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RESUMO 

A educação especial tem sido tema de muitas pesquisas atualmente em função dos 

desafios que esta  oferece aos professores e demais profissionais da educação. 

Neste campo, a Síndrome do Espectro Autista (TEA) surge como uma das principais 

deficiências que levam esses profissionais ao estudo e busca por novas 

metodologias, com a finalidade de atender a essas crianças e auxiliar em seu 

desenvolvimento escolar e social. Este trabalho apresenta uma experiência vivida 

por estudantes dos cursos de Pedagogia e Tecnologia em Jogos Digitais do Centro 

Universitário Eniac, com o objetivo de contribuir com o aprendizado de alunos com 

autismo em seu processo de alfabetização. Aos estudantes de Pedagogia destinou-

se a função de idealizar um jogo pedagógico que foi desenvolvido pelos alunos de 

Jogos Digitais. Após a finalização e aplicação desse jogo, foi possível observar a 

afinidade que estas crianças possuem com a tecnologia e que esta pode ser um 

novo caminho para o desenvolvido de alunos com autismo. 

 

INTRODUÇÃO 

A inclusão social de alunos com autismo foi o tema central deste trabalho, 

aliado às perpectivas de que o uso das tecnologias digitais podem oferecer grande 

contribuição para o desenvolvimento destas crianças.  

Dentre as dificuldades encontradas pelos professores para enteragirem com 

alunos que possuem a Síndrome do Espectro Autista estão a compreensão do 

comportamento destes em sala de aula, as dificuldades de interação social, 

socialização e comunicação. (PIMENTEL; FERNANDES, 2014) 

Além disso, a falta de profissionais especializados e com conhecimentos 

sobre o tema, dificultam ainda mais o desenvolvimento dessas crianças no ambiente 

escolar.  

Em virtude de todos esses fatores, um grupo de estudantes de Pedagogia em 

seu trabalho do projeto integrador decidiu se aprofundar nas possibilidades de 

atendimento a esses alunos, esperando com isso oferecer novas possibilidades de 

atendimento para eles, com foco no processo de alfabetização 

 

OBJETIVOS : 

São objetivos deste trabalho: 

● Compreender como o jogo digital pode auxiliar na inclusão do aluno 



com autismo e os demais colegas de classe; 

● Refletir sobre os efeitos das tecnologias digitais em crianças com 

autismo; 

 

METODOLOGIA: 

 Em relação à abordagem do tema, esta pesquisa é considerada qualitativa, 

pois tem como objetivo descrever o objeto de estudo com mais profundidade 

(MASCARENHAS, 2012). Quanto aos objetivos, trata-se de uma pesquisa 

exploratória com levantamento bibliográfico sobre o problema, a fim de torná-lo mais 

explícito. (GHERARDT; SILVEIRA, 2009)  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Na elaboração do jogo foi trabalhada a cooperação em equipe, considerando-

se o fato de ser um trabalho interdisciplinar e intercursos: Tecnologia em Jogos 

Digitais e Pedagogia. 

Foi utilizado o programa GAMEMAKER STUDIO e discutidos importantes 

pontos, tais como a relação da aprendizagem significativa por meio do jogo digital e 

a aprendizagem do alfabeto e números pela criança autista.  

Considerou-se também o fato de que a criança que possui Transtorno do 

Espectro Autista (TEA ) pode apresentar  dificuldades de interação social, problemas 

de comunicação social e comportamentos repetitivos e distintos. Pensou-se em 

promover o trabalho com a coordenação motora e conhecimento das letras e 

números. 

Conforme Filho e Lowenthal (2014, p.134) “A inclusão escolar promove nas 

crianças com TEA oportunidades de convivência com outras crianças da mesma 

idade, tornando-se um espaço de aprendizagem e desenvolvimento social”. Por isso, 

o jogo foi desenvolvido com vistas a essas dificuldades e pôde ser aplicado em 

crianças autistas no próprio colégio da instituição, com ótimos resultados no que se 

refere ao interesse, concentração e aprendizagem dessas crianças. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES: 

O jogo ofereceu contribuições significativas para a aprendizagem  dos alunos 

com autismo. Aspectos como  coordenação motora, interação e memorização são 

desenvolvidas durante a atividade. Alguns cuidados estiveram presentes no 



desenvolmento desse jogo, como por exempo em relação às cores do layout, que 

não poderiam ser fortes pelo fato de que as crianças não responderem bem a esse 

tipo de cor.  

A elaboração do jogo foi uma experiência desafiadora que acrescentou 

conhecimentos importantes e contribuiu com o processo da aprendizagem dos 

alunos com autismo que puderem ter contato com ele. Além disso, ofereceu a nós, 

futuros professores, o contato com a rotina da inclusão vivida nas salas de aula da 

educação básica. Schmidt (2014, p.19) trata desse desafio quando afirma que este 

“encontra-se ligado à escolarização de pessoas com autismo no ensino regular 

como forma de inclusão educacional e social” 

Não basta apenas inserir essas crianças no espaço escolar, e sim promover 

de fato a aprendizagem e o desenvolvimento que elas necessitam. tendo as 

ferramentas tecnológicas importante papel nesse contexto. 
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