura das massas, à cultura das mídias até a cultura 

digital. 

Embora não seja este o intuito desta reflexão, expõe-se com um pouco mais de 

minúcia algumas das características da cultura do impresso. Roxane Rojo, livre docente do 

Departamento de Linguística Aplicada da Universidade Estadual de Campinas, contribui 

com a discussão no referencial verificado nos próprios cadernos virtuais da Olimpíada de 

Língua Portuguesa. Para a estudiosa,  

 

Essa cultura do impresso consolidou na escola práticas de letramento próprias das 

funções da escola e do contexto desse período, em que o ensino visava disciplinar 

corpo, linguagem e mente e o texto impresso convocava práticas letradas muito 

específicas, de confiança, respeito, repetição/reprodução e reverência. Essas práticas 

permanecem ainda hoje na escola, pois nem a escrita, nem os impressos e nem essa 

mentalidade escolar disciplinadora desapareceram: ainda são úteis à sociedade.  

(ROJO, 2013, [p.1]). 

 

A cultura digital, porém, põe por terra todo o edifício de práticas letradas cultuadas e 

perpetuadas pela escola até então. Nela, o leitor já não é reverente ao texto, concentrado, 

disciplinado, mas disperso, plano, navegador errante: já não é receptor ou destinatário sem 

possibilidade de resposta, mas comenta, curte, redistribui, remixa (ROJO, 2013).  

Esta breve apresentação envereda para o que se propõe nos tópicos seguintes: 

pontuar os novos multiletramentos com os quais a escola passa a lidar e, sob a luz da 

proposta da Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa, identificar como questões 

pertinentes a esta mudança de comportamento informacional, dentre outros, tem 

influenciado a mesma. 
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Rumos para a escola 

Com base em Delors (1999), depreende-se que a educação passa por alterações de 

modelos no século XXI, o que acarreta em uma concepção já não mais estritamente ligada 

na diferenciação entre educação formal, informal e permanente, mas na chamada 

„‟sociedade educativa‟‟. O conceito elencado pelo autor trata da inter-relação entre as 

finalidades globais da educação e seus caminhos para se chegar a uma construção 

permanente de conhecimento, mas nunca pautada apenas nas práticas já existentes. 

Em uma segunda síntese é agregada mais uma discussão: compreender um novo 

modelo em que o aprendizado passa a se familiarizar com as significações sociais sob o 

desenvolvimento de metodologias que permitam agregar os chamados quatro pilares da 

educação – aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser.  

Estes quatro direcionamentos podem ser explicados como a tarefa de proporcionar 

oportunidades para combinar uma cultura geral com a possibilidade de aprofundar os 

estudos concentrados em um número reduzido de assuntos (aprender a conhecer), trabalhar 

em equipe valorizando os diferentes conhecimentos e habilidades (aprender a fazer), 

instigar a dialogicidade, administrar as potencialidades variadas e concentrá-las em prol de 

uma mesma finalidade (aprender a conviver) e, por fim, desenvolver, o melhor possível, a 

personalidade e, estar em condições de agir com uma capacidade cada vez maior de 

autonomia, discernimento e responsabilidade pessoal (aprender a ser).  

Estas diretrizes presentes no Relatório da Comissão Internacional sobre Educação 

para o Século XXI, da UNESCO, mais conhecido como Relatório Delors, se refletem, 

conforme Lopes (2009, p. 7988), nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN‟s) no 

tocante às novas tecnologias da informação e comunicação e “à sistematização curricular, 

na promessa de melhor equalizar as transformações contemporâneas dos contextos social, 

econômico e cultural brasileiros”.  

Apesar de a análise dos PCN‟s se constituir fundamental para melhor explorar as 

práticas da escola básica brasileira, a limitação deste estudo atenta para dois tópicos que se 

alinham à afirmação anterior. No tópico “Princípios e Fundamentos dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais”, o documento revela o seguinte texto e corrobora a tentativa de 

“equalização” das exigências atuais quanto aos diversos contextos do sujeito 

contemporâneo. 

 

Não basta visar à capacitação dos estudantes para futuras habilitações em termos 

das especializações tradicionais, mas antes trata-se de ter em vista a formação dos 
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estudantes em termos de sua capacitação para a aquisição e o desenvolvimento de 

novas competências, em função de novos saberes que se produzem e demandam um 

novo tipo de profissional, preparado para poder lidar com novas tecnologias e 

linguagens [...] Essas novas relações entre conhecimento e trabalho exigem 

capacidade de iniciativa e inovação e, mais do que nunca, “aprender a aprender”. 

(BRASIL, 1997, p. 27- 28 a,  grifo nosso). 

 

 Da mesma forma, a questão das tecnologias da informação e comunicação é citada 

sob o conteúdo “Seleção de Material”. Ao mesmo tempo em que o documento reconhece a 

inclusão, também revela lacunas ao admitir as condições materiais da rede pública no que 

tange às TIC. É indiscutível a necessidade crescente do uso de computadores pelos alunos 

como instrumento de aprendizagem escolar, para que possam estar atualizados em relação 

às novas tecnologias da informação e se instrumentalizarem para as demandas sociais 

presentes e futuras (BRASIL, 1997, p. 68ª, grifo nosso). Como contraponto, os PCN‟s 

afirmam: 

A menção ao uso de computadores, dentro de um amplo leque de materiais, pode 

parecer descabida perante as reais condições das escolas, pois muitas não têm 

sequer giz para trabalhar. Sem dúvida essa é uma preocupação que exige 

posicionamento e investimento em alternativas criativas para que as metas sejam 

atingidas futuramente. (BRASIL, 1997, p. 68 b) 
 

 A exemplo dos documentos sinteticamente citados aqui e dos autores que colaboram 

com o certame nos próximos itens, a reformulação da Olimpíada Brasileira de Língua 

Portuguesa comporta o desafio de viabilizar ou não uma proposta inspirada e portadora de 

um referencial prático quanto ao impacto das TIC no ensino. 

Histórico da Olimpíada 

Em sua página na internet – www.escrevendoofuturo.org.br , a Olimpíada de Língua 

Portuguesa Escrevendo o Futuro (OLPEF), vale lembrar que a sigla não é usual e foi 

adotada apenas para dinamizar a leitura deste trabalho, é descrita como como um programa 

de formação de professores que tem como objetivo “contribuir para a melhoria do ensino e 

escrita nas escolas públicas brasileiras” (OLIMPÍADA..., 2014, [p.1]) . A OLPEF é tida 

como uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC) em parceria com a Fundação Itaú 

Social, com coordenação técnica do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e 

Ação Comunitária (Cenpec) e, conta ainda com parceria do Conselho Nacional de 

Secretários de Educação (Consed), União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 

(Undime) e Canal Futura. 

A Olimpíada tem caráter bienal e, em anos pares, realiza um concurso de produção 

de textos que premia as melhores produções de alunos de escolas públicas de todo o 

país. Na 3ª edição participam professores e alunos do 5º ano do Ensino Fundamental 
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(EF) ao 3º ano do Ensino Médio (EM), nas categorias: Poema no 5º e 6º anos EF; 

Memórias no 7º e 8º anos EF; Crônica no 9º ano EF e 1º ano EM; Artigo de opinião 

no 2º e 3º anos EM. (ESCREVENDO...,2014, [p.1]). 

 Criado em 2002, o Escrevendo o Futuro inicialmente foi voltado apenas para 

estudantes das 4ª e 5ª séries do Ensino Fundamental. O tema escolhido para a primeira 

edição foi “O lugar onde vivo”, desenvolvido a partir dos gêneros textuais reportagem, 

texto de opinião e poesia.  Em 2003 foram realizadas ações de formação do professor e 

distribuídos os Kits Vozes, que comportavam as publicações Voz do Aluno, Voz do 

Professor e o vídeo “Escrevendo na Sala de Aula”. O portal do programa que hoje é 

denominado Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, informa ainda que, 

além da distribuição dos materiais, foram realizadas atividades de formação presenciais e a 

distancia, embora não descreva o caráter dessas atividades e o tipo de interação 

possibilitada no formato a distancia. Vê-se ainda que o programa prosseguiu com as 

atividades de formação nos anos ímpares e o concurso nos anos pares. 

 No ano de 2004 houve uma alteração significativa: o gênero reportagem foi 

substituído pelo gênero memórias literárias. A mudança de percurso do programa pode ser 

debatida com o apoio de Perroti (2004 apud FANTIM; GIRARDELLO, 2012), que tem 

contribuições na área da Infoeducação, ao elucidar alguns aspectos relacionados em torno 

da memória enquanto na sua expressão mais ampla. Se nossa época vem redefinindo, assim, 

nossas relações com a memória e a história, é preciso tanto compreender as novas 

definições quanto criar novos dispositivos responsáveis por sua produção, comunicação e 

conservação por meio de outras lógicas e outros critérios (PERROTI, 2004 apud FANTIM; 

GIRARDELLO, 2012). A ideia do autor com relação à memória se complementa com a 

valorização da narração da experiência mesmo diante das inovações que a sociedade passa 

em todos os âmbitos. 

 Já em 2005, o Escrevendo o Fututo lança dois novos “produtos”, a revista Na Ponta 

do Lápis, distribuída aos professores participantes do concurso e a comunidade virtual 

Escrevendo o Futuro. O ano de 2006 comportou a revisão do Kit Itaú de Criação de 

Textos e passou a contemplar os docentes na premiação com a categoria “Relato de 

Prática”. Em 2007 o programa segue sem alterações de formato. 

 Em contrapartida, no ano de 2008, quando firmada a parceria com o MEC, o 

programa aumentou suas proporções.  

 
[...] ampliando a abrangência das ações e a quantidade de anos escolares atendidos: 

além do 5º e do 6º anos, foram incluídos os 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e os 
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2º e 3º anos do Ensino Médio. O programa foi incluído como uma ação do Plano de 

Desenvolvimento da Educação e passou a ser denominado Olimpíada de Língua 

Portuguesa Escrevendo o Futuro (OLIMPÍADA..., 2014, [p.1]). 

 A “maleta do professor”, página que reúne materiais pedagógicos digitais para 

pautar reuniões presenciais de formação foi o destaque da OLPEF em 2009, data em que foi 

lançado o jogo Q.P. Brasil, voltado aos alunos do Ensino Médio com foco na capacidade 

argumentativa. Em 2010, ano de sua segunda edição como olimpíada, a OLPEF distribuiu a 

“Coleção da Olimpíada” às escolas públicas que ofertam um ou mais anos escolares do 5º 

ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. O material consiste em cadernos 

para o professor sobre os gêneros crônica, poesia, memórias literárias e artigo de opinião 

com sequência didática organizada através de oficinas. Chama à atenção a descrição contida 

no portal: “O material traz uma sequência didática, organizada em oficinas e planejada para 

estimular a vivência de uma metodologia de ensino de língua que trabalha com gêneros 

textuais”. 

 O trabalho metodológico de Língua Portuguesa por meio dos gêneros textuais é uma 

discussão recente no ensino e aparece, por exemplo, nos PCN‟s Língua Portuguesa, quando 

os mesmos enunciam a consideração da variedade dos gêneros discursivos e, por 

consequência, a variedade de textos nos diversos contextos sociais de circulação. A lógica 

pode ser conferida no item “Os recursos didáticos e sua utilização”: 

Na biblioteca escolar é necessário que sejam colocados à disposição dos alunos 

textos dos mais variados gêneros, respeitados os seus portadores: livros de contos, 

romances, poesia, enciclopédias, dicionários, jornais, revistas (infantis, em 

quadrinhos, de palavras cruzadas e outros jogos), livros de consulta das diversas 

áreas do conhecimento, almanaques, revistas de literatura de cordel, textos gravados 

em áudio e em vídeo, entre outros. (BRASIL, 1997, p. 56 b). 

 

 Em 2011 ocorre o que a OLPEF classifica como “três grandes ações de formação”. 

Trata-se do Seminário A Escrita sob Foco, ofertado a professores, técnicos de secretarias e 

especialistas de universidades, o curso virtual Sequência Didática Aprendendo por meio de 

Resenhas, também voltado a professores e técnicos e o curso presencial “Caminhos para o 

Ensino da Escrita”, trabalhado em todos os Estados. A segunda edição da Olimpíada 

realizada em 2012 contou com o caderno virtual Pontos de Vista, visando à sequência 

didática para o gênero artigo de opinião. A OLPEF informa que o material foi adaptado 

para o meio digital com o áudio, vídeo e jogos. Neste ano também foram expandidas as 

turmas para o curso virtual “Sequência Didática: aprendendo por meio de resenhas”. Ainda 

em 2012, o programa envolveu 91% dos municípios com participação de mais de 100 mil 

professores.  



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu, PR – 1 a 5/9/2014 

 
 

 7 

  Como praxe dos anos ímpares, 2013 promoveu ações de formação on-line e 

presenciais com apoio das secretarias de Educação municipais e estaduais. Neste mesmo 

ano foi organizado o Seminário Nacional Olimpíada em Rede. Para 2014, ano em que se 

concentram maior parte dos apontamentos deste artigo, a Olimpíada de Língua Portuguesa 

enviou às escolas participantes do concurso o lançamento dos Cadernos Virtuais, tidos 

como uma adaptação da Coleção Olimpíada. Esta mobilidade para o suporte digital é 

classificada como uma proposta “com linguagem hipertextual e diversos recursos 

multimídia (áudios, textos para projeção, vídeos e jogos)” OLIMPÍADA, 2014 [p.1]). 

Bem vind@ ao Caderno Virtual 

 Computador, conexão com a internet e programa específico. Com estes três recursos 

disponíveis, é possível ao professor e professora acessar os cadernos da OLPEF 2014. A 

tela inicial apresenta uma composição colorida sob uma estrutura de informações linear. O 

leitor-navegador dos cadernos é conduzido às seguintes descrições: Olimpíada de Língua 

Portuguesa Escrevendo o Futuro – Cadernos Virtuais – Para acessar os cadernos virtuais, 

escolha um dos gêneros textuais e clique sobre ele. Por último, os gêneros textuais são 

ícones coloridos com imagens sinalizando o “click” com os títulos “poema”, “memórias 

literárias”, “crônica” e “artigo de opinião”. O arremate fica pelo aviso e ícone no “roda pé” 

da tela inicial: “para abrir os cadernos virtuais é necessário ter o Adobe Flash Player 

instalado. Caso ainda não possua, clique na imagem ao lado para instalar” (ROJO, 2013 

[p.1]). Feita a escolha do gênero textual, o leitor-navegador é submetido a um novo menu 

apresentado com o nome do caderno para cada gênero, sendo para poema o caderno „Poetas 

da Escola‟, memórias literárias, caderno „Se bem me lembro’, crônica com „A ocasião faz o 

escritor‟ e artigo de opinião com o caderno „Pontos de Vista’. Diferentemente da disposição 

linear encontrada na tela anterior ao caderno específico, a nova organização com a qual o 

leitor-navegador tem contato pode ser classificada como um hipertexto, onde o  primeiro e 

os seguintes clicks não são mais definidos pela hierarquia das informações, mas pelo 

interesse de quem controla o mouse. Em Santaella (2007, apud TANZI NETO et al, 2013, 

p.141), este conceito é sistematizado como: 

[...] textos em ambientes de hipermídia, texto escrito absorvido por processos de 

digitalização, vínculos não lineares entre fragmentos textuais associativos, 

interligados por conexões conceituais (campos), indicativas (chaves), ou por 

metáforas visuais (ícones) que remetem, ao clicar de um botão, de um percurso de 

leitura a outro, em qualquer ponto de informação ou para diversas mensagens em 

cascatas simultâneas e interconectadas.  
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A síntese afirma ainda que o hipertexto tem por características a alinearidade e 

interatividade, marcas estas já bastante aparentes nos recursos iniciais dos cadernos, cujos 

textos são “assista ao tutorial – um passo a passo com dicas de como navegar no Caderno 

Virtual”, “ENTRAR” e “Bem-vind@! Saiba mais sobre este caderno virtual”. É evidente 

que cada aspecto da composição dos cadernos é passível de análise, mas por ora esta 

revisão se detém em palavras-chave encontradas nos tópicos “Bem-vind@” e “ENTRAR”, 

este segundo, a porta para o menu com sequência didática organizada entre 11 e 16 oficinas 

de acordo com cada gênero textual trabalhado e os ícones “textos introdutórios”, “critérios 

de avaliação”, “referências” e “créditos”, além de textos em áudio, vídeo e jogos. 

Multiletramentos no cerne da proposta 

A apresentação de três cadernos do professor redigida por Roxane Rojo para  

OLPEF 2014 é permeada por conceitos amplamente debatidos nos últimos anos. Além da já 

discutida cultura digital, conforme se verifica no início deste estudo, a palavra 

multiletramento adquire um tom norteador das discussões propostas em todo o material. 

Podemos dizer que os novos multiletramentos da cultura digital efetivamente ainda não 

chegaram às práticas escolares, mas já são realidade nas práticas letradas das pessoas, dos 

trabalhadores e dos cidadãos no século XXI (ROJO, 2013). 

Tanzi Neto et al  (2013) propõem uma linha para a reflexão do tema: 

Em um primeiro momento, devemos pensar o conceito de multiletramentos a partir 

de alguns estudos recentes, bem como de suas transformações/incorporações frente 

às necessidades contemporâneas de ensino-aprendizagem, visando contemplar 

práticas que possam extrapolar o contexto escolar, ou seja, que considerem o âmbito 

do trabalho (diversidade produtiva), o âmbito da cidadania (pluralismo cívico) e o 

âmbito da vida social, levando em conta, neste último caso, as identidades 

multifacetadas presentes em contexto escolar ( ROJO apud TANZI NETO et al, 

2013, p. 136). 

 

Os pesquisadores também atentam para alguns cuidados sobre a fundamentação do 

termo e recorrem à Rojo e Moura (2012, p.13), para reforçar que  

o conceito de multiletramentos – é bom enfatizar- aponta para dois tipos específicos 

e importantes de multiplicidade presentes em nossas sociedades, principalmente 

urbanas, na contemporaneidade: a multiplicidade cultural das populações e a 

multiplicidade semiótica de constituição dos textos por meio dos quais ela se 

informa e se comunica. Assim, esse conceito difere do conceito de “letramentos 

múltiplos, que não faz senão apontar para a multiplicidade e variedade das práticas 

letradas, valorizadas ou não nas sociedades em geral. (Rojo e Moura (2012, p.13, 

grifos dos autores) 
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Mais do que uma conceituação técnica, compreender os multiletramentos leva a uma 

segunda questão: por que uma pedagogia dos novos multiletramentos? A indagação é 

respondida por Silveira (2014) sob o aspecto das novas demandas com as quais a escola 

passa a lidar diante das transformações transcorridas das variadas relações com a 

tecnologia.  

A tecnologia altera também as relações de trabalho, impera a visão corporativista, e 

que exprime uma cultura de que quanto mais o empregado desenvolve um 

sentimento de pertença à empresa, mais contribui para o bem dela. Há do ponto de 

vista do empregador, a pretensão de que o empregado tenha um perfil, criativo, 

inovador, flexível, proativo. E nesse sentido, a escola deve poder dar uma resposta a 

esta demanda do mercado, ou seja, precisa formar os alunos para o trabalho 

colaborativo, o que, sem dúvida, vai muito mais  do que o conhecimento de leitura e 

de escrita (SILVEIRA, 2014, s. 30) 

 

O “como” se deve ensinar também é debatido, desta vez, sob a ótica de Rojo (2012), 

quando a mesma elenca quatro vieses para o assunto. São eles pontos que pressupõem o 

individuo no multiletramento como o“usuário funcional”, que une competência técnica e 

conhecimento prático, “criador de sentidos”, alguém que entende como diferentes tipos de 

tecnologias e textos operam, “analista crítico”, aquele que entende que tudo que é dito e 

estudado é fruto de seleção prévia e o “transformador”, que usa o que foi aprendido de 

novos modos. O mesmo é visto em Dias (2012, p. 8) ao pontuar que os multiletramentos 

estão intrinsecamente ligados “às mudanças sociais, culturais e tecnológicas advindas da era 

do ciberespaço. Com isso, o cidadão contemporâneo precisa tornar-se aberto à diversidade 

cultural, respeitar a pluralidade étnica e saber conviver on-line”. Como consequência está o 

desafio do professor em lidar com a multimodalidade textual, entendida aqui como a 

capacidade de ler ou produzir textos orais e escritos em plataformas digitais ou impressas, 

considerando as diversas linguagens – imagéticas, sonoras, gestuais, dentre outras, em seus 

distintos contextos sociais de circulação. 

A presença desta inter-relação dos hipertextos e multimodalidade nos contextos de 

multiletramentos na OLPEF 2014 pode ser verificada através da mensagem direcionada aos 

professores redigida pela pesquisadora Ana Luiza Marcondes Garcia, professora titular do 

Departamento de Linguística da PUC-SP, atuante na área de formação de professores e na 

produção de material didático de Língua Portuguesa.  

Como se sabe, a leitura em ambientes digitais ocorre de modo diverso do que 

acontece na leitura de textos impressos, basicamente porque funciona por meio de 

hipertextos, onde um link pode levar a outros e a outros, indefinidamente [..] Não há 

também a total predominância de textos verbais, mas acessa-se também textos 

imagéticos, audiovisuais, hipertextuais, em uma palavra, textos multimodais. 

(GARCIA, 2014, p. [1]). 
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Ainda sob a perspectiva dos multiletramentos, uma terceira palavra se sobressai na 

3ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro. Apesar de ser citada 

apenas uma vez no suporte impresso (revista Na Ponta do Lápis) e uma vez nos cadernos 

virtuais, a gamificação é tratada com atividades desenvolvidas para todos os gêneros 

textuais do concurso: 

 E quanto ao que estamos chamando de jogos - e que são, na verdade, atividades 

pedagógicas lúdicas? Também é preciso estar atento. Por exemplo, por mais 

interessante que possa ser jogar para aprender a distinguir uma informação de uma 

opinião em um texto, o que importa, na verdade, não é o jogo em si, mas o que se 

aprende com ele (GARCIA, 2014, p. [1]). 

 

Do inglês “gamification”, sem tradução imediata em português, se refere ao uso de 

jogos em atividades diferentes de entretenimento puro (VIANNA et al, 2013). Uma 

explicação mais precisa do vocábulo pode ser encontrada na mesma referência, que 

depreende que a gamificação  

[...] corresponde ao uso de mecanismos de jogos orientados ao objetivo de resolver 

problemas práticos ou de despertar engajamento entre um público específico. Com 

frequência cada vez maior, esse conjunto de técnicas tem sido aplicado por 

empresas e entidades de diversos segmentos como alternativa às abordagens 

tradicionais, sobretudo no que se refere a encorajar pessoas a adotarem 

determinados comportamentos, a familiarizarem-se com novas tecnologias, a 

agilizar seus processos de aprendizado ou de treinamento e a tornar mais agradáveis 

tarefas consideradas tediosas ou repetitivas. (VIANNA et al, 2013, p.13) 

 

A palavra gamificação foi citada pela primeira vez em 2002 pelo programador e 

pesquisador britânico, Nick Peeling e foi popularizada dez anos depois, após ganhar 

visibilidade com a obra A realidade em jogo: Por que os games nos tornam melhores e 

como eles podem mudar o mundo, de Jane McGonigal (VIANNA et al, 2013) Esta 

associação entre os mecanismos de jogos e seu impacto no comportamento humano, 

imbricada nos princípios da gamificação enquanto metodologia é tratada com certo cuidado 

pelos estudiosos.  

[...] A gamificação, como conceito, tem sido sistematicamente mal interpretada; é 

errado pensar que se trata de uma ciência que se debruça sobre o ato de criar jogos, mas 

sim uma metodologia por meio da qual se aplicam mecanismos de jogos à resolução de 

problemas ou impasses em outros contextos” (VIANNA et al, 2013, p.19).  

 

Mesmo sem ser apresentada conceitualmente, a gamificação é conferida nos 

materiais da OLPEF 2014. A apresentação do jogo “Casarão Bravo”, parte do caderno “Se 
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bem me lembro”, busca despertar os estudantes para características do gênero textual 

memórias literárias por meio de atividades ludificadas:  

um dos grandes desafios ao se escrever memórias literárias é saber relatar as histórias 

de vida de outras pessoas como se fossem próprias. Por meio do jogo “Casarão 

Bravo”, os alunos irão vivenciar três atividades “gameficadas” para ajudá-los a 

construir um texto que reúna fatos reais e ficcionais em perspectiva histórica e com 

caráter literário (OLIMPÍADAS, 2014, [p.1])  

 

As apresentações dos jogos dos outros três cadernos virtuais são diferentes, mas 

comportam em comum, além das instruções para o ato de jogar, a descrição dos aspectos e 

habilidades referentes aos gêneros textuais trabalhados junto aos alunos através destes 

jogos.  

O professor e as práticas 

 Relevar o impacto das TIC no ensino e até mesmo a perspectiva dos 

multiletramentos não faria sentido se, somada à preocupação em entender os novos 

ambientes pelos quais a sociedade transita, não estivesse a reflexão quanto à necessidade de 

se repensar ou avaliar que rumos segue a atuação do professor. Não se trata de afirmar que 

o docente continua sendo o centro dos processos de ensino, mas de reconhecer que é mais 

do que necessário atentar para a presença de um modelo que não corresponde às demandas 

globais da educação ou da já comentada, “sociedade educativa”. Anastasiou (1998) enxerga 

permanências de uma competência docente baseada nas diretrizes da Ratio Studiorum, 

manual representante do modelo jesuítico introduzido ainda no Brasil em tempos de colônia 

portuguesa. Datada de 1599, a Ratio Studiorum, em uma abordagem bastante sintética, 

pauta o ensino em três etapas: preleção do professor, levantamento de dúvidas dos alunos e 

exercícios de fixação. Se for truísmo afirmar que muitas práticas escolares continuam 

pautadas nestes três passos, truísmo necessário é repetir que uma mudança considerável não 

advém apenas com a chegada do aparelhamento e conexão das escolas com as novas 

tecnologias. Não são os recursos que definem a aprendizagem, são as pessoas, o projeto 

pedagógico, as interações, a gestão (MORAN, 2013, p. 12). O professor pode não ser o 

centro dos processos de ensino-aprendizagem, mas com certeza deve ser um dos principais 

instigadores. 

 Ainda sobre o papel do professor na escola do século XXI, Moran (2013) o descreve 

como o de constituir um mediador interessante, responsável por conjugar o que a 

instituição propõe em cada etapa e o que os alunos esperam, desejam e realizam. Esta 

mediação é vista por José Carlos Libâneo em sua obra de título sugestivo, “Adeus 
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professor, adeus professora?”, como o ato de assumir o ensino a partir de uma 

aprendizagem ativa do aluno com a ajuda pedagógica do professor. “O que se afirma é que 

o professor medeia a relação ativa do aluno com a matéria, inclusive com os conteúdos 

próprios de sua disciplina, mas considerando os conhecimentos, as experiências e os 

significados que os alunos trazem à sala de aula [...]” (LIBÂNEO, 2011, p. 30). 

 Na apresentação do caderno virtual Pontos de Vista encontra-se discurso semelhante 

na tentativa de introduzir o professor às tarefas de “ler, estudar e jogar” no computador: “O 

que é importante não perder de vista ao introduzir a aprendizagem em ambientes online nas 

suas aulas? O fato de que você é uma peça-chave: tudo depende da sua mediação 

pedagógica” (GARCIA, 2014, p. 1, grifos nossos).  O tom que busca a “valorização” do 

professor é corrente em vários tópicos de orientação sobre a utilização dos recursos dos 

cadernos. Em determinados momentos, é aparente com os dizeres “enfim, é preciso planejar 

cada passo, pois só você, que conhece seus alunos...”, “por isso é essencial que você, 

professor, leia todas as atividades antecipadamente”, entre outros(GARCIA, 2014, p. 1, grifos 

nossos).  

 No que tange à metodologia adotada pela OLPEF (a sequência didática), a autora 

ratifica a validação da tecnologia, contudo, faz menção mais uma vez à intervenção 

docente.  

As vantagens pedagógicas de tais recursos são grandes, pois eles favorecem o uso 

do computador para auxiliar na atividade intelectual, constituem modos de leitura, 

de estudo, de expressão e de interatividade que favorecem a construção do 

conhecimento. Mas dependem crucialmente da sua adequada mediação pedagógica 

que deve ser feita no sentido de dirigir o foco das atenções a cada diferente etapa da 

sequência didática. (GARCIA, 2014, p. 1). 
  

Em Libâneo (2011) são postuladas ações que dão consistência a esta mediação. Mais 

do que o canal para transmissão de conhecimentos, o professor deve ser visto como o 

mediador que proporciona ajuda para desenvolver competências críticas, é capaz de 

problematizar, perguntar, dialogar ouvir, ensinar a argumentar e abrir espaço para 

manifestações de pensamentos, sentimentos, desejos e valorizar a realidade vivida 

conjugando-a com a sala de aula. 

Considerações finais: “tudo junto e misturado” 

 Ao pesquisar a expressão supracitada no buscador Google, até a data de redação 

deste artigo, cerca de 1.900.000 resultados foram listados. Na tela do computador estão 

dispostos os links que sinalizam blogs, sites de humor, letras de música, sites de compras, 

perfis de redes sociais, imagens e vídeos dos mais variados contextos. Esta multiplicidade 
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de expressões é compatível com o sentimento adquirido quando no ato da escrita deste 

breve estudo. Há que se admitir até mesmo certa dificuldade ao elencar os tópicos 

explorados, pois confirmando os formatos reticulares de distribuição das informações que 

Santaella (2003) acertadamente evoca, os conceitos e panoramas por aqui tratados se 

interligam e causam vertigem se forem submetidos a um processo piramidal de distribuição 

e, por que não dizer, de pesquisa também. As discussões emergem de situações reais e cada 

dia são mais exigentes de respostas diante de rápidas transformações. Novamente, Moran 

(2013, p. 14) traz sua contribuição: "―estamos caminhando para uma nova fase de 

convergência e integração das mídias: tudo começa a integrar-se com tudo, a falar com tudo 

e com todos". Junto com este processo, o autor pontua que a digitalização traz a 

multiplicação de possibilidades de escolhas e de integração. Em outras palavras, a 

sociedade navega pelas interfaces onde está "tudo junto e misturado". Transpor esta 

dinâmica ao âmbito do ensino pode ser um trabalho considerável, mas representa uma 

iniciativa bastante válida porque tem em sua essência não apenas a intenção de acompanhar 

o cenário informacional contemporâneo, mas fazer parte dele. Existe na escola do século 

XXI a grande chance de caminhar levando em conta os ambientes que existem fora dela, 

tanto para as dificuldades com as quais sua comunidade lida quanto para suas 

potencialidades.  

 Apesar de ser um referencial recente, o que já se pode inferir da terceira edição da 

Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro é que a mesma comporta um 

“fermento” enquanto proposta metodológica forjada em meio a este contexto e isto será 

explanado em quatro pontos simples, porém significativos destas impressões.  

 Ao se intitular como um programa de formação de professores, a OLPEF reforça 

que o docente, assim como seu aluno, também necessita estar preparado para lidar com as 

diversas linguagens e tecnologias. O que pode soar obviedade é um dos desafios 

enfrentados pelo País, que ainda tem passos tímidos quanto às políticas públicas de 

educação permanente. O segundo ponto se ancora na premissa de que, independentemente 

das situações e seus fins, a escrita é um instrumento indispensável para todas as 

aprendizagens (DOLZ, 2014). Por terceiro, destaca-se que reconhecer a necessidade de 

adaptação da proposta ainda é um passo curto no que diz respeito à viabilidade do trabalho 

com os materiais da OLPEF, pois discute-se uma realidade que, como os próprios PCNs 

afirmam, comporta escolas “que não tem nem mesmo o giz para trabalhar” (BRASIL, 1997, 

p.68 b). Ainda é preciso propor mais soluções para diminuir a desvantagem entre 
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instituições que gozam de recursos tecnológicos variados, além da simples adaptação para o 

meio impresso. Por quarto e final, está o mérito em, entre talvez erros e acertos, continuar  

uma proposta que, ao longo de seus 12 anos de execução, tem sofrido mutações, portanto, 

admite que é necessário adaptar, acompanhar, entender, dinamizar.  
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