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Abstract. Digital games have been widely explored in our daily lives, not only
as recreational use, but also as learning resources, thus shaping education
through the use of technology, far beyond just entertainment. The present work
sought to create an educational technological game that could develop the social
and cognitive skills of children between 6 and 9 years old with Autism Spectrum
Disorder. A game called Mr. Pizza Comida was developed, based on ABA therapy
(Applied Behavior Analysis) with health professionals, who gave suggestions for
improvements.
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Resumo. Os jogos digitais vêm sendo muito explorados no nosso cotidiano,
não só como uso recreativo, mas também como recursos de aprendizagem,
moldando assim a educação através do uso da tecnologia, muito além de somente
entretenimento. O presente trabalho buscou criar um jogo tecnológico educativo
e que pudesse desenvolver as habilidades sociais e cognitivas de crianças entre
6 e 9 anos com Transtorno do Espectro do Autismo. Foi desenvolvido um
jogo chamado Mr. Pizza Comida, baseado na terapia ABA (Applied Behavior
Analysis) com profissionais da área da saúde, os quais deram sugestões de
aprimoramentos.
Palavras-chave: Autismo, Jogos, Educação.

1. Introdução
A brincadeira é algo fundamental para o desenvolvimento infantil. Além de ser
algo voltado para entretenimento e lazer, ela proporciona para as crianças momentos
únicos, onde elas encontram desafios de interação com o mundo, concedendo a clareza
que o mesmo é cheio de oportunidades e desafios, auxiliando a aprendizagem e a melhoria
das capacidades cognitivas. Os jogos digitais, que antigamente eram considerados apenas
passatempos, hoje podem ser utilizados como objetivos pedagógicos, viabilizando o desenvolvimento de habilidades cognitivas (SOUZA, 2010). Sobre a interação cibernética
proporcionada por tecnologias para crianças com Transtorno do Espectro do Autismo,
apontam transformações significativas nas áreas: cognitiva, afetiva, emocional e na comunicação.
O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), segundo DSM-V (APA, 2013) engloba diferentes categorias para classificação, de acordo com a necessidade de auxílio, ou

grau de independência do indivíduo. O Transtorno do Espectro do Autismo é dividido
em 5 categorias: Síndrome de Asperger, Transtorno Invasivo do Desenvolvimento, Transtorno Autista, Síndrome de Rett e Transtorno Desintegrativo da Infância, cada categoria
possui a sua peculiaridade, mas os sintomas relacionados à dificuldade de comunicação
por deficiência no domínio da linguagem e no uso da imaginação para lidar com jogos
simbólicos, dificuldade de socialização e padrão de comportamento restritivo são bem
parecidos, variando apenas o grau: Leve (nível 1), Moderado (nível 2) e Grave (nível 3).
Muito pouco é pensado sobre os conceitos de acessibilidade durante o desenvolvimento de jogos digitais no cenário educacional, o que prejudica a acessibilidade de pessoas
que têm necessidades especiais diagnosticadas com Transtorno do Espectro do Autismo
(TEA), criando assim uma experiência negativa e comprometendo o aprendizado. O presente trabalho tem por objetivo estudar e analisar a acessibilidade em jogos voltados para
a aprendizagem, no sentido de fornecer diretrizes para a construção de jogos educativos
voltados para crianças com TEA. Para validar as diretrizes levantadas, foi implementado o
jogo “Mr. Pizza Comida” que visa auxiliar o desenvolvimento das habilidades cognitivas e
comunicativas de crianças com TEA, através de atividades simples como, por exemplo, escolher os ingredientes que ela gosta e organizar os ingredientes na ordem de montagem de
uma pizza.
Pessoas com esse diagnóstico às vezes acabam sendo rejeitadas, de acordo com
o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon (Porto Alegre, 2017), o que é um
enorme desperdício de potencial, pois, muitas dessas pessoas têm muitos talentos, seja
visual, artístico ou acadêmico, mostrando que buscar a inclusão dessas crianças é algo que
deve começar a ser feito por instituições, ajudando-as quando crianças para poderem usar
seus talentos quando forem mais velhas.
Instituições e desenvolvedores de jogos educativos digitais, seja web, mobile,
videogame, entre outros, procuram criar suas aplicações sem pensar em todos os possíveis
usuários, sem dar muita atenção para crianças com autismo. Então, com esse artigo,
busca-se mostrar a importância de jogos educativos no processo de ensino, proporcionando
acessibilidade para crianças diagnosticadas com autismo.
Este artigo está organizado em 5 seções. Além desta introdução, a seção 2 apresenta
conceitos sobre o TEA e jogos educativos. A seção 3 apresenta a metodologia e as
diretrizes utilizadas na implementação da aplicação. A seção 4 apresenta os resultados
obtidos após a implementação. A seção 5 apresenta as limitações do estudo e possíveis
trabalhos futuros.

2. Referencial Teórico
Aqui serão tratados assuntos acerca das características do Transtorno do Espectro
do Autismo e os seus níveis de gravidade, bem como o conceito de acessibilidade e como
é abordada, além de apresentar trabalhos correlatos específicos para diagnosticados com
TEA.
2.1. Transtorno do Espectro do Autismo
Esta seção apresentará as características do TEA e seus níveis de gravidade.

2.1.1. Características do TEA
O Transtorno do Espectro do Autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento
que está presente desde a infância, apresentando déficit nas dimensões sócio comunicativa
e comportamental (SCHMIDT, 2013). O chamado “espectro” refere-se a uma série de
sintomas que podem ser identificados, os quais incluem apresentar dificuldades de interação
social, comunicação, comportamentos repetitivos e por demonstrar interesses em alguns
assuntos restritos, também podendo apresentar um grau de sensibilidade sensorial (Zanon,
2014).
Segundo Cunha (2015, p.23), “o uso atual da nomenclatura Transtorno do Espectro
do Autismo possibilita a abrangência de distintos níveis do transtorno, classificando-os
de leve, moderado e severo”. Sendo assim, não podemos igualar um paciente com TEA,
vendo que são sujeitos diferentes, com graus de intelectualidade diferentes.
Manifestações de déficits:
• Comunicação e Linguagem: ausência ou atraso no desenvolvimento da linguagem
oral
• Interação social: falta de reciprocidade, dificuldade de socialização e a dificuldade
do contato com o próximo.
• Comportamental: estabelecer uma rotina, movimentos repetitivos.
O Transtorno do Espectro do Autismo não é nada sequenciado, já que não existe
um padrão que possa ser seguido para apontar alguns sintomas relacionados ao autismo.
Identificar um paciente com autismo é algo complicado, visto que as manifestações de
déficits podem ser claras ou não, variando apenas o nível de gravidade. Os sintomas não
costumam surgir de forma igualitária para os pacientes diagnosticados com TEA, ou seja,
cada diagnóstico é particular, nenhum sujeito é igual ao outro.
2.1.2. Níveis de gravidade do TEA
O Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), conhecido como DSM-V (APA, 2013), categoriza o
Transtorno do Espectro do Autismo em três níveis de gravidade:
• Nível 1 - “Exigindo apoio”
Quanto à comunicação social apresenta déficit grave nas habilidades sociais verbais e não verbais; grande limitação em dar início a interações sociais e resposta mínima
a aberturas sociais que partem de outros; inflexibilidade de comportamento; extrema
dificuldade em lidar com mudança e comportamentos restritos/repetitivos que interferem
no funcionamento em todas as esferas; grande sofrimento/dificuldade para mudar o foco
ou ações.
• Nível 2 - “Exigindo apoio substancial”
Em relação à comunicação social, apresenta grave déficit nas habilidades sociais
verbais e não verbais; prejuízos sociais aparentes mesmo na presença de apoio; limitação
em dar início a interações sociais e resposta reduzida ou anormal a aberturas sociais que

partem de outros; inflexibilidade de comportamento; dificuldade de lidar com a mudança
ou outros comportamentos restritos/repetitivos aparecem com frequência suficiente para
serem óbvios ao observador; sofrimento/dificuldade para mudar o foco ou ações.
• Nível 3 - “Exigindo apoio muito substancial”
Na ausência de apoio, déficits na comunicação social trazem prejuízos notáveis;
dificuldade para iniciar interações sociais e respostas atípicas ou sem sucesso a aberturas
sociais dos outros; pode parecer apresentar interesse reduzido por interações sociais;
inflexibilidade de comportamento causa interferência no funcionamento em um ou mais
contextos; dificuldade em trocar de atividade; problemas para organização e planejamento
são obstáculos à independência.
2.2. Acessibilidade
Diferentemente de outras tecnologias, os jogos digitais fornecem um alto nível de
engajamento do jogador com o mundo, a experiência de imersão é muito mais completa e
requer um nível de interação maior. Isso não é resultado apenas da evolução dos consoles,
recursos de hardware, imagem e som, mas sim pelo aumento da conectividade e forma de
interação entre usuários geograficamente distantes, onde os jogos solo cedem espaço para
aqueles de multijogador, aponta Cheiran (2013).
Ainda assim, os jogos digitais colaboram com o desenvolvimento de diversos tipos
de habilidades importantes, ainda que nem sempre planejados para atender a este propósito.
Em conformidade com Cheiran (2013), através deles é possível desenvolver as estruturas
mentais necessárias para que seja possível a adaptação e utilização de novas tecnologias
que acompanham a vida de um indivíduo, não só formando um espaço sociocultural,
mas também permitindo a socialização entre diferentes idades, etnias, gênero e situação
econômica. Na visão de Sens e Pereira (2015), o principal desafio é como projetar jogos
digitais realmente inclusivos, que promovam experiências de jogabilidade convidativas,
sem entraves tecnológicos que inibam ou impossibilite a interação e consumo dos potenciais
jogadores.
Assim, pesquisas para promover acessibilidade apontam princípios básicos e diretrizes norteadoras para a padronização de conteúdo acessível, tal como a conhecida
estruturação proposta por Cheiran (2013), em complemento às recomendações WCAG
2.0 (diretrizes de acessibilidade para conteúdo web) (W3C, 2008), e a atual versão do
documento, o WCAG 2.1 (W3C, 2018).
Conforme o WCAG 2.1 (W3C, 2018), para que a web seja utilizável por qualquer tipo de usuário, é necessário o cumprimento de quatro princípios necessários que
estabelecem um conteúdo acessível por qualquer pessoa:
• Ser perceptível - os usuários devem ser capazes de perceber informações apresentadas.
• Ser operável - a interface deve proporcionar total operação dos usuários.
• Ser compreensível - tanto o funcionamento quanto as informações da interface
apresentada devem ser compreensíveis.
• Ser robusto - o conteúdo deve ser acessível à medida que surgem novas tecnologias.
Uma experiência de navegação acessível não é responsabilidade apenas da aplicação de conteúdo fundamentado nas diretrizes de acessibilidade, pois, existem também

outros componentes envolvidos no uso da web que se relacionam de maneira compatível e
conjunta, pontua a W3C (2018). Assim sendo, é necessário a relação entre:
• Conteúdo – informações (texto, imagens, sons) através de uma apresentação (código ou marcação)
• Agentes do usuário – navegadores web e players de mídia
• Tecnologias assistivas – leitores de tela,
• Teclados alternativos, aplicações de digitalização, etc.
• Usuários – utilizadores
• Desenvolvedores – designers, programadores, etc.
• Ferramentas de autoria – criadores de sites
• Ferramentas avaliadoras – validadores de html, css, etc.
De fato, “a acessibilidade insuficiente em um componente não pode ser razoavelmente superada por outros componentes e o resultado é inacessibilidade, tornando
impossível para algumas pessoas com deficiência o uso de um site, página ou recurso
específico.”
igualitária a todas as interações disponíveis, sem restrições e assegurando as mesmas
oportunidades de consumo, socialização e diversão (SENS e PEREIRA, 2015).
Nesse sentido, as iniciativas que fomentam acessibilidade é um custoso trabalho de
implantar e validar o sucesso da integração das recomendações representadas na restrita
literatura sobre acessibilidade em jogos, ao passo que surgem novas tecnologias. Apesar
da consideração do mercado como uma perspectiva de viabilidade de implementação,
não estão excluídas abordagens que contemplem iniciativas educacionais que visem a
aprendizagem a partir de uma abordagem lúdica proporcionada pelos jogos (SENS e
PEREIRA, 2015).
2.3. Trabalhos correlatos
Este tópico mostrará alguns jogos que também foram desenvolvidos com o intuito
de trazer acessibilidade e promover habilidades específicas para pessoas com TEA.
• Doctor Tea
O Doctor Tea é um jogo que foi desenvolvido pela Fundación Orange (2019) que
visa facilitar as visitas médicas de pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA),
fornecendo informações aos pacientes sobre as práticas médicas mais frequentes para que
possam entendê-los e antecipá-los, além de fornecer informações aos médicos sobre as
características desses pacientes e conselhos práticos para as famílias, além de muitas outras
funcionalidades para ajudá-los nas visitas. Com isso, a prática clínica diária demonstra que,
quando houve antecipação prévia, treinamento específico, dessensibilização sistemática ou
habituação simples aos procedimentos, a ansiedade do paciente diminui consideravelmente
antes, durante e após as consultas médicas.
• Brainy Mouse
O jogo Brainy Mouse, disponível nas plataformas Android e também iOS foi feito
visando a alfabetização de crianças com TEA e déficit de atenção. (LUZ, 2019). O jogo
trabalha a leitura da esquerda para direita; formação de palavras usando sílabas; interação
com cores; sons e outros “dispositivos cognitivos”, que ajudam o usuário a trabalhar seu
desenvolvimento de forma lúdica. De forma bem interativa, a criança pode customizar seu
ratinho. Além de ser desafiada a conseguir “cheesecoin”, uma espécie de moeda virtual.

• Happy Geese
A Appically SL (2019) lançou em 2013 seu primeiro jogo para crianças com
autismo, o Happy Geese, uma versão especial de um jogo de tabuleiro. A ideia e utilidade
desse game é potenciar o ócio digital das crianças com necessidades especiais, ajudando a
melhorar distintas habilidades como aprender as vogais, número, formas e cores. Para isso,
dispõe de dados sem números, quatro tabuleiros adaptáveis e além de tudo, uma interface
muito intuitiva e fácil de se usar. O jogo foi aplicado para 3 crianças na clínica Nexo,
na Vila Mariana, e as três gostaram do jogo e ficaram entretidas, assim como também
aprenderam cores e vogais, repetindo conforme o jogo ensinava.

3. Metodologia da Pesquisa
Para o desenvolvimento desta pesquisa, foram realizados estudos teóricos sobre
Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) para identificar as necessidades das crianças
com TEA. Foram estudadas as diretrizes de acessibilidade para o desenvolvimento de jogos
para crianças com TEA e, em seguida, foi desenvolvido um protótipo do jogo acessível
para este público-alvo.
Uma vez identificado o perfil de crianças com Transtorno do Espectro do Autismo,
foram reunidos os requisitos que se fazem necessários na implementação de um jogo
para que este seja acessível e consiga atender as necessidades desse público. Na tabela
abaixo estão agrupadas as diretrizes abordadas por Cheiran (2013) em conjunto com as
recomendações WCAG 2.0 (W3C, 2008) para servir de guia no desenvolvimento de jogo
acessível para crianças com TEA:
Tabela 1. Diretrizes de acessibilidade para crianças com TEA
Diretrizes

Descrição

Compatível

Maximizar a compatibilidade com agentes de usuário
atuais e futuros, incluindo tecnologias assistivas.

Textos alternativos

Fornecer textos alternativos para qualquer conteúdo
não textual para que possa ser mudado em outras
formas que pessoas necessitem (síntese de fala,
símbolos, etc.).

Mídias baseadas em tempo

Fornecer alternativas para mídias baseadas em tempo
(áudio ou vídeo pré-gravados) como legendas,
audiodescrição ou outras mídias alternativas.

Diretrizes

Descrição

Adaptável

Criar conteúdo que possa ser apresentado em diferentes
formas (leiaute mais simples, por exemplo) sem perder
informação ou estrutura.

Distinguível

Tornar mais fácil para os usuários ver e ouvir
conteúdos, incluindo separar primeiro plano de
segundo plano.

Acessibilidade de teclado

Tornar todas as funcionalidades disponíveis e operáveis
por meio de um teclado.

Tempo suficiente

Fornecer aos usuários tempo suficiente para ler e usar o
conteúdo.

Apreensões e reações físicas

Não projetar o conteúdo de forma que,
conhecidamente, possa causar crises epilépticas.

Navegável

Fornecer maneiras de ajudar usuários a navegar,
encontrar conteúdo e determinar onde estão.

Configurável

Permitir que o jogador ajuste, simplifique e salve os
controles para o jogo.

Modalidades de entrada

Permitir que usuários operem a funcionalidade através
de várias entradas além do teclado.

Legível

Tornar o conteúdo legível e compreensível.

Previsível

Fazer com que páginas apareçam e operem de formas
previsíveis.

Inserir assistência

Ajudar usuários a evitar e corrigir enganos e erros.

Documentação

Disponibilizar documentação acessível e em múltiplos
formatos.

Aprendizado e desafio

Disponibilizar modos de treinamento e ajuste manual
de nível de desafio.

Fonte: W3C, 2008 e Cheiran, 2013. [adaptação nossa]
Com o propósito de validar as diretrizes de acessibilidade levantadas, foi desenvolvido um jogo voltado para crianças de 6 a 9 anos com o Nível 1 de Gravidade do TEA,
onde o diagnosticado possui dificuldade ao trocar de atividade, problemas relacionados à
organização e planejamento, dificuldade para iniciar interações sociais e também interesse
reduzido por interações sociais (APA, 2013). Para este propósito, é necessário que a criança
possua habilidades em comunicação verbal para compreender os diálogos e dinâmica do
jogo, bem como inteligência preservada quanto à memória de trabalho visual.
Foi escolhido o cenário de uma pizzaria para a concepção do jogo, com o intuito
de estabelecer uma comunicação com a criança utilizando de produtos comumente consumidos, aproximando-a de todo o processo de criação de uma pizza. Desse modo, o
principal propósito do jogo é explorar e desenvolver alguns aspectos como a capacidade de
interação, memorização, habilidade de ouvir, compreender e executar um comando, assim
como estimular o planejamento e organização.

O Unity foi utilizado para o desenvolvimento do jogo, a plataforma de desenvolvimento mais popular do mundo para a criação de jogos multi plataforma em 2D e 3D
e experiências interativas, utilizando um Windows 10 com uma placa gráfica que possui
recursos de DX10 (shader model 4.0). Quanto à execução do jogo, os seguintes requisitos
mínimos se fazem necessários:
•
•
•
•

SO : Windows 7 SP1 +, macOS 10.12+, Ubuntu 16.04+
Placa gráfica com recursos de DX10 (shader model 4.0).
CPU: suporte ao conjunto de instruções SSE2.
WebGL: qualquer versão recente do Firefox, Chrome, Edge ou Safari.

4. Resultados e Discussão
Com base nas diretrizes de acessibilidade estudadas, foi desenvolvido o jogo “Mr.
Pizza Comida” para aperfeiçoar as habilidades sociais, de interação e memorização, assim
como estimular o planejamento e organização de crianças diagnosticadas com o Transtorno
do Espectro do Autismo. A dinâmica do jogo e telas são exploradas na próxima seção.
4.1. Telas
4.1.1. Tela 1
A Figura 1 apresenta o menu do jogo, onde é possível:
•
•
•
•
•

Iniciar o jogo.
Acompanhar um tutorial, explicando o jogo.
Ver créditos do jogo.
Habilitar ou desabilitar a música ambiente do jogo.
Habilitar ou desabilitar o acompanhamento dos textos do jogo via áudio.

Figura 1. Tela 1: Menu do Jogo

4.1.2. Tela 2
A Figura 2 apresenta à criança as opções de ingredientes para a montagem da pizza,
permitindo que sejam selecionados seus ingredientes favoritos, respeitando a seguinte regra:
• É necessário selecionar ao menos 2 ingredientes dentre 8 possíveis, com exceção
da massa e o molho que são essenciais e obrigatórios.

Figura 2. Tela 2: Seleção de Ingredientes

4.1.3. Tela 3
A Figura 3 apresenta uma ordem de montagem da pizza, contendo os ingredientes previamente selecionados pela criança e suas respectivas quantidades. Nesta tela, o
jogador deve memorizar a sequência para a montagem da pizza que será feita na próxima
tela:

Figura 3. Tela 3: Ordem de Montagem

4.1.4. Tela 4
A Figura 4 apresenta a tela onde a criança deverá montar a pizza com seus ingredientes favoritos e suas quantidades, respeitando a ordem mostrada na tela anterior.
Após montar a pizza respeitando a ordem correta dos ingredientes e quantidades, a
tela 3 será mostrada novamente, contendo uma nova sequência e adicionando mais uma
unidade de ingrediente de forma randômica, desafiando a memória da criança, onde
ela deverá montar uma nova pizza seguindo a nova ordem.
O jogo acaba quando a quantidade de cada ingrediente selecionado pela criança for
igual a 10 ou quando a criança esquecer a ordem de montagem.

Figura 4. Tela 4: Montar a Pizza
4.1.5. Tela 5
A Figura 5 apresenta a tela final, onde é armazenado o nome do jogador e sua
avaliação sobre o jogo:

Figura 5. Tela 5: Avaliação do Jogo

4.2. Análise dos Resultados
Após revisão da literatura acerca do Transtorno do Espectro do Autismo e das
diretrizes de acessibilidade em jogos, este artigo resultou na proposta de um jogo acessível
para crianças com TEA, que serve como apoio no desenvolvimento da comunicação,
memorização, habilidade de ouvir, compreender e executar um comando, assim como
estimula o planejamento e organização. Esta pesquisa deve auxiliar no desenvolvimento
de jogos acessíveis atendendo a este público em específico.
4.2.1. Diretrizes de Acessibilidade Utilizadas
Baseado nas 16 diretrizes de acessibilidade, metas básicas para a implementação
de acessibilidade, apresentadas na Tabela 1 da seção 3, foram utilizadas algumas no jogo
“Mr. Pizza Comida”, dentre elas temos a diretriz de Textos Alternativos que visa fornecer
alternativas textuais para todo o conteúdo não textual (arte ASCII que consiste em um
padrão de caracteres), emoticons, leetspeak (que utiliza a substituição de caracteres) e
imagens que representam textos) de forma que possa ser mudado para diferentes formas
como fala ou símbolos.
Ainda baseado nas diretrizes, foram aplicadas as diretrizes de Mídias Temporais,
nesse caso foram utilizadas: Legendas (pré-gravada) e as Legendas Descritivas (prégravadas), essas legendas são utilizadas para conteúdo falado (falas, narração) e para
conteúdo de áudio (efeitos sonoros, descrição de tipo de música em animações), ambas
podem ser habilitadas/desabilitadas.
Ao criar o layout da tela, foram utilizados conceitos da diretriz Adaptável, que
possui como fundamento a criação de conteúdo e interfaces que possam ser apresentados de
formas diferentes sem perder a informação essencial da aplicação, deixando o layout mais
simples e apenas com os botões necessários de ação e com o visual da pizzaria organizado.
Alguns elementos gráficos foram utilizados para melhorar a estrutura visual da aplicação,
como ponteiros e marcas (alteração no tamanho do ponteiro, mesmo que prejudique um
pouco a resolução gráfica), e a redução dos detalhes visando diminuir alguns elementos e
ações que tirem o foco do usuário do objetivo principal.
Em relação ao tempo, a diretriz de Tempo Suficiente pressupõe fornecer aos
jogadores tempo suficiente para ler, entender, usar os conteúdos e as funcionalidades que
foram implementadas. Assim, devido às características do jogo e do público-alvo, crianças
com TEA, é desejável que não utilize limitação de tempo, pois o tempo de interpretação e
resposta do usuário pode variar conforme o grau do TEA.
Relacionado a linguagem do jogo, a diretriz Legível foi implementada para deixar
as informações mais claras e fáceis de serem interpretadas e compreendidas pelo usuário.
Foi utilizada a linguagem simples, onde todo o conteúdo textual foi escrito em uma
linguagem simples, objetiva e sucinta (limitando as frases em até 50 caracteres). Ainda
relacionado a linguagem, vale citar a implementação de um mecanismo para explicar o
significado de palavras complicadas ou não usuais, isso serve também para abreviações e
siglas.
Para ajudar os usuários a evitar alguns erros e corrigir os enganos, a diretriz
de Assistência foi implementada. A ajuda na aplicação deve estar disponível para ser

acionada a qualquer momento para auxiliar o jogador com instruções, lembretes ou dicas
de como passar por um desafio. Pensando ainda na parte de auxiliar, é desejável criar
um passo a passo para configurar os controles do jogo, deixando o usuário personalizar
as configurações de modo que fique adequado e mais confortável, assim facilitando e
aumentando a imersão no jogo.

4.2.2. Análise de Requisitos
Considerando o público alvo escolhido para o desenvolvimento e implementação
do jogo, algumas dificuldades foram encontradas. Tendo em mente que cada diagnóstico é
diferente, as diretrizes que foram implementadas na aplicação tiveram que ser pensadas e
estruturadas para atender todas as necessidades do público, considerando suas limitações
e focando no objetivo principal do jogo, que é auxiliar no desenvolvimento social e das
habilidades: cognitiva, motora e comunicação.
Todo esse processo de levantamento de requisitos, prototipação leva um pouco
de tempo, ou seja, é necessário identificar bem o seu público alvo e todos os possíveis
imprevistos que possam aparecer relacionados às diretrizes de acessibilidade que serão
implementadas, mas o foco sempre será em auxiliar no desenvolvimento das crianças e
auxiliar no desenvolvimento de outros jogos que buscam a acessibilidade e inclusão.

5. Conclusão
O propósito da pesquisa foi estudar a acessibilidade em jogos educativos voltados
para crianças diagnosticadas com TEA (Transtorno do Espectro do Autismo). Tais jogos
auxiliam o desenvolver das habilidades de comunicação, sociais, cognitivas e motoras.
Sendo eles educativos que tem como prioridade a objetividade, o apelo visual, a utilização
de um ambiente amigável e seguro, que passe segurança para o usuário, promovendo uma
visão mais específica e não generalizada. Com relação à acessibilidade, foram implementadas as diretrizes de Tempo, Apreensões e reações físicas, Navegável, Configurável,
Legível e Previsível para atender as necessidades de uma criança diagnosticada com TEA,
considerando as suas limitações na capacidade de comunicação e expressão com o meio
social em que vive, além de deixar as mecânicas do jogo mais claras e manter o foco no
meio de organização e planejamento.
Como trabalhos futuros, sugere-se uma validação das diretrizes de acessibilidade
implementadas no jogo “Mr. Pizza Comida” junto aos usuários, além de aprimorar as
mecânicas do jogo para que a capacidade de ensino e aprendizado seja ampliada por estudos
mais aprofundados, possibilitando a customização da aplicação, deixando o jogo cada vez
mais adaptável e prático. Além de, contribuir com os estudos atuais e futuros acerca desse
tema, de forma a auxiliar e facilitar a compreensão e aplicação das diretrizes e requisitos
de acessibilidade para jogos digitais. O propósito da pesquisa, logo, é fortalecer a temática
acessibilidade em jogos, entendendo que esse estudo e esforço auxilia no estímulo ao
desenvolvimento de jogos inclusivos.
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