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R E S U M O : Este artigo se propõe discutir a utilização de um Sistema Inteligente para avaliação e
apoio no desenvolvimento da aprendizagem em crianças de diversas faixas etárias e portadoras de
necessidades especiais. Este embasando-se nos trabalhos de estimulação da área cognitiva
desenvolvidos pela Terapia Ocupacional e parâmetros de terapeutas e pedagogos, que irão
dimensionar os estímulos necessários para se tentar o aumento dos níveis de absorção e abstração do
PNE, possibilitando e/ou criando um estímulo à inteligência e/ou aprendizagem, permitindo, e/ou
tentando, elevar sua capacidade cognitiva. Baseado nestas premissas, e sabedores de toda a
problemática que envolve o processo de desenvolvimento cognitivo dos PNE’s. O uso do software
RACHAKUKA visa introduzir um novo método de utilização de sistemas interativos inteligentes
para evolução do tratamento de PNE e criando assim um vínculo entre a Tecnologia da Informação
e o tratamento de PNE, promovendo a inclusão social e digital deste ser que muitas vezes é
esquecido pela sociedade.
Palavras-chave: Inclusão Digital; Mapeamento de Lesões; RACHAKUKA; Terapia.
ABSTRACT: This article intends to discuss the use of an Intelligent System for evaluation and
support in the development of the learning in children of several age groups and special needs
persons, been based in the works of stimulation of the cognitive area developed by the Occupational
therapy and therapists' parameters and educators, that will go dimensioned the necessary incentives
to try the increase of the absorption levels and abstraction of SNP, making possible and/or creating
an incentive to the intelligence and/or learning, allowing, and/or trying, to elevate his/her cognitive
capacity. Based on these premises, and informed of the whole problem that involves the process of
cognitive development of SNP's. THE use of the software RACHAKUKA seeks to introduce a new
method of use of intelligent interactive systems for evolution of the treatment of SNP and creating
like this a bond between the Technology of the Information and the treatment, and promoting this
being's social and digital inclusion that many the times it is forgotten by the society.
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1 Introdução
A aprendizagem é algo bastante complexo que para além de um resultado por vezes
observável, tem subjacente um processo muito difícil de captar e perceber (GAGNÉ, 2006). As
diferentes concepções e teorias da aprendizagem permitem aos formadores a tomada de consciência
da sua complexidade subjacente e a partir desses resultados adequar os métodos e estratégias aos
formandos (GAGNÉ, 2006). Sendo assim, todo o processo cognitivo pode ser afetado por qualquer
lesão que atinja o córtex cerebral, o que criaria dificuldades cognitivas, impedindo uma perfeita
formação do conhecimento.
Assim sendo, a Medicina, a Terapia Ocupacional e a Pedagógia tem realizado estudos
sistemáticos sobre o contexto do problema, os modelos de tratamento e de recuperação de lesões
cerebrais incapacitantes. Mas a partir do final do século XX, a Pesquisa Operacional, por meio da
Engenharia de Requisitos vem realizando uma nova leitura desta problemática, inserindo neste
contexto uma nova visão baseada no uso de novos procedimentos avaliativos e jogos de estimulação
da atividade cognitiva (FIALHO, 2001).
Mas, mesmo com todos esses estudos, a produção e a disponibilidade de softwares
especializados, que ajudem a tratar e estimular a capacidade cognitiva de pessoas portadoras de
necessidades especiais, vem diminuindo gradativamente, atinjindo até o segmento de jogos
educacionais. Ocasiona, assim, grandes hiatos na continuidade da disponibilidade de softwares, os
quais são utilizados como neuro-estimuladores para tratamento de determinadas lesões,
principalmente para adultos. Além disso, muitos dos produtos oferecidos no mercado, normalmente,
têm um tratamento puramente comercial, carecendo de uma formalização do seu contexto de
desenvolvimento e de análise estruturada, provocando o afastamento da sua finalidade principal, ou
seja, trabalhar com o processo cognitivo e sua estimulação constante (CARRAHER, 2004),
(FIALHO, 2001).
Dessa forma, o LADS – Laboratório de Apoio à Decisão e Sistemas, em convênio com a
Clínica Encontro, começou analisar os produtos disponíveis no mercado e voltados para
desenvolvimento das atividades cognitivas e psicomotoras de crianças portadoras de necessidade
especiais. Portanto, o foco principal desse estudo, foi o de analisar os procedimentos e estruturação
lógica adotados em jogos especiais utilizados para trabalhar as áreas corticais do cérebro do PNE
afetadas por alguma lesão, desenvolvendo uma nova sistemática que engloba o uso de processos de
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multimídia, realidade virtual, processamento de imagem e algoritmos de inteligência artificial,
congregando-os com os procedimentos da Terapia Ocupacional, para construção de softwares que
reúnam condições para de atender todos os requisitos preconizados para tratamento de PNE.
2 Aplicações Educacionais
Segundo Ramos (1995) é claro que a tecnologia não é responsável por toda a transformação
cultural que ela impulsiona. A mudança tecnológica apenas cria novos espaços de possibilidades a
serem, então, explorados. Qual é esse espaço, no caso das novas tecnologias da informática
(inteligência artificial, processamento de linguagem, linguagens icônicas, hipertextos e multimídia,
redes de computadores)? Quais são os tipos de aplicações educacionais das ferramentas
computacionais já em uso e quais os seus pressupostos pedagógicos?
Para Sprinthall e Sprinthall (2004) considera a atividade do aprendizado e propõe uma divisão
em dois grupos para tais usos: enfoque do tipo algorítmico e enfoque do tipo heurístico. No enfoque
do tipo algorítmico é predominante a ênfase na transmissão de conhecimento do sujeito que sabe
para o sujeito que deseja aprender. Neste caso, a função do criador do software é projetar uma
seqüência bem planejada para a apresentação do conteúdo. Este deve ser subdividido em pequenas
doses e permeado de atividades que exijam uma resposta ativa e padronizada em cada etapa,
proporcionando avaliação imediata desta resposta juntamente com atividades de reforço (ou feedback).
Espera-se com isto conduzir o aprendiz a um objetivo previamente determinado. Seus proponentes
apontam como uma das principais vantagens a promoção de um ritmo próprio para fixação dos
conteúdos. Ainda, espera-se que o computador possa permitir a formulação de seqüências ideais de
ensino, pois este deve ser capaz de interagir com o aprendiz personalizando as estratégias de fixação
e reforço dos conteúdos transmitidos (VYGOTSKI, 1996).
Neste enfoque situam-se as aplicações do tipo tutoriais, ou instrução assistida por computador
(CAI - Computer Assisted Instruction). Este tipo de software assume as funções de um tutor, guiando o
aprendiz por meio das quatro grandes fases descritas por Gagné (2006) citado por Galvis (1988) para
o processo de aprendizagem: motivação, retenção, aplicação e retroalimentação.
3 Etimologia do Jogo
No sentido etimológico, a palavra jogo é de origem latina: é o jocu ou o gracejo. Hoje, ela
significa divertimento, brincadeira, passatempo. De acordo com Huizinga (2004), o jogo ou a
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brincadeira nasce antes da própria cultura, é uma herança que os seres humanos trazem dos animais.
Ou seja, os seres humanos, e antes deles os animais, sempre brincaram. Atualmente, a maioria dos
filósofos, sociólogos e antropólogos concordam em compreender o jogo como uma das atividades
que contém em si mesmo o objetivo de decifrar os enigmas da vida e de construir um momento de
entusiasmo e alegria na aridez da caminhada humana (ANTUNES, 2006, p.36). De acordo com
Antunes (2001), brincar significa extrair da vida humana nenhuma outra finalidade que não seja ela
mesma. Em síntese, o jogo é o melhor caminho de iniciação ao prazer estético, à descoberta da
individualidade e à mediação individual. Enquanto metáfora da vida, ele estimula o crescimento e a
astúcia em direção ao desenvolvimento cognitivo e aos desafios do viver.
Vistos da perspectiva das crianças, o jogo está mais ligado a estímulos internos que a
contingências exteriores. Ou seja, "a criança não é atraída por algum jogo por forças externas
inerentes ao jogo e sim por uma força interna" (ANTUNES, 2006, p. 37).
No mundo dos adultos, ou na cultura atualmente dominante, o jogo ganha uma outra
dimensão, sem necessariamente perder as primeiras: ele embute uma competição entre os jogadores
(indivíduos ou grupos). A competição é geralmente entendida como um estímulo na medida em que
envolve um desafio a ser superado. Além de ser brincadeira, o jogo enquanto competição aponta
assim também para objetivos externos: joga-se para ganhar. A competição é positiva quando estimula
o desenvolvimento de habilidades entre os participantes que permitem melhor lidar com o mundo.
Entretanto, ela se mostra negativa quando favorece atitudes ilícitas, ou seja, quando não prevê
condutas éticas que sirvam de parâmetros para os jogadores (AZEVEDO et al., 2001).
Muito se tem escrito ultimamente a respeito do aprender fazendo e da aprendizagem
cognitiva. De algum modo, estes estudos baseiam-se nas teorias construtivistas de Piaget e Vigotsky.
Faz-se, no entanto, uma grande confusão entre, de um lado, uma visão que se poderia definir como
tecnocrática da educação - o aprender fazendo é um aprender prático que dispensa a reflexão - e a
aprendizagem cognitiva ou reflexiva. Em outras palavras, trata-se da distinção entre a prática e o
practicum. De acordo com Gómez (2002), o practicum é constituído de três conceitos diferentes: o
conhecimento-na-ação (conhecimento técnico ou solução de problemas) que orienta toda a atividade
humana e se manifesta no saber fazer e saber explicar o que se faz; a reflexão-na-ação quando pensase sobre o que se faz ao mesmo tempo em que atua-se. Considerado pelo autor como o melhor
instrumento de aprendizagem, pois é na situação prática, não só de adquirem e constróem novas
teorias, esquemas e conceitos, como se aprende o próprio processo dialético da aprendizagem
(GÓMEZ, 2002).
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Num jogo, o processo de cognição ou de aprendizagem reflexiva (o practicum) se verifica
quando o jogo, através dos seus diversos estímulos, possibilita a formação das estruturas cognitivas.
De acordo com as teorias construtivistas, a formação dessas estruturas ocorre principalmente na fase
da vida que vai dos dois aos doze anos, que é momento no qual o organismo produz mielina, uma
substância que envolve os neurônios e que ajuda a aumentar a velocidade na transmissão das
informações (CHIAROTTINO, 1988). Nessa idade, a criança entra no jogo da vida como uma
totalidade, corpo, emoção e razão. No entanto, de acordo com Antunes (2000), a aprendizagem pode
ocorrer e ocorre de fato durante a vida inteira. Nesse sentido, entende-se que todo ser humano,
durante toda a sua vida, está apto para aprender e aprende. Basta que se criem estímulos adequados
para isso. O jogo, na medida em que envolve a totalidade da pessoa, pode contribuir decisivamente
para a geração de estruturas cognitivas, mesmo em adultos.
Finalmente, de acordo com Weick; Bougon (2003), o mapa é construído quando o sujeito, ao
explorar o seu ambiente, nele percebe as regularidades por intermédio das próprias ações,
experiências e suas conseqüências. É dessa interação e aprendizagem que são construídas as
representações ou modelos mentais (os mapas), que têm a função de dar sentido à realidade e de
permitir aos sujeitos lidar com os problemas.
4 O Software RACHAKUKA
A partir destes princípios discutidos nas seções anteriores, foram criadas as bases para o
desenvolvimento de um software que atendesse três realidades básicas: Pudesse avaliar a evolução
cognitiva de uma pessoa portadora de necessidades especiais; Ajudar na terapia de recuperação;
Aproximar a informática a uma parcela da população que, não tem acesso a tecnologias modernas.
Sedimentados, nestas premissas, foi feita uma associação entre a Clínica Encontro
(Especializada no tratamento de crianças portadores de Síndrome de Down, Autismos e doenças
limitadoras das condicionantes psicomotoras) e o LADS (Laboratório de Apoio à Decisão e
Sistemas) para o desenvolvimento de um sistema que tentasse corresponder aos anseios expostos e
fosse versátil o suficiente para atender diversas faixas etárias de portadores de necessidades especiais.
Com isso, foi desenvolvido um sistema apelidado de RACHAKUKA, que se utiliza
procedimentos de multimídia, realidade virtual, processamento de imagem e algoritmos de
inteligência artificial, congregando-os com a Terapia Ocupacional, para construção da arquitetura do
sistema que reúnam condições para: repetibilidade continuada, controle do estímulo que esta sendo
realizado, introdução do PNE no mundo da informática; dimensionamento as suas dificuldades e
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do cérebro para recuperação de lesões e também na

observação contínua do seu processo emocional. Na tentativa de determinar, quais seriam as suas
necessidades, e como devem ser trabalhadas às informações e sua cognição para servir de base para
a sua evolução como ser humano. O RACHAKUKA é principalmente, um software que trabalha
com um banco de dados de CASES. Para a utilização desses, numa sistemática de desenvolvimento
de cortes e de transformação em jogos de memória associativa.
Mas, o software não só administra um banco de dados de CASES, e sim um banco inteligente,
que armazena estas imagens, questionamentos, entre outros, definidas a partir do seu grau de
dificuldade, da sua faixa etária para uso, do seu grau de abstração e absorção. A partir destas
definições, os terapeutas podem definir, para cada caso em estudo, a quantidade de cortes que serão
realizadas na figura escolhida, o grau de dificuldade de visualização das peças, a forma de encaixe e
dificuldade de manipulação e coordenação motora.
5 O Trabalho e Os Resultados
5.1 O Universo Pesquisado
Para realização de testes com o RACHAKUKA, foram escolhidas 15 crianças portadoras de
Sindrome de Down, com idade oscilando entre 6 (seis) e 12 (doze) anos, e com graus variáveis de
comprometimento psicomotor, e que nunca entrarão em contato com nenhum equipamento de
informática. Este grupo foi formado por alunos da Clínica Encontro, e que foram pré-selecionados
pelos terapeutas da clínica e sua efetivação no processo só foi possível, após consultas a os pais e/ou
representantes legais que autorizarão sua participação no experimento.
No experimento realizado, que iniciou em Fevereiro de 2005 e terminou em Março de 2006,
foram analisados, inicialmente, o comportamento das crianças frente à máquina, a dinâmica do
grupo, as competências e habilidades já internalizadas de cada uma.
Todas as observações sobre cada etapa do experimento, que foram treinamento no uso do
computador, aplicação do software e interação Homem X Máquina, foram rigorosamente anotadas
enfatizando-se as atividades motoras, perceptivas, gráficas e, em particular, a atividade da lectoescrita. O maior interesse centra-se no aspecto cognitivo e social das situações e propostas.
Em todos as sessões foram feitas atividades no chão, na mesa e na tela (computador),
ambientando a criança a dois mundos, o concreto e o virtual. Para as atividades de chão busca-se
uma manipulação das crianças com objetos a nível concreto (Brinquedos de quebra-cabeça, objetos
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de manipulação variados e do plano chão para o plano tela.). E, finalmente, na tela, as atividades são
propostas com a finalidade de observar o comportamento da criança diante de novas dificuldades.
Esta dinâmica do trabalho é criada e mantida com familiarização entre todos os membros do grupo.
Coloca-se aqui uma síntese dos resultados obtidos no período de trabalho com as crianças.
5.2 Motivação
As crianças manifestam grande interesse em todas as atividades, especialmente as do
computador, com o software RACHAKUKA. Pode-se dizer que esta motivação mantém-se em todo
o processo e é considerada autêntica, interna, ligada à atividade voluntária. Com o alto nível de
motivação, é possível sustentar a atenção das crianças por até 75 minutos. Este fator é favorecido
pelo software proposto que oferece interatividade, abertura e flexibilidade, possibilidade de criação,
liberdade de escolha do tipo de atividade e exploração. O crescimento do nível de motivação é
observado nas atividades com o computador, sendo crescente, aumentando a partir das
diversificações e dos novos graus que são introduzidos.
5.3 Plano Motor-Perceptivo
Na interação das crianças com o equipamento não se observa nenhuma dificuldade. No
primeiro dia, elas utilizam com certa facilidade o mousei (que exige coordenação motora mais apurada)
e com interpretação adequada dos ícones do software. A coordenação viso-motora aparece
rapidamente e parece estar ligada a uma maior compreensão do objeto, da atividade e mostra-se
compatível com o cenário do software.
Com a maior habilidade no manuseio, as crianças apresentam grande capacidade de perceber
as informações contidas na tela, tratando-se das imagens a serem trabalhadas. Verifica-se, então, a
capacidade de aprender uma informação sob a forma gráfica e uma melhora na varredura ocular da
esquerda para a direita e o retorno a um lugar preciso.
Acompanhou-se as reações de cada criança, quanto a crescente ordenação e elaboração de
pensamentos estruturados e compreensão de problemas mais complexos, que aparece nas atividades
de chão, de mesa, de tela e no nível da linguagem oral. As estórias, frases e fala espontânea mostram
uma seqüência lógica de idéias e aumento do interesse por novos conhecimentos e por conseqüência
uma melhora na forma oral.
5.4 Memória
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É observada uma maior facilidade na memorização dos movimentos e das formas gráficas, suas
significações e aplicações possíveis. Freqüentemente, as crianças desenvolvem suas próprias técnicas
mnemônicas para evitar erros. Isto leva a verificação e a constatação de uma maior confiança e
segurança nas atuações e produções das crianças (aumento da indepen-dência na utilização do
software; maior troca de informações nas duplas de trabalho; capacidade de estimular o colega “que
lindo!”, “parabéns!” etc.) .
5.5 Atividade Gráfica – O Espaço-Tela
Ao realizar atividades no computador, deve-se planejar, prever seu efeito e executar. Assim, a
cada fase, sua ação deve ser codificada e seu efeito antecipado ao nível da escolha dos elementos na
sua integração no conjunto do desenho. A representação dos efeitos isolados, assim como a
antecipação de sua integração ao projeto inicial, é uma das

funções próprias à utilização do

computador e elas se colocam na proporção e na medida da prática pelas crianças, notadamente
quando se trata de realizações gráficas dos desenhos figurativos.
A percepção do limite da tela é logo alcançado. Para isto, elas utilizam a limitação física do
monitor de 14”. O espaço bi-dimensional, toda a informação a ser transmitida é fornecida pelo mouse
(plano horizontal) e o resultado desta ação acontece na tela (plano vertical), constitui uma novidade
para as crianças. Revela-se lugar de um dinamismo específico e controlável indiretamente. Os
deslocamentos no espaço da tela é baseado nas representações, também antecipadas. As
representações na tela mostram que as crianças se familiarizam muito bem com estes contrastes e
adquirem a capacidade de fazer localizações (tela e teclado), mais e mais facilmente.
No relacionamento das crianças, entre elas ou com a equipe, é observado o aparecimento de
comportamentos afetivos e interativos, com trocas de delicadezas, sejam físicas ou verbais (abraços,
mãos dadas, expressões de amabilidade e encorajamento). Isto mostra uma maturidade crescente na
comunicação, favorece o aumento da auto-estima e segurança nas relações interpessoais.
6 Considerações Finais
A força deste trabalho consiste na validação do potencial do software RACHAKUKA para a
Terapia Ocupacional e Pedagogia. Permitindo, assim, tornar possível trazer a tona, todas as suas
qualidades de ferramenta computacional,

a fim de avaliar e ajudar no desenvolvimento das

potencialidades cognitivas do PNE, mas é bom frisar que o projeto proposto esteve desvinculado do
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processo de tratamento psicológico. Apesar de se ter estabelecido esta linha limítrofe, observa-se
que, quando introduzido em um processo de melhoria de aprendizado, em que se necessita ter uma
visão clara dos objetivos os quais se deseja alcançar, ou seja, estimular a capacidade de aprender do
PNE, a Ciência da Informação poderá ser um poderoso aliado dos terapeutas interessados na
melhoria desta condição.
Além disso, teve-se um cuidado, bastante metódico, para o desenvolvimento do software, pois
necessitava-se de adequá-lo ao trabalho e tratamentos desenvolvidos por terapeutas e educadores.
Logo, esta ferrameta procurou refletir nos seus diferentes módulos, uma integração harmoniosa e
lógica do RACHAKUKA com as terapêuticas de tratamento do aprender, a fim de assegurar uma
transição, sem traumas, entre o método proposto e as práticas clássicas. A possível coexistência de
instrumentos diferentes, propiciou grande flexibilidade e variedades na forma de sua intervenção.
Visto a motivação autêntica ser própria à atividade com o computador, convém lembrar que a
aprendizagem é facilitada quando o aluno detém parte da responsabilidade do seu aprendizado e
decide ele mesmo investir. A aprendizagem pode também ser favorecida pela ação, que exige os
mesmos conhecimentos, habilidades, controle psicomotor, informações e raciocínio. É importante
que a organização das atividades da sala de aula e no computador tenha a devida graduação das
dificuldades de cada criança e de sua realidade, prática esta adotada ao longo da experimentação. O
que pode ser observado após seis meses de uso do RACHAKUKA foi uma grande melhoria da
capacidade de comunicação entre o PNE e os adultos que interagiam com elas, implicando numa
melhoria na capacidade de exprimir seus sentimentos e necessidades, o que favoreceu e estimulou
comportamentos sociais de cooperação e interação, auxiliando no processo da aprendizagem.
Segundo os observadores, terapeutas, este avanço não pode ser mensurado com números mais
sim com palavras e com gestos, logo o intercâmbio de informações ao longo do projeto foi
substancial e aumentaram substancialmente as atividades de desenvolvimento da área cognitiva. O
RACHAKUKA vem para auxiliar o terapeuta à medida que promove discussões, confrontos, ajustes
de idéias, levantando e verificando de hipóteses e estratégias.
Além de toda esta discussão deve-se levar em conta o impacto psico-emocional sobre os
PNE’s, pois pode-se observar, a melhoria da auto-estima e que efetivamente e afetivamente das
crianças que trabalharam no experimento passaram a se sentir mais próximas do mundo real e
melhor aceitas, e mudando sua opinião sobre o seu próprio EU, como pode se ver na frase de uma
pequena garotinha de 9 anos antes de trabalhar com o RACHAKUKA: “não posso mexer que é máquina
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cara de gente inteligente, e eu sou muito burra...”. E depois, quando lidava com o mouse e o teclado: “eu sei
que sou capaz de trabalhar, sou inteligente ...”.
Sob a ótica da inovação no campo da área de tratamento de PNE’s, o método utilizado
apresentou, na prática, uma forma estruturada e coerente com o pensamento dos terapeutas para a
operacionalização dos aspectos ligados a técnica do aprender, por meio de uma ferramenta digital,
que se utiliza, de critérios para avaliação de desempenho e evolução de capacidades. E isto foi
possível, por utilizar-se de uma abordagem construtivista, cujo aprendizado é o resultado mais
importante.
A situação inicial do problema apresentava-se como uma situação duvidosa e fadada ao
insucesso na opinião dos terapeutas e pedagogos, pois achavam ser impossível transpor para o
computador, técnicas de tratamento de interação paciente-terapeuta, mas embasada em uma nova
sistemática de desenvolvimento de Engenharia de Software. Aos poucos esta idéia foi sendo
abandonada, pois quando da aplicação dos primeiros procedimentos, nas primeiras semanas do
experimento, os resultados foram tão surpreendentes que impactaram diretamente na forma de
pensar no projeto. Isso ocasionou no aparecimento de novas necessidades e cobranças, e para
solucinar este problema, foram necessárias novas reuniões com todos e o acompanhamento do
desenvolvimento do RACHAKUKA, segundo modelos da Engenharia de Requisitos, usando-se de
uma metodologia de interações construtivistas.
Por se tratar de uma primeira aplicação dessas técnicas para a construção de um sistema, na
área de desenvolvimento da aprendizagem e de sua evolução continuada, o processo suscitou
inúmeros conceitos interligados, que interferiram no processo, pois havia uma anseio muito grande
em introduzir novas técnicas, além dos terapeutas não conseguirem desassociar os vários aspectos
considerados. Em conseqüência disso, verificou-se as seguintes condições: A ocorrência de um
grande número de pedidos de alteração do RACHAKUKA e que não seriam adequados ao
experimento; Aparecimento de assuntos paralelos à discussão, que acreditavam fazer parte do
problema; Havia no momento da modelagem do sistema uma falta seqüenciamento ordenado do
pensamento dos terapeutas e pedagogos, provocando, muitas vezes, um esforço redobrado dos
Engenheiros de Sistemas para organizá-los; Por desconhecerem a metodologia de construção de
software, nem sempre contribuíram de forma objetiva para a construção do problema.
Quanto aos procedimentos de criação das telas do software, verificou-se uma tendência, por
parte dos terapeutas e pedagogos, do uso de procedimentos de poluição visual muito intensa, visto
que a maioria das telas foi representada por uma grande quantidade de cores e elementos.
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Conseqüentemente, o modelo ficou mais susceptível a mudanças constantes uma vez que havia uma
tendência, para limpar os excesso, sendo alterados a medida que se desenvolvia o experimento.
Isto tudo permitiu concluir que, sob a ótica da estruturação, o RACHAKUKA pode ser
construído de diversas formas, de acordo com percepções e entendimentos dos grupos participantes
do processo e para cada finalidade a qual se destina. A estruturação é um processo sem fim, uma vez
que a abordagem construtivista permite os envolvidos, no processo, uma compreensão melhor do
problema a cada etapa, mesmo após a apresentação dos resultados da avaliação.
Vale ressaltar que ao longo do experimento, o comportamento dos participantes deste foi se
alterando gradativamente e crescendo, sejam eles o foco da experiência, as crianças, ou os atores, os
terapeutas e pedagogos, todos de uma forma direta ou indireta cada um colaborar no
engrandecimento e na melhoria da tecnologia que norteou a construção do RACHAKUKA.
Além disso, algumas questões que chamaram atenção dos autores merecem destaque como
recomendações e/ou sugestões, no intuito de aprofundar a questão estudada: A primeira sugestão
vincula-se aos resultados do estudo, já que não representa uma etapa acabada. Serve como reflexão às
equipes que trabalham com PNE, para implementação de novas técnicas que permitam aparecimento
de novos métodos de tratamento. Espera-se, a partir da análise realizada sobre o processo de
construção do novo modelo de atendimento, oferecer um exemplo para outras organizações que
aplicam tratamentos tradicionais de atendimento; A segunda, diz respeito à utilização da abordagem
construtivista para o aprimoramento dos sistemas informatizados de atendimento e tratamento da
área cognitiva; A terceira, refere-se ao desenvolvimento de novos trabalhos com a aplicação do
modelo construído, porém, utilizando-se dos conhecimentos de especialistas em cada área de
interesse com o propósito de ampliar o significado dos critérios utilizados para a operacionalização.
Entretanto, vale salientar que a elaboração e implantação dos resultados obtidos neste trabalho
ainda são preliminares, pois as condições que geraram o software podem mudar com o passar do
tempo, além disso, neste experimento realizado, estudos e aprimoramentos estão sendo feitos,
provocando a necessidade de revisões constantes e mudanças nas interfaces do RACHAKUKA.
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