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APRESENTAÇÃO 

 

 As práticas sociais contemporâneas estão repletas de desafios e a todo 

momento as pessoas são convidadas a desvendar os mistérios existentes ao seu 

redor. Nesse exercício de cidadania, saem vitoriosos aqueles que conseguirem em 

menor tempo desempenhar um bom papel de leitor-detetive e dominarem as 

diversas ferramentas necessárias, inclusive aquelas típicas das demandas do 

mundo digital, para solucionar as missões de toda ordem.  

 Desta forma, os profissionais da educação, sobretudo os que assumiram a 

responsabilidade do trabalho cuidadoso com a Língua Portuguesa, devem utilizar os 

conhecimentos adquiridos em sua formação acadêmica para despertarem seus 

alunos o potencial de bons leitores-detetives que eles têm.   

 “Leitor-Detetive: jogo digital para leitura de artigo de opinião” foi concebido 

com o propósito de melhorar a proficiência de leitura dos participantes do jogo e 

aproximar o jogador ao gênero artigo de opinião, texto que utiliza muitos recursos 

argumentativos, elementos importantes para a postura proativa e responsável dos 

cidadãos na construção de uma sociedade harmonizada, onde coexistem mais de 

um ponto de vista sobre determinados temas.  

 As lições de Huizinga (2014) sobre as características formais do jogo e as 

reflexões de Roiphe (2017) sobre como elaborá-lo foram inspirações para a 

construção deste O.A. e neste a linguagem, o texto e o gênero foram utilizados 

como fontes de um universo interacional, visão defendida por Kleiman (1993), Koch; 

Elias (2016) e Marcuschi (2017), onde o diálogo entre leitor e texto permite 

estabelecer uma leitura interpretativa e crítica – Leffa (1999) e Silva (1998) -, capaz 

de identificar o direcionamento de determinados discursos e de escolhas lexicais. 

 Antes da aplicação final com os alunos, o jogo foi testado? Elementar, meus 

caros colegas! Leitor-Detetive foi inicialmente testado com alguns professores e 

alunos.  Eles deram significativas sugestões, indicando pontos merecedores de 

ajustes e formas de torná-lo ainda mais atrativo para docentes e discentes.  

 Desta forma, todos os professores e professoras sintam-se convidados a 

conhecerem Leitor-Detetive. Usem suas lupas de conhecimento, cautela e atenção 

(requisitos de um bom leitor-detetive). Entrem nesta missão e investiguem os 

mistérios de um artigo de opinião. 
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Leitor-Detetive: Jogo digital para leitura de artigo de opinião 

 

1 Como jogar Leitor-Detetive 

 

 Leitor-Detetive é um jogo digital que apresenta um mistério sobre um artigo de 

opinião.  Do que ele trata? Quais posicionamentos ele apresenta? Que tipos de 

argumentos foram utilizados? Que operadores argumentativos foram empreendidos 

para o encaminhamento dos enunciados discursivos? 

 Para desvendar esse enigma, um único jogador por vez deverá registrar seus 

dados (nome, número de matrícula escolar e sexo) e ultrapassar as quatro fases do 

jogo (foco temático, sequência textual, tipos de argumentos e operadores 

argumentativos – conjunções e locuções conjuntivas). 

 No início de cada fase, são fornecidas orientações sobre os propósitos da 

etapa. São dados também os comandos que deverão ser executados pelo jogador. 

O sucesso pleno em cada fase lhe renderá a conquista de oito estrelas. Finalizada 

cada fase, será exibido para o investigador seu desempenho naquela tarefa 

específica.   

 O resultado da fase apresentará o quantitativo de estrelas conquistadas e a 

existência (ou não) de uma lupa e seu posicionamento numa “linha de satisfação”.  

Esses dados devem servir de reflexão para estabelecer novas estratégias que 

objetivem alcançar êxito na nova empreitada. 

 Superadas todas as quatro fases, o quantitativo de estrelas acumuladas dará 

ao jogador o direito a uma chave, a qual deverá ser clicada e arrastada com o 

mouse até um baú fechado. Ao abri-lo, o leitor-detetive receberá seu prêmio: um 

certificado com selo de qualidade atestando o seu nível de trabalho, fruto da sua 

proficiência em leitura de artigo de opinião. E mais: será fornecido um relatório final 

exibindo o desempenho do jogador em cada fase de o Leitor-detetive.  

 Este jogo deverá ser instalado em um computador desktop ou notebook que 

apresentem os sistemas operacionais Linux, Windows ou Mac.  A programação foi 

feita em linguagem Java. Portanto, é necessário ter esse programa aplicado no 

computador, para que Leitor-Detetive possa ser executado.  

 É um jogo desafiador! Somente os que nunca se interessaram por aventura 

estão dispensados deste convite! 
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2 Leitor-Detetive e a relação com a Matriz Curricular de Língua Portuguesa – 

tópicos e seus descritores (9º ano) 

 

 Leitor-Detetive foi concebido como uma ferramenta lúdica, motivadora e 

atrativa para ser utilizada com alunos do 9º ano do EF. Mais do que incentivar a 

interação entre professores-alunos-textos-alunos-professores, o jogo serve para 

desenvolver a habilidade de leitura por meio do trabalho com diversos descritores. O 

quadro 1 (um) ilustra essa abordagem. 

 

Quadro 1: Os descritores contemplados pelo jogo Leitor-Detetive 

Matriz Referencial de Língua Portuguesa – Tópicos e seus descritores – 9º ano 

FASE 1 – FOCO TEMÁTICO 

Tópico I – Procedimento de leitura 

Descritor 6: Identificar o tema de um texto. 

FASE 2 – SEQUÊNCIA TEXTUAL 

Tópico III – Relação entre texto 

Descritor 21: Reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato 

ou ao mesmo tema; 

Tópico IV – Coerência e coesão no processamento do texto 

Descritor 2: Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições 

que contribuem para a continuidade de um texto; 

Descritor 8: Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la; 

Descritor 11: Estabelecer relação causa/consequência entre partes e elementos do texto. 

FASE 3 – TIPOS DE ARGUMENTOS 

Tópico IV – Coerência e coesão no processamento do texto 

Descritor 8: Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la; 

Descritor 11: Estabelecer relação causa/consequência entre partes e elementos do texto. 

FASE 4 – OPERADORES ARGUMENTATIVOS 

Tópico IV – Coerência e coesão no processamento do texto 

Descritor 11: Estabelecer relação causa/consequência entre partes e elementos do texto. 

Descritor 15: Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, 

advérbios etc. 

Tópico V – Relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido 

Descritor 18: Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou 

expressão. 

 

Fonte: Marcos André de Souza 
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3 Algumas telas do jogo digital Leitor-Detetive 

 

 A seguir, segue a identificação das telas presentes no jogo digital.  

 

3.1 Apresentação do jogo e registro de dados do jogador 

 

 Na segunda tela, o jogador deve registrar seu nome, seu número de matrícula 

escolar e seu sexo. 

Figura 1 - Telas da fase introdutória 

 

Tela– Apresentação do jogo digital acompanhado de trilha sonora 
 

 

Tela – Opção: feminino 

 

Tela – Opção: masculino 
 

 

 

Fonte: Marcos André de Souza 
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3.2 Fase 1 – Foco temático 

 

 Nesta fase, a cada opção assinalada erradamente, o participante perde 2 

(duas) estrelas. Se acertar já na primeira alternativa, conquistará todas as 8 (oito) 

estrelas. 

 

Figura 2 - Telas da fase 1 - Foco temático 

 

Tela – Orientações e comando                   Tela – Parágrafo inicial e opção de foco temático 

 

Tela – Opção correta                                                    Tela – Resultado com conquista máxima                     

 

Tela – Opção incorreta e o aviso para reler o textoBotão de ajuda – Exibe a tela de comando* 

* O botão “Ajuda” está em todas as fases 
 

Fonte: Marcos André de Souza 
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3.3 Fase 2 – Sequência textual 

 

 Nesta fase, a cada opção assinalada corretamente, o participante ganha uma 

estrela. 

 

Figura 3 - Telas da fase 2 – Sequência textual 

 

Tela – Orientações e comando                               Tela – Parágrafos para serem classificados 

 
 

Tela – Parágrafos já classificados                                   Tela – Correção da classificação 

 
 

Tela – Resultado com seis acertos             Em caso de errar todas as classificações

 

 

Fonte: Marcos André de Souza 
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3.4 Fase 3 – Tipos de argumentos 

 

 Para a fase 3, a cada opção assinalada corretamente, o participante ganha 

duas estrelas. 

 

Figura 4 - Telas da fase 3 – Tipos de argumentos 

 

Tela – Orientações e comandoTela – Escolhendo o texto para analisar 

(texto escolhido servirá automaticamente para fase 4) 

 
 

Tela – Texto escolhido foi o favorável – Clicando, classificam-se os tipos de argumentos presentes nele. 

 

 

Fonte: Marcos André de Souza 



83 
 

Ressalte-se ainda que na fase 3 são exibidas mais telas devido à 

necessidade de o jogador optar pela possibilidade de analisar o artigo de opinião 

favorável ao uso de celulares na sala de aula ou o artigo contrário. A figura 5 (cinco) 

mostra as demais telas do processo da fase 3 (a classificação, a correção e o 

resultado alcançado). 

 

Figura 5 - Telas da fase 3 – Tipos de argumentos 
 

Tela – Classificando os tipos de argumentos 

 
 

Tela – Correção da classificação 

 

 

Fonte: Marcos André de Souza 
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3.5 Fase 4 – Operadores argumentativos 

 

 Nesta fase, o participante ganha uma estrela a cada acerto. 

 

Figura 6 - Telas da fase 4 – Operadores argumentativos 

 

Tela – Orientações e comando                                      

 

 

Tela – Lendo o texto e descobrindo o valor semântico das conjunções 

 
 

Tela – Correção das classificações 

 

 

Fonte: Marcos André de Souza 
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3.6 Pós-fases - A surpresa: o prêmio e o relatório de desempenho no jogo 

 

 A conquista de estrelas ao longo do jogo dará direito ao leitor-detetive ter uma 

chave. O participante deverá clicar nela e arrastar até um baú que se encontra 

fechado. A chave abrirá o baú e dele sairá o prêmio pelo trabalho de investigação.  

Será emitido para o leitor-detetive um certificado atestando o nível de seu trabalho! 

 

Figura 7: Telas do Pós-fases – Conquista da chave e de certificados  

 

 

Fonte: Marcos André de Souza 
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 O tipo de certificado está relacionado ao número de estrelas, conforme 

quadro 2 (dois) abaixo. 

 

Quadro2: Relação entre números de estrelas e proficiência em leitura 

Quantidade de Estrelas Desempenho total no jogo Nível de trabalho de investigação = Nível de 

proficiência em leitura 

32 estrelas 100% Excelente (certificado de ouro) 

De 25 a 31 estrelas De 75% a 99% Muito bom (certificado de prata) 

De 17 a 24 estrelas De 51% a 75% Bom (certificado de ouro) 

De 9 a 16 estrelas De 26% a 50% Regular (certificado de latão) 

De 0 a 8 estrelas De 0% a 25% Insatisfatório (certificado de madeira) 

 

Fonte: Marcos André de Souza 

 

 Ao clicar no botão FINALIZAR, será gerado, em arquivo “pdf”, o relatório de 

desempenho do leitor-detetive. Esse dado ficará armazenado no programa, na pasta 

intitulada “DOCUMENTOS”. O professor poderá consultá-la para ver com mais 

atenção a proficiência de leitura do aluno participante. Ademais, poderá imprimir 

esse relatório e fornecer para o jogador, a fim de que este possa também proceder 

as análises dos resultados. 

 

Figura 8: Relatório de desempenho do leitor-detetive em todas as fases do jogo 

 

 

Fonte: Marcos André de Souza 
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