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Considera-se que a Arte seja objeto de exclusão nas escolas, sendo que sempre foi tratada como disciplina secundária que servia para enfeitar mural ou como passatempo. Considera-se, também, que seja possível associá-la ao processo de inclusão de portadores de necessidades educacionais especiais em escolas regulares de ensino vivenciado nos dias atuais.
Na visão de Barbosa (2002, p. 4), 
Arte é (...) fundamental na educação de um país que se desenvolve. Arte não é enfeite. Arte é cognição, é uma forma diferente da palavra para interpretar o mundo, a realidade, o imaginário, e é conteúdo. Como conteúdo, arte representa o melhor trabalho do ser humano. Arte é qualidade e exercita nossa habilidade de julgar e de formular significados que excedem nossa   capacidade de dizer em palavras. E o limite da nossa consciência excede o limite das palavras. 

Tendo em vista os aspectos acima colocados, foi desenvolvida uma pesquisa que, além de propor analisar a contribuição da Arte no processo de interação e inclusão social do portador de necessidades educacionais especiais, propôs apresentar atividades artísticas que pudessem servir a professores que buscam a inclusão de seus alunos, portadores de necessidades educacionais especiais no âmbito social.
A importância social e educacional da pesquisa aqui relatada reside no fato de que a comprovação de que a Arte contribui de alguma forma para a interação e a inclusão social de alunos portadores de necessidades educacionais especiais possibilitará que as atividades desenvolvidas possam ser utilizadas por outros professores, sendo mais um processo para contribuir com a interação e inclusão social de portadores de necessidades educacionais especiais.
Esta pesquisa partiu da seguinte questão-problema: Quais as contribuições trazidas por atividades artísticas para o desenvolvimento da interação e inclusão social de portadores de necessidades educacionais especiais? 
Realizada em uma escola regular de ensino da cidade de Blumenau, Santa Catarina, esta pesquisa teve como foco uma aluna portadora de necessidades educacionais especiais e foi desenvolvida na seguinte ordem: escolha da escola para a realização da pesquisa; escolha da turma; observação da turma escolhida; escolha do educando-alvo da pesquisa; caracterização do educando escolhido; coleta de informações para subsidiar a pesquisa; definição dos critérios para seleção das atividades artísticas; seleção das atividades; elaboração das atividades; aplicação das atividades; análise dos resultados.
Escolhidas a escola e a turma, feitas as observações de todos os alunos, escolheu-se uma aluna que não sabia ler nem escrever, não interagia com seus colegas e professores e demonstrava acentuado interesse por rabiscos. Escolhida a aluna, entrou-se em contato com a mãe, por meio da qual se tomou conhecimento de que a mesma era portadora da Síndrome de Sílver-Russel.
Constatou-se que a falta de interação social apresentada pela aluna escolhida para a pesquisa não era característica da Síndrome de Sílver-Russel, mas de autismo. Isto impulsionou a pesquisadora a realizar novas pesquisas para verificar a possibilidade de a educanda possuir, além da Síndrome de Sílver-Russel, características de autismo, o que fez com que fossem traçados e realizados outros procedimentos: nova pesquisa bibliográfica; consulta com a médica geneticista que diagnosticou que a aluna era portadora da Síndrome de Sílver-Russel; entrevista com os alunos da turma, com a mãe, com a médica endocrinologista e com o pediatra da aluna; pesquisa na internet, o que possibilitou encontrar um artigo associando a Síndrome de Sílver-Russel ao Autismo, da autoria de Assumpção Jr e Kuczynski (2004); e visita técnica ao Hospital Sarah em Brasília. 
Após a realização dos procedimentos acima mencionados, definiram-se os critérios a serem seguidos para a construção das atividades de Arte a serem desenvolvidas com a turma freqüentada pela aluna-foco da pesquisa. 
Assim, partindo da constatação – resultante da observação - de que a aluna pesquisada não interagia socialmente, procuraram-se, na Arte, caminhos que contribuíssem para o processo de interação e inclusão da mesma. Para a construção desses caminhos, partiu-se de algo significativo para a aluna: o desenho. Dentre as linguagens da Arte, escolheu-se o desenho porque, durante o período de observação que precedeu a escolha da turma e, posteriormente, da aluna a ser pesquisada, percebeu-se que o desenho se constituía em uma das atividades com a qual a aluna escolhida mais se identificava. 
Para a seleção das atividades a serem aplicadas, partiu-se das seguintes ponderações: havia ausência de interação social entre a aluna-alvo desta pesquisa e o meio social do qual fazia parte; para haver interação em uma sala de aula, não basta estar inserido numa sala de aula, mas sim incluído; interagir implica perceber e se conhecer para poder perceber os outros e com eles se relacionar e chegar à inclusão
A partir das ponderações feitas acima, procedeu-se à seleção das atividades artísticas envolvendo o desenho que, por sua vez, foram adaptadas às necessidades observadas e ao propósito de utilizar a Arte como processo de interação e inclusão social da aluna escolhida com as pessoas do ambiente escolar do qual fazia parte. 
Posteriormente, foram desenvolvidas 15 atividades de Arte envolvendo o desenho e a percepção, todas fundamentadas no livro Descobrindo grandes artistas: a prática da arte para crianças de Kohl e Solga (2001). 
Uma vez aplicadas as atividades, procedeu-se à análise dos dados obtidos que permitiu concluir que é possível, por meio da Arte, levar o educando portador de necessidades educacionais especiais à interação e à inclusão social. Essa constatação demonstra que se conseguiu atingir o objetivo desta pesquisa que era analisar o papel da Arte como processo de interação e inclusão social. 
As atividades de Arte desenvolvidas tiveram significado para a aluna-foco da pesquisa e resgataram uma de suas potencialidades – o desenho, não estando, por isso, voltadas para o treinamento, os exercícios repetitivos, artificiais e isolados. 
Durante o desenvolvimento das 15 atividades artísticas, por meio das quais se buscaram a interação e a inclusão social da educanda-alvo da pesquisa aqui apresentada, constatou-se uma crescente evolução em seu comportamento: o desenho passou de rabiscos para a representação da figura humana; a aluna passou a perceber-se e a perceber os outros; a aluna interagiu com as pessoas, o que fez com que também estivesse incluída e se sentisse incluída socialmente.
Anteriormente à aplicação das atividades de Arte, a aluna falava de forma estereotipada, não permitia ser tocada, apresentava um olhar vazio – como se estivesse olhando para o nada - e não interagia.  Após as atividades, demonstrou que sua fala condiz com a situação que vivencia, abraça, deixa-se abraçar, além de convidar os colegas para brincar. 
Com base nos fatos colocados, pode-se afirmar que a educanda passou a olhar para as pessoas com quem fala e para o que lhe é solicitado, podendo, dessa forma, perceber o contexto que a circunda, nele interagir e se incluir.
Os estudos desenvolvidos durante o percurso desta pesquisa reafirmaram a importância da Arte para levar as pessoas a se perceberem, perceberem os outros e, então, interagirem e, conseqüentemente, se incluírem na sociedade, lembrando que, para haver inclusão, é necessário que ocorra antes a interação, pois o ser humano é determinado pelo meio social no qual cresce e se desenvolve.(VYGOTSKY,2003)
A análise dos dados obtidos com o desenvolvimento das quinze atividades de Arte mostrou o desenvolvimento crescente da percepção da educanda, sendo que, à medida que ela percebia as pessoas e o meio, representava no desenho o que havia percebido, mais se aproximava das pessoas e do meio observado e mais interagia .
O desenvolvimento da aluna pesquisada também foi percebido pelos colegas de sala que, em entrevista feita pela pesquisadora, revelaram mudanças em seu comportamento, não só na sala de aula como também durante o recreio. Além disso, a pesquisadora retornou à escola no ano de 2005 e teve a oportunidade de verificar as avaliações da aluna feitas pela professora regente, confirmando seu desenvolvimento em relação à interação e inclusão social. 
Esta pesquisa apontou a contribuição das atividades artísticas na interação e inclusão social de um portador de necessidades educacionais especiais, o que abre a perspectiva de essas atividades serem utilizadas por outros educadores que buscam a solução para as dificuldades encontradas em sala de aula. No entanto, ressalta-se que, para que as atividades aqui apresentadas tragam as contribuições desejadas, compete ao educador observar os resultados de cada atividade, refletir sobre cada mudança de comportamento e, se necessário, adaptar a atividade para que melhor se ajuste a sua realidade.
Ressalta-se que a valorização da Arte como processo de interação e inclusão social só foi possível porque todas as atividades artísticas partiram do real, permitindo a captação de imagens sem modelos prontos. E foi o fato de partir desse real que possibilitou o desenvolvimento da percepção da educanda pesquisada.
A partir do momento em que educadores conseguirem utilizar a Arte como processo de interação e inclusão social, estarão fazendo com que esse processo ganhe força e modifique também o meio familiar e, de alguma forma, a visão da sociedade em geral.
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