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Introdução: O presente estudo se relaciona à contribuição da psicologia, em contexto
de desenvolvimento lingüístico de crianças com necessidades educativas especiais,
com foco na representação, por meio do desenho. O desenho, de modo geral, favorece
investigações sobre o desenvolvimento infantil nos aspectos cognitivos e afetivos,
dentre outros, além de favorecer a identificação de aspectos sociais e culturais do meio
ambiente das crianças. Objetivo: Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar a
influência da situação de produção de desenhos e como específicos, ressaltar a
importância da imaginação e potencial da expressão do desenho como importante
ferramenta na construção de conhecimentos favorecendo a formação da sensibilidade,
criatividade e capacidade de transcendência e transformação da realidade.
Metodologia: Participou desse estudo um grupo de alunos com necessidades
educativas especiais, com idades entre 14 e 19 anos, de uma sala de aula da APAE. Os
procedimentos se inicializaram com a história “A Bela Adormecida”, contada por meio
de fantoches. A atividade informatizada iniciou-se com a seguinte questão: se a Bela
Adormecida nascesse hoje, quais presentes as fadas lhe dariam para que ela pudesse
crescer e ser feliz? Apresentou-se um quadro com quatro flores nos estilos: cubista,
impressionista, expressionista e surrealista. A partir daí, os alunos foram instigados a
produzirem flores nos estilos escolhidos. Resultados: Diante do ambiente
informatizado três alunos escolheram o estilo expressionista, dois o cubista e um não
foi possível identificar o estilo. No estilo cubista, há valorização das formas
geométricas: cilindro, retângulos, quadrados, esferas. As cores são sérias tais como o
branco, preto, cinza, marrom, ocre e amarelo, e o desenho é parecido com uma
escultura. No impressionismo, há valorização da luz solar; até as sombras devem ser
luminosas e coloridas. As cores são puras e separadas, e o desenho sem contornos. No
estilo expressionista, há valorização da expressão dos sentimentos tais como o amor,
medo, ciúme e a solidão, e as cores são vibrantes como vermelho, amarelo, laranja e
verde. O desenho é distorcido ou exagerado. No surrealismo, valoriza-se o
subconsciente, sonhos e a imaginação. As cores são fortes ou apagadas e estão ligadas
aos sentimentos. O desenho é irreal, seja na forma, tamanho, textura ou constituição.
Na semana seguinte, eles foram instigados a produzir no papel o desenho da historia,
colocando a flor nesse mesmo desenho.  Conclusão: O desenho foi utilizado como
forma de apresentação, exploração das características e para favorecer o
reconhecimento das habilidades artísticas dos envolvidos. A referida situação de
produção dos desenhos, por meio do ambiente informatizado de aprendizagem,
favoreceu o desenvolvimento das habilidades de expressão e representação de crianças
com necessidades educativas especiais.
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