
Papa Letras: Um Jogo de Auxílio à Alfabetização Infantil
Denise Nogueira*, Carla Coscarelli+, Luiz Chiamowicz*, Raquel Prates*

∗Departamento de Ciência da Computação - UFMG
+ Faculdade de Letras - UFMG

Figura 1: Jogo Papa-Letras.

Resumo

O uso de jogos no auxílio à alfabetização de crianças é um tema
que vem recebendo bastante atenção nos últimos anos. Esse traba-
lho apresenta o Papa-Letras, um jogo de computador voltado para
o público infantil que tem por objetivo auxiliar o processo da al-
fabetização, através do desafio de encontrar dentro de um labirinto
os elementos linguísticos que formam a imagem exibida no centro
da tela. Nesse artigo, são apresentados as principais características
do jogo, o seu desenvolvimento e os resultados de sua avaliação
realizada com professores e alunos de uma escola primária.
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1 Introdução

A alfabetização é uma das etapas mais importantes de todo o pro-
cesso educacional de um indivíduo, e qualquer forma de facilitar o
seu aprendizado é amplamente bem-vinda. A brincadeira no coti-
diano de uma criança é algo natural e deve ser explorada para que
auxilie na transmissão do conhecimento entre o educador e o aluno.

Jogos de computador voltados para a área educacional são ma-
neiras lúdicas de ensinar às crianças, que aprendem o conteúdo
transmitido de uma maneira divertida, interessante, atrativa, efici-
ente e menos cansativa.

Personagens do universo infantil, cores, sons, desafios, são par-
tes que compõem um jogo e que, juntas a um conteúdo educativo,
despertam a curiosidade das crianças para o aprendizado, que pode
ir além das salas de aula.

Neste contexto está inserido o projeto ALADIM (Alfabetiza-
ção e Letramento em Ambientes Digitais Interativos Multimodais).
Este projeto busca desenvolver maneiras de interligar a tecnologia
e a alfabetização, para que o computador esteja relacionado com o
aprendizado das crianças na escola, sendo visto como de extrema
importância para a alfabetização das mesmas.

A equipe envolvida no desenvolvimento deste projeto é inter-
disciplinar e conta com a participação de professores e alunos de
diversas áreas do saber como a Belas Artes, a Educação, a Compu-
tação e a Linguística. Dessa forma, pode receber a contribuição de
conhecimentos provenientes dessas diversas áreas para atingir seus
objetivos.

O Papa-Letras é um jogo para computador concebido no pro-
jeto ALADIM e que foi implementado no segundo semestre de

2009 e avaliado no primeiro semestre de 2010. Seu público-alvo
são crianças em fase de alfabetização ou pré-alfabetização (faixa
etária entre 6 e 8 anos).

O Papa-Letras é inspirado no clássico Pac-Man. O jogador deve
capturar em um labirinto as sílabas que formam a imagem mostrada
no seu centro enquanto deve desviar de monstros que andam alea-
toriamente no cenário.

O objetivo é criar um jogo educacional que auxilie a alfabeti-
zação e que não deixe de conter as características desejadas de um
jogo como o desafio, a motivação, a recompensa, entre outros.

Espera-se que o Papa-Letras contribua para uma prática mais
lúdica, prazerosa e eficaz da alfabetização, rompendo com os pa-
drões tradicionais de ensino através apenas da sala de aula, e acres-
centando as possibilidades do meio digital.

O jogo deve ser divertido, prender a atenção de seus utilizado-
res, transmitir o conteúdo educacional de forma eficiente, e ajudar
no aprendizado da língua portuguesa.

Este artigo está organizado da seguinte forma: na próxima se-
ção são discutidas as principais características do jogo, sua inter-
face e jogabilidade. Na seção 3 são apresentados os mecanismos
que foram utilizados no desenvolvimento do jogo. Já na seção 4
são mostradas as diversas avaliações feitas e seus devidos resulta-
dos. Por último, na seção 5 são apresentadas as conclusões obtidas
com a realização do jogo.

2 Jogo Papa-Letras

O jogo Papa-Letras é baseado no famoso Pac-Man (ver Figura 2). O
Pac-Man é um jogo em que o personagem principal, uma bola ama-
rela com um boca que abre e fecha, percorre um labirinto repleto de
pastilhas, e 4 fantasmas o perseguem. O objetivo do jogo consiste
em comer todas as pastilhas, sem ser alcançado pelos fantasmas,
com a dificuldade aumentando a cada fase.

A proposta do jogo Papa-Letras é aproveitar as seguintes carac-
terísticas do Pac-Man:

• A estrutura de labirinto;

• A ameaça dos fantasmas;

• A jogabilidade (interação por teclado, podendo se movimen-
tar nas direções cima, baixo, esquerda e direita);

• A pontuação crescente de acordo com os acertos, e decres-
cente de acordo com os erros.

O Papa-Letras contém elementos que estimulam o aprendizado
da criança em relação à alfabetização. Para tal, aliado às caracterís-
ticas do Pac-Man estão os elementos linguísticos. A adaptação para
o objetivo didático se dá com as seguintes características:
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Figura 2: Jogo Pac-Man.

• Contextualização por meio de cenários;

• Uma imagem relacionada ao contexto;

• A tarefa de encontrar elementos linguísticos (sílabas que cor-
respondem à imagem mostrada);

• A presença de distratores (sílabas que não correspondem à
imagem mostrada).

O personagem do jogador é uma criança, podendo ser um me-
nino ou menina, possuindo inicialmente três vidas. Os fantasmas
aparecem aleatoriamente na tela, assim como os elementos linguís-
ticos. Já o jogador aparece sempre no meio do cenário a cada mu-
dança de fase. No centro do cenário, em destaque, está a imagem
que deve ter os elementos linguísticos correspondentes capturados
(a sílabas que formam o seu nome).

Os distratores devem ser evitados pela criança, que deve ser
capaz de reconhecer se o elemento linguístico pertence ou não à
imagem mostrada. A escolha de um elemento errado é penalizada
com a diminuição dos pontos acumulados pela criança e a falha
é claramente mostrada, através de um sinal sonoro, para que ela
perceba e aprenda corretamente. A escolha certa é bonificada com
pontos que se acumulam a cada acerto.

A sinalização de erros e acertos é feita tanto graficamente (per-
sonagem muda de cor, etc), quanto sonoricamente (buzinas, salva
de palmas, etc). Por exemplo, quando uma sílaba incorreta é captu-
rada, o som de uma buzina é reproduzido alertando a este erro. Já
quando uma sílaba correta é capturada, um som de estalo de chi-
cote é executado juntamente com o deslocamento da sílaba para o
centro da tela (em cima da imagem), indicando ao jogador o acerto.
Ao se passar de fase, é reproduzido um som de aplausos, ao com-
pletar um nível de dificuldade, um som de crianças comemorando,
etc. Com estas sinalizações, o jogo se torna também mais divertido.

Para evitar que o jogo seja monótono, com o objetivo apenas
de encontrar os elementos corretos, a criança deve ficar sempre
atenta para não ser pega pelos fantasmas, e procurar não esgotar
a sua energia (a energia diminuiu proporcionalmente às pílulas co-
letadas). O personagem perde uma vida e pontos cada vez que um
fantasma a alcança, e ao perder todas as vidas, há a opção de “tentar
novamente” ou “voltar ao menu”. A cada pílula comida, perde-se
pontos.

O jogo é composto por três cenários (zoológico, banheiro e pi-
quenique), cada um deles com fases diferentes. O visual do cenário
se constitui de um fundo para o labirinto, e o material de suas pa-
redes. No exemplo mostrado na Figura 3, o cenário é um banheiro,
com um fundo de bolhas e paredes de pastilhas de cerâmica. Assim,
todas as fases relativas a este cenário exibirão imagens correlacio-
nadas ao banheiro, à higiene.

Os diferentes tipos de cenários auxiliam não apenas na alfabe-
tização, mas também em objetivos pedagógicos secundários, como
o ensino de higiene, ciências, nutrição, e outros temas.

O aumento de dificuldade em cada uma das fases está relacio-
nado ao grau de dificuldade dos elementos linguísticos, como por
exemplo o aumento do número de sílabas que devem ser captura-
das, ou da complexidade de cada uma.

Figura 3: Papa-Letras com cenário ’banheiro’.

Outros elementos estão presentes no jogo para torná-lo mais
completo e interessante:

• Menu;

• Instruções de como jogar;

• Log em arquivo texto de erros e acertos do jogador.

O menu fornece a possibilidade de escolha de diversas carac-
terísticas do jogo. Entre elas, estão o início do jogo; exibição da
tela de instruções (que também está acessível durante o jogo em
si); inserção do nome do jogador (Figura 4), personalizando a in-
teração ao longo do jogo; escolha do sexo do personagem (menino
ou menina); escolha do nível de dificuldade; e escolha entre três
diferentes cenários (zoológico, banheiro e piquenique).

Figura 4: Personalização do nome.

No menu de escolha de cenário, a criança pode exercitar a sua
interação com o teclado, movimentando o seu personagem esco-
lhido através das setas direcionais até que se alcance o cenário de-
sejado. Como a interação nas outras telas de menu são todas feitas
pelo mouse, este pequeno treino evita surpresas quando o jogo co-
meça, o que poderia desmotivar o jogador caso a demora na adap-
tação acarretasse perdas de pontos ou de vidas do seu personagem.

Os elementos selecionáveis nas telas do menu fornecem feed-
back tanto visual quanto sonoro quando se interage com os mesmos.
Setas, botões e tipos de personagens mudam de estado quando se

Proceedings do SBGames 2010 Trilha de Games & Cultura - Full Papers

IX SBGames - Florianópolis - SC,  8 a 10 de Novembro de 2010 171



passa o mouse por cima, e quando clicados, um som característico
de click é disparado.

A tela de instruções situa o jogador sobre o que é o jogo e como
jogar, através de imagens e textos. Esta tela pode ser acessada tanto
através do menu principal, quanto durante o jogo, caso haja neces-
sidade.

Durante o jogo pode-se apertar a tecla ESC que ele será con-
gelado (apertando novamente a tecla continua-se jogando normal-
mente de onde parou), e uma tela será exibida para que se possa
escolher entre “voltar ao menu”, ou ler as instruções de jogo. A
existência da opção de voltar ao menu é justificada, pois a criança
pode querer trocar seu personagem, o cenário, ou até mesmo o nível
de dificuldade.

Para que o educador possa ter um controle pós-jogo do que
aconteceu com cada aluno que jogou o Papa-Letras, um log em
arquivo texto é criado com o nome formado pela hora que a criança
começou a jogar, e o nome colocado pela mesma no menu. Den-
tro de cada arquivo, há a informação do cenário escolhido, do nível
de dificuldade escolhido, dos acertos, e dos erros. Assim o profes-
sor pode fazer um acompanhamento de cada criança em relação ao
jogo, e estas informações não são perdidas quando se fecha a tela
do jogo.

O jogo possui um estímulo para que a criança focalize sua aten-
ção nas sílabas que devem ser capturadas: a barra de energia. Com
ela, caso a criança fique apenas circulando pelo labirinto, sem o
objetivo de capturar uma sílaba correta, a energia irá acabar, e a ve-
locidade de seu personagem diminuirá drasticamente (se tornando
um alvo fácil para os monstros que o perseguem), até que seja cap-
turada uma sílaba correta, e então a barra de energia volta ao nor-
mal, assim como a velocidade. Por esta razão, há a penalização na
captura das pílulas dispostas ao longo do labirinto.

A personalização do jogo com o nome da criança é um estí-
mulo para atrair a sua atenção e se sentir reconhecida quanto aos
seus acertos. Ao completar os níveis de dificuldade, uma tela de
“Parabéns“ com o nome da criança é mostrada, reconhecendo o seu
trabalho positivo, como mostrado na Figura 5.

Figura 5: Tela de vitória ao completar um nível de dificuldade.

3 Desenvolvimento do Jogo

Para simplificar o desenvolvimento do jogo procurou-se utilizar
uma Engine (motor do jogo) para abstrair diversos detalhes de im-
plementação.

Diversas engines foram pesquisadas e analisadas, em relação
à facilidade de uso, documentação, preço e portabilidade. Por se
tratar de um jogo para computadores em 2D, e por se buscar uma
certa rapidez para a criação do mesmo, foi escolhida a engine Löve
2D, que é programável através da linguagem de script Lua, para a
implementação do jogo.

A engine Löve 2D, juntamente com a linguagem Lua são de
fácil aprendizado, bastante intuitivos, e permitem que o foco da

implementação seja a lógica do jogo, e não detalhes de configuração
do hardware. Estes foram motivadores para a escolha da engine.
Com ela, as tarefas de carregar texturas, desenhá-las, tratar eventos
de mouse e teclado, atualizar o gameloop (tarefas essenciais para
um jogo) são cada uma realizadas através de uma única função.

Possibilitam a modularização de seus arquivos (um arquivo
principal inclui vários outros), o que é muito importante para garan-
tir a reusabilidade e implementação por vários programadores caso
seja necessário. Com essa modularidade, foram feitos arquivos se-
parados para a criação do labirinto, a configuração dos elementos
de cada fase e cenário, a lógica do movimento do personagem do
jogador, o menu, telas de vitória e derrota, tela de instruções, e para
o main que desenha na tela, atualiza o gameloop, seta as variáveis
globais, etc.

Os tutoriais e a boa documentação tornaram o aprendizado
muito mais eficiente, possibilitando o começo rápido da implemen-
tação do jogo.

O Papa-Letras poderá ser distribuído para qualquer plataforma,
não implicando em restrição para o uso em diferentes escolas.

3.1 Löve2D

Löve 2D é uma engine que permite o desenvolvimento rápido e fácil
de jogos em duas dimensões [Love2D Acessado em: 29/11/2009]
através de scripts Lua.

A engine foca no desenvolvimento alto-nível, liberando do pro-
gramador a configuração de detalhes de baixo-nível relativos a
hardware (placas gráficas, mouse, teclado, joystick, áudio), e é isto
que provê a rapidez e facilidade de uso e de implementação.

Pode-se criar um pacote com os scripts, bibliotecas e imagens
necessárias através de uma extensão própria (*.love).

Possui uma boa documentação, fórum, e tutoriais para um con-
junto de exemplos que abrange as funcionalidades mais básicas do
desenvolvimento de jogos.

É multi-plataforma, podendo ser utilizado em Windows, Linux
e Mac OS X. É open-source, licenciada sob os termos da ZLIB que
permite o uso para qualquer objetivo, inclusive aplicações comerci-
ais, e permite modificar e distribuir gratuitamente.

Todas essas características foram o grande motivador para a es-
colha desta engine para a implementação dos jogo Papa-Letras.

3.2 Lua

Lua é uma linguagem de programação poderosa, rápida e leve.

Combina sintaxe simples para programação procedural com po-
derosas construções para descrição de dados baseadas em tabelas
associativas e semântica extensível. Lua é tipada dinamicamente, é
interpretada a partir de bytecodes para uma máquina virtual base-
ada em registradores, e tem gerenciamento automático de memória
com coleta de lixo incremental. Essas características fazem de Lua
uma linguagem ideal para configuração, automação (scripting) e
prototipagem rápida. [Lua Acessado em: 29/11/2009]

4 Avaliação

Através da avaliação, pode-se além de melhorar características fa-
lhas que se encontram no jogo, também perceber se o proposto foi
atingido por fim. A avaliação do Papa-Letras foi composta por três
etapas (com especialistas, com professores, e com as crianças), e
outras mais poderão ser realizadas ao longo do tempo.

Alguns dos principais objetivos para a avaliação do jogo criado
são:

• Identificar o entendimento dos projetistas sobre as necessida-
des das crianças;

• Identificar problemas de comunicabilidade, entre designer e
usuário;
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• Identificar problemas na jogabilidade, focando na diversão e
satisfação da criança.

A avaliação de um jogo voltado para o público infantil é muito
importante, pois a tendência é que crianças interpretem o mundo de
uma maneira bem diferente dos adultos.

Embora os professores não sejam usuários diretos do sistema,
avaliar o jogo com eles é fundamental. Afinal, apóiam os usuários
diretos nas salas de aula, e sabem se os objetivos propostos foram
atingidos.

4.1 Avaliação com Especialistas em IHC e Usabi-
lidade

A primeira avaliação realizada foi a Avaliação Heurística [Nielsen
and Mack 1994], e foi feita por dois especialistas das áreas de IHC
e Usabilidade.

Os erros encontrados nesta avaliação poderiam prejudicar o an-
damento do jogo e foram prontamente corrigidos:

• Na tela de escolha de cenário foi identificado que a linguagem
utilizada poderia não ser entendida pelo público-alvo;

A linguagem foi então modificada para ser mais adequada
ao público, sem palavras rebuscadas, de difícil entendi-
mento.

• Durante o jogo foi percebido que algumas sílabas se sobrepu-
nham a outras, forçando o jogador a capturar duas sílabas ao
mesmo tempo;

Foi realizado um tratamento nas posições das sílabas (que
por serem randômicas, e não fixas, estavam sujeitas a
posições coincidentes) para que enquanto duas sílabas
estivessem na mesma posição, uma nova posição randô-
mica fosse criada até que não mais houvesse conflitos.

• O jogo às vezes estava ainda no início e o personagem já co-
lidia com um monstro, sem tempo para fuga;

Os monstros que também aparecem randomicamente no la-
birinto a cada novo jogo não podem mais começar nas
linhas imediatas a posição inicial do personagem, dando
liberdade para que o jogador se situe sem que sofra uma
penalidade tão rápida.

• Algumas sílabas encurralavam outras em corredores do labi-
rinto, forçando até erros propositais para se completar uma
fase.

As sílabas recebem posições randômicas, porém em luga-
res pré-determinados para que não aconteçam encurra-
lamentos.

Mas também foi identificado que bons princípios (heurísticas)
foram atendidos, sendo eles:

• A interface provê feedback adequado, com mudanças de cores
dos elementos selecionáveis no passar do mouse, e de efeitos
sonoros quando selecionados;

• Os símbolos utilizados na interface são consistentes (botões
possuem o mesmo formato, setas de avançar e recuar nas telas
são padronizadas);

• Possui instruções indicativas de como jogar, no menu e tam-
bém durante o próprio jogo.

Os erros identificados nesta avaliação não foram percebidos du-
rante a fase de implementação, e teriam grande probabilidade de
causar confusão e dúvida ao público alvo, caso não fossem corrigi-
dos.

4.2 Avaliação com Professores

O jogo foi apresentado primeiramente para professores da Facul-
dade de Letras da UFMG. Eles interagiram com o sistema e, ao

final, uma entrevista informal foi feita para que eles expressassem
suas opiniões, sugestões, e defeitos encontrados.

Um erro identificado que era presente em praticamente todo o
sistema, é o uso de letras minúsculas, que ainda não são identifica-
das por crianças na fase de alfabetização e pré-alfabetização. Nesta
fase, o primeiro contato com as letras é na sua forma maiúscula,
e a forma minúscula poderia ser um empecilho que inviabilizaria o
jogo, pois elas não conseguiriam indentificar as letras para a leitura.
Sendo assim, todos os textos, em todo o sistema foram passados
para caixa alta, se adequando às necessidades do público-alvo.

Outro erro identificado foi a categorização dos níveis de difi-
culdade das palavras, que foi feita apenas levando em consideração
a quantidade de sílabas de cada uma. Palavras com mesma quan-
tidade de sílabas podem ser mais fáceis ou mais difíceis de serem
identificadas do que outras, pois esta dificuldade está associada a
outras características como, por exemplo, a fonética. Um exemplo
é a palavra cachorro, classificada inicialmente como uma pala-
vra de nível médio assim como a palavra banana. Porém, devido
ao som produzido pelas consoantes RR, som este não reconhecido
muito bem pelas crianças pertencentes ao grupo entendido como
público-alvo, a palavra cachorro tem um nível de dificuldade
maior do que a palavra banana, mesmo que ambas possuam o
mesmo número de sílabas. Então, os professores sugeriram uma
nova classificação dos níveis de dificuldade, e as palavras no jogo
foram reorganizadas de acordo.

Posteriormente, o jogo foi apresentado para coordenadores do
ensino infantil da Escola Neusa Rocha (situada na região da Pam-
pulha em Belo Horizonte). Eles gostaram da proposta do jogo e
disseram que as crianças, do 2o período e 1a série do ensino fun-
damental, seriam muito beneficiadas com o mesmo, que se diver-
tiriam, e ao mesmo tempo exercitariam suas capacidades de lei-
tura. Sugeriram que o jogo pudesse ter algum mecanismo em que
o professor escolhesse qual aspecto linguístico seria abordado, por
exemplo ortografia. Essa é uma sugestão que será analisada nos
trabalhos futuros.

4.3 Avaliação com o Público-Alvo

A avaliação com o público-alvo foi realizada no laboratório de in-
formática da Escola Neusa Rocha, através de observação informal.
Os pontos importantes observados das interações foram anotados
durante a avaliação, à medida que ocorriam.

Primeiramente foram encontrados alguns empecilhos para a
execução em algumas máquinas do laboratório mais antigas. Nes-
tas máquinas, o jogo era executado muito lentamente, ocasionando
o efeito de “piscar” a tela, devido ao processamento mais lento.
Este fato atentou que nenhuma medição para requisitos mínimos
do sistema havia sido feita, e devem ser identificados quais são eles
para a distribuição do jogo. Os computadores mais modernos do
laboratório não apresentaram problemas para a execução e somente
eles foram utilizados para a avaliação.

A avaliação foi feita com uma turma de 2o período e outra de 1a

série do ensino fundamental, ambas divididas pela metade, totali-
zando quatro turnos de avaliação, com aproximadamente 45 alunos.

As crianças foram divididas em duplas ou trios em cada com-
putador e alternavam a vez de cada um jogar.

Na turma de 2o período alguns alunos já sabiam ler e identifi-
cavam as sílabas com maior facilidade do que aqueles que não sa-
biam. Estas tentavam pegar qualquer sílaba, sem distinção de certo
ou errado.

Algumas das dificuldades encontradas em ambas as turmas fo-
ram:

• A movimentação do personagem pelo labirinto;

Para que o personagem se deslocasse por entre as paredes do
labirinto era necessário que ele estivesse relativamente
alinhado com o centro do corredor, pois caso contrário
trombaria nas paredes. Muitos alunos encontraram di-
ficuldade em conseguir, em alguns pontos do labirinto,
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alinhar corretamente o personagem para efetuar o des-
locamento.

• Imagens pouco intuitivas;

Algumas crianças não conseguiram identificar determina-
das imagens (perfume e gato são exemplos). As ima-
gens foram retiradas de um banco de imagens na web e
mostraram-se inadequadas ao propósito.

• Algumas vezes os jogos entraram na tela de erro da fra-
mework (Löve2D);

As crianças ficavam confusas sobre o que fazer, e estes erros
serão investigados para serem removidos.

Apesar destes problemas encontrados, as crianças mostraram-
se animadas com o jogo, tentando avançar nos níveis do jogo, para
os diferentes tipos de cenários. A cada acerto elas comemoravam e
compartilhavam com os colegas o feito. Quando o tempo se esgo-
tava, e era hora de ir embora, muitas não queriam parar de jogar.

5 Conclusão

Neste trabalho foi desenvolvido o jogo Papa-Letras, que foi proje-
tado para auxiliar o processo de alfabetização de crianças de uma
maneira divertida e atraente.

Trata-se de um jogo implementado em 2D, inspirado no clás-
sico Pac-Man. Para concluir suas diversas fases, o jogador deve ser
capaz de reconhecer as sílabas dispostas aleatoriamente no cenário,
e capturar aquelas que formam a imagem (contextualizada).

O desenvolvimento do Papa-Letras agregou conhecimento in-
terdisciplinar para os seus participantes.

As avaliações realizadas possibilitaram uma maior adequação
do jogo ao público infantil. Avaliações de médio a longo prazo, com
enfoque na evolução do aprendizado consequente da utilização do
jogo, serão realizadas e também constantes evoluções no sistema.

O jogo será ampliado posteriormente para contextos maiores,
envolvendo roteiros e uma melhor imersão do jogador no contexto.
Novos jogos com o mesmo objetivo também serão projetados e im-
plementados em outras etapas futuras de pesquisa.
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