
TUTORIAL (PROFLETRAS) 

JOGO DIGITAL NA TRILHA DOS SENTIDOS 

 

APRESENTAÇÃO 

 

A presença da tecnologia digital na vida dos nossos estudantes nos motivou a elaborar 

um recurso didático dessa natureza para motivá-los a interagir com os conteúdos abordados na 

sala de aula. Optamos pelo jogo digital, porque muitos adolescentes costumam utilizá-lo 

como forma de entretenimento no seu cotidiano.  

Constituído por múltiplas semioses (som, cores, imagens e símbolos), esse tipo de 

jogo foi percebido por nós como um suporte favorável ao trabalho com os gêneros 

multimodais tira e anúncio publicitário. Ambos os gêneros apresentam na sua composição a 

integração da linguagem verbal com a linguagem visual, o que nos permitiu aprimorar o 

conhecimento dos discentes sobre: 

 o léxico no contexto de uso; 

 a retomada (anáfora pronominal); 

 a língua no contexto discursivo; 

 a colaboração dos recursos imagéticos, saliência e enquadre, para construção de 

sentidos. 

O jogo e os gêneros selecionados somam atributos favoráveis ao aprendizado. O 

primeiro exige que o discente tenha conhecimento sobre os conteúdos didáticos para melhorar 

o rendimento na “brincadeira”. O segundo serve de base para análise linguística, discursiva, 

imagética.  

O estudante, pelos comandos do jogo Na trilha dos sentidos, é orientado a dialogar 

com múltiplas semioses, presentes no próprio recurso e nos gêneros (cada um com suas 

especificidades), ampliando, assim, seu letramento linguístico. Além disso, pela 

“brincadeira”, ele interage com conhecimentos linguístico-discursivos e linguístico-

imagéticos diversificando seu repertório de leitura.  

Um quiz, perguntas acompanhadas de múltiplas respostas dentre as quais se deve 

selecionar a correta, é a proposta do jogo. Sendo assim, para cada proposta, estabelecemos



 

uma pontuação a fim de motivar o estudante a buscar superação, a continuar “brincando”, e, 

por consequência, permanecer em interação com os conteúdos abordados.  

Nesse contexto, consideramos a ideia defendida por Silveira (1999, p. 2) de que “os 

jogos educativos computadorizados possuem, como uma de suas principais vantagens, o 

grande potencial para o processo de ensino e aprendizagem, por despertarem naturalmente o 

interesse dos alunos”, os quais reconhecem os jogos eletrônicos como uma brincadeira 

bastante atrativa; bem como a de Fialho (2005, p. 3), de que o jogo, digital ou não, “exerce 

fascinação sobre as pessoas, que lutam pela vitória procurando entender seus mecanismos”. 

Assim, pelo jogo, o estudante envolve-se com os conteúdos, buscando compreendê-los dentro 

do contexto da proposta.  

Apoiamo-nos na concepção de língua sociointeracionista e nas contribuições de alguns 

estudiosos para compor as questões do quiz, a saber: 

 Concepção de gênero - Marcuschi (2008) 

 Conceito de texto -  Cavalcante e Custódio (2010) 

 Concepção de leitura - Kleiman (2000)  

 Contexto discursivo e dialogismo - Bakhtin/Volochinov(1998 [1929]) 

 Concepção de retomada(anáfora pronominal) - Koch (2006) 

 Estudos dos recursos visuais (saliência e o enquadre) - Kress e Leeuwen (2006) 

 Funcionalidade do jogo didático para aprendizagem -  Fialho (2005); Silveira (1999) 

Entendemos que a leitura proficiente demanda domínio de diferentes conhecimentos. 

Ler é uma atividade complexa. Sendo dessa natureza, julgamos necessário facultar aos 

nossos estudantes uma metodologia distanciada da tradicional para auxiliar nesse processo. 

O jogo Na trilha dos sentidos representa uma dentre tantas possibilidades didáticas que o 

professor pode utilizar para facilitar o aprendizado.  

Para nós, é fundamental incluirmos atividades lúdicas como proposta didática para 

que nossos discentes as interpretem como atividade “livre”; ou seja, distanciada do caráter 

obrigatório das atividades convencionais.  

Atestamos pelo jogo que interpretação desta atividade como uma brincadeira, 

despertou neles a autoconfiança para levantar questionamentos sobre os conteúdos 

abordados; para emitir pontos de vista; para atuar como sujeito na construção do 

conhecimento. Eles se sentiram “livres” da insegurança que normalmente os dominam nas 

aulas dialogadas. 



 

Esperamos que Na trilha dos sentidos inspire os professores de Língua 

Portuguesa, e de outras disciplinas, a desenvolver recursos pedagógicos lúdicos a fim de 

que possamos compartilhar experiências, aprimorar nossas práticas pedagógicas e, por 

consequência, a aprendizagem dos estudantes. 

 

JOGO 

 

 

Capa do jogo Na trilha dos sentidos 

Na trilha dos sentidos é um recurso didático digital com formatação de quiz, jogo 

de perguntas e respostas. Nós o elaboramos pelo Microsoft® Office Powerpoint, porque 

esse tipo de software possibilita a integração de linguagens: verbal, visual, sonora; 

aspecto favorável à nossa proposta, direcionada à análise da construção de sentido pela 

multimodalidade linguística.  

          A sua execução pode ser realizada mediante uso de Cd, pandrive ou pela internet 

por meio do link: 

https://www.dropbox.com/s/1x1hg9bx931y1gp/JOGO%20NA%20TRILHA%20DOS%20SENTIDO

S.pptx?dl=0,  disponibilizado pelo Dropbox, serviço de armazenamento em nuvem que 

viabiliza o acesso a arquivos. Assim, requer uso de notebook, computador ou tablet 

conectado a um projetor de imagem e a uma caixa de som.  

Ao ser iniciado, o jogador terá acesso as propostas que o compõe. São quatro 

propostas na primeira fase e quatro na segunda, oito no total. A questão inicial orienta o 

participante a analisar o uso do léxico; a segunda, o uso da retomada pela anáfora 



 

pronominal; a terceira e a quarta, o uso da língua no contexto discursivo, encerrando a 

primeira fase. 

A segunda fase traz propostas direcionadas à análise textual pela consulta dos 

recursos imagéticos saliência e enquadre. O estudante, nessa etapa, mobilizará não só 

conhecimentos linguísticos, pragmáticos, de mundo para levantar hipóteses e produzir 

inferências; ele precisará recorrer às “pistas” fornecidas pelos recursos visuais: traços 

gráficos, sobreposição de cores, enquadramento de imagens e, a partir da integração 

dessas informações, atribuir sentido ao texto. 

O quiz pode ser jogado individualmente ou em equipe. Para iniciá-lo, basta 

clicar na estrela sobreposta à palavra “iniciar” e seguir as orientações abaixo: 

 Na primeira fase do jogo, há quatro cartas. Posicione o mouse sobre o ícone 

esférico amarelo localizado na parte inferior de cada uma delas, e dê um clique 

para ter acesso às propostas do quiz.  

 A tira e o anúncio publicitário são os gêneros-base das propostas.  Leia o texto 

e clique em um dos três ícones esféricos brancos que acompanham as 

alternativas. Caso queira voltar ao enunciado, acione o ícone esférico amarelo 

que fica na parte inferior das propostas.  

 Cada questão da primeira fase vale uma centena multiplicada pelo número 

identificado na carta:  1 – 100; 2 – 200; 3 – 300; com exceção da última, que 

também vale 300 pontos por tratar do mesmo aspecto da terceira, análise 

discursiva. Nessa fase, o estudante tem a chance de acumular 900 pontos. 

 A segunda fase, também composta por quatro questões, propõe resolução de 

atividades direcionadas à construção de sentido a partir dos recursos imagéticos 

saliência e enquadre. Todas as propostas dessa fase valem 400 pontos, que 

serão somados à pontuação da primeira fase, em situação de acerto. 

 A cada acerto, oriente os estudantes a registrar a pontuação na folha-gabarito, 

pois os pontos deverão ser contabilizados ao final das duas fases e ao final do 

jogo.  

 A figura de um estudante aparecerá a cada acerto para parabenizar o jogador. 

Em situação de erro, essa figura o motivará a tentar novamente. 

 Todas as propostas deverão ser respondidas para dar acesso ao Portal do 

Conhecimento.  Se o jogador acertar todas as perguntas, conquistará 2.500 

pontos e chegará ao Portal em primeiro lugar. 



 

A partir desses comandos, a proposta do jogo é fazer o estudante chegar ao Portal do 

Conhecimento pela interação com os elementos linguístico-discursivos e linguístico-

imagético. A compreensão textual depende da experiência dos discentes com variados 

tipos de informação; sendo assim, Na trilha dos sentidos abre possibilidade para 

ampliação do repertório de leitura por meio de situações dialógicas nas quais a 

construção do sentido representa o resultado desse processo. 


