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Introdução: A pesquisa “Desenhando Histórias Especiais”, coordenada pela professora
Dra. Maria do Rosário de Fátima Rodrigues em parceria com a professora
colaboradora Ms. Maria Aparecida de Faria Gomes, tem como objetivo geral analisar a
influência de uma situação de produção de desenhos e textos, por meio de uma
atividade informatizada de aprendizagem que compõe o CD ROM Recontando
Histórias, para um grupo de quinze alunos com necessidades educativas especiais de
uma sala de aula da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, em
situação de transição para inclusão em uma escola regular de ensino. O desenho é uma
técnica útil e muito utilizada em pesquisas com crianças, em diferentes temáticas e
contextos. 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. O trabalho por meio da
utilização de histórias, sejam contadas, lidas, recontadas ou escritas, é também uma
possibilidade de atuação da Psicologia junto à crianças com deficiências. O
instrumento utilizado será o ambiente informatizado A Bela Adormecida. Para a
realização da atividade proposta, serão necessários os seguintes equipamentos:
computadores com ‘driver’ leitor de Pen Drive e‘CD-ROM’, editor de desenhos, de
textos, e tecnologias convergentes à Internet.  A atividade proposta inicia-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? A partir daí o usuário é convidado a
exercitar as funções psicológicas superiores por meio dos recursos hipermidiáticos e da
mediação docente. O projeto será apresentado à direção da APAE. Após discussões e
possíveis ajustes, a coleta de dados será realizada por uma professora e dois alunos,
integrantes da pesquisa, no horário das aulas. Objetivo: Analisar a influência de uma
situação de produção de desenhos e textos, por meio de uma atividade informatizada
de aprendizagem que compõe o CD ROM Recontando Histórias - A Bela Adormecida,
para um grupo de crianças com necessidades educativas especiais da Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais Conclusão: Espera-se que a partir da situação de
produção de desenhos e textos por meio de ambientes informatizados de
aprendizagem, sustentados na teoria sociointeracionista, possa favorecer o
desenvolvimento de habilidades de expressão e representação de crianças com
necessidades educativas especiais. 
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