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RESUMO
Objetivo: Criar um jogo lúdico para a educação sexual de adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Método: 
Trata-se da construção de um jogo de tabuleiro feito com respaldo em uma revisão integrativa da literatura nas bases de 
dados da CAPES, PUBMED, SCIELO. Para a construção do jogo foram utilizadas algumas etapas sugeridas por Jaffe (2011), 
sendo elas: conceito do jogo, plataforma do jogo, tema do jogo, jogabilidade, elaboração e  um método de comunicação 
para adolescentes com TEA, como uma etapa acrescentada. Resultados: O jogo de tabuleiro foi denominado "A aventura 
do adolescente com TEA: descobrindo a sexualidade", é composto por 17 casas ilustradas, três peões, um dado e um livro 
ilustrativo para introduzir o tema aos jogadores. Considerações finais: Há escassez de materiais voltados a temática, com 
isso, realizou-se a construção do jogo de tabuleiro, para desenvolver conhecimentos aos jogadores com TEA de uma forma 
lúdica sobre a educação sexual.

PALAVRAS-CHAVE
Transtorno do Espectro Autista; Educação Sexual; Adolescente; Jogos e Brinquedos.

ABSTRACT
Objective: Create a playful game for the sexual education of adolescents with Autism Spectrum Disorder (ASD). Data 
source: It is a construction of a board game done with support of an integrative literature review at the databases of 
CAPES, PUBMED, SCIELO. For the construction of the game were used some steps suggested by Jaffe (2011), such as: game 
concept, game platform, game theme, gameplay, elaboration and a method of communication for adolescents with ASD, 
as an additional step. Data synthesis: The game board was called “The adventure of the teenager with TEA: discovering 
sexuality”, consists of 17 illustrated houses, three peons, a dice and an illustrative book to introduce the theme to the 
players. Conclusion: It was observed after the integrative review the shortage of materials focused on thematic, with that, 
the construction of the board game was carried out, to develop knowledge to the players with ASD in a playful way on the 
sex education.).
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Autism Spectrum Disorder, Sex Education; Adolescent, Play and Playthings.
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Diagnóstico e Estatístico Mentais – DSM-5³. Es-
sas alterações prejudicam o desenvolvimento da 
criança e podem aumentar as preocupações na 
adolescência, esta devido a questões voltadas 
a sexualidade deste indivíduo com TEA 4. Será 
descrito neste tópico sobre o adolescente com 
TEA, como é vista a sexualidade desses indivíduos, 
bem como a utilização de jogos lúdicos como uma 
ferramenta de ensino-aprendizagem.

A adolescência é marcada por apresentar um 
período do desenvolvimento caracterizado por 
modificações em diferentes proporções, sendo 
elas, física, cognitiva, social, psicológicas, pul-
sionais, emocionais e intelectuais5-6. Nessa fase, 
tem-se a crise de identidade, em que se toma 
consciência de um novo espaço, novas realidades e 
confusão de conceitos, e portanto, é construída a 
identidade é pessoal e social, acontecendo a partir 
de suas trocas no ambiente em que está inserido7. 
Nesse período inicia-se a puberdade, acontecendo 
primeiramente nas meninas por volta dos 10 a 
12 anos quando começa o ciclo menstrual, e nos 
meninos entre os 12 anos à ejaculação6. Já para 
os adolescentes com TEA, essa fase acontece de 
uma forma mais lenta que dificulta seu desen-
volvimento nos aspectos sociais e psicológicos4. 

Por isso, para uma sexualidade saudável, é 
preciso que o adolescente receba informações 
adequadas, a fim de proporcionar: uma comuni-
cação sobre a temática, prazer sexual, autonomia, 
igualdade, privacidade, saúde sexual². A educação 
sexual contribui nesse processo de desenvolvi-
mento do adolescente, para que possa ter auto-
nomia, autoconfiança, conhecimento do corpo 
e consciência na prevenção. A sexualidade tem 
grande importância no desenvolvimento e na vida 
psíquica das pessoas, pois independentemente 
da potencialidade reprodutiva, relaciona-se com 
a busca do prazer, uma necessidade fundamental 
dos seres humanos8.

Para um desenvolvimento saudável na vida 
adulta, é necessário que o adolescente com TEA 
tenha contato tanto com a família, como na escola, 
nos grupos de amigos e no lazer, para melhorar 
suas habilidades no meio social, sendo esses gru-
pos uma base no qual irá auxiliar para toda sua 

INTRODUÇÃO

A adolescência é a fase de vida que mais gera 
apreensão nos pais e profissionais que lidam com 
adolescentes com Transtorno do Espectro Autista 
(TEA). Muitos são os obstáculos encontrados pelos 
pais em relação ao aumento da agressividade 
nessa fase do desenvolvimento, e as dificuldades 
envolvendo os cuidados de higienização e o ama-
durecimento sexual, como também escassez em 
obter orientações para passar aos seus filhos em 
relação à temática¹.

O desenvolvimento biológico da sexualidade 
humana depende basicamente de dois processos 
diretamente relacionados: crescimento orgânico 
e o processo de maturação, que estão ligados ao 
desenvolvimento do sistema nervoso, metabolis-
mo e secreção de hormônios, ou seja, qualquer 
ser humano, seja ele com ou sem deficiência, irão 
passar por esse processo. Sendo assim, é preciso 
de orientação dos pais e profissionais².

Uma forma de orientação que auxilia pais 
e profissionais pode ser feita de uma maneira 
lúdica, sendo o jogo um instrumento favorável, 
com formato educativo, e no caso deste estudo, 
voltado para os adolescentes com TEA. Diante 
disso, surge a questão problema: como desenvol-
ver um jogo lúdico sobre educação sexual para 
adolescentes com Transtorno do Espectro Autista? 
Para responder essa questão-problema, definiu-se 
como objetivo geral desenvolver um jogo lúdico 
sobre educação sexual para adolescentes com 
Transtorno do Espectro Autista. Tendo como obje-
tivos específicos: levantar informações sobre jogos 
para adolescentes com TEA; caracterizar quais são 
os benefícios dos jogos lúdicos para o processo 
de ensino-aprendizagem; definir um método de 
comunicação para criação do jogo e descrever 
as etapas para a construção de um jogo lúdico 
sobre sexualidade para adolescentes com TEA. 

Adolescente com TEA e Sexualidade

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é 
caracterizado por apresentar alterações na co-
municação, interação social e comportamentos 
repetitivos segundo os critérios do Manual de 
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vida4. Em uma pesquisa9 realizada com mães de 
crianças e adolescentes com TEA na faixa etária 
dos 10 aos 22 anos, relataram que seus filhos 
são “infantis” e “inocentes” e algumas mães ne-
gligenciam a sexualidade de seus filhos. Pode-se 
entender que é a partir dessa representação de 
“infantilidade” do filho, surgiu-se essa caracte-
rística de que essas crianças e esses adolescentes 
são dessexualizados. Por isso, são necessárias mais 
informações aos familiares de adolescentes com 
TEA, sobre a sexualidade.

Adolescentes com TEA podem apresentar, 
em graus diferentes, alguns comportamentos 
indesejáveis como agressividade, isolamento, tris-
teza, sofrimento, automutilação, adoecimento, 
afastamento afetivo e angústia. Conforme o autor 
acima9, para beneficiar tanto os pais quanto os 
próprios adolescentes, a utilização de jogos pode 
contribuir para explicar as regras sociais de uma 
maneira simples, estabelecendo um ponto de 
vista positivo a respeito da sexualidade.

Jogos Lúdicos e TEA

O jogo auxilia de uma maneira lúdica a 
aprendizagem de assuntos a serem desenvolvi-
dos através de uma forma divertida, buscando 
atrair a atenção dos jogadores10. Entende-se que 
o lúdico é um contato educacional, para que o 
sujeito enfrente os obstáculos durante o proces-
so do ensino-aprendizado. A atividade lúdica, 
contempla uma aprendizagem mais efetiva, pois 
chama a atenção de um determinado assunto, 
possibilitando assim uma discussão ampla entre 
todos os envolvidos11. 

O jogo é integrador e auxilia nos aspectos 
motores, cognitivo, afetivos e sociais para o in-
divíduo, já o lúdico são atividades intelectuais 
como memória e linguagem, sendo usufruídos por 
qualquer idade, pois funcionam como participa-
tivo e possibilitam o desenvolvimento12. Um robô 
humanoide foi criado com objetivo de promover 
habilidades de atenção, comunicação e socializa-
ção com adolescentes com TEA. Os participantes 
ao utilizarem o robô humanoide reduziram os 
comportamentos repetitivos13. 

Chung et al.14, evidenciaram em seus estudos, 
que o jogo estimula as atividades cerebrais dentro 
do giro do cíngulo, lobo frontal e no córtex insular, 
resultando assim, no reconhecimento das emoções 
faciais, pelos adolescentes com TEA. Outro estudo 
apresentou a eficácia da utilização de brinquedos 
cooperativos na melhoria na interação, tendo 
como resultados a interação entre as crianças 
com TEA e seus pares, se sentindo confiantes, 
sem hesitar em perguntar aos seus semelhantes15.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa que pos-
sibilita a utilização de estudos experimentais ou 
não, para a investigação do objetivo da pesquisa de 
caráter exploratório-descritivo16, utilizando artigos 
indexados em bases de dados do Centro de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 
bem como na base de dados Scielo e do PubMed. 
Utilizaram-se os seguintes descritores: jogos; edu-
cação sexual; autismo; adolescência, a partir disso 
possibilitou reunir informações e definições do 
método de pesquisa para o problema em questão 
e direcionar pesquisas futuras. A revisão ofereceu 
alicerce e modelos teóricos para a assimilação da 
criação do tabuleiro para a educação sexual de 
adolescentes com TEA. Buscou-se na literatura 
passos para a construção do jogo de tabuleiro que 
constitui em estabelecer estratégias para atender 
a demanda a ser pesquisada, utilizou-se para a 
construção do tabuleiro as etapas sugeridas por 
Jaffe17 sendo elas: Conceito do jogo, Plataforma do 
jogo, Tema do jogo, Jogabilidade e Elaboração. 

Em uma primeira busca nos bancos de dados 
não se delimitou o período de tempo das publica-
ções, no qual encontraram-se 430 artigos, sendo 
421 na base de dados do CAPES, seis artigos do 
Pubmed e três artigos do Scielo , selecionando 
quatro artigos, sendo dois do banco de dados 
do CAPES e dois artigos do Pubmed, pois eram 
os únicos artigos que contemplavam os objeti-
vos propostos neste artigo. Após a leitura dos 
resumos, conduziu-se com a seleção dos estudos 
publicados entre o período de 2010 a 2018, sendo 
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considerados como critérios de inclusão: 1- artigos 
que tenham no título ou no resumo a temática; 
2- artigos que respondam à questão problema; 
3- artigos publicados entre os períodos de 2010 
a 2018; 4- artigos que estejam disponíveis gra-
tuitamente. Com isso, foram excluídos os artigos 
de revisão que não correspondem aos critérios 
propostos anteriormente.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS 
RESULTADOS

Conforme já descrito na metodologia sobre 
a literatura pesquisada, a análise será dividida nas 
seguintes categorias: Jogos sobre sexualidade, em 
que serão discutidos os formatos dos jogos en-
contrados na literatura; Construção do Jogo, que 
constam os passos utilizados para a construção do 
tabuleiro e no tópico Métodos de comunicação, 
que serão analisados a forma de comunicação 
para os adolescentes com TEA. 

Jogos sobre sexualidade

Levantou-se os artigos que continham como 
tema jogos para a educação sexual de adoles-
centes com TEA, realizando-se assim uma análise 
em relação ao objetivo e a forma como foram 
construídos os jogos.

No artigo 1, criou-se um tabuleiro para crian-
ças de 6 a 9 anos com TEA, que tem como objetivo 
promover conhecimento e interação através de 
perguntas ilustrativas (árvore ou cadeira; galinha 
ou zebra), sendo composto por um tabuleiro e 
duas peças, para dois jogadores. Para a construção 
do tabuleiro considerou-se o método PECS, para 
facilitar a comunicação das crianças, proporcio-
nando assim duas opções de resposta ilustradas 
em cada pergunta ilustrativa. Se a resposta estiver 
correta acende uma luz verde e emite um som, 
se estiver errada acende uma luz vermelha, a 
criança só muda de casa se acertar a pergunta. 
Optou-se pelo tabuleiro por promover interação, 
criatividade, raciocínio, desenvolve habilidades e 
estímulos por meio de som que poderá significar 
a imagem e o som18.

Já o artigo 2 é um tabuleiro voltado para 
crianças de 7 a 8 anos com objetivo proporcionar 
conhecimentos sobre sexualidade, contendo 10 
jogadores por vez. A trilha do tabuleiro contém 
imagens de desenho de um coração saudável e um 
coração doente, sendo que conforme a sorte no 
dado, retira-se uma carta. Nas cartas encontram-
-se dicas e curiosidades sobre a sexualidade. Se o 
jogador cair em uma casa e não souber responder 
ele ficará sem jogar uma rodada19.

O artigo 3 desenvolveu-se um jogo de forma 
compartilhada com adolescentes da Vila Cafezal, 
comunidade em uma área de favelas de Belo Hori-
zonte. Por meio de oficinas em grupos operativos, 
criou-se um espaço de diálogo sobre sexualidade 
e gravidez na adolescência. Os temas eleitos fo-
ram: namoro, métodos contraceptivos, primeira 
relação sexual, doenças sexualmente transmis-
síveis, corpo humano, gravidez na adolescência 
e drogas. O jogo foi elaborado com a ajuda dos 
adolescentes de idade 10 a 14 anos, em forma 
de tabuleiro com perguntas e respostas, sendo 
que os participantes seriam de sexos diferentes.  
Estabeleceu-se que a regra do jogo seria em forma 
de disputa. Fazem parte do jogo: oitenta cartas 
de perguntas e respostas; um baralho de reflexão 
e um baralho de locais, demarcando espaços 
públicos da Vila Cafezal20.

No artigo 4 é um jogo chamado G-TEA 
uma ferramenta para auxiliar a aprendizagem 
de crianças com Transtorno do Espectro Autista, 
baseada na metodologia Análise do Comporta-
mento Aplicado (ABA). Trata-se de uma ferramenta 
para auxiliar os profissionais de Psicologia que 
lidam com crianças autistas. O game G-TEA foi 
projetado para tablets por ser um equipamento 
de fácil manuseio, sendo testado inicialmente em 
três crianças autistas. A ferramenta teve como 
objetivo auxiliar os profissionais a ensinarem as 
cores e seguiu a metodologia ABA. O aprendizado 
da cor é dividido em pequenas tarefas, seguido 
de reforços positivos toda vez que acertar e não 
havendo interações negativas, podendo o profis-
sional inferir quando necessário para estimular o 
aprendizado21.
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Construção do Jogo 

  1º etapa: Conceito do jogo
Para que a ação do jogo aconteça deve ser 

levantado alguns tópicos, entre eles: a temática 
do jogo, a definição do público-alvo, a escolha 
da plataforma e do funcionamento do jogo a 
partir do que se levantou na literatura. Pode-se 
perceber que o artigo 3 permitiu que os ado-
lescentes escolheram a temática do jogo. Nos 
artigos 1 e 317-19-20-22, os autores criaram temas 
a partir do objetivo e propósito do jogo, para 
proporcionar aos adolescentes conhecimentos 
sobre sexualidade com o designer de uma cidade 
ou floresta. O jogo formulado pelas autoras deste 
artigo, denominado “Aventura do adolescente 
com TEA: descobrindo a sexualidade”, terá como 
público alvo, adolescentes no nível 1- grau leve do 
TEA, na faixa etária de 12 a 18 anos, conforme a 
idade estabelecida pelo Estatuto da criança e do 
adolescente (ECA)23. O jogo terá como tema um 
acampamento com o intuito de ensinar sobre a 
sexualidade na adolescência em diversos cená-
rios da temática escolhida24. Foi através do local 
que se pensou nas possibilidades de subsidiar os 
subtemas que envolvem a sexualidade como, as 
casas dos campistas, a diferença entre menino e 
menina; a floresta, significando os perigos que 
podem encontrar (abuso sexual).

  2° etapa: Plataforma do jogo
Nos artigos 1, 2 e 3 observou-se uma escolha 

por jogo de tabuleiro para proporcionar interação 
e entretenimento entre os participantes. A com-
posição do material contemplará na interação, 
criatividade, raciocínio e o desenvolvimento de 
habilidades e estímulos18. Já o artigo 421 optou 
pela tecnologia utilizando-se o tablet, por ser 
um método que atrai a atenção da criança com 
mais facilidade.

Para alcançar o objetivo de passar as informa-
ções para os adolescentes de uma maneira que os 
jogadores pudessem trocar experiências, optou-se 
por construir um jogo de tabuleiro para auxiliar 
no desenvolvimento das relações interpessoais e 
no ensino de um determinado assunto25. 

  3° etapa: Tema do jogo
Para desenvolver um jogo é necessário ca-

racterizar quais as experiências que deseja passar 
para o jogador. Os artigos 2 e 3 discutem sobre 
diferentes assuntos relacionados a educação se-
xual dos adolescentes como: namoro, métodos 
contraceptivos, primeira relação sexual, doenças 
sexualmente transmissíveis, corpo humano, gravi-
dez na adolescência ou uso de drogas17-19-20. Com 
isso, foi desenvolvido o tabuleiro com o intuito 
de ser uma estratégia a ser utilizada pelos pais e 
profissionais para contribuir na educação sexual, 
já que é uma temática delicada de ser abordada 
pelos pais de adolescentes com TEA9. Com base 
nas discussões de Nogueira20 e na Cartilha do 
Adolescente26, foram escolhidos para o presente 
estudo os seguintes subtemas para abordar sobre 
a educação sexual de adolescentes com TEA: des-
cobrindo o corpo; a higiene íntima; a diferença 
entre homem e mulher; o ciclo menstrual; con-
traceptivo; o namoro e o abuso sexual. Baseado 
nos dados descritos, foi necessário criar etapas e 
métodos para explicar os temas citados, de uma 
maneira lúdica e interativa para os adolescentes.

  4° etapa: Jogabilidade
Nos artigos 1 e 2 observou-se que a jogabi-

lidade funciona por meio de erros e acertos, ou 
seja, conforme as perguntas do jogador, este irá 
permanecer ou avançar uma casa18-19. O número 
de participantes varia conforme os autores e os 
objetivos do jogo, mas pode-se observar que os 
jogos envolvem de um a três jogadores18-19-21.

O número de participantes para a jogabilida-
de do presente estudo será de dois a três jogado-
res, necessitando de um instrutor (mediador), seja 
ele pai/mãe ou profissional, para estar orientando 
o (s) adolescente (s) durante o jogo. O instrutor 
deverá ter conhecimento do manual que tem o 
passo-a-passo (Apêndice A) e dos objetivos, onde 
elaborou-se um livro ilustrativo para explicar de 
uma forma lúdica sobre a temática, buscando 
atrair a atenção dos jogadores para se aventurar 
no tabuleiro¹¹. Isso proporcionará interação do 
(s) adolescente (s) com o instrutor de uma forma 
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dinâmica e divertida, possibilitando que os jo-
gadores se comuniquem de diferentes formas18.

  5° etapa: Elaboração
Nessa última etapa serão feitas as demais 

preparações para o jogo de tabuleiro: o manual, 
as peças para o jogo, a elaboração do designer do 
tabuleiro. A partir disso, encontrou-se nos artigos 
1 e 3 os materiais que compuseram o tabuleiro: 
duas peças (peões), oitenta cartas perguntas e 
respostas, um baralho de reflexão e um baralho 
de locais da região, que no caso demarcavam os 
espaços públicos da Vila Cafezal onde o trabalho 
foi desenvolvido17-20-18. 

Foi proposto para a criação do jogo "A aven-
tura do adolescente com TEA: descobrindo a se-
xualidade", a inserção das perguntas e respostas 
no próprio tabuleiro, com o intuito de facilitar a 
compreensão e o manuseio do jogo, tanto para 
o adolescente, como ao instrutor que estará fa-
zendo uso deste. As perguntas e as respostas 
terão o apoio de ilustrações que contém objetos 

e situações para a identificação do que se trata. 
Na figura 1 apresenta como o tabuleiro é 

composto, com 17 casas ilustradas, três peões, 
um dado e um livro ilustrativo para introduzir o 
tema aos jogadores (Figura 2 e 3), além de um 
quebra-cabeça do corpo humano.

Com isso, no decorrer do jogo será utilizado 
como reforçador para os campistas, avançar uma 
casa mesmo quando não acertar a resposta e 
ganhar uma peça do quebra-cabeça, pois sabe-se 
que o reforço estimula o campista a continuar 
jogando27. Esse reforço é utilizado pela Análise 
do Comportamento, desenvolvida por Skinner 
entre as décadas de 50 a 60, no qual utiliza-se os 
processos básicos do comportamento. Este méto-
do é respaldado em evidências de conhecimento 
científico e eficácia do tratamento28. O Jogo teve 
como intuito de abrir nossas possibilidades de 
ensino e aprendizagem focando em auxiliar os 
adolescentes a perceber e aprender sobre seu 
corpo e reduzir problemas de comportamento a 
respeito da sexualidade.

Figura 1. Exemplo do tabuleiro desenvolvido no presente estudo

Fonte: Própria (2018).
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Métodos de comunicação 

Existem alguns métodos mais apropriados 
para a comunicação com crianças, adolescentes e 
adultos com TEA, pois os mesmos têm percepção 
diferenciada das demais pessoas, e esses métodos 
são: ABA, Teacch e o PECS. 

A análise do comportamento aplicada (ABA) 
é um método que abrange as habilidades lin-
guísticas, motoras, sociais e habilidades de cui-
dados com o corpo, lembrando que é baseado 
em evidências para alterar comportamentos não 
desejáveis29. Já o método Teacch (tratamento e 
educação para autistas e crianças déficits, re-
lacionados a comunicação) tem como objetivo 
desenvolver aptidões de autonomia e aperfeiçoa-
mento no comportamento da pessoa com TEA. 
Esse método tem alguns princípios estabelecidos 
como: 1- melhoria na adaptação; 2- intervenção 
individual; 3- organização no ensino; 4- atuação 
nas habilidades emergentes; 5- pais ativos na 
atuação do método. Sendo que para Schopler, 
seu método, era usado para ensinar aos pais as 
técnicas comportamentais para auxiliar na carên-
cia de algumas habilidades30.

O PECS (Picture Exchange Communication 
System) é baseado na metodologia ABA, podendo 
ser aplicado desde a infância até a fase adulta. 
Esse método tem como material de apoio uma 
pasta de plástico com velcro e figuras para serem 

fixadas neste instrumento. É composta por seis 
etapas, sendo elas: a primeira em que a criança 
irá utilizar a figura que mais lhe agrade; a segunda 
etapa irá procurar pelas figuras que mais goste; a 
terceira discriminará as ilustrações desejadas; na 
quarta aprenderá a formar frases com as imagens; 
na quinta aprenderá a responder as frases feitas 
pelas figuras e na sexta e última fase irá aprender 
a fazer comentários21. 

Após descrever os métodos de comunicação 
para os adolescentes com TEA, escolheu-se o 
PECS para se utilizar na construção do tabuleiro 
com as perguntas ilustrativas para facilitar a co-
municação18.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O jogo "A aventura do adolescente com 
TEA: descobrindo a sexualidade" objetivou pro-
porcionar a interação entre pais/cuidadores e os 
adolescentes, utilizando o método PECS para o 
ensino-aprendizado dos jogadores sobre a edu-
cação sexual, por meio de uma forma lúdica, com 
um guia sobre alguns temas que estão presentes 
na adolescência.

Observou-se diante da pesquisa bibliográfica, 
a escassez de produções teóricas no idioma por-
tuguês, como também jogos voltados para a edu-
cação sexual aos adolescentes com TEA. Porém, 
teve-se facilidade em encontrar jogos e literatura 

>

Figura 2. Apresentação do livro ilustrado "A aventura 
do adolescente com TEA: descobrindo a sexualidade".

Figura 3. Exemplo do conteúdo do livro ilustrado 
desenvolvido no presente estudo.

Fonte: Própria (2018).

Fonte: Própria (2018).
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voltados a educação sexual de adolescentes. No 
entanto, esses jogos não eram adequados para 
os adolescentes com TEA, pois os mesmos não 
têm a mesma percepção que outros adolescentes 
e além disso, alguns jogos continham muita cena 
de agressividade e violência.

A partir da revisão de literatura e da escassez 
de materiais sobre a educação sexual no TEA, uti-
lizou-se subtemas para a criação das perguntas do 
tabuleiro, baseadas em Nogueira20 e na Cartilha 
do Adolescente26 que definiram temas necessários 
a respeito da educação sexual.

Optou-se em construir um jogo para ex-
plorar de uma maneira lúdica a aprendizagem 
de assuntos a serem desenvolvidos através de 
uma forma divertida, buscando atrair a atenção 
dos jogadores¹¹. A maior dificuldade encontrada 
para elaborar o jogo foi selecionar o meio de 
comunicação com os adolescentes com TEA mais 
eficaz, pois cada um tem seus pontos positivos, 
mas também as suas limitações, capacidade de 
entendimento e percepção. Após análise da litera-
tura e temática do jogo, escolheu-se o PECS, para 
que o jogo tenha uma forma fácil de se comunicar 
e ser compreendido.

Sugerem-se mais criações de materiais e 
pesquisas voltadas à educação sexual de adoles-
centes com TEA que possam ser utilizados pelos 
profissionais e pais. Também observou-se a ne-
cessidade de materiais informativos para a família, 
sobre a transição da fase infantil a fase adulta, 
desmistificando a respeito da sexualidade em 
adolescentes com TEA.

Após a pesquisa bibliográfica realizou-se 
a criação do jogo de tabuleiro, porém não foi 
possível testar o jogo. Desse modo, não se pode 
afirmar a eficácia do mesmo e se abrange todas 
as necessidades do adolescente com TEA, cons-
tituindo assim as limitações deste estudo.
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APÊNDICE A

Manual do jogo

Neste jogo você e os demais campistas irão passar as férias em um acampamento de verão. Para 
que o verão seja proveitoso a todos, vocês precisarão trabalhar em equipe. Então, preste atenção nas 
instruções abaixo, pois são muito importantes sobre o acampamento:

A trilha pode ser utilizada por dois ou três campistas, lembrando que um deverá ser o instrutor 
(mediador) para orientar no decorrer do jogo e fazer a leitura do livro "A aventura do adolescente 
com TEA: descobrindo a sexualidade" para que todos conheçam as normas e o funcionamento do 
acampamento de verão.

A aventura inicia-se pelo campista do lado direito do instrutor e, assim sucessivamente. Assim 
que o campista  jogar o dado, o instrutor junto com o (os) jogador (es), lerá a pergunta da casa cor-
responde e auxiliará perguntando qual das duas opções seriam a resposta correta. Caso o campista 
não saiba a resposta, ele pode pedir ajuda para o instrutor ou para os demais campistas; se o campista 
não acertar a resposta, o instrutor pode explicar para todos os campistas qual seria a resposta correta, 
podendo utilizar o livro inicial para auxiliar na explicação.

O instrutor poderá fazer alterações nas instruções ou regras, conforme a necessidade dos cam-
pistas. Utilize a imaginação instrutor, e ótimo jogo a todos.
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