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RESUMO: O autismo é um distúrbio neurológico que faz com que os indivíduos 

portadores dessa síndrome evitem desenvolver relações sociais normais com 
os demais membros da sociedade. Em vista disso, torna-se difícil, em muitos 
casos, iniciar uma comunicação com essas pessoas, o que acaba promovendo 
uma exclusão social. Devido a essa exclusão os portadores de autismo 
acabam sendo privados de direitos sociais básicos, como o direito a uma boa 
educação. Buscando promover uma forma de auxiliar a inclusão desses 
indivíduos na sociedade, este trabalho tem como foco o desenvolvimento de 
um Jogo Sério com geolocalização como ferramenta auxiliar no 
desenvolvimento social e educação de crianças com transtorno do espectro 
autista ou com déficit de atenção. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Autismo. Inclusão. Tecnologia da Informação. Jogos 
Sérios. 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

O autismo é uma síndrome que afeta vários fatores na vida do 

portador. O principal fator, dentre eles, é a comunicação. Atualmente é difícil 
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obter um diagnóstico preciso, pois não se chegou ainda a uma definição 

precisa do que ocasiona a incidência dessa síndrome.  

 “Segundo dados do CDC (Center of Diseases Controland 
Prevention), órgão ligado ao governo dos Estados Unidos, existe hoje 
um caso de autismo a cada 110 pessoas. Dessa forma, estima-se 
que o Brasil, com seus 200 milhões de habitantes, possua cerca de 2 
milhões de autistas.” (OLIVEIRA, 2014) 
 

No Brasil estima-se que a cada 110 habitantes um é portador do 

espectro autista. Em 2012 foi regulamentando a lei 12.764 conhecida como 

“Política nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do 

espectro autista”, que reconhece que as pessoas com TEA (Transtorno do 

Espectro Autista) têm os mesmo direitos que os demais pacientes com 

necessidades especiais.  

 

“Art. 1o  Esta Lei institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos 
da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e estabelece 
diretrizes para sua consecução.  
§ 1o  Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com transtorno 
do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica 
caracterizada na forma dos seguintes incisos I ou II:  
I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação 
e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de 
comunicação verbal e não verbal usada para interação social; 
ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter 
relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento;  
II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e 
atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais 
estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; 
excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento 
ritualizados; interesses restritos e fixos.  
[...] Art. 3o  São direitos da pessoa com transtorno do espectro 
autista:  
I - a vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento 
da personalidade, a segurança e o lazer;  
II - a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração;  
III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção 
integral às suas necessidades de saúde, incluindo:  
a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo; 
b) o atendimento multiprofissional; 
c) a nutrição adequada e a terapia nutricional; 
d) os medicamentos; 
e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento;  
IV - o acesso:  
a) à educação e ao ensino profissionalizante; 
b) à moradia, inclusive à residência protegida; 
c) ao mercado de trabalho; 
d) à previdência social e à assistência social.  
Parágrafo único.  Em casos de comprovada necessidade, a pessoa 
com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de 
ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2o, terá direito a 
acompanhante especializado.  
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Art. 7o  O gestor escolar, ou autoridade competente, que recusar a 
matrícula de aluno com transtorno do espectro autista, ou qualquer 
outro tipo de deficiência, será punido com multa de 3 (três) a 20 
(vinte) salários-mínimos.  
Art. 8o  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
Brasília,  27  de dezembro de 2012; 191o da Independência e 124o da 
República.” (BRASIL, 2012.s/p) 

 
Sendo assim incluir na sociedade essas pessoas portadoras do 

espectro autista é algo necessário, a fim de garantir que eles tenham seus 

direitos assegurados. 

Com foco em guarnecer os direitos assegurados na lei 12.764, a 

Tecnologia da Informação vem trazendo avanços bem notáveis, principalmente 

no que se diz respeito às técnicas e recursos utilizados para proporcionar a 

inclusão de indivíduos com necessidades especiais, dentre esses recursos vem 

se destacando o campo de Serious Games (Jogos Sérios). 

 

1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste tópico serão abordados conceitos sobre autismo, Jogos 

Sérios e Georreferenciamento, conceitos necessários para facilitar a 

compreensão do projeto K-Hunter. 

 
1.1 Transtorno do Espectro Autista - TEA 
 

O autismo é uma síndrome que dificulta vários fatores na vida e 

desenvolvimento do indivíduo portador do espectro autista, dentre eles pode-se 

citar a interação social e comunicação como os mais graves, como definido por 

Monteiro (2015, p.11) “No Transtorno do Espectro Autista (TEA), o termo 

espectro remete ao sentido da variabilidade de características e sintomas 

envolvendo a interação social”. 

Os primeiros estudos e pesquisas voltados a pessoas com TEA 

datam do início do século XX, feitos pelos psiquiatras austríacos Leo Kanner e 

Hans Asperger, que em seus estudos clínicos listaram algumas características 

comuns às pessoas com autismo, como o comprometimento da interação 

social, da comunicação verbal e não verbal e comportamentos restrito e 

repetitivo. Por um longo período de tempo o TEA foi tratado com um transtorno 

psiquiátrico e confundido com algum tipo de esquizofrenia, pois estudos nessa 



Revista Científica do CEDS (ISSN 2447-0112) –  Nº 7 – Ago/Dez-2017 
Disponível em: http://www.undb.edu.br/ceds/revistadoceds/ 

 

área eram bem escassos, somente nas décadas finais do século XX, com o 

aumento das pesquisas e investigações atreladas ao avanço tecnológico e 

clínico, foi que o autismo foi considerado um transtorno do 

neurodesenvolvimento.  

Por ser um transtorno neurológico altamente variável, muitas vezes 

é difícil obter um diagnóstico preciso, devido a esse fator não se chegou ainda 

a uma definição precisa do que ocasiona a incidência desse transtorno 

(MONTEIRO, 2015, P.10) “Quem conhece uma pessoa com autismo, conhece 

uma pessoa com autismo”. 

 

1.2 Jogos Sérios 
 

Um dos ramos de maior crescimento no mundo é o dos jogos 

eletrônicos, o seu desenvolvimento é extraordinário, pode-se afirmar que é um 

dos principais meios de entretenimento da atualidade. A capacidade que os 

jogos têm de cativar os jogadores fazendo os mesmos passarem horas e horas 

para completar os desafios que o jogo propõe foi visto como algo que pode ser 

aproveitado na área de educação e aprendizado, sendo assim pesquisas foram 

desenvolvidas com o intuito de ligar essas duas áreas. Nesta subseção serão 

abordados conceitos sobre jogos sérios e sua utilização como ferramentas de 

ensino. 

 
1.2.1 Origem dos Jogos Sérios 
 
 

Segundo Lemes (2014), “Serious Games é uma terminologia que foi 

estabelecida na década de 1970 e caracteriza jogos como dispositivos 

educacionais para quaisquer faixas etárias e situações diversificadas”. 

Foram desenvolvidos com o intuito de trazer aos estudantes uma 

maneira de aprendizado mais dinâmica, onde o mesmo poderia se divertir e 

aprender ao mesmo tempo. Um dos primeiros Jogos Sérios conhecido foi o 

Army Battlezone, um jogo desenvolvido pela Atari nos anos 80 que tinha como 

objetivo o treinamento de militares em uma situação de combate.   

As áreas em que os Serious Games podem atuar são diversas: 

educação, saúde, defesa, formação profissional, entre outras.  
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Ainda segundo Lemes (2014), dentro de uma sala de aula um aluno 

pode não compreender determinado tema e ficar atrasado no conteúdo, em 

relação aos seus companheiros de turma, enquanto a turma avança para o 

próximo assunto esse aluno acabaria tendo muita dificuldade em assimilar o 

conteúdo posterior, dada a sua dificuldade não sanada anteriormente. Um Jogo 

Sério poderia auxiliá-lo no entendimento do assunto através de níveis. Cada 

nível teria um grau de dificuldade e abordaria um determinado assunto. O 

estudante só poderia prosseguir quando obtivesse uma pontuação esperada na 

fase anterior, auxiliando o processo de aprendizagem desse aluno em sala de 

aula. 

Segundo Savi e Ulbricht (2008), os jogos educacionais trazem 

diversos benefícios, um deles é o efeito motivador, uma das principais 

características dos jogos são os desafios que eles possuem, despertando a 

curiosidade de saber o que se aguarda na próxima fase do jogo, essa 

curiosidade é responsável por manter a jogador motivado e focado em 

desempenhar seus objetivos. 

Outra característica importante é a facilidade do aprendizado, o 

aluno assume o papel de tomar as decisões, a cada tentativa e erro novas 

informações são absorvidas, os cenários gráficos dos jogos contribuem para 

um aprendizado mais dinâmico. Na medida que se vai compreendendo o 

conteúdo as habilidades do jogador,o grau de dificuldade vai aumentando e 

níveis mais difíceis e complexos vão sendo apresentados fazendo com que o 

jogador sempre esteja evoluindo suas habilidades para atingir novas 

conquistas. 

O desenvolvimento da coordenação motora e habilidades cognitivas 

são outro ganho que se obtém através desse método de aprendizado. É muito 

comum os jogos forçarem os jogadores a pensar, desenvolver estratégias, 

resolver problemas, tomar decisões rápidas, reconhecer padrões e pôr em 

desenvolvimento suas habilidades motoras.   
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1.3 Georreferenciamento 
 
 

Georreferenciar uma imagem ou um mapa é tornar suas 

coordenadas conhecidas num dado sistema de referência. Este processo 

inicia-se com a obtenção das coordenadas de pontos da imagem ou do mapa a 

serem georreferenciados, conhecidos como Pontos de Controle. Os Pontos de 

Controle são locais que oferecem uma feição física perfeitamente identificável, 

tais como intersecções de estradas e de rios, represas, pistas de aeroportos, 

edifícios proeminentes, topos de montanha, dentre outros. A obtenção das 

coordenadas dos Pontos de Controle pode ser realizada em campo (a partir de 

levantamentos topográficos, GPS – Global Positioning System), ou ainda por 

meio de mesas digitalizadoras, outras imagens ou mapas (em papel ou digitais) 

georreferenciados. (VIEIRA, 2007) 

A necessidade de conhecer a localização da terra é antiga, há 

registro histórico que comprova a existência desta necessidade antes do 

Cristianismo, passando pelo Império Romano e chegando a Revolução 

Industrial, mas sempre focando o mesmo objetivo. Somente no século XX, 

especificamente nos anos 70 em função do gerenciamento dos recursos 

terrestres, foi impulsionado o aparecimento de sensores para o mapeamento 

da superfície terrestre. Nos anos 40 começou-se a trabalhar com o SGB 

(Sistema Geodésico Brasileiro), passando sua responsabilidade a partir dos 

anos 60 para o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Somente 

no ano de 2001 com a Lei de nº 10.267, tentando minimizar ou eliminar a 

grilagem de terras no Brasil, é que surgiu o georreferenciamento que nada 

mais é do que a localização de todas as propriedades da área rural brasileira 

via satélite, usando o GPS, como um aparelho moderno e de alta precisão. 

(VIEIRA, 2007) 

A importância do georreferenciamento é fundamental na 

mensuração e projetos de Engenharia de Agrimensura, Cartografia e 

Agrimensura legal da propriedade para diversos fins, seja ele econômico 

(Transações imobiliárias) ou técnico (Engenharia), com advento da Lei Federal 

10.267 de 2001 tornou a obrigatoriedade em todo País o Georreferenciamento 

de todas as propriedades sejam elas públicas ou privadas até o ano de 2011 
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conforme a Lei Federal e os decretos e portarias do Governo todos os imóveis 

rurais do País deverão estar georreferenciados. (GEO-TOP, 2010). 

 

2 TRABALHOS RELACIONADOS 

 

Volioti et al. (2014) propuseram um ambiente virtual de ensino com 

histórias sociais. O objetivo é principalmente utilizar estes ambientes para que 

crianças autistas aprendam a resolver problemas sociais. As informações 

apresentadas para as crianças eram inseridas em quadros virtuais na forma 

de texto ou imagem. 

Harrold et al. (2014) apresentaram um game denominado CopyMe, 

voltado para o ensino de crianças autistas na identificação de expressões 

faciais. O fundamento da aplicação consiste na observação de uma foto que 

ilustra uma face humana, apresentando uma de seis possíveis expressões 

(alegria, tristeza, raiva, surpresa, medo e desgosto). Enquanto isso, a partir de 

uma câmera, a imagem do usuário aparece na interface da aplicação, onde 

este deve imitar a expressão apresentada no aplicativo. 

Hani e Abu-Wandi (2015) desenvolveram uma aplicação móvel, 

denominada Dissero, cujo objetivo é auxiliar crianças autistas em suas 

necessidades e ajudar a desenvolver suas capacidades mentais. Existe um 

módulo para ensino de matemática, onde inicialmente pode-se aprender sobre 

os números e, em seguida, alguns elementos de matemática básica. Há 

também um módulo de ensino de escrita, a partir da pronúncia das palavras. A 

criança deve ouvir e, em seguida, escrever a palavra que ouviu. O terceiro 

módulo trata de demonstrar a pronúncia correta das palavras.  

Moura et al. (2016) propuseram o TEO, uma suíte de jogos cujo 

propósito era recriar jogos e atividades comumente utilizados no tratamento 

tradicional de pessoas com TEA. Os jogos apresentados iam desde jogos de 

raciocínio lógico-matemático até jogos sobre atividades diárias. Assim, as 

crianças poderiam aprender sobre operações matemáticas básicas, até 

atividades de vestir-se adequadamente.  
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3 UM JOGO SÉRIO GEOLOCALIZADO COMO FERRAMENTA AUXILIAR 

PARA CRIANÇAS COM TEA 

 

Esta seção descreve o projeto K-Hunters mostrando sua descrição, 

bem como as principais atividades desenvolvidas no decorrer do projeto. 

 

3.1 Descrição do Projeto  
 

O projeto é realizado pela Unidade de Ensino Superior Dom Bosco 

(UNDB) e a Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA). O projeto 

conta também com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e 

Desenvolvimento Científico do Maranhão (FAPEMA). 

O jogo tem como objetivo a redução do isolamento social e auxiliar 

no aprendizado de crianças com TEA, por meio de jogos sérios. O jogo dispõe 

de monstros virtuais 3D geograficamente dispostos no mundo real. Cada 

monstro vai estar associado a objetos de aprendizagem e,por meio de um 

dispositivo móvel, as crianças poderão encontrar os monstros virtuais. A partir 

da captura e interação será possível visualizar os conteúdos dos objetos de 

aprendizagem associados. Além disso, o jogo disponibiliza de modelos de 

dados para realizar inferência entre o grau de autismo e os desafios propostos, 

a fim de que o jogo se adeque aos diferentes níveis de autismo. 

 

3.2 Desenvolvimento dos Personagens e dos Jogos Sérios 
 

Para o desenvolvimento dos personagens do projeto K-Hunters, 

tornou-se necessário explorar aspectos sensoriais em diversos objetos e por 

meio de pesquisa em artigos, vídeos e reportagens, foi possível definir que os 

objetos a serem modelados deveriam apresentar preferivelmente uma linha de 

objetos que efetuassem movimentação circulares ou com movimentação 

contínua, esse aspecto foi levantado como apoio da série “Autismo”, produzida 

pela reportagem do programa de televisão Fantástico, da rede TV Globo. 

Nessa reportagem, segundo o Dr. Antônio Drauzio Varella “[...] Pessoas com 

autismo tem atração por movimentos circulares e podem passar horas 

fascinadas pelo movimento de um cata-vento ou de um ventilador [...]” com 
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base nessa reportagem foi desenvolvido a arte conceitual do personagem 

peão, como pode ser visto na Figura1.  

 

Figura 1 - Arte de Conceito Peão 

 

 
Fonte: Produzida pelo autor 

 

Outro aspecto levantado foi sobre a facilidade de interação das 

crianças com autismo e animais de estimação, usando como base pesquisas 

sobre terapias assistidas por animais. Segundo Machado (2008), a terapia 

assistida auxilia no desenvolvimento psicomotor, sensorial, mental, entre outros 

fatores benéficos, e na maior parte podem ser utilizados na melhoria da 

socialização e recuperação da autoestima. Seguindo essa linha de pesquisa foi 

desenvolvido as artes conceituais dos K-Friends, monstrinhos que seguem 

uma base corporal semelhante entre si e com aspectos físicos que lembram 

animais da natureza, como pode ser observado na Figura 2. 

Figura 2 - Arte de Conceito dos K-Friends

 
Fonte: Produzida pelo autor 
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Após a produção de arte de conceito dos personagens e estudo 

sobre ferramentas de modelagem 3D, foi definido que para modelagem 3D dos 

K- Friends seria utilizado a ferramenta de modelagem Blender, ferramenta que 

além de ter um vasto conteúdo de materiais na internet também é distribuída 

pela licença Open Source GNU. 

Com a ferramenta e as artes de conceito definidas foram modelados 

os personagens, como pode ser visualizado nas Figuras 4, 5 e 6 que mostram 

os monstrinhos sendo modelados na ferramenta Blender. 

Figura 4 - Personagem sendo modelado na ferramenta Blender 

 
Fonte: Produzida pelo autor 

 
Figura 5 - Modelagem e renderização de um K-Friend 

 
Fonte: Produzida pelo autor 
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Figura 6 - Modelagem de um monstrinho baseado em um tigre 

 
Fonte: Produzida pelo autor 

 

As Figuras 7 e 8 mostram os monstrinhos renderizados 

(processados) depois de serem aplicados efeitos de iluminação e câmera.  

Figura 7 - K-Friends renderizados 

 

 
Fonte: Produzida pelo autor 

 
 

Figura 8 - Outras formas de monstrinhos 

 
Fonte: Produzida pelo autor 

 

3.3 Desenvolvimento das Ferramentas de Aprendizado 
 

Em paralelo a modelagem dos monstrinhos foram desenvolvidos a 

plataforma principal do jogo, onde a partir da movimentação da criança pelo 

mundo real, novas coordenadas são obtidas e com isso o avatar dessa criança 
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exibe novas porções do mapa. Além disso, quando a criança interage com os 

monstrinhos virtuais, na interface do jogo, o mesmo é capturado e exibido por 

meio de Realidade Aumentada, como pode ser observado na Figura 9. 

 
Figura 9 - Ambiente de Jogo do K-Hunters 

 

Fonte: Produzida pelo autor 

   
 

Após a captura os K-Friends, eles ficarão em um mural, associados 

a um usuário, visualizado no protótipo de interface na Figura 10. 

 

Figura 10 - Protótipo de mural de captura dos K-Friends 

 

Fonte: Produzida pelo autor 

 

Colateralmente a etapa de modelagem de monstrinhos virtuais em 

três dimensões, micro jogos foram idealizados e gradativamente 

desenvolvidos, conforme informações visualizadas na Tabela 1.  



Revista Científica do CEDS (ISSN 2447-0112) –  Nº 7 – Ago/Dez-2017 
Disponível em: http://www.undb.edu.br/ceds/revistadoceds/ 

 
 

Tabela 1 - Idealização de Micro Jogos 
Micro Jogo Objetivo Descrição 

 

 

 

ALFABETO MANIA 

Auxiliar crianças no 

aprendizado do 

alfabeto, assim como na 

formação de palavras e 

escrita. Ajudar também 

na percepção, memória 

e sequência. 

Na primeira e segunda fase a área de 

interação terá 6 personagens que 

representam as letras do alfabeto. Cada 

personagem emitirão respectivo som da 

letra. A ordem será aleatória. A partir disso, o 

jogador deverá memorizar a sequência dos 

sons e clicar na sequência correta quando 

chegar ao final dos sons, sendo que abaixo 

desses personagens será mostrada a ordem 

das letras clicadas. Quando o jogador acerta 

a letra fica verde e, quando erra, aparece um 

emoji triste, simbolizando o erro. A criança 

poderá continuar a sua sequência de onde 

errou. Num segundo instante será exibido 

uma imagem de um objeto qualquer (dado, 

chave, caneta, etc.) e as letras do alfabeto 

ficarão dispostas em um teclado de piano. 

Quando o jogador acertar a palavra, a 

mesma será falada pelo dispositivo móvel. 

 

CONT RELÓGIO 

Auxiliar as crianças no 

aprendizado de 

sequências numerais, 

bem como no 

aprendizado de contas 

matemáticas de nível 

básico. Ajudar também 

na utilização do relógio 

para identificar horários, 

contribuindo assim para 

o seu aprendizado em 

números, contas e 

horário. 

 

Neste jogo será apresentado um 

personagem relógio que vai ser utilizado 

para mostrar a sequência dos números. Na 

primeira fase o personagem apresenta os 

números embaralhados, no qual o usuário 

selecionará cada um dos números e colocará 

na sua sequência. Em uma fase posterior, os 

ponteiros indicarão dois números a serem 

somados de forma que o jogador precise 

arrastar o terceiro ponteiro, que possuirá 

uma cor diferente que indicará a sua 

resposta. Por último, o personagem relógio 

indicará a hora, e logo abaixo várias opções 

de imagens com diversos horários, incluído o 

da imagem correta em que o usuário terá 

que indicar selecionando-o. 

JOGOS DOS Contribuir no No jogo será apresentado ao usuário 
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SENTIMENTOS conhecimento dos 

sentimentos. 

imagens de diferentes emojis com 

sentimentos (felicidade, tristeza, choro, raiva 

etc..). Na fase inicial terão quatro emojis com 

diferentes sentimentos e quatro palavras que 

representam cada um desses sentimentos, 

para que o usuário possa selecionar a 

palavra e arrastar ao emoji correspondente. 

Quando o estudante acerta o emoji ficará 

abaixo do sentimento. Quando ele escolher 

errado a palavra volta para seu lugar. Fases 

posteriores exibirão uma palavra e o jogador 

selecionará, entre quatro emojis, o correto. 

 

CORES 

Auxiliar crianças no 

aprendizado e 

identificação de cores e 

memorização, como 

também na formação de 

palavras e escrita. 

Nas fases iniciais serão mostrados simples 

desenhos de uma paisagem ou de qualquer 

outro cenário colorido que terá exibição na 

tela por volta de 15 segundos (a ser 

definido), de forma que o jogador possa 

memorizar as cores utilizadas. Após o 

término do tempo as cores serão tiradas e 

aparecerá uma paleta de cores que serão 

representadas por frutas no rodapé, somente 

com as que foram utilizadas no desenho 

anteriormente apresentado, a partir disso o 

jogador terá que indicar em cada espaço em 

branco do desenho a cor correta. Já no 

segundo mini jogo serão expostos cinco 

objetos variados, podendo ser até mesmo 

objetos contidos na fase anterior, com a 

frase “Selecione apenas os objetos da cor: 

AMARELA”, e o jogador fará a escolha de 

cada um dos objetos tocando-os, de modo 

que quando corretas, as bordas da imagem 

fiquem com a cor verde, e quando erradas, 

fiquem com as bordas vermelhas. Em cada 

erro aparecerá, por alguns instantes, um 

emoji triste. 

Fonte: Produzida pelo autor 
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Os micros jogos estão associados a conhecimentos, assim sendo, a 

partir da captura dos K-Friends, o usuário pode interagir com os monstrinhos e 

abrir micro jogos correlacionados ao conhecimento que ele tem ligação, como 

por exemplo, assuntos matemáticos ou de português. 

É importante lembrar também que o Jogo Sério com geolocalização, 

bem como os seus micros jogos apresentam potencialidades para reduzir o 

isolamento social da criança, enquanto auxiliam em sua aprendizagem. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo mostra a construção de jogos sérios como 

ferramentas auxiliares na construção de conhecimento e desenvolvimento 

social de crianças com TEA.  

A sociedade vem buscando superar barreiras, antes tecnicamente 

impossíveis de serem superadas, sendo uma delas a busca pela inclusão de 

todos os membros da sociedade. No caminho rumo a essa tão sonhada 

“inclusão total” o campo da Tecnologia da Informação (TI), juntamente com o 

campo da Psicologia, podem se tornar áreas valiosas na construção de 

ferramentas necessárias para promover a inserção de indivíduos anteriormente 

excluídos pela sociedade. 

Espera-se que a utilização dos mini jogos desenvolvidos, assim 

como Jogo de Geolocalização, possa mauxiliar no desenvolvimento social e 

aprendizagem de pessoas com autismo. 

Como trabalhos futuros serão efetuados testes com os Serious 

Games nas instituições que auxiliam pessoas com TEA, a fim de serem 

recolhidos feedbacks para melhorias e ajustes.  
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